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Siste nytt i høypresis satellittnavigasjon: Bruk av
flere satellittsystemer og bestemmelse av
heltallsflertydigheter ved nøyaktig
punktbestemmelse
Javier Tegedor og Ole Ørpen

Multi-constellation ambiguity-fixed Precise Point Positioning (PPP) has become the state-of-the-art
technique for absolute high-accuracy positioning. In addition to the on-going modernization programs for GPS and GLONASS, emerging Global Navigation Satellite Systems (GNSS), such as Galileo and Beidou, are being deployed, significantly increasing the number of satellites available for positioning. In addition, the estimation of additional Uncalibrated Hardware Delays (UHDs) allows for
the resolution of the carrier-phase ambiguities at integer level, making ambiguity resolution feasible
in PPP. This paper describes the integration of Galileo and BeiDou in Precise Point Positioning and
the generation of UHDs to achieve ambiguity-fixing in PPP.
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1. Introduksjon: PPP-teknikken
Nøyaktig posisjonsbestemmelse (PPP) [Zumberge et al, 1997] har vært mye brukt i presis
satellittnavigasjon i de siste årene. PPP er basert på presis modellering eller eliminering av
feil i navigasjonssignaler. Kringkastede efemerider erstattes med nøyaktige bane- og
klokkeestimater [Kouba og Heroux, 2001].
Ionosfæreforsinkelsen blir enten eliminert
eller beregnet ved å bruke måling på to frekvenser. Den hydrostatiske troposfæreforsinkelsen fjernes vanligvis ved bruk av en a priori
modell, mens den våte troposfæreforsinkelsen
blir estimert ved bruk av GNSS-målingene
[Jensen, 2008]. Nøyaktige modeller brukes for
å kompensere for andre effekter som «phase
wind-up», tidejord, havbelastning, etc. [Hesselbart, 2011] gir en grundig beskrivelse av
modellene som vanligvis brukes i PPP.
I motsetning til RTK (Real Time Kinematic) er den største fordelen med PPP det betydelig reduserte behovet for referansestasjoner. Et verdensomspennende nettverk av
40 referansestasjoner er nok til å beregne sa-
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tellittbaner og klokkedrift med tilstrekkelig
nøyaktighet til å få en sanntids posisjonsnøyaktighet på under en desimeter. I tillegg er
posisjonsnøyaktigheten homogen ved at den
ikke er avhengig av avstanden til noen spesiell referansestasjon. Den største ulempen
ved bruk av PPP er behovet for en relativt
lang konvergeringstid (20–30 minutter) for å
nå full nøyaktighet.
Nye fremskritt i PPP, som bruk av flere
GNSS systemer og bestemmelse av heltallsflertydighetene, vil øke nøyaktigheten til PPP
og potensielt forkorte konvergeringstiden. Dette vil føre til at PPP-ytelsen nærmer seg RTK.

2. Fugros posisjoneringstjenester
Fugro er markedsleder i levering av presis
posisjonering for offshore anvendelser. I
2009 introduserte Fugro G2-tjenesten, den
første globale PPP-tjenesten som bruker
både GPS og det russiske GLONASS [Melgård et al, 2009]. Fugro introduserte videre
to nye tjenester i 2015:
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G4:

PPP med bruk av GPS, GLONASS,
Galileo og BeiDou
G2+: PPP med heltalls flertydighetsbestemmelse med bruk av GPS og GLONASS
For generering av nøyaktige bane- og klokkeprodukter opererer Fugro et globalt
nettverk av referansestasjoner, se Figur 1.
GNSS rådata sendes i sann tid til sentre i
Oslo, Eik (Norge) og Darmstadt (Tyskland), hvor nøyaktige baner og klokkedrift
i satellittene blir beregnet. Korreksjoner
til kringkastede efemerider blir så sendt til
nettverkkontrollsentre i Houston (USA) og
Perth (Australia), og deretter kringkastes
de til brukerne via syv geostasjonære kommunikasjonssatellitter. Fugros mottakere i
felten (et eksempel er vist i figur 2) inneholder en Fugro proprietær programvare-

modul som benytter disse korreksjonene i
en PPP-løsning til å generere en svært nøyaktig posisjon.
For beregning av ukalibrerte maskinvareforsinkelser (UHD) i satellittene for G2+ tjenesten, brukes et tettere nettverk av ca 80
stasjoner. UHDene kringkastes også til brukerne for bestemmelse av heltallsdelen i fasemålingsflertydighetene i PPP, som muliggjør høyere nøyaktighet.
Denne artikkelen beskriver den teknologiske utviklingen, som har ført til introduksjonen av G4 og G2+ tjenestene.

