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Sammanfattning
Att få en position av en smartphoneanvändare är mycket användbart, utan detta
skulle många applikationer inte fungera alls. För många applikationer är den
givna positionerings biblioteken inte tillräckligt bra dock, som t.ex. för augmen-
ted reality applikationer som kräver millimeter-säker precision för en bra an-
vändarupplevelse. Målet med denna rapport är att undersöka om GNSS-positio-
nering  kan förbättras  inom smartphones.  Undersökningen fokuserar  mest  på
Android och har som målsättning att  använda metoden “trilateration” för att
kombinera satelliternas position och dess distans till en mottagare för att sedan
räkna ut en verklig position. Projektet består av två delar: en Android applika-
tion och en Java TomCat server. Android applikationen använder programme-
rings biblioteket “Location” för att få tag på rå GNSS-data för att räkna ut di-
stansen mellan satelliter och mottagaren, vilket kallas för “pseudorange”, och
servern fungerar som ett REST API som returnerar GALILEO-satelliters nuva-
rande position. Applikationen försöker kombinera  pseudorange   och satelliter-
nas position med trilateration för at få ut mottagarens position. Rapporten lyck-
as inte uppnå detta mål dock, men den beskriver hur det ändå är möjligt, vilka
andra applikationer som lyckats och vad andra bör tänka på om de vill göra lik-
nande studier. Det skulle behövas lite mer tid för att avsluta detta projekt, men
faktumet att råa GNSS-data har blivit tillgänglig för alla Android-utvecklare,
från att ha varit helt gömd, är en lovande utveckling då det låter andra forska på
egen hand. Detta projekt fokuserar enbart på GALILEO satelliter, mestadels för
tidsbegränsningar. 

Nyckelord: Trilateration, Pseudorange, Satelliter, Java, Android, Server, Ephe-
meris, GALILEO, GPS, Satellitpositionering
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Abstract
To be able to receive a position from a smartphone user is very valuable. Wit-
hout this many applications would not work at all. For many applications the
existing position libraries are not good enough, for example augmented reality
applications  which  requires  millimeter  precision  for  a  good experience.  The
goal  of  this  report  is  to  study  if  GNSS  positioning  can  be  improved  for
smartphones.The study focuses mostly on Android and has the goal of using the
method “trilateration” to combine multiple satellites position and their distance
to a receiver in order to calculate a real position. The projekt consists of two
parts: and Android application and a Java Tomcat server. The android applica-
tion uses the programming library “Location” to access raw GNSS-data for cal-
culating the distance between the receiver and the satellites,  which is  called
“pseudorange”, and the server functions as a REST API which provides GALI-
LEO satellites current position. The project tries to combine these parameters in
the Application to create a position. Although the report did not succeed in com-
bining these parameters to calculate a position, it does describe of it is still pos-
sible; which applications has succeeded before and what others ought to think
about when starting similar studies. This project would require a bit more time
to reach its end goal, but the fact that raw GNSS-data has become available to
all developers on Android is a promising development since others may conti-
nue or do their own research. This project focuses solely on GALILEO satelli-
tes, mostly to time constraints. In future works all available satellite constella-
tions should be used for better results.

Keywords: Trilateration, Pseudorange, Satellites, Java, Android, Server, Ephe-
meris, GALILEO, GPS, Satellite Positioning
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Terminologi
GPS
Global Positioning System. Är ett satellitbaserat navigationssystem ägt av USA

GNSS
Global Navigation Satellite System.

GALILEO
GALILEO Är Europeiska Unionens GNSS konstellation.

GLONASS
Rysslands GNSS constellation.

BEIDOU
Kinas GNSS constellation.

Nmea-data
National Marine Electronics Association – data.

RINEX
Receiver INdependent EXchange Format.

ESA
European Space Agency, Europeiska rymdorganisationen på svenska.

TLE
Two Line Elements [1].

SVID
Satellite-Vehicle ID.

SV
Satellite-Vehicle.

Greenwich
Greenwich är känt för sin maritima historia och för att ha gett namn åt nollmeri-
dianen, som på engelska heter Greenwich Meridian. Då platsen befinner sig på
longitud av 0°. 

Nollmeridian
Den längdgrad som är 0°.
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1 Introduktion
Ofta används (Global Positioning System)GPS som en generell term för alla
positionerings satelliter, men i denna rapport kommer (Global Navigation Satel-
lite System)GNSS att användas i stället.

Att kunna få en precis position av en smartphoneanvändare är mycket använd-
bart, utan detta skulle många applikationer inte fungera alls. Ofta känns GNSS
positionen  tillräckligt  bra.  Dock  har  GNSS  fortfarande  sina  brister;  många
gånger kan GNSS precisionen vara flera meter upp till hundra meter fel. Detta
ger ingen bra användarupplevelse och i vissa appar som implementerar någon
form av augmented reality blir problemet mer kritiskt. 

Rå GNSS-data är data som bearbetas för att få ut mottagarens position. Mycket
tyder på att möjligheten att implementera egna GNSS algoritmer baserat på rå
GNSS-data kan ge bättre precision [15] [2]. 

Detta examensarbete har som målsättning att undersöka kring GPS-positione-
ringssystem, och hur systemen kan förbättras. Projektet skapar en test app som
själv räknar ut användarens position med rå GNSS data i Android, med hjälp av
en server som returnerar satellitpositioner. Samt undersöka om andra alternativa
lösningar. Examensarbetet utförs hos RealSprint i Sundsvall. Företaget löser di-
gitala problem och utvecklar programvara åt andra företag. Detta projekt foku-
serar till mestadels på Android smartphones.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

År 2018 fanns det cirka 2.53 miljarder smartphoneanvändare[3] runt om i värl-
den. Nästan alla dess telefoner har en inbyggd GNSS-mottagare och får snabba-
re  och  starkare  processorer  efter  varje  år  som går.  Det  är  inte  konstigt  att
smartphones är så integrerade i samhället då de tillåter oss att få vägbeskriv-
ning, hjälp av augmented reality appar, surfa på internet med mera. Många av
dessa applikationer skulle dock inte fungera om smartphones inte hade GNSS-
mottagare. GNSS-mottagare ger applikationer tillgång till ett positioneringssys-
tem i omvärlden och tillåter applikationer att veta var deras hårdvara befinner
sig. 

