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Sammanfattning

Detta examensarbete syftar till att utveckla en grundläggande GPS-applikation med
funktionerna från GIS –programvaran Cadcorp SIS i botten. Dels att utreda val av lämplig
hårdvara och dels att utveckla mjukvaran. Dessa funktioner görs åtkomliga i
utvecklingsmiljön med hjälp av ActiveX –komponenten CadCorp SIS. Projektet syftar även
till att sammanställa befintlig kunskap inom teknikområdet GPS för att kunna fungera som en
kunskapsbank vid vidare utveckling av programmet. I rapporten beskrivs GPS –systemet, de
olika delarna, tekniken för mätning, användningsområden samt andra kompletterande
positioneringssystem. Examensarbetet är utfört hos InfoWiz AB i Göteborg under perioden
februari till augusti 1999.

Huvudsyftet är främst själva mjukvaruutvecklingen. Programmet är tänkt som en basmodul
för olika GPS –applikationer men är först och främst tänkt som ett positioneringssystem för
fordon i kombination med ett enklare GIS. Programmet är utvecklat i Microsoft Visual Basic
6 Enterprise edition med Active-X komponenten Cadcorp SIS från Cadcorp Ltd för GIS-
funktionaliteten.

Resultatet är ett program som tar emot data från en standard GPS och presenterar positionen
på en karta kontinuerligt. Koordinaterna presenteras i antingen WGS84- eller RT90 –
koordinater eftersom det är tänkt för den svenska marknaden. Insamlad data lagras i en loggfil
för efterbearbetning och analys i efterhand, ett flertal GIS –funktioner har lagts till för
karthanteringen.

Ett positioneringssystem är av mycket komplex natur och det krävs mycket jobb för att bygga
ett konkurrenskraftigt säkert system vilket vida överstiger omfattningen på ett examensarbete.
Dock är det byggda systemet en god grund för en fortsatt utveckling. InfoWiz själva har inte
använts sig av Cadcorp SIS komponenten i någon större utsträckning tidigare varför arbetet
även kan ligga som grund till utveckling av andra applikationer. Den är i stort likvärdig med
till exempel ESRI:s MapObjects.



Abstract

The purpose of this Master Thesis is to develop a basic GPS –application using the
functionallity from the GIS –software CadCorp SIS. The main part of the work is to develop
the software but a small investigation of appropriate hardware components to the system has
also been made. The GIS –functions becomes available in the developing environment
through the ActiveX –component CadCorp SIS. Another purpose with this thesis is to
collecting facts about the GPS –technology to be used in further developing of the system.

The software is planned to be a basic modul for a wide range of GPS –applications, it is also
thought to be a positioning system to be used in cars in combination with a small GIS. The
software is developed in Microsoft Visual Basic 6 Enterprise Edition with the ActiveX –
component CadCorp SIS from Cadcorp Ltd.

The project resulted in a program which receives the signals from a GPS –receiver and
continiously presentates the positions on a map. The coordinates is in the WGS84 –system
(given directly from the GPS) or transfered to RT90 –coordinates which is a common system
used in Sweden. The data collected will be stored in a database to make analyses possible
after the data collection.

A positioning system is usually a very complex system. To develop a competitive and safe
system exceeds the objective of this project. But the result of this project is a good base for
continued developing. The project have been a sort of pioneer work with the CadCorp –SIS
component in Sweden since InfoWiz have not used the component in larger scale before. The
CadCorp SIS –component is compareable with other more well known components as for
example ESRI:s MapObjects.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

GPS-tekniken kan troligen anses vara ett av seklets största tekniska framsteg. Tekniken
möjliggör noggrann positionering på ett relativt enkelt och billigt sätt vilket medför ett
ständigt ökande antal användningsområden.

Ett av de vanligare är fordonspositionering inom fartygs- flyg respektive landtransporter. Med
korrektion i realtid av GPS-data ges möjlighet att positionera enskilda fordon mycket exakt.
Användningsområdena är flera för till exempel transportfirmor, räddningstjänst,
värdetransporter, kollektivtrafik och persontrafik. De främsta fördelarna är att man kan uppnå
ökad säkerhet, framkomlighet, effektivisering samt inte minst att få minskade utsläpp från
fordonstrafik. Trafikledningen i ett transportföretag / organisation etc. får en god överblick
över var bilarna befinner sig och kan styra verksamheten mer effektivt. Tekniken kan även
användas som ett alternativ till biltullar i stadskärnorna till exempel genom att ta betalt för
körd sträcka i ett område vid en viss tidpunkt. Trafikplanerare kan få bra statistiskt underlag
över trafikflöden. Man kan lätt återfinna stulna fordon, få positionen vid olyckor samt styra
trafikflöden vid stockningar. Föraren kan via datorskärm med karta få navigeringshjälp att
hitta till en viss position. [1]

Möjligheterna att koppla GPS till GIS ger nya möjligheter som till exempel inmätning i
realtid med hög precision. Eller inom jordbruket där jordbrukaren kan styra mängden
gödningsmedel med kunskap om gödningsmaskinens position och en karta över till exempel
markens surhetsgrad. Bland annat jobbar Viker Data med en applikation för detta ändamål i
Sverige. [2]

InfoWiz AB är idag ensam återförsäljare av Cadcorp SIS från det brittiska företaget CadCorp
Ltd (Computer aided development corporation). Cadcorp SIS är en produktfamilj bestående
av fyra program i stigande funktionsomfattning: CadCorp SIS Viewer, CadCorp SIS Map
Manager, CadCorp SIS Editor och CadCorp SIS Modeller. Dessutom finns Active-X
komponenten CadCorp SIS för att utveckla egna program i Visual Basic eller Visual C++. I
grundutförande finns det ingen GPS –applikation till dessa produkter, vilket är orsak till
tillkomsten av detta examensarbete.
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1.2 Examensarbetets syfte och mål

Detta arbete är till övervägande del inriktat på att ta fram en grundläggande GPS-modul till
GIS-programvaran Cadcorp SIS. Främst är tanken att modulen ska kunna användas för
posionering av fordon men den ska även kunna byggas ut till mer generell modul för
datainsamling med hjälp av GPS. Programmet utgör kärnan i ett i förlängningen säljbart
system och anpassas med tanke på vidareutveckling. Dels kan programmet köras fristående
eller så kan det på ett enkelt sätt integreras i något av de fyra programmen inom familjen
CadCorp SIS så som till exempel Map Modeller som är den mest avancerade produkten.
Förutom mjukvaruutvecklingen sammanfattas i rapporten kunskap inom teknikområdet GPS
samt positioneringssytem som kunskapsbank för vidare utveckling av programvaran.