3. Galileos og BeiDous bidrag til PPP
Galileo og BeiDou, det europeiske og kinesiske bidraget til GNSS, har blitt utviklet i de
siste årene.

Figur 1 – Geografisk fordeling av G4 referansestasjonsnettverk

Figur 2 – Fugro 9205 GNSS PPP mottaker
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Det er til nå skutt opp 10 Galileo-satellitter, men de fleste av dem er ikke i operativ
drift. Tre første-generasjons IOV-(In-Orbit
Validation) satellitter (E11, E12, E19) kringkaster åpne signaler i E1- (1575 MHz) og E5(1164–1215 MHz) båndene og har nominell
ytelse. Den fjerde IOV satellitten (E20) sender ikke ut signaler i E5 båndet og den er
dermed ikke anvendelig for tofrekvent PPP.
Dette skyldes et problem med en forsterker i
satellitten [Langley, 2014].
De to første andre generasjons FOC- (Full
Operational Capability) satellittene (E14,
E18) ble skutt opp i oktober 2014, men endte
i ikke-sirkulære baner på grunn av en feil i
Soyuz bæreraketten. Banene ble delvis rettet opp, men satellittene forble i elliptiske
baner, med laveste punkt på ca 17400 km,
mens den nominelle høyden er 23200 km. På
det nåværende tidspunkt er det uklart om
disse satellittene vil bli en del av den operative konstellasjonen.
Fire FOC satellitter (E22, E24, E26, E30)
ble skutt opp i 2015, to i mars og to i september. Disse er under klargjøring til operativ
drift i skrivende stund. De er forventet å
være i drift mot slutten av 2015.
Fugro vil ikke kringkaste korreksjoner for
Galileo til brukere før EU offisielt erklærer

«Early Services» for Galileo i drift. Dette forventes å skje i 2016. Galileo er forventet å være
i full drift med minst 24 satellitter i 2020.
Det kinesiske BeiDou-systemet har i dag en
konstellasjon på 13 satellitter i operativ drift.
Det er 5 i geostasjonære baner (GEO), 5 i inklinert geosynkrone baner (IGSO) og 3 i 12 timers
middels-høye baner (Medium Earth Orbit,
MEO). Sporet på jordoverflaten disse følger er
vist i figur 3. Denne konstellasjonen gir 24 timers BeiDou dekning i Asia og Australia.
I 2015 startet Kina oppskyting av en ny generasjon satellitter kalt «BeiDou-3». Målet er å
ha verdensomspennende dekning innen 2020.
De første forsøkene på å beregne bane- og
klokkefeil for Galileo og BeiDou ble presentert i [Tegedor, 2014]. Den største utfordringen for banebestemmelse er modeller for nye
konstellasjoner. For eksempel er ikke antennekalibreringer (nøyaktige fasesenterfeil og
-variasjoner) kjent for Galileo- og BeiDou-satellittene. Det finnes tilgjengelige kalibreringer av geodetiske referansestasjonsantenner
for GPS L1- og L2-frekvensene, men ikke for
Galileo- og BeiDou-frekvensene. Videre er
satellittorienteringen når satellitten er i
jordskyggen ikke presist kjent, for de nye satellittene ennå. Dette legger noen begrensninger for oppnåelig banenøyaktighet for

Figur 3 – Sporene på bakken for BeiDou konstellasjonen GEO: C1–C5; IGSO: C6–C10;
MEO: C11–C14
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disse systemene, sammenlignet med de mer
modne GPS- og GLONASS- systemene.
Imidlertid er oppnådd banenøyaktighet vanligvis rundt 10–20 centimeter, som er akseptabelt for PPP.
For BeiDou er den største utfordringen behandling av de geostasjonære satellittene, siden de er nesten stasjonære i forhold til referansestasjonene. Denne mangelen på variasjon i geometri legger noen begrensninger i
oppnåelig banenøyaktighet, spesielt i komponenten på langs av banen. Det har vist seg
at satellittene fortsatt er nyttige i PPP ettersom feil på langs av banen har en relativt liten projeksjon på avstandsmålingen. Takket
være BeiDou sine GEO-satellitter, kan kontinuerlig PPP oppnås ved kun å benytte
BeiDou-satellitter i Asia, som først vist i [Tegedor et al, 2015]. Som et eksempel viser figur 4 tilgjengelige BeiDou-satellitter over et
døgn i Perth i Australia, og figur 5 viser feil i
posisjon i en periode på 24 timer med ren
BeiDou PPP.
Det viser seg at under gode betingelser
godt signal og hele himmelen observerbar, vil
bidraget til økt nøyaktighet fra Galileo og
BeiDou, i tillegg til GPS og GLONASS, være