De GNSS-chip som finns i dagens smartphones är inte lika precisionssäkra som
andra kommersiella chip. Detta gör att användare ibland kan se sin GNSS posi-
tion hoppa fram och tillbaka ett par meter upp till ett par hundra om de har otur.
Eller att positionen har ett konstant fel på ett par meter som är fast under en
längre tid. 

I många fall är detta okej för vanliga applikationer. När en användare bara vill
ha en vägbeskrivning när de kör behöver den inte alltid vara millimeter säker.
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Detta spelrum har inte alla användarområden dock. I Augmented Reality är en
precision säker position en av de viktigaste delarna för att få en bra upplevelse.
Det inbyggda GNSS-API:et som finns tillgängligt i Android är enkel men inte
precisionssäker. Därför kommer denna rapport försöka lösa problemet med då-
lig GNSS precision genom att undersök andra alternativ.

1.2 Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte är att undersöka hur Android smartphones kan få
en bättre precisionssäkerhet när det kommer till GNSS-positionering. Projektet
försöker att implementera egen kod för att se om positionen kan förbättras. Det-
ta görs med hjälp av rå GNSS-data. Utöver programmeringsdelen försöker pro-
jektet  också  forska  efter  alternativa  metoder  för  att  få  bättre  precision  i
smartphones.

1.3 Avgränsningar

Under utvecklingen av test appen begränsas koden till att bara använda GALI-
LEO[4] satelliter, dvs GNSS satelliter utvecklade av ESA(European Space Ag-
ency). Detta är för att det skulle ta för lång tid att implementera kod som stödjer
alla typer av konstellationer: GPS, GALILEO, GLONASS och BEIDOU. GA-
LILEO är den första satelliterna som testas också för att de är mer precision
säkra än de flesta konstellationer.

Projektet fokuserar inte på att utveckla en test app för Apple smartphones. För
som det ser ut nu (år 2019) finns det inte något sätt att få rå GNSS-data med
IOS verktyg. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Undersökningen har som mål att besvara följande frågor:

1. Går det att räkna ut sin egen position från rå GNSS data?

2. Hur ser framtiden för smartphonepositionering ut?

1.5 Översikt

Kapitel 1 ger en övergripande beskrivning och bakgrund för rapporten. Kapitel
2 förklarar hur olika viktiga formler, metoder och data används. Kapitel 3 be-
skriver hur projektet har gått till väga. Kapitel 4 beskriver hur projektet har im-
plementerats  och är  konstruerat.  Kapitel  5 diskuterar  resultatet.  Kapitel  6 är
slutsatserna för denna rapport. 
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2 Teori
2.1 Matematiska formler: Trilateration  

Den övergripande teorin i hur man får en position är att man använder trilateration (en
metod för att bestämma en skärningspunkt utifrån ett antal kända punkter och
deras distans till en position). Där distansen till mottagaren är  pseudorange (pseu-
dorange är pseudo distansen mellan en satellit och en mottagare), och de kända
punkterna satelliternas position. För att förstå hur dessa metoder funkar är det enk-
lare att ta ett exempel i ett 2D plan. 

Först måste en satellits position fastställas, x,y, sen måste satellitens pseudoran-
ge till  mottagaren beräknas.  Med bara en satellits  position och  pseudorange
finns det oändligt många positioner mottagaren kan befinna sig i (markerade
som röda kryss i figur 1).

Figur 1: Trilateration med bara en satellit

Det blir enklare att fastställa en position desto mer satelliter är tillgängliga. fi-
gur 2 visar att med bara en till satellit minskar de möjliga positionerna till bara
två.

Figur 2: Trilateration med två satelliter
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Med tre satelliter i ett 2D plan kan den riktiga positionen fastställas. Se figur 3.

Figur 3: Trilateration med 3 satelliter

I en 3D rymd fungerar det på liknande sätt. Dock så behövs ytterligare en till
satellit för att fastställa en position eftersom en till dimension har lagts till.

Figur 4: Trilateration med fyra satelliter

Trilateration bör inte förvirras med Triangulation vilket är  läran att  använda
bara vinklar för att fastställa en position, till skillnad från Trilateration som an-
vänder distanser till mottagaren och kända positioner. Läran att använda både
vinklar och distanser kallas för trangulateration, men det täcks inte i denna rap-
port då det övergriper målet för rapporten.
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2.2 Android Raw GNSS Measurements 

Under nästan hela Androids livstid har rå GNSS data [5] varit dolt bakom “Lo-
cation” API:et av Google, men i Android 7 används API 24 vilket tillåter ut-
vecklare att får tillgång till följande funktioner:

Klass Funktion Beskrivning

GNSSClock getTimeNanos
GNSS  mottagarens  interna
klocka i nanosekunder

GNSSClock getBiasNanos
Klockans  sub-nanosekund
påverkan

GNSSClock getFullBiasNanos

Skillnaden  mellan
getTimeNanos  innuti  GNSS
mottagaren  och  den  riktiga
GPS tiden sedan 8 Jan 1980 i
tidszonen 0000Z

GNSSMeasurement getConstellationType Konstellations typen

GNSSMeasurement getSvid Satellitens ID

GNSSMeasurement getState
Nuvarande  status  av  GNSS
motorn

GNSSMeasurement ReceiveSvTimeNanos
Den mottagna satellit tiden vid
den mätta tiden

GNSSMeasurement getTimeOffsetNanos
Tidens tidsskillnaden då måtten
togs i nanosekunder

2.3 Ephemeris parametrar 

2.3.1 (National Marine Electronics Association – data) NMEA

Det finns flera olika sätt att få en satellits  ephemeris parametrar (parametrar
som beskriver en astronomisk föremåls omloppsbana). Ett sätt är att lyssna efter
satelliters  signaler  med  “OnNmeaMessageListener”.  Denna  funktion  skickar
tillbaka NMEA-data som kan, beroende på NMEA typ, ge parametrar som be-
hövs för att räkna ut en satellits position. Problemet är att det finns många olika
varianter av NMEA-data, och det är inte lätt att förutse när de skickas ut eller
om de ens skickas ut överhuvudtaget. I realtidsapplikationer passar denna me-
tod inte bra.