1.3 Examensarbetets upplägg och avgränsning

Ett fullständigt positioneringssystem är av mycket komplex natur, mjukvaran i sig är relativt
komplicerad och testning av systemet kräver stor tid. På grund av den begränsade tiden och
resurstillgången så är vissa avgränsningar nödvändiga.
Positionering kommer endast att ske med hjälp av GPS. I ett system i drift kan det vara
lämpligt att ha kompletterande tekniker som till exempel tröghetsnavigering etc. Det kan även
vara lämpligt att använda sig av så kallad kartmatchning för korrektion av fordonets position
med hjälp av till exempel Vägverkets vägdatabas, NVDB –Nationella Vägdata Banken.
Programmets GIS -funktioner begränsas till de mest grundläggande och lagring av loggdata
begränsas till en enklare Accessdatabas.

Projektet är begränsat till mjukvarutvecklingen och dokumentation av tekniken. Det omfattar
ej en marknadsöversikt av befintliga system eller behoven hos potentiella kunder av systemet.
Annette Jonskog-Smidth, InfoWiz AB, har under projektets gång utfört en mindre
marknadsundersökning och resultatet av denna har delvis medfört förändringar av arbetet. En
stor mängd befintliga system finns idag tillgängliga på marknaden och det krävs troligtvis en
stark specialinriktning på programmet för att få det ekonomiskt bärkraftigt. Detta ligger dock
utanför ramarna för detta arbete.

De ursprungliga planerna att inkludera sammankoppling av hårdvara fick tyvärr uteslutas på
grund av att de ekonomiska förutsättningarna ändrades i samband med ägarbytet i InfoWiz
och erforderlig utrustning därför inte kunde köpas in.
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1.4 InfoWiz AB

InfoWiz är ett relativt nystartat bolag inom GIS- branschen och startades som en utbrytning
av Metimurs avdelning för Informationsteknik. Företaget startades 1 januari 1998 och under
våren 1999 ägdes det till 49 procent av Metimur och resterande del av norska BLOM A/S. I
skrivande stund är företaget inne i en omfattande förändringsfas och hela företaget kommer
att övergå i nya BLOM INFO AB. Mer information om företaget finns att hämta på:
http://www.infowiz.se

http://www.infowiz.se
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2 Positioneringssystem

2.1 Historik

Positionering har i alla tider varit en viktig teknik för mänskligheten. Länge var det främsta
användningsområdet navigering inom sjöfarten samt senare även inom flyget och för
landgående fordon. På 200-talet före Kristus lärde sig egyptierna att mäta latituden, det vill
säga positionen i nord-sydlig riktning, med hjälp av solen, stjärnorna, och planeterna.
Longituden var ett större problem och man drogs med stora fel långt in i modern tid. Den
enklaste metoden är att ta klockslaget för solens uppgång vilken är olika vid olika longituder.
Man använde sig även av enklare system för död räkning, en träbit fastbunden med en lina
med knopar i givna intervall slängdes ut. Träbiten låg förhållandevis stilla i vattnet och efter
ett givet tidsintervall räknades antalet knopar på den utsläppta linan, härav enheten knop.
Felet vid speciellt mätning av tidpunkt för solens uppgång berodde då främst på avsaknaden
av säkra och stabila urverk. Detta kan jämföras med behovet av precis tidmätning för GPS –
systemet som hade varit omöjligt att skapa utan de driftsäkra och noggranna atomuren som nu
finns i satelliterna.

Ett stort framsteg var radions tillkomst i början av 1900-talet som möjliggjorde en mängd
radiopositioneringssystem främst inom flyget följt av uppfinnandet av radarn under andra
världskriget. Under efterkrigstiden växte så småningom satellitbaserade positioneringssystem
fram. 1967 blev Transit Doppler systemet tillgängligt för civilt bruk av USA:s försvarsmakt.
Detta system kan ses som en tidig föregångare till GPS –systemet och bestod av 6 satelliter.
[1]

2.2 Typer av positioneringssystem

Det finns en mängd olika typer av positioneringssystem. Detta arbete kommer främst att
behandla det kanske mest kända, GPS –systemet, men här ges även en kort introduktion till
några andra typer. Generellt skiljer man på självpositioneringssystem, det vill säga ett system
där man själv ser var man är och positioneringssystem där man ser andras positioner, exempel
på dessa system är GPS respektive radar.
Vidare kan positioneringssystemen grovt delas in i tre huvudgrupper: [1]

• vågbaserade system (till exempel GPS)
• Signpost -system
• Död räkning ”dead reckoning (DR)”
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2.2.1 Våg -baserade positioneringssystem

Våg –baserade system använder fortplantningsegenskaperna av vågorna till att bestämma
positionen. Ett vågbaserat system kräver en eller flera referenspunkter vartill fordonens
position mäts relativt.
GPS är ett exempel på vågbaserat system där varje satellit är en referenspunkt med en sändare
och varje fordon har en mottagare. Radar är ett annat exempel på ett våg -baserat system där
varje referenspunkt har en sändare och en mottagare vilken den senare tar emot de
reflekterade radarvågorna från föremålen.
Nackdelarna är att det är höga infrastrukturkostnader. GPS - tjänsten är dock gratis och
satelliterna tillhandahålls av USA:s försvarsmakt. Systemen är känsliga för signalavbrott, till
exempel är GPS känsligt i hög stadsbebyggelse.
Fördelarna är att systemen ger hög precision, inte har några driftfel samt att de kan ge
kontinuerliga positionsbestämningar.

2.2.2 Signpost system

Principen för Signpost system bygger på att ett antal kända referenspunkter finns utplacerade.
Dessa skickar ut någon form av signal innehållandes uppgifter om vilken referenspunkt som
signalen härstammar ifrån. Signalerna kan överföras med till exempel radio-, ljus- eller
ljudvågor. På detta vis fås uppgifter om vilken referenspunkt som ligger närmast. På detta vis
är systemet självpositionerande men det finns även system där fordonet själv skickar sin
identifieringskod till signposten och på så vis kan flera fordons positioner samlas i en central.
Systemens nackdelar är att det blir höga infrastrukturkostnader samt att positioneringen endast
kan ske utmed bestämda rutter samt att den blir ryckig. Fördelarna är att det är låga kostnader
för utrustningen på fordonen samt att systemet blir tåligt.

2.2.3 DR - system

Den tredje typen av positioneringssystem är de så kallade DR –systemen. DR står för Dead
Reckoning det vill säga Död räkning. DR -system använder sig av komponenter som ger
fordonets riktning, hastighet och acceleration för att räkna ut positionen utifrån en känd
startposition. Exempel på givare är kompass för riktningen och en trippmätare för
tillryggalagd sträcka, dessa kan även kompletteras med gyroskop och accelerationsmätare.