Figur 4 – Tilgjengelighet av BeiDou satellitter over et døgn i Perth (Australia)
relativt lite. Dette er delvis på grunn av det
lave antall tilgjengelige satellitter for Galileo
og BeiDou i dag. Figur 6 viser statistikk for
etterprosesserte posisjoner for JFNG (Jiufeng, Kina) og NNOR (New Norcia, Australia) for ulike kombinasjoner av multisystems
PPP-løsninger.

Figur 5 – Eksempel på PPP resultater ved bruk av bare BeiDou satellitter i Perth (Australia),
9. mars, 2015
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Figur 6 – PPP statistikk for Jiufeng (China) og New Norcia (Australia) for ulike PPP beregninger [Tegedor et al, 2014]

I utfordrende miljøer er derimot bidraget
fra Galileo og BeiDou viktigere. Figur 7 viser PPP-statistikk i Australia som funksjon
av elevasjon for laveste satellitt brukt i løsningen. Man ser at bidraget fra de nye systemene blir av større og større betydning jo
mindre del av himmelen som er observer-

bar. Dette gjør multi-GNSS satellittnavigasjon attraktiv ved at man bedrer robustheten i utfordrende situasjoner der store deler
av himmelkulen er blokkert, men også ved
interferens eller ved ionosfæriske scintillasjoner hvor man kan miste lås på satellittsignalene.


Figur 7 – PPP statistikk som funksjon av laveste satellittelevasjon brukt i løsningen i Australia [Tegedor et al, 2014]
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Figur 8 – Eksempel på PPP-ytelse ved bruk av G4 med GPS, GLONASS og BeiDou i Oslo, 30–
31 juli 2015. Plottene er fra web-basert brukergrensesnitt i 9205 GNSS mottakeren

Selv om BeiDou-konstellasjonen er optimalisert for bruk i Asia vil en ha nytte av å bruke
BeiDou i andre regioner også. Figur 8 viser
PPP-ytelse i Oslo ved bruk av G4-tjenesten
med GPS, GLONASS og BeiDou (uten å separat bestemme heltallet av flertydigheten).
Det er flere MEO- og IGSO-satellitter synlig
det meste av døgnet, og i tillegg er en GEOsatellitt synlig hele tiden i 12 graders elevasjon. I gjennomsnitt ser man i dag rundt fire
BeiDou-satellitter i Oslo.
4. Bestemmelse av fasemålingsflertydigheter
Den meste presise målingen som benyttes i
PPP er målingen av fasen til bærebølgen på
signalet sendt fra satellitten. Bærebølgen
har en bølgelengde på 19 cm på L1/E1 frekvensen og man kan måle fasen, dvs. hvor
man er i en bølge, med en nøyaktighet på
noen millimeter. Ulempen er at man ikke vet
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hvilken hele bølge man låste seg på ved begynnelsen av målesekvensen. Det er dette
som kalles flertydigheten i fasemålingen.
For å fjerne denne flertydigheten kreves det
at man har faselås på satellittene mens de
beveger seg over himmelen, slik at man får
mer enn én målegeometri. Dette er grunnen
til at PPP har en konvergeringstid før full
nøyaktighet oppnås.
Flertydighetene for fasemålingene, som i
utgangspunktet kan estimeres i PPP-løsninger, er ikke heltall fordi det er små ukjente
signalforsinkelser i satellitt- og mottakerutstyr. Disse er kjent som ukalibrerte faseforsinkelser (Uncalibrated Phase Delays, UPD)
eller ukalibrerte maskinvare-forsinkelser
(Uncalibrated Hardware Delays, UHD), og
de vil fremstå som en del av en bølge (Fractional Cycle Biases, FCB). Når man beregner
dobbeldifferanser (for eksempel i RTK-løsninger), elimineres disse forsinkelsene og
flertydighetene blir heltall i dobbeldifferan-
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sene (to mottakere og to satellitter). PPP kan
pr definisjon ikke beregne dobbeldifferanser
(man har data fra bare én mottaker). Derfor
har flertydigheter i fasemålingene på bærebølgene tradisjonelt blitt behandlet som flyttall ved PPP-estimering, slik at man egentlig
estimerer summen av heltallet og forsinkelsen for hvert heltall.
Nyere forskning har vist, at satellitt-UHDene kan beregnes ved hjelp av et global nettverk av referansestasjoner og brukes i PPP,
for bestemmelse av flertydigheten hos brukeren. Ideen er at hvis satellitt-UHDer er kjent,
kan PPP-brukeren estimere mottakerens
UHDer separat og derved bestemme heltallene. PPP-løsninger hvor flertydigheten er be-