2.3.2 (Receiver INdependent EXchange)RINEX

Denna metod användes i detta projekt. Det går ut på att ladda ner färdigt sam-
manställda ephemeris parametrar från en öppen databas. Dessa databaser varar
ephemeris parametrar för varje satellit i  RINEX format, och uppdateras perio-
diskt varje dag när ny ephemeris data finns tillgänglig. I detta projekt användes
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ftp  servern  “igs.bkg.bund.de”  för  att  ladda  ner  ephemeris  parametrar.  FTP
URL:en behöver två parametrar,  år och dag. Se: “4.1.2 Hämtning av RINEX-
data” för ett exempel.

2.3.3 TLE

(Two Line Element)TLE, är ett dataformat som används för att beskriva ett ob-
jekts omloppsbana i rymden. Det är möjligt att räkna ut en satellits position till
viss säkerhet med denna data. Det är vanligt att använda öppna REST API:er
för  att  få  en  satellits  nuvarande TLE-data.  Webbsidan  n2yo.com och  space-
track.org har ett sådant API. Nackdelen är att denna data inte tycks uppdateras
lika ofta som datan från RINEX metoden. 

TLE är dock ett meton som möjligtvis skulle kunna funka lika bra som att ladda
ner RINEX-filer med ephemeris data, om en server som uppdaterar data ofta
finns tillgänglig. I slutändan var det tidsbegränsningar som ledde till att det inte
fanns tillräckligt med tid för att testa genomförbarheten av TLE. 

2.4 Att använda RINEX formatet 

RINEX är ett dataöverföringsformat för rå satellitnavigationsdata. Formatet in-
nehåller flera block av ephemeris parametrar av en satellit för flera tidpunkter.
Nedan visas ett exempel på hur ett sett parametrar för en Galileo satellit kan se
ut:

E05 2019 04 02 07 40 00 8.120288839560e-05-6.579625733140e-12 0.000000000000e+00
7.800000000000e+01-9.843750000000e+00 3.053698627380e-09-5.395120863750e-01
-3.948807716370e-07 1.295380061490e-04 1.359544694420e-05 5.440626609800e+03
2.004000000000e+05-3.725290298460e-09-2.421556169020e-01-1.117587089540e-08
9.534028560040e-01 4.209375000000e+01-1.653159749880e+00-5.468799226010e-09
8.893227581480e-11 2.580000000000e+02 2.047000000000e+03 0.000000000000e+00
3.120000000000e+00 0.000000000000e+00-1.396983861920e-09 0.000000000000e+00
2.011300000000e+05

Efter den 24:e karaktären är varje fjärde decimaltal (ex:  8.120288839560e-05) en
“utsändning”. Tabellen på nästa sida förklarar all data från exemplet ovanför,
från vänster till höger. Tabellen har blivit simplifierad och översatt till svenska
från  ftp://igs.org/pub/data/format/rinex303.pdf [6] apendix 25. Tabellen radar upp
parametrarna från vänster till höger rad för rad. 

6
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GALILEO GNSS Navigations meddelande - datatabell

Register Beskrivning

SV/Epok  SV
CLK

• Satellitsystem, satellit nummer
• Epok: Toc . Time of Clock GAL year (4 siffror)
• Månad, dag, timme, minut, sekund
• SV klock “bias” (sekunder) af0
• SV klock drift (sec/sec) af1
• SV klock drifthastighet (sec/sec2) af2 (see Br.Orbit-5, data

source, bits 8+9) 

Utsändning 1

• IODnav: utgåva av data i navigations satsen
• Crs (meter)
• Delta n (radianer/sek)
• M0 (radianer)

Utsändning 2

• Cuc (radianer)
• e Excentricitet
• Cus (radianer)
• sqrt(a) (sqrt(m))

Utsändning 3

• Toe: Time of Ephemeris (Sekunder av GAL veckan)
• Cic (radianer)
• OMEGA0 (radianer)
• CIS (radianer)

Utsändning 4

• i0 (radianer)
• Crc (meter)
• Omega (radianer)
• OMEGA DOT (radianer/sek)

Utsändning 5

• IDOT (radianer/sek)
• Datakällor  (FLOAT --> INTEGER)
• GAL veckonummer (För att användas med Toe)
• Reserv

Utsändning 6

• SISA signal i rymd exakthet (meter)
• SV Hälsa  (FLOAT konverterad till INTEGER)
• BGD E5a/E1 (sekunder)
• BGD E5b/E1 (sekunder)

Utsändning 7

• Överföringstid av meddelande (sekunder av GAL veckan)

• Reserv

• Reserv

• Reserv

7
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2.5 Beräkna en satellits position utifrån ephemeris 
parametrar 

I  nedanstående tabell  beskrivs de  ephemerisparametrar som behövs.  Kapitel
2.4 beskriver vilken ordning parametrarna kommer i rinex formatet. Notera att
matematiska begrepp som excentricitet och storaxeln inte förklaras i denna rap-
port då detta inte är rapportens mål.

Parameter Förklaring

t oe Ephemeris referens period.

√a Halva storaxelns roten ur [7]

e Excentricitet

M o Genomsnittliga avvikelse vid referens period.