Fördelarna är att ett system med mindre känsliga gyroskop är billigt, självpositionering kan
ske privat samt att mätningarna kan ske kontinuerligt.
Nackdelarna är att det krävs en känd startposition samt uppdateringar med känd position med
jämna mellanrum. Systemen är dyra om kartor och högprecisions gyroskop används. DR –
system är ett bra komplement till GPS –baserade system och kan ta över
positionsbestämningen vid signalavbrott mellan GPS –mottagare och satellit som uppstår i till
exempel tät stadsbebyggelse och i tunnlar. [1]
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3 GPS

3.1 Historik

GPS – Navstar Global Positioning System är ett världsomspännande
satellitpositioneringssystem som tillhandahålls av USA:s försvarsmakt. Navstar är en
förkortning för NAVigation System with Time And Ranging.
Utvecklingen av GPS-systemet påbörjades 1973 med ambitionen att få fram ett globalt
tillförlitligt och störningssäkert positioneringssystem för militärt bruk. Systemet förklarades
operationellt för civilt bruk i december 1993 och för militärt bruk i juli 1995 alltså efter kalla
krigets värsta dagar. Dock finns ett stort antal civila tillämpningar som idag näst intill synes
omöjliga utan GPS –systemet.. [1]

3.2 Beskrivning GPS

Satellitpositioneringssystemet GPS är ett globalt radiopositionerings- och
tidöverföringssystem.. Ett flertal fördelar gör att systemet ständigt når allt större
användningsområden. Bland dessa kan följande noteras:

• Enkelt att använda.
• Relativt billiga mottagare.
• Tjänsten ät kostnadsfri.
• Relativt hög positionsnoggrannhet fås, från 10-tal meter ner till millimeternivå.
• Möjlighet att bestämma hastighet och tid med hög noggrannhet.
• Signalerna kan tas emot över hela jordklotet, 24 timmar om dygnet samt

väderoberoende.

Idag används det bland annat för geodetisk mätning, navigering, flygfotografering, utprovning
av militära system och positionsbestämningar / datainsamling i GIS –tillämpningar. Försök
har även gjorts att med hjälp av GPS mäta luftfuktighet och lufttryck i atmosfären, då
signalerna från satelliten färdas med olika hastighet beroende på tryck och fuktighet.

Trots att de civila tillämpningarna är fler än de militära så har USA:s försvarsmakt,
tillhandahållarna av systemet, fortfarande kvar en pålagd störning för civila användare för att
försöka försvåra för eventuella fiender att utnyttja GPS –tjänsten. Denna störning, Selective
availability kan dock kringås relativt enkelt genom så kallad relativ mätning med flera
mottagare och fasta punkter. Utförligare beskrivning av denna princip följer nedan. Planer
finns att ta bort denna störning men ingenting är i nuläget klart. [3]
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GPS-systemet kan grovt delas in i tre delar vilka var för sig beskrivs nedan:

� Rymddelen
� Kontrolldelen
� Användardelen

Figur 1. Delarna i GPS -systemet

3.2.1 Rymddelen

Rymddelen av systemet består av 24 satelliter som kretsar kring jorden på en höjd av 20200
km och med en hastighet av 4 km / sekund. Detta ger en omloppstid på 11 timmar och 58
minuter vilket är precis dubbelt så snabbt som jorden roterar kring sin egen axel.
Satellitkonfigurationen återupprepas då fyra minuter tidigare varje dygn sett från jorden.
Banorna är lagda så att man från nästan varje punkt på jordytan ska kunna ta emot signaler
från minst 4 satelliter samtidigt vilket är minimumkravet för positionering. I Sverige är
konstellationen så att det alltid är minst 4 satelliter minst 10 grader över horisonten.

Flera olika satellitkonstellationer har utvecklats. De första experimentsatelliterna, de så
kallade Block I satelliterna byggda av Rockwell Corporation, sköts upp med början i februari
1978 och den sista av de elva i denna serie sköts upp 1985.
De satelliter som idag är i drift tillhör Block II och Block IIA serierna. 1997 påbörjades
uppskjutningen av de 20 ersättningssatelliterna i Block IIR, byggda av Lockheed Martin
Corporation.
Utveckling av en ny serie satelliter, Block IIF, pågår och den första planeras skutas upp år
2005. Denna serie kommer dessutom att medföra en ny frekvens för civilt bruk. [1], [3]
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3.2.2 Kontrolldelen

Kontrolldelen av GPS-systemet består av fem markbundna observationsstationer, så kallade
monitorstationer utrustade med GPS –mottagare för att följa satelliterna. De är placerade runt
ekvatorn på Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein samt Colorado Springs, se
figur X nedan. Mottagna data i stationerna överförs till driftledningscentralen, MCS- Master
control station, i Colorado Springs. Där beräknas satelliternas banparametrar och korrektioner
till satellitklockorna vilka predikteras framåt i tiden varefter de sänds upp till satelliterna från
någon av stationerna på Ascension Island, Diego Garcia eller Kwajalein. Varje satellit
passerar över någon av dessa tre stationer en gång per dygn. [1], [3]

Figur 2. Kontrollstationerna för GPS -systemet

3.2.3 Användardelen

Denna del omfattar själva GPS –mottagarna och är den del man vardagligen syftar på med
uttrycket GPS. Den finns en mängd olika modeller av mottagare i olika prisklasser. Allt från
enkla handburna modeller från knappt 2000 kronor upp till avancerade instrument för
hundratusentals kronor.
GPS –systemet är huvudsakligen tänkt som ett militärt system men de civila
användningsområdena växer explosionsartat. Från att 1998 omsätta 1 miljard dollar årligen
förväntas försäljningen av GPS –mottagare uppnå 8 miljarder år 2000. [1]
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3.2.4 Signalens sammansättning

Varje GPS satellit sänder en unik navigationssignal på två L- band frekvenser vilket minskar
den jonisfäriska störningseffekterna. Vid de aktuella frekvenserna är signalen starkt riktad och
reflekteras eller blockeras lätt av solida föremål samt delvis av lövverk och buskage. Däremot
så tränger den lätt igenom moln vilket gör systemet tillgängligt oavsett väderlek.

Signalerna innehåller ett satellitmeddelande med nödvändig information för att beräkna
satellitens position och satellitklockans korrektion. Den grundläggande frekvensen F som
GPS –systemet använder ligger på 10.23 MHz. Bärvågen sänds ut på två olika frekvenser L1
och L2 vilka är heltalsmultiplar av frekvensen F. L1 (154F = 1575.42 MHz) och L2 (120F =
1227.60 MHz), se tabell 1 nedan.
Förutom satellitmeddelanden så sänds även på L1 frekvensen även så kallad P – kod
(Precision) och C / A – kod (coarse / acquisition ) , på L2 frekvensen sänds endast
satellitmeddelande samt P – kod. Satellitmeddelandet innehåller nödvändig information om
satellitens position samt satellitklockans korrektion, satellitmeddelandet sänds ut med en
hastighet av 50 bitar per sekund.

L1 frekvensen 1575.42 MHz C/A 300 meter 1.023 MHz P 30 meter 10.23 MHz
L2 frekvensen 1227.60 MHz P 30 meter 10.23 MHz

Tabell 1. Signalfrekvenser samt noggrannhet

[1], [3], [4]
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3.3 Två principer för mätning, Kodmätning och Bärvågsmätning

Det finns två olika tekniker för mätning med GPS. Detta projekt är inriktat på dem enklare
varianten Kodmätning men båda metoderna beskrivs kortfattat nedan.