stemt til et heltall har høyere nøyaktighet
enn når den bare er bestemt til et flyttall. Leseren henvises til [Shi og Gao, 2014] hvor det
er en detaljert beskrivelse av metoder for bestemmelse av heltallsflertydighet i PPP.
UHDer kan også estimeres for Galileo og
BeiDou på en lignende måte, som for GPS og
GLONASS. Den største utfordringen er at antallet av Galileo- og BeiDou-satellitter ennå
er få, og det utgjør en begrensning for pålitelig
beregning av UHDer. Figur 9 viser estimerte
UHDer for Wide-Lane (WL) og Narrow Lane
(NL), for Galileo IOV satellitter i mars 2014
[Tegedor et al, 2014b]. WL er differansen av
fasemålingene på E1 og E5, mens NL er summen av fasemålingene på E1 og E5.

Figur 9 – Estimerte UHDer for Galileo IOV satellitter [Tegedor, 2014b]

Figur 10 viser horisontal posisjonsnøyaktighet beregnet med GPS og Galileo i PPP med
forskjellige konfigurasjoner. Det kan sees at
heltallsbestemmelse av flertydigheter («fixed» i figuren) i Galileo gir litt bedre nøyaktighet enn når de ikke blir bestemt («float» i
figuren). Forbedringen er relativt liten på
grunn av at det er få Galileo-satellitter tilgjengelig. Når heltalls-flertydighetene i GPS
også bestemmes er nøyaktighetsforbedringen større.
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5. Dynamisk test
For å evaluere ytelsen til PPP ble en dynamisk test utført sommeren 2014. To Fugro
9205 GNSS-mottakere ble installert ombord
på fergen Baronen som opererer i Oslofjorden. Fergen går med en fart opp mot 30 knop.
Mottakerne ble koblet til hver sin antenne
vist i figur 11, og området fergen opererte i er
vist i figur 12. GNSS rådata ble samlet inn
og brukt til beregninger i forskjellige PPPkonfigurasjoner. For å vurdere PPP-ytelse
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Figur 10 – Horisontal posisjonsfeil for GPS+Galileo PPP, med (fixed) og (float) bestemmelse
av heltallsflertydigheter.

ble avstanden mellom antennene brukt som
referanse da den jo er konstant uavhengig av
fartøyets orientering og hastighet. Figur 13
viser nøyaktigheten av antenneavstanden
fra forskjellige PPP-beregninger. Man kan se
at bestemmelse av flertydighetene til heltall

(fixed) PPP gir best nøyaktighet. Forbedringen ved bruk av Galileo og BeiDou er fortsatt
relativt liten på grunn det lave antall satellitter synlig fra Oslo. Ytterligere detaljer om
eksperimentet kan finnes i [Tegedor et al,
2015].

Figur 11 – Fergen Baronen i Oslo. Plassering av GNSS antennene er vist.
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Figur 12 – GNSS-avledete spor Baronen fulgte i Oslofjorden

Figur 13 – Feil i PPP-beregnet antenneavstand i ulike konfigurasjoner.

6. Konklusjoner
Som vist i denne artikkelen vil bruk av
BeiDou og Galileo til nøyaktig posisjonsbestemmelse øke robustheten og tilgjengelig-
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heten ved presis posisjonering. Under gode
forhold (hele himmelen synlig) er forbedring
i form av nøyaktighet fortsatt liten, men det
forventes at dette vil øke i årene som kom-
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mer når både Galileo- og BeiDou-konstellasjonene blir fullt utbygd.
Nyere utvikling av PPP gjør det mulig å
bestemme flertydigheten på fasemålingene
som heltall og det bidrar også til forbedret
nøyaktighet.
Fugro opprettholder med dette sitt teknologiske forsprang innen høynøyaktighets
GNSS med lansering av tjenestene G2+ og
G4 som representerer «state-of-the-art»
innen PPP-løsninger.
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