ω “Argument of perigee”

io Lutning vid referens period

Ω0 Longitud av stigande nodens i början av veckan

Δn Genomsnittlig rörelse skillnad

i̇ Lutningsvinkeln 

Ω̇ Takten av en nods högra uppstigning

Cuc ,Cus Latitude argument korrigering

Crc ,C rs Omlopps radie korrigering

Cic ,C is Lutning korrigering

a0 Satellit klockans offset

a1 Satellit klockans drift

a2 Satellit klockans drifthastighet

8
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För  att  beräkna  en  satellits  position  med  dessa  parametrar  måste  metoden
nedanför användas [9].

• Beräkna tiden t k  från ephemeris referensperioden t oe :

t k=t−toe

Där  t  är  antal  sekunder  i  nuvarande  veckan.  Om  t k  >  302  400  s,
subtrahera 604 800 s från t k  eller Om t k  < −302 400 s, addera 604 800 s.
Detta är för att räkna med början eller slutet av en veckas övergång.

• Beräkna den genomsnittliga avvikelsen för t k :

M k=M o+(
μ
a3

+Δ n) t k

• Lös (iterativt) Kepler ekvationen för Eccentric avvikelse Ek :
M k=Ek−e∗sin(E k)

• Räkna ut den sanna avvikelsen vk :

vk=arctan(
√1−e2sin(Ek)
cos (Ek−e)

)

• Räkna ut argumentet av latituden uk  från “argument of perigee” ω

, den sanna avvikelsen vk  och korrigeringarna cuc  och Cus :

uk=ω +v k+cuc cos2(ω +vk)+cus sin 2(ω +vk)

• Räkna  ut  den  radiala  distansen  rk ,  med  tanke  på  korrigeringarna

crc  och ces :

rk=a(1−e∗cos( Ek ))+crc∗cos2(ω+vk )+crs∗sin 2(ω +vk)

• Beräkna lutningen ik  av omloppsbanans plan från lutningen io  vid

referenstiden t oe  och korrigeringarna Cic  och Cis :

ik=io+ i̇ t k+c ic∗cos2(ω+vk )+c is∗sin 2(ω +vk)

• Beräkna  longituden  av  den  stigande  noden  λ k ,  med  åtanke  till

Greenwich. Denna uträkning använder den högra stigningen i början på

den  nuvarande  veckan  ( Ω0 ),  korrektionen  från  tids  variationen  i

Greenwich  (nollmeridian) mellan början av veckan och referens tiden

t k , och ändringen i longitud av den stigande noden för referenstiden

t oe :

λ k=Ω0+(Ω̇−ω E) tk−ω Etoe

• Beräkna koordinaterna, tillämpa de tre rotationerna R1 och R3 runt

λ k , ik  och uk .

9
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Matriserna R1 och R3 definieras som:

Dessa beräkningar ger en satellits position i ett cartesian koordinatsystem (ko-
ordinatsystem där axlarna är  x,  y,  z). För att använda dessa koordinater i ett
GNSS koordinatsystem måste de konverteras  till  ellipsoidal  koordinatsystem
(latitud, longitud och altitud). 

2.6 Konvertera cartesian till ellipsoidal 
En ellipsoidal position (φ ,λ .h)  kan fås från en Cartesian position (x, y, z)
med denna metod [16]:
Longituden λ räknas ut genom:

λ=arctan ( y
x
)

Latituden räknas ut genom en iterativ procedur:
Startvärdet ges genom

φ (0)=arctan[ z
P

1−e2 ]
Där P=√ x2+ y2

förbättrade värden på φ , och höjden h , beräknas genom att iterera dessa
ekvationer:

N (i)=
a

√1−e2sin 2(φ (i−1))

Där a är halva storaxeln.

h(i )=
P

cos(φ (i−1))
−N (i)

φ (i)=arctan[ z
P

1−
N (i )

N (i)+h(i)

e2 ]
10
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Den iterativa processen fortsätter tills skillnaden mellan två φ (i) och φ ( i+1)

är mindre än den efterfrågade precisionen.

2.7 Räkna ut pseudorange 

Pseudorange är pseudodistansen mellan en satellit och en mottagare. Det kallas
för pseudo för att det är i princip omöjligt att få en exakt distans. Android har
ingen enkel funktion för att få ut en pseudorange, rå GNSS-data måste använ-
das för att få ut detta. I Android används  registerGnssMeasurementsCallback,
från biblioteket  android.location, för att få tag på tillgänglig GNSS-mått/vär-
den. Detta bibliotek finns bara tillgänglig från Android 7 och efter.

För att räkna ut pseudorange måste vi skapa två variabler: GnssTid och tTxGali-
leo()  (Mer  information  om  funktionerna  finns  på  kapitel  2.2  Android  Raw
GNSS Measurements):

GnssTid=getTimeNanos ()+getTimeOffsetNanos ()−(getFullBiasNanos ()+getBiasNanos())

tTxGalileo=getReceivedSvTimeNanos()+getTimeOffsetNanos ()

tTxGalileo är den mottagna satellit tiden vid den mätta tiden.

GnssTid är den mätta tiden.

Pseudorange beräknas från tidsskillnaden från sänd tiden och mottagar tiden.
För  att  den  mottagna  datan  ska  kunna  användas  måste  den  mottagna
statusen(för GALILEO) vara “TOW decoded” eller “E1C 2nd Code”[5] sida
20. Statusen fås med GNSS funktionen getState().

p=
(GnssTid−tTxGalileo)

1E9
∗c

Där c är ljusets hastighet i vakuum.

Om GNSS statusen är “E1C 2nd Code” så används denna uträkning istället:

p=
(gnssTid−tTxGalileo)mod n100

1E9
∗c

Där  c  är ljusets hastighet i vakuum och  n100 är antal nanosekunder i 100
millisekunder. Resultatet är i meter.