3.3.1 Kodmätning

Tekniken för kodmätning bygger på att det i GPS –mottagaren genereras en kopia (Nummer 1
i figur 3 nedan) av koden som satelliten skickar ut (Nummer 2). Koderna jämförs och
fördröjningen , ∆T, mellan de båda koderna kan mätas med hjälp av tidsmarkeringar i
signalen. Denna fördröjning motsvarar tiden det tar för signalen att nå mottagaren från
satelliten, gångtid, och med tiden och hastigheten kända kan avståndet till satelliten beräknas.
Detta avstånd kallas pseudoavstånd då det vanligtvis innehåller diverse fel på grund av att
klockan i GPS –mottagaren inte är helt synkroniserad med satellitklockan. Noggrannheten vid
kodmätning med en mottagare, det vill säga absolut mätning, ligger inom felmarginalen 100
meter i horisontalled och 150 meter i vertikalled. Noggrannheten kan dock ökas avsevärt vid
användningen av relativ mätning, det vill säga mätning med flera mottagare samtidigt. [3]

Figur 3. Kodmätning

När sträckan till satelliterna är kända kan mottagarens positionen bestämmas genom att
beräkna skärningspunkterna på de tänkta sfärerna med satelliterna i mitten med sträckan till
respektive satellit som radie. Två positioner fås men den ena kan oftast uteslutas genom
kunskap om ungefärligt läge samt hasighet. Om man mäter på en fix punkt behöver sträckorna
till respektive satellit inte mätas samtidigt vilket måste ske om punkten förflyttar sig som vid
navigationstillämpningar. Vanligtvis används 4 satelliter för att få en överbestämning. [1]
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3.3.2 Bärvågsmätning

Vid tillämpningar där det ställs höga krav på positionens noggrannhet är det att föredra att
använda sig av bärvågsmätning framför användandet av kodmätning. De mottagare som
klarar att mäta på bärvågen är tekniskt mer avancerade och dessutom givetvis dyrare. Det är
inget alternativ för den typ av tillämpningar som detta projekt behandlar eftersom det krävs
kontinuerlig mätning under lång tid samt är känsligt för signalavbrott men en kort beskrivning
ges ändå här.
Principen för bärvågsmätning bygger på att det i GPS –mottagaren genereras en signal med
samma frekvens som systemets bärvåg. Den mottagna signalen med dopplerförskjuten
frekvens kombineras med den genererade signalen i mottagaren.
Eftersom bärvågen inte innehåller några tidsmärken, jämför kodmätning ovan, kan ej
signalens fördröjning, som krävs för beräkning av sträckan mellan satellit och mottagare
mätas upp direkt.
Avståndet fås istället genom beräkning av antalet hela perioder samt del av period på
bärvågen, delen av period bestäms genom så kallad fasmätning. Då signalen från satelliten
låses till mottagaren kan förändringen av antal våglängder beräknas från tiden då signalen
först låstes till mottagaren.
Antalet hela perioder, periodobekanta, vid tidpunkten för starten av mätningarna beräknas vid
efterbearbetningen av data. Även beräkningen av periodbortfall, det vill säga avbrott i
mätningarna på grund av till exempel signalavbrott, beräknas vid efterbearbetningen.
Noggrannheten vid bärvågsmätning blir mycket hög, på millimeternivå. Dock krävs mycket
mer beräkningsarbete och dyrare utrustning än vid kodmätning. [3]
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3.4 Fel och felkällor

Den noggrannhet med kodmätning som uppnås vid absolut positionsbestämning, det vill säga
vid användning av en GPS-mottagare, ligger teoretiskt inom felintervallet ca 100 meter i
horisontalplan och ca 150 meter i vertikalplan. Dock uppnåddes en avsevärt högre
noggrannhet av projektets GPS –applikation, se vidare under avsnittet Systemtest.

Förutom att minst fyra satelliter krävs är det även viktigt med bra satellitkonfigurationen, det
vill säga att satelliterna är jämt fördelade över himlen. Dessutom erhålles bättre värden ju fler
satelliter som finns tillgängliga.

Som kvalitetsmått på geometrin anges ett så kallat DOP –värde, ”Dilution Of Precision”
vilket beskriver det geometriska bidraget till osäkerheten i positionen. Det finns ett antal olika
DOP –värden som till exempel PDOP, ”Positional DOP”, med tre positionskoordinater som
obekanta, samt GDOP, ”Geometric DOP”, där även tidskoordinaten inräknas.
I detta projekt har endast HDOP-( ”Horizontal DOP”) värdet behandlats eftersom man endast
varit intresserat av positionen i det tvådimensionella horisontalplanet.
[1], [3]

En rad störningsmoment finns som ger uppkomst till felaktigheter i avståndet till satelliterna.
Den största felkällan är det fel som uppstår på grund av bristande noggrannhet i
satellitbanorna samt den pålagda störningen, selective availability- SA, som USA:s
försvarsmakt har lagt på för att försvåra för potentiella fiender att utnyttja systemet. Dessa
störningar försämrar positionsbestämningen i horisontalled med cirka 20-80 respektive cirka
30 meter. Övriga störningskällor redovisas i tabell 2 nedan, felkällorna är oberoende av
varandra.

Felkällor GPS (m)
Satellitklockor 1.5
Banfel 2.5
Jonosfär 5.0
Troposfär 0.5
Störningar i mottagaren 0.3
Reflektion 0.6
SA 30.0
Brister i satellitbanorna 20-80
Tabell 2. Felkällor GPS

GPS (m)
Horisontell 100
Vertikal 150
Tabell 3. Positionsnoggrannhet
[5]
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Utöver dessa felkällor så uppstår även fel på grund av signalavbrott då positionen tappas helt
för en kort stund. Till exempel kan positionen tappas vid körning med GPS –positionering i
stadsmiljö med höga byggnader eller vid mätning i tät skog. Bärvågsmätning är mer känslig
än kodmätning för signalavbrott.

3.4.1 GPS –systemets År 2000 –problem, ”End-of-week-Rollover”

Systemets interna tidräkning som började i januari 1980 med satellitvecka nummer 1 kommer
att i augusti 1999 nå satellitvecka nr 1024 vilket kräver 11 bitar men GPS systemets
almanacka är gjord med 10 bitars lagringsutrymme. De flesta mjukvaru producenter utgår
dock från den satellitvecka som mjukvaran är producerad och jämför denna med aktuell
vecka.Om det aktuella veckonumret är lägre än det i mjukvaran så lägger programmet på
1024 och skjuter på så vis problemet 1024 veckor (19,7 år) framåt i tiden.