I detta projekt används bara GALILEO satelliter för enkelhetens skull. GNSS
funktionen getConstellationType() används för att verifiera att datan är från en
GALILEO konstellation. 
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2.8 kompensation för atmosfären

I enklare pseudorangeuträkningar antas det att signalen färdas i ljusets hastig-
het. Dock ger detta inte en verklighetstrogen bild av hur signalen färdas. Innan
signalen når mottagaren måste den färdas igenom både jonosfären(som sträcks
från 60 km från jordens yta upp till 2000km) och troposfären (som är atmosfä-
rens lager som är placerad vid jordens yta och vid en altitud på cirka 60 kilome-
ter).

Som namnet antyder är jonosfären den övre delen av jordens atmosfär som joni-
seras av strålning från rymden, vilket påverkar en signals baran. Medans tropo-
sfären är det närmare lagret som kan påverka en signals bana beroende på vä-
der. 

Figur 5: Visualisering av hur en signal kan färdas genom olika atmosfärer. 

För att korrigera dessa fel används en tabell med kända troposfär fördröjningar.
(källa [9] sida 124) Exempel tabellerna på nästa sida är utvecklad av Collins, J.,
1999. Assessment and Development of a Tropospheric Delay Model for Aircraft
Users of the Global Positioning System, och är modellen som används av SBAS,
WAAS, EGNOS med mera. 

Dessa meteorologiska parametrar används (mbar står för Millibar och K står för
Kelvin): [P (mbar)](tryck), [T (K)](temperatur), [e(mbar)](vattenångtryck), [(K/
m)](temperatur  bortfall  hastighet)  och  [(latitud  -  dimensionslös)]  (vattenång-
tryck bortfall hastighet).
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Latitud
( º )

Genomsnittligt

P0 T0 e0 0
0(mbar) (K) (mbar) (K/m)

15  eller
mindre

1013.25 299.65 26.31 6.3010-3 2.77

30 1017.25 294.15 21.79 6.0510-3 3.15

45 1015.75 283.15 11.66 5.5810-3 2.57

60 1011.75 272.15 6.78 5.3910-3 1.81

75 eller mer 1013.00 263.65 4.11 4.5310-3 1.55

Latitud
( º )

Säsongsvariation

P0 T0 e0 0

0(mbar) (K) (mbar) (K/m)

15 eller mindre 0.00 0.00 0.00 0.0010-3 0.00

30 -3.75 7.00 8.85 0.2510-3 0.33

45 -2.25 11.00 7.24 0.3210-3 0.46

60 -1.75 15.00 5.36 0.8110-3 0.73

75 eller mer -0.50 14.50 3.39 0.6210-3 0.30

13



GNSS undersökning – För bättre precision i smartphones
Elias Fredin 2019-06-07

2.9 Definitioner av termer och förkortningar  
GNSS
Global Navigation Satellite System. Är en generell term för konstellationer som
använder  satellitsignaler  från  rymden  för  att  räkna  ut  en  position  hos  en
mottagare.  Ofta  används  GPS  som  en  generell  term  för  alla  dessa  olika
konstellationer men i denna rapport kommer GNSS användas.

Nmea-data
National  marine electronics association.  En en kommunikationsstandard som
bygger  på dataöverföring enligt  RS422. NMEA använder  simpel  ASCII text
som skickas till mottagare som tolkar texten enligt förutbestämda regler.

NORAD ID
Satellit katalognummer. Är ett femsiffrigt nummer tilldelat av USSPACECOM
(United States Space Command) till alla satelliter i jordens omloppsbanor för
identifikation.

Pseudorange
Pseudorange är pseudo distansen mellan en satellit och en mottagare.

p=
tRx−tTx

1E9
∗c

Där tTx är den mottagna satellit tiden vid den mätta tiden. tRx är den mätta
tiden och c är ljusets hastighet i vakuum.

RINEX
RINEX står för Receiver INdependent EXchange Format. RINEX utvecklades
av det Astronomiska Institutet av Universitetet i Bern för att lätt kunna utbyta
GNSS data.

ESA
ESA står för the European Space Agency, Europeiska rymdorganisationen på
svenska. Det är en rymd organisation som ägnar sig åt rymdforskning.

Ephemeris parametrar
Ephemeris  parametrar  är  en  uppsättning  parametrar  som  beskriver  en
astronomiskt föremåls omloppsbana.

troposfären 
Troposfären är det lägsta lagret i jordens atmosfär. 

jonosfären
Jonosfären är den övre delen av jordens atmosfär som joniseras av strålning
från rymden.

Trilateration
Trilateration är en metod för att bestämma en skärningspunkt utifrån ett antal
kända punkter och deras distans till en position.
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Cartesian koordinatsystem
Det  vanligaste  koordinatsystem  där  axlarna  är  x,  y och  (om det  är  ett  3D
system) z.

Ellipsoidal koordinatsystem
Ellipsoidal är ett 3D koordinatsystem ( λ , μ , v ) som kallas för latitud,
longitud och altitud. Detta system används inom GNSS positionering.

TLE
TLE står för Two Line Elements. Det är ett format för att distribuera data som
kan användas för att räkna ut ett objekts position i rymden [1].

SBAS
Satellite Based Augmentation System är  en samlingsbenämning för regionala
hjälpsystem till globala satellitnavigeringssystem, såsom GPS, GLONASS och
Galileo 

WAAS
Wide  Area Augmentation  System som är  ett  amerikanskt  system för  att  öka
precisionen på satellitnavigering med hjälp av GPS.

EGNOS
European Geostationary Navigation Overlay Service är ett tilläggssystem till
GPS och GLONASS som ger högre precision i mottagare som befinner sig i
Europa.

(Apache) Tomcat, Tomcat Server
Implementerar flera Java EE specifikationer som Java Servlets, JSP, Java EL,
WebSockets  och  ger  en  ren Java  HTTP web servermiljö  där  Java  Kod kan
köras.
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3 Metod
3.1 Beräkna satelliternas position 

Satelliternas  position  beräknas  med  hjälp  av  deras  “ephemeris”  parametrar.
Dessa parametrar innehåller all nödvändig information för att beräkna deras po-
sition. Varje satellit sänder ut deras parametrar med ett intervall på ungefär 3
timmar, vilket gör det omöjligt att få en satellits realtidsposition genom att bara
använda dessa parametrar. För att kringgå detta problem beräknas först satelli-
tens position från dess ephemeris parametrar och sen används förutsägelsealgo-
ritmer för att förutse var satelliten bör befinna sig i nutid. Förutsättningars fel
ökar exponentiellt så användare rekommenderas att inte använda ephemeris-da-
ta äldre än 3 timmar. 

Ephemeris parametrarna skaffas från RINEX filer (2.4 Att använda RINEX for-
matet). Under utvecklingen övervägdes idén att använda TLE-data istället, men
tidsbegränsningar gjorde det svårare att rättfärdiga den nödvändiga tidsinveste-
ringen. RINEX filer användes istället, då det var det första som testades. 

För att räkna ut startpositionen av en satellit används metoden i kapitel 2.5 Be-
räkna en satellits position utifrån ephemeris parametrar, detta sker i en Java
TomCat-server vid uppstart. När servern har initierat startpositionerna för alla
tillgängliga satelliter börjar den ladda ner förutsagda positioner. 

3.2 Förutse en satellits position

Det finns flera matematiska metoder för att förutse en satellits omloppsbana.
Dessa matematiska formler är väldigt komplicerade. I en tidsbegränsad miljö
kan det passa bättre att använda färdiggjorda program eller bibliotek för att för-
utse positioner istället, i alla fall tills det finns mer tid och resurser för att lösa
problemet på egen hand.

Detta  projekt  använder  en  Tomcat  Server  som  kommunicerar  med  API:et
n2yo.com  (https://www.n2yo.com/api/) för att förutse en satellits position uti-
från en känd position. Dock är inte denna lösning helt felfri heller, API:et tillå-
ter bara förutsägelser på 300 framtida sekunder åt gången. För att undgå denna
begränsning använder servern en buffert som laddar ner 300 förutsagda positio-
ner åt gången. När denna buffert kommer i kapp nutiden sätts servern som till-
gänglig och laddar bara ner framtida positioner för att upprätthålla en liten buf-
fert av framtida positioner. Server fungerar som ett REST API med två funktio-
ner: ge en lista med tillgängliga satelliter och ge en satellits framtida positioner. 

Under projektets gång övervägdes användningen av NodeJS istället för Java på
servern. Detta är för att NodeJS är väldigt bra för snabba prototyper och det
finns en stor användarbas och bibliotek. Det finns flera Javascriptbibliotek som
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försöker förutse satelliternas position från TLE-data. Tyvärr gav ingen av dessa
bibliotek några bra resultat under testning.

3.3 Beräkna pseudorange   

Metoden i kapitel 2.7 Räkna ut pseudorange används för att beräkna pseudoran-
ge.  Denna beräkning sker i  Androidapplikationen med hjälp av  registerGns-
sMeasurementsCallback, som uppdaterar varje sattelits pseudorange varje gång
ny data är tillgänglig. Varje ny uträkning blir tilldelad en UNIX tidsstämpel för
att veta hur gammal data är. Data äldre än tio sekunder används inte i trilatera-
tionuträkningen.

 I Android applikationen är det klassen  PseudorangeController som hanterar
alla satelliters associationer till deras pseudorange. Funktionen  getArrayOfSa-
tellitePseudoranges  kompilerar alla tillgängliga pseudoranges som inte är för
gammal till en ArrayList som sedan kan användas för trilaterationuträkning. 

3.4 Mottagarens position från satellitpositioner och 
pseudorange   

Med satelliternas position och deras pseudorange till mottagaren är det möjligt
att räkna ut en position för mottagaren. Metoden som tillämpas är 2. 1 Matema-
tiska formler: Trilateration. 

I detta projekt gjordes tester i att använda mattebiblioteket  Apache commons
Math. Idéen var att appen skulle kombinera 3 satelliter och deras pseudorange
till tre olika ekvationer, till exempel:

(x+1)2+( y+2)2+(z+3)2=29000

(x+4)2+( y+5)2+(z+6)2=29000

(x+7)2+( y+8)2+(z+9)2=29000

Där RHS är pseudorange och 1, 2, …, 9 är en satellits x, y, z i cartesian koordi-
natsystem. På samma sätt som linjära ekvationssystem kan lösas för att få fram
en lösning på ett system kan detta system lösas för att få fram en punkt där alla
sfärer möts, vilket då är mottagarens position. Allt detta sker i klassen SolvePo-
sitionSystem som tar in en ArrayList med objekt som innehåller en satellits po-
sition och dess pseudorange. 
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4 Konstruktion / Lösningsalternativ

Figur 6: Hur projektet är konstruerat.

4.1 Konstruktion av Javaservern    

Detta är ett REST API som har två funktioner: ge en lista av tillgängliga satelli-
ter och ge en satellits nuvarande och framtida positioner. Båda funktionerna ger
resultat i JSON format. API:et använder NORADID för att identifiera satelliter-
na. Detta är för att det är enklare att expandera projektet till att stödja andra
GNSS konstellationer med NORADID. Eftersom det finns ett id i detta system
för alla satelliter oavsett konstellation. 
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4.1.1 REST API funktioner

Första funktionen är retrieveAvailibleSatellites. Den tar inte in några parametrar
och returnerar en JSON array. Exempel:

[40544,40128,40545,41859,41862,43564,41549,43565,41550,43055,43567,4305
7,41174,41175,40889]

Arrayen är en lista av alla tillgängliga GALILEO satelliter i servern. Listan in-
nehåller deras NORADID för att skilja dem åt. 