Detta ska alltså inte innebära några problem vid användandet av nyare GPS –mottagare.
[6]
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3.5 Relativ mätning med GPS

I många applikationer krävs en högre noggrannhet än vad som fås med endast en mottagare.
Då tillämpar man tekniken relativ mätning vilket innebär att data från två eller flera mottagare
som mäter mot samma satelliter kombineras, varav minst en mottagare står på en redan känd
punkt, referensstation. Felen i avstånden till satelliterna blir ungefär desamma om de inbördes
avstånden mellan mottagarna inte är allt för stort och en mer korrekt position erhålles. Data
från referensstationerna kan erhållas i efterhand och fås då oftast i standardformatet RINEX
(Receiver Independent Exchange format). [3]

3.6 Differentiell mätning med GPS

Vanligtvis sänds inte observationsdata direkt vid relativ mätning, istället skickas
korrektionerna i realtid och principen kallas då differentiell GPS eller DGPS. Korrektionsdata
skickas vanligtvis ut i standardformatet RTCM SC-104. Ett exempel på denna typ av tjänst är
EPOS –tjänsten som tillhandahålls av Teracom AB. Tabell 4 nedan visar storleken på fel som
erhålles vid differentiell mätning med EPOS –premium.

Felkällor DGPS (m)
Satellitklockor 0
Banfel 0
Jonosfär 0.4
Troposfär 0.3
Störningar i mottagaren 0.3
Reflektion 0.6
SA 0
Tabell 4. Ungefärliga fel vid differentiell mätning

DGPS (m)
Horisontell 1-2
Vertikal 2-3
Tabell 5. Positionsnoggrannhet med differentiell mätning
[5]
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3.6.1 EPOS

Den vanligaste tjänsten för differentiell GPS i Sverige idag är EPOS –tjänsten som
tillhandahålls av Teracom AB. Principen bygger på att man utnyttjar de närmaste av 12
SWEPOS –stationer som fixa punkter och sedan sänder ut korrektionerna i realtid via RDS –
kanalen i P3/P4 nätet och fungerar därmed i stort sett över hela landet. Tjänsten är
kommersiell och två olika typer av abonnemang kan tecknas. EPOS -bas som ger cirka 10
meters noggrannhet i horisontalled kostar 1495 kronor per år inklusive moms samt EPOS –
premium som ger cirka 2 meters noggrannhet för 7495 kronor per år. Utöver en vanlig GPS –
mottagare krävs även en korrektionsmottagare och en FM –antenn för att utnyttja EPOS –
tjänsten. [5]

3.6.2 CICERON

I skrivandets stund (april 1999) pågår tester med det nya Ciceronsystemet som är en
förbättring av EPOS, den påstås komma att medföra en noggrannhet på 1-2 centimeter i
realtid.
Principen är densamma som för EPOS. Dock kommer korrektionerna inte att sändas över
RDS –kanalen utan över den så kallade DARC –kanalen, en nyare digital datakanal på FM –
nätet.
För fordonspositionering är denna mycket exakta noggrannhet inte nödvändig men den
öppnar möjligheter för inmätningar i realtid för andra tillämpningar.
[7]

3.6.3 Lokalt projekt

Ett annat projekt drivs av Göteborgs Stad i samarbete med bland annat Ag Com AB där
korrektioner som ger samma positionsprecision som med CICERON sänds ut över radio
Energy –nätet över Göteborgsområdet. Detta projekt ligger något före Ciceron för närvarande
men är fortfarande i utvecklingsfasen.
[8]
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3.7 Referenssystem för GPS

Positionen från GPS –systemet fås vanligen i referenssystemet World geodetic System 1984,
WGS84, vilket har en förhållandevis bra anslutning till geoiden över hela jordklotet samt har
sitt centrum nära jordens tyngdpunkt. Det är även i detta system som bandata i
satellitmeddelandet ges. 1994 infördes en något förbättrad version som kallas WGS84 (G730).
WGS 84 ansluter i stort till GRS 80-ellipsoiden, Geodetic Reference System 1980.
I Sverige finns ett nationellt referenssystem SWEREF 93 som bättre ansluter till geoiden i
riket än WGS84. Systemet tillkom i samband med SWEPOS –nätet vilket är ett nät med ett
tjugotal fasta referensstationer spridda över landet, se figur 4 nedan. SWEPOS har byggts upp
i samarbete mellan Lantmäteriverket, Onsala rymdobservatorium (Chalmers) och projektet
GPS –resurser i Norrbotten för att kunna utnyttjas vid mätningar med GPS.
Bland annat så utnyttjar EPOS –tjänsten från Teracom data från SWEPOS stationerna.
[3]

Figur 4. SWEPOS –stationerna
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4 Andra satellitbaserade positioneringssystem

4.1 GLONASS

GLONASS (Global´naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) är Rysslands motsvarighet
till GPS. Systemet bygger på en något annorlunda teknik och de vanliga GPS-mottagarna har
inte möjlighet att ta emot signaler från GLONASS. Däremot finns ett fåtal modeller som har
möjlighet att ta emot både GPS och GLONASS.
En fördel med GLONASS är att det till skillnad mot GPS inte har någon pålagd
störningssignal, Selective Availability, SA. Antalet GPS –produkter är dock avsevärt större än
motsvarande GLONASS, dessutom medför den osäkra ryska ekonomin inte samma stabilitet
som GPS –systemet. [9]

4.2 GALILEO

GALILEO är Europas motsvarighet till GPS och GLONASS. I skrivande stund, maj 1999, är
projektet ännu i planeringsfasen. Projektets utveckling bekostas till ungefär lika delar av EU
och europeiska rymdorganisationen ESA och Sveriges del kommer att ligga på cirka 3 procent
av kostnaderna. Projektet är tänkt att minska den osäkerhet som det innebär att förlita sig på ett
system utanför den egna kontrollen. Detta blir allt mer viktigt då användningsområdena
ständigt växer inte minst inom den civila sektorn. Systemet skall vara kompatibelt med såväl
GPS och GLONASS men ligger än så länge ett antal år framåt i tiden.
[10]
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5 Datakommunikation

Nyttan av positioneringen ökar drastiskt om man kan skicka sin position till en annan plats,
till exempel en sambandscentral för transportföretaget. Ett antal olika tekniker finns för
datakommunikation bland annat GSM, Mobitex och det nya ORBCOMM –systemet.

5.1 GSM

Den i Europa dominerande standarden för mobiltelefoner är GSM, Global system for Mobile
communication. Detta system lämpar sig även för dataöverföring vilket då sker med maximalt
9600 bps. GSM är det system som kräver minst utrustning, en vanlig mobiltelefon och ett
modem är allt som behövs.

5.2 Mobitex

Mobitex är en teknik för överföring av data via radio. Abonnemang av tjänsten tecknas hos
Telia, kapaciteten i Sverige är i dagsläget 1200 bps. Man betalar oftast för antal skickade
tecken och tjänsten anses vara för dyr för att överföra positionsdata kontinuerligt.