Andra funktionen är retrieveSatellitePosition, som returnerar en satellits posi-
tion  och  framtida  positioner. Returnerar  ett  JSON  objekt  för  satellitens
position(er). Rot objektets attribut “positions” är en “hash map” vars nyckel är
en Unix tidsstämpel. Dessa nycklars värde är ett objekt som innehåller altitud,
longitud och latitud. Rot objektet har också attributen “info” som är ett objekt
som beskriver vilken satellit det returnerade JSON-objektet bör associeras med.
Exempel:

{"positions":
"1556107754":{"alt":23236.33,"lon":-109.77517175,"lat":-49.83837784},
"1556107759":{"alt":23236.06,"lon":-110.87064839,"lat":-49.06048347},
"1556107760":{"alt":23236.06,"lon":-110.86562791,"lat":-49.06423165},
"1556107761":{"alt":23236.07,"lon":-110.86060644,"lat":-49.0679788}},
"info":{"NORADID":"40545"}}

API:et kan ta in två parametrar:

Parameternamn Värdetyp Beskrivning

NORADID Heltal Id för önskvärd satellits positioner.

allPredictions Boolean (true/false)
Om  alla  eller  bara  nuvarande
position ska returneras.

4.1.2 Hämtning av RINEX-data 

Projektets  server  hämtar  RINEX  data  från  en  extern  databas,
www.igs.bkg.bund.de. Filerna nås genom FTP istället för HTTP, en ftp klient
måste skapas i koden, servern använder Apache commons FTPClient för att lad-
da ner datan. Hela FPT URL:en ser ut såhär:

ftp://  igs.bkg.bund.de/IGS/BRDC/  {ÅR}/{DAG}/BRDC00WRD_R_{ÅR}  
{DAG}0000_01D_EN.rnx.gz

Där {ÅR} och {DAG} ska ersättas med året och dagen beroende på datumet RI-
NEX-datan ska komma ifrån. Detta kommer ladda ner en g-zippad RINEX fil
( den har ändelsen .rnx som kan tolkas som en vanlig textfil). Innan något pro-
gram kan använda filen måste den läsas av en g-zip läsare. 
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4.1.3 Beräkna en satellits position 

Beräkning av satelliters startposition sker i servern. Koden implementerar ut-
räkningarna på 2.5 och började först som en egen implementation av matemati-
ken men omvandlades sedan till en översättning av färdig implementerad Fort-
ran kod till Java. Fortran koden ges ut i en CD-skiva från  GNSS DATA PRO-
CESSING Volume II: Laboratory Exercises [11] kallad gLAB Tool Suite. Koden
returnerar satelliternas position i cartesian form och konverteras till ellipsoidal
med metoden i kapitel 2.6. 

För att  förutse framtida positioner används REST API:et  “Get satellite posi-
tions” från: https://www.n2yo.com/api/. 

4.2 Konstruktion av Applikationen    

Android applikationen använder registerGnssMeasurementsCallback för att be-
arbeta rå GNSS-data. Denna data implementerar metoden i kapitel 2.7 för att få
en pseudorange. 

4.3 Källkod    

All källkod finns tillgängligt på github(2019 Maj 21): 

https://github.com/Bravos123/Exjobb

https://github.com/Bravos123/exjobbServer
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5 Resultat
5.1 Android applikationen     

Android applikationen som skapades under detta projekt består av 2 delar: sa-
tellit pseudorangevisare och en satellitposition visualiserare.  Satellitposition vi-
sualiseringen är väldigt verklighetstrogen och har nästan exakt samma resultat
som www.n2yo.com, som är en online satellit spårningstjänst. Så länge internet
är tillgängligt tar det bara någon sekund för visualiseringen att starta. 

Pseudorangevisaren är en passiv lyssnare efter tillgänglig GNSS-data. Dess data
konverteras till en läsbar pseudorange och radas upp tillsammans med satelli-
tens SVID och NORAD id.

Figur 7: Android applikationens visualisering av pseudorange och satellit
positioner.
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5.2 Tomcat-servern och beräkning av satellitposition    

Servern lyckas returnera satellitpositioner som stämmer väl överens med real-
tidspositionerna som  www.n2yo.com ger  ut.  Även om lösningen med buffer
systemet inte är ideell funkar det för en prototyp. Servern implementerar också
en av de mest användbara delarna av projektet; uträkning av en satellits position
från ephemeris parametrar. När projektet började fanns det inga tidigare imple-
menteringar  av denna metod tillgängligt  på någon programmeringssida (som
StackOverflow eller GitHub), det enda som fanns tillgängligt var en FORTRAN
implementation  från  ESA rapporten  GNSS  DATA PROCESSING  Volume  I:
Fundamentals and Algorithms  [9]. Eftersom Java är mycket enklare att förstå
och översätta till andra moderna programmeringsspråk har den koden en egen
GitHub-sida för att göra det mer lätttilgängligt för andra utvecklare. De behöver
därför inte använda sig av FORTRAN kod:

https://github.com/Bravos123/EphemerisSatellitePosition. 

5.3 Går det att räkna ut sin egen position från rå GNSS data? 

Denna rapport lyckades inte uppnå sitt mål att få ut mottagarens position från rå
GNSS-data. Bland annat för tidsbegränsningar och svårighetsgraden av uppgif-
ten. Hursomhelst, möjligheten att uppnå detta är ändå något rapporten lyckas
bevisa. Alla parametrar finns tillgängliga: pseudorange kan räknas ut, satelliter-
nas parametrar och positioner kan skaffas. Det som saknas i rapporten är mate-
matiken för att kombinera detta för en position, alltså trilaterationdelen. 

Även om matematiken för att kombinera satelliternas position och pseudorange
var implementerad så skulle vissa delar behövas ändras. Bland annat pseudo-
rangen, eftersom den inte implementerar någon korrigeringtabell, som antar att
signalen åker i ljusets hastighet hela tiden. 