5.3 Orbcomm

Ett nytt globalt system för kommunikation är satellitsystemet ORBCOMM utvecklat för
billig och enkel datakommunikation. Systemet har varit tillgängligt för allmänheten sedan den
1 januari 1999 och består i skrivande stund (juli 1999) av 28 satelliter. Systemet kan förmedla
korta textmeddelanden som till exempel position, larm, status och nås över hela jordklotet.
Förutom dataöverföring kan man utläsa sin position med hjälp av ORBCOMM -systemet
vilket sker genom att systemet mäter Doppler-effekten mellan satellit och mottagare.
Noggrannheten blir dock sämre än med GPS-systemet och flera ORDCOMM -terminaler har
integrerade GPS-mottagare för att få högre precision.
[11]
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6 Verktyg och Metod

Det är av stor vikt att ha en välstrukturerad modell att följa vid systemutveckling för att
projektet ska flyta bra. Det finns ett flertal olika modeller för systemutveckling att följa. Ett
positioneringssystem kan vara ett mycket stort system som givetvis består dels av mjukvara
och dels av hårdvara och i ett storskaligt genomförande krävs mycket arbete med
projektplaneringen. Vanligtvis styrs en stor del av arbetet genom kommunikationen mellan
utvecklare och kund. I detta projekt finns ingen reell kund vilket gjort utvecklingen något
konstlad, systemet har istället byggts för att kunna vara ett demonstrationsprogram för
InfoWiz att visa för potentiella kunder utifrån deras krav och önskemål.
Projektet är koncentrerat på mjukvaruutvecklingen och behandlar bara övergripande
hårdvaran. Hårdvara som GPS –mottagare, korrektionsmottagare med mera har av på grund
av de ekonomiska förutsättningarna inte kunnat inköpas som planerat.

6.1 Livscykelmodellen

En lämplig modell som beskriver framtagning och införande av ett stort system är den så
kallade livscykelmodellen vars olika delar visas symboliskt i figur 5 nedan. Detta projekt har
inte följt modellen till punkt och pricka men den har funnits i åtanke för att kunna tillämpas
vid vidareutveckling till ett stort system.

Figur 5. Livscykelmodellen

I projektets inledning undersöks behoven av systemet, vad det ska användas till, och beskrivs
vanligtvis med ren text. I det aktuella projektet är detta steg relativt ointressant eftersom
arbetet endast är styrt av InfoWiz önskan om att få fram den grundläggande mjukvaran.
Företaget har ingen precis idé om användningen utan planerar att inleda ett samarbete med
utvecklarna hos Cadcorp Ltd i Storbritannien för att på något vis integrera en GPS –
applikation i programfamiljen CadCorp.
I nästa steg, som innehåller en detaljerad specifikation över systemet, beskrivs systemets
ingående funktioner, vilken typ av positioneringssystem som ska användas samt de olika
komponenterna i systemet. Här sätts projektets budget och en tidsplan görs upp.
Designsteget omfattar definiering av bland annat de olika interfacen mellan systemets delar,
vid ett stort systemutvecklingsarbete delas nu projektet in i olika delprojekt och arbetsgrupper.
Systemets olika delar designas och dokumenteras.
I implementationsfasen utvecklas systemet utefter designdokumentationen och de olika
delarna byggs ihop.
I systemtestningsfasen testas systemet för att upptäcka fel och brister i systemet. Ofta krävs en
del ändringar i designen och ytterligare implementation innan systemet kan anses funktionellt
och tas i bruk. [1]
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6.2 Verktyg

Utvecklingen av programmet har skett i Microsoft Visual Basic 6 Enterprise Edition med
ActiveX –kontrollen SIS Control från CadCorp (Computer aided development corporation)
för GIS -funktionaliteten. Som databas har Microsoft Access 97 använts.

6.2.1 Programvaran CadCorp SIS

GIS-programvarorna CadCorp SIS som är en produktfamilj bestående av fyra separata
program baserade på Windows plattformen (NT, 98 och 95). Den enklaste modellen CadCorp
MapViewer (cirkapris: 5250 kronor) är främst tänkt som ett tittskåp med enklare editerings-
och ritfunktioner medans den mest avancerade CadCorp MapModeller (49500 kronor) kan
det mesta inom GIS, karthantering och 3D –modellering. Där mellan finns CadCorp
MapManager (19500 kronor) och CadCorp MapEditor (39500 kronor). Utöver dessa
basprogram finns även program för bland annat GIS på internet. Anpassning och utveckling
av egna funktioner görs med hjälp av Visual Basic eller C++. Priserna gäller sommaren 1999.

Programmen arbetar mot en gemensam databas antingen under Oracle, SQL Server eller
Access. Cadcorp stödjer OpenGIS, ett samarbete för standard för geografisk data, och kan
läsa alla format som finns med i detta samarbete. [12]
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6.2.2 ActiveX-kontrollen SIS Control

En ActiveX –kontroll är en utveckling av Microsofts OLE –teknik, Object Linking and
Embedding, vilket enkelt kan beskrivas som en modell för att bygga ut funktionaliteten i ett
Windows –program. [13]

Användandet av ActiveX -kontrollen Cadcorp SIS Control medför möjligheter att i de egna
Visual Basic- respektive C++ -programmen bygga in samma funktioner som finns i Cadcorp
SIS familjen. Versionsnumret på mjukvaran är nummer 4 och version 5 beräknas släppas i
augusti 1999, GPS –applikationen är utvecklad med version 5. 0 . 459. 0 vilket är en
arbetsversion av den kommande version 5.

Huvudobjektet i SIS Control är själva kartfönstret som man utgår ifrån.
I jämförelse med till exempel det mer kända ESRIs MapObjects så omfattar SIS Control fler
inbyggda funktioner som bland annat automatisk koordinattransformering. Däremot är
dokumentationen sämre, mängden exempel är begränsad samt att det inte finns litteratur om
komponenten i samma omfattning. Således är det något svårare för en programmerare att lära
sig komponenten. Nackdelarna kommer dock främst av att CadCorp är ett förhållandevis litet
företag inom GIS –branschen jämfört med till exempel ESRI och MapInfo. Företaget
försäkrar dock att kontrollen är fullt anpassad till Microsoft’s Foundation Classes för att säkra
mjukvaruindustrins utvecklingsstandard.
I stort är SIS Control en mycket bra byggkloss för att skapa egna GIS –applikationer i
programmen, Cadcorp Ltd har inför den kommande lanceringen av version 5 utlovat
förbättrad dokumenation. För att mjukvaran ska fungera krävs ett hårdvarulås och licens från
Cadcorp.

Det finns tre olika utvecklingspaket med ActiveX –komponenter motsvarande funktionerna i
ursprungsprogrammen MapViewer, MapManager samt MapModeller. Priserna ligger på
3500, 14500 respektive 26500 kronor.
[14]

Figur 6. ActiveX –kontrollen SIS Control
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7 Hårdvara

Önskemålen från InfoWiz om positioneringssystemet utgör grundidéen om programmet. Ett
stort antal liknande program finns på marknaden, bland annat gjordes ett studiebesök hos
AgCom AB för en presentation av programmet Cartesia Locator som bygger på Mapinfo.
Uppbyggnaden är dock gjord från noll och ett helt nytt program har skapats utifrån InfoWiz:s
riktlinjer, således är ingen nulägesanalys i strikt mening gjord.

En analys av ingående delar gjordes i ett tidigt skede och i princip bör systemet ha följande
uppbyggnad:

7.1 Principskiss över systemet:

(se figur 7 nedan)

• GPS-mottagare
• Spänningsomvandlare för anslutning av GPS till serieport
• Korrektionsmottagare för EPOS
• Fält- PC
• Modem (*
• GSM -telefon(*
• Modem (*
• Stationär dator (*

(* Anmärkning. Markerade delar krävs endast vid en utbyggnad av systemet



29

Figur 7. Principskiss över systemet

7.2 Systemkrav hårdvaran

Positioneringen sker med hjälp av GPS med eller utan korrektioner i realtid. Fältdatorn ska
vara anpassad för att ha Windows som operativssystem. Övriga specifikationer beskrivs
nedan under respektive rubrik.
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7.2.1 GPS -mottagaren

Ett stort antal GPS –mottagare finns tillgängliga på marknaden i vitt skiljda prisklasser.
Vilken mottagare som ska inköpas ska utredas i samråd med aktuell kund och kan inte
generellt anslås i detta skede. De primära krav som är uppräknade nedan utesluter de allra
billigaste modellerna på marknaden:

• Mottagaren ska vara försedd med en anslutning för extern strömkälla
• Mottagaren ska vara försedd med en anslutning för extern antenn
• Mottagaren ska vara försedd med en anslutning för data in (DGPS) samt data ut till PC (i

standard formatet NMEA 0183 version 2)
• Klara övergången till vecka noll i GPS –systemets interna tidräkning (sker i aug 1999).

Alla tillverkare hävdar dock att deras produkter som säljs i nuläget klarar detta utan
problem.

Figur 8. Exempel på GPS, här en Magellan Tracker

Den GPS –mottagare som planerades köpa in för demoapplikationen är en Magellan Tracker,
se figur 8 ovan. Det finns en mängd likvärdiga mottagare på markanden i samma priskategori.

Den mottagare som användes vid systemtest är en Trimble Sveesix 6 –kanals mottagare, se
figur 9 nedan, med möjlighet att följa 8 satelliter. Mottagaren är försedd med ingång för
korrektioner samt extern antenn. Modellen finns ej längre att köpa på marknaden.
[15]

Figur 9. GPS –mottagaren Trimble Sveesix
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7.2.2 DGPS-mottagaren

Kravspecifikation:

• Formatet som på korrektionerna som skickas till GPS –mottagaren ska vara av
standarformatet RTCM SC-104 version 2 med differentiella korrektioner av typen 1,2 och
9.

• Den ska vara kompatibel med någon av tjänsterna för DGPS som används i Sverige, i
dagsläget innebär detta EPOS –tjänsten via RDS –kanalen.

• Anslutning för antenn, (frekvens 87-108 MHz FM)

Figur 10. Exempel på DGPS, här RXMAR 1

För demoapplikationen skulle modellen RXMAR 1 från Aztec ha inköpts, se figur 10 ovan.
Systemtestet fick nu genomföras utan korrektioner. Modellen kostar i grundutförande cirka
4000 kronor och uppfyller de krav som kan ställas enligt ovan. Modellen finns även i
”kretskort” –utförande för integrering i andra system och kostar då runt 3000 kronor.
Dessutom skulle ett Bas –abonnemang tecknas av EPOS –tjänsten vilket skulle ha gett en
noggrannhet på 10 meter i horisontalled. I en verklig applikation bör ett Premium –
abonnemang tecknas och detta ger då 2 meters noggrannhet. Tiden mellan beräkning av
korrektionen och mottagningen av korrektionssignalerna bör aldrig överstiga 5 sekunder. Med
EPOS –tjänsten ligger tiden på cirka 1-2 sekunder vilket är acceptabelt. Tjänsten har god
teckning, samma som P3-/P4 –nätet och är således relativt driftsäkert. [1]
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Vidare måste en extern antenn inköpas för anslutning till GPS –mottagaren, ett antal olika
modeller finns och priset ligger på runt 1500 kronor samt en spänningsomvandlare mellan
GPS och dator då serieporten inte har samma spänning. Datakommunikationsdelen berörs inte
närmare här utan ska utredas vid en vidareutveckling av systemet.
Val av utrustning är beroende av:

• Noggrannhet som krävs, okorrigerat (~100 meter), EPOS- Bas (10 meter),
EPOS- premium (2 meter) eller Ciceron (centimeternoggrannhet)

• Kapacitets- / kvalitets krav vid dataöverföring GSM / Mobitex / Annat
• Pris för överföring
• Pris på hårdvara
• Pris på abonnemang för DGPS
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8 GPS –applikationen

En principskiss för hantering av signalerna från GPS –mottagaren ser ut enligt figur 11 nedan.
Detta schema har sedan legat som grund vid kodningen av mjukvaran.

8.2 Flödesschema

Figur 11. Flödesschema

Huvudfunktionen i programmet är att ta emot data från en ansluten GPS –mottagare och
presentera positionen i ett kartfönster kontinuerligt. Se figur 16, bilaga C. GPS –mottagaren är
ansluts till serieporten och stort arbete har nedlagts för att få en säker mottagning av
signalerna som ibland innehåller felaktigheter eller uteblir vid signalavbrott. Programmet kan
ta emot data från mottagaren i standard formatet NMEA 0183. Inlästa data kontrolleras så de
har rimliga värden annars ignoreras positionen. Är positionen ok transformeras koordinaterna
från WGS84, GPS –systemets globala referenssystem, till svenska RT90 koordinater.
Fordonets position sätts sedan ut i kartfönstret och inläst data presenteras i textform. Även
WGS84 koordinaterna visas vilka kan vara av intresse vid andra tillämpningar då det är ett
mer utbrett system än RT90.
En central funktion är valmöjligheten att spara inläst och bearbetad data i en databas. En
Accessbas används till detta vilken görs åtkomlig med hjälp av en så kallad ODBC –koppling,
se nedan. Detta är av stor vikt för insamling av data eller analys i efterhand.
De centrala felkontrollerna utförs i punkt 3 och 5 i figur 11, övriga funktioner är även
försedda med felhanterare för att säkra körningen.
Vid översändning av data via GSM läggs procedurer för modemkommunikation in mellan
steg 8 och 4 respektive 9.
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8.3 Databaskoppling via ODBC

Vid körning med GPS kan funktionen Spara i loggfil väljas vilket medför att insamlade data
kan analyseras och färdvägen spelas upp i efterhand. Data sparas i en Accessdatabas för att
enkelt kunna överföras och sammanlänkas med andra vanliga format. Vid installation av
systemet på en ny dator krävs att användaren/systemansvarig sätter upp en ODBC -koppling
via ”ODBC Data Source Administrator” som nås via Kontrollpanelen i Windows, se Figur 12
nedan. Namnet på kopplingen är hårdkodat i nuvarande version varför det är viktigt att den
ges namnet ”Spara_logg”, dock kan den sedan sättas att peka på vilken accessfil som helst
med de korrekta kolumnnamnen.

Figur 12. Skapande av ODBC –koppling

8.4 GIS –funktioner

Programmet innehåller de mest grundläggande GIS –funktionerna såsom:

• Möjlighet att ladda bakgrundskarta, Cadcorps SWD format används, eftersom GPS –
applikationen är tänkt att vara en biprodukt till Cadcorps gis –produkter.

• Visa legend samt tända och släcka skikt
• Zoomning i olika varianter: zoom in/ut via knapp, zoom till föregående skala, steglös

zoom, det vill säga användaren drar en rektangel med muspekaren, zooma in fordon och
centrera detta, zoom till full omfattning samt till ett i förväg definierat område, till
exempel en stadsdel.

• Panorering
• Visa Skala
• Visa koordinater för muspekare och bil
• Mäta längd samt mäta körd sträcka mellan två punkter
• Förstoringsglas, en bra funktion i Cadcorp SIS som zoomar i en liten radie kring

muspekaren medan resterande kartbild förblir oförändrad. Se figur 19 i bilaga C.
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8.5 Positioneringsfunktioner

Ett antal verktyg finns i programmet för att hantera själva positionen på fordonet:

• Centrera fordon, dels som knappverktyg samt som val att alltid ha fordonet i kartans mitt
• Markera tidigare färdväg
• Flytta karta då fordon når kartans kant
• Klicka på fordon för information om detta
• Mäta körd sträcka mellan två valfria positioner
• Visa positionen i realtid eller spela upp positioner från sparad loggfil

8.6 Användargränssnittet

Användargränssnittet på mjukvaran är grovt indelat i två delar, en kartdel med menyer och
funktioner för att titta på den geografiska datan, så som zoom -verktyg med mera. Den andra
delen är uppbyggt av ett fliksystem för de övriga funktionerna. Nackdelen med denna
uppbyggnad är att kartfönstret blir något mindre men detta vägs upp av möjligheten att kunna
ändra inställningar och titta på data samtidigt som man ser sin position på kartan. Se figur 16 i
bilaga C för exempel på hur det ser ut.

Delen med fliksystemet är uppbyggt med tre ovanliggande flikar, en där data från GPS –
mottagaren visas såsom positionen, en med funktioner för loggfilen samt en med allmäna
inställningar såsom anslutningsuppgifter för GPS –mottagaren, till exempel vilken port den är
ansluten till.
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8.7 Systemtest

Systemtest har utförts i mycket begränsad omfattning då tillgång till GPS –utrustning endast
fanns att tillgå under mycket begränsad tid. De ursprungliga planerna på att köpa in
nödvändig utrustning gick om intet i samband med ägarövertagandet i InfoWiz och ändrade
ekonomiska förutsättningar. Positionsbestämningen blev förhållandevis bra med tanke på att
ingen DGPS –utrustning användes, i jämförelse med vägnätet på bakgrundskartan pendlade
felet i positionen mellan cirka 5 – 40 meter. Testet utfördes i tät stadsbebyggelse och bevis
ficks för att ett kompletterande system alternativt mjukvarulösning krävs vid signalbortfall,
test gjordes med att sticka ut antennen ca 1,5 meter från kontorsfönstret och då mottogs
signaler från endast 2 satelliter, se figur 14 nedan.

Utrustningen, en Trimble Sveesix med tillbehör, lånades av Viker Data AB under en dryg
veckas tid. Här kvarstår mycket arbete att utföra för att få ett driftsäkert system.

Figur 13. Ett av många hårdvaruproblem Figur 14. GPS -antenn
–punktering vid testkörning med systemet från kontorsfönstret
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9 Förslag till vidareutveckling

Det byggda systemet innehåller endast de mest grundläggande funktionerna och ett flertal
funktioner kan läggas till för att få det mer komplett.

Den största biten som bör byggas ut är kommunikationen mellan fordon / dator och en fast
central. Denna del ingick i den ursprungliga planen men ströks på grund av ändrade
ekonomiska förutsättningar samt problem med hårdvaran. Denna kan ske med en enkel
modemuppkoppling via serieporten för överföring av data via GSM –nätet.

GIS –funktionerna är många, möjligtvis kan inladdningen av karta byggas ut för att klara flera
olika dataformat.

En funktion för att skriva ut loggfil på papper från programmet bör skapas.

För att kunna räkna ut hastighet och spela upp körningen i verklig hastighet så bör tiden
(klockslaget) sparas med i loggfilen, detta är tämligen enkelt att genomföra
programmeringsmässigt.

För kontroll av position kan så kallad kartmatchning användas vid såväl GPS - som DR –
system. Principen är att fordonets uppmätta position jämnförs med den troligaste positionen
på närmsta väg på den digitala kartan och denna position ges. Detta tillsammans med till
exempel ett DR –system bör finnas i ett riktigt system om detta ska användas för
positionering. Som systemet är nu tappas signalen vid körning till exempel genom en tunnel.

Funktioner för datainsamling är ytterligare en utbyggnadsvariant som kan komma att bli
aktuell i framtiden.

En utbyggnad till ett ruttplaneringssystem är också en möjlig vidareutveckling. Även här är
konkurrensen hård på programvarumarknaden.
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10 Slutsatser

GPS torde ha framtiden för sig då användningsområderna ständigt utökas, detta är mycket
tack vara att det är så billigt och relativt enkelt att använda. För positionering är det alldeles
utmärkt i kombination med något reservsystem vid signalbortfall. Vid insamling av data är det
även här överlägset vid många tillämpningar. Troligtvis förblir GPS det dominerande
satellitbaserade positioneringssystemet då dess försprång redan är stort till GLONASS och det
kommande GALILEO.

Potentialen är således stor för InfoWiz / Cadcorp men trots de många användningsområdena
för GPS krävs det en relativt spetsinriktad applikation för att kunna slå sig in på den relativt
hårt konkurrensutsatta marknaden. Att bygga ett positioneringssystem alternativt ett system
för datainsamling med GPS är ett mycket omfattande arbete och kräver stor tid och resurser
varför mycket återstår efter detta examensarbetes slutförande. Dock är det konstruerade
programmet en god grund att bygga vidare på.

I sitt nuvarande utförande utan möjlighet att skicka data trådlöst fungerar systemet för
självpositionering, eller med viss modifikation för datainsamling. För ett större system krävs
en komplettering med funktioner för att skicka data till till exempel en central.
Att integrera