Det finns också andra Android-applikationer som också har försökt lösa detta
problem. “PPP WizLite” lyckas få en position från rå GNSS data. Tyvärr är det
just nu omöjligt att få rå GNSS data i Iphone telefoner. Om ett företag har i av-
sikt att höja precisionen säkerheten för alla smartphones bör de nog tänka om
lite.
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5.4 Hur ser framtiden ut för smartphone positionering ut?     

Det är en positiv utveckling att Google har valt att göra rå GNSS data tillgäng-
lig för utvecklare. Förhoppningsvis leder detta till mer experiment vilket kanske
leder till mer optimala positionerings algoritmer och innovationer. 

Mycket tyder också på att bättre GNSS mottagare kommer att lanseras till nya
smartphones [10]. Dessa mottagare är mer energisnåla men har ändå högre pre-
cision. Dock kommer det nog ta ett par år innan dessa chip blir standard, som
det gör med nästan all ny teknologi.

5.5 Etisk aspekt     

Innan Google lanserade nya “Location” API:et var det helt omöjligt att experi-
mentera med satellitpositionering på Android. Detta gör att utvecklare blir bero-
ende av Googles egna implementationer. Å andra sidan kan det också vara för-
ståeligt varför de började så, då Google kan var säker på att det ger en använ-
darvänlig API som ger förutsägbara resultat. Dessutom får applikationer en en-
formig men konsistent användarupplevelse när det kommer till GNSS positio-
nering.

Fördelen med ett mer öppet bibliotek är att det blir en mer demokratisk använd-
ning av tekniken. Det är inte bara Googles utvecklare som kan forska och ut-
veckla positionerings algoritmer. I framtiden finns det mycket chans till innova-
tion inom ämnet där forskningen börjar från utvecklare och deras Android ap-
plikation.
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6 Slutsatser
Detta är ett väldigt spännande arbetsområde. Det märks att det finns rum för ut-
veckling och just därför är det väldigt bra gjort av Google att göra rå GNSS-da-
ta tillgängligt. Något Apple borde fundera på att göra med sina IPhones också. 

I slutändan var detta projekt kanske lite för omfattande för en C-uppsats. Men
rapporten innehåller väldigt mycket information som kan vara användbart i fall
någon ska fördjupa sig inom detta område utan tidigare erfarenheter. I framtiden
kan förhoppningsvis denna rapport kan rikta andra utvecklare till rätta spår. 

6.1 Rekommenderade lösningar

Lösningen som rapporten förklarar är nog en av de enda möjliga sätten att po-
tentiellt få en bättre position. Om ett företag har bedömt att det är viktigt att få
en bättre position i en app måste de vara beredda på att det just nu, år 2019, inte
finns några lösningar för IPhones. Dock finns det möjlighet att få en bättre posi-
tion i Android [4]. 

I början av projektet bör man forska kring var ephemeris-datan ska tas ifrån.
Oftast kommer dessa från öppna REST API:er som n2yo.com och space-track-
.org, i form av TLE-data. Med det går också att ladda ner ephemeris parametrar
i form av rinex filer. Dock skulle jag nog säga i efterhand att det är nog enklare
att börja med att arbeta med TLE-data. 

I rapporten används ett REST-API för att förutse satelliternas position. Medan
detta är ett acceptabelt under tidig utvecklingen bör egna förutsägelsealgoritmer
implementeras. 

6.2 Framtida arbete

Som resultatet visar skulle det behövas lite mer arbete på detta projekt. Själva
idén är möjlig att utföra på android då all data som behövs är tillgänglig. Dess-
utom finns liknande appar som har visat detta. Problemet är att forskningen är
ganska komplicerad så mer tid än 2 månader skulle behövas. Om detta projekt
skulle fortsätta utvecklingen och en position skulle fås fram skulle nästa steg
vara att använda alla satelliter tillgängliga, som GPS och GLONASS. just nu
används bara GALILEO satelliter. Det vore intressant att jämföra vilken skill-
nad det är emellan dem. Ett test gjodes av Niklas Bartz (Augusti, 2017) som vi-
sar att smartphones som stödjer GALILEO har mycket bättre precision än dem
som inte har det [8].

Mycket mer fokus bör fokuseras på trilaterationdelen. När denna del är någu-
lunda bra implementerat är nästa steg att implementera och jämföra olika algo-
ritmer, som t.ex: Precise Point Positioning [13] och Sensor Fusion [14]. 
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Detta projekt använder en server REST API för att får tag på förutsagda satellit
positioner. I framtiden bör detta ändras till kanske en implementation i själva te-
lefonen, för att inte vara beroende på en tredje part. Dessutom måste telefonen
alltid ha tillgång till internet för att fungera vilket inte är en bra lösning.

Mer tid behövs läggas ner i att förbättra pseudorange. Just nu implementerar
den inte någon korrigeringstabell. Att få så bra precision som möjligt är väldigt
viktigt för uträkningen av mottagarens position. Det vore också intressant att
testa effektiviteten av olika korrigeringstabeller.

När utvecklingen har klarat av trilateration-delen bör ett “Kalman Filter” imple-
menteras. Kalman Filter [12] är ett filter som används där det finns osäker in-
formation av ett dynamiskt system, och kan användas för att göra en gissning på
vad som kommer hända. Detta kan potentiellt fungera väldigt bra för satellit-da-
ta  som måste färdas  genom atmosfären  och andra oförutsägbara  parametrar.
Filtret är idealiskt för system som kontinuerligt förändras, det är snabbt och har
fördelen med att ha en låg inverkan på dataminne.

Slutligen så måste också Android applikationen fixas till lite. Göra den mer an-
vändbar och faktiskt visa den uträknade positionen. Denna position borde också
jämföras med Googles egna uträknade position för att testa om det faktisk är
bättre.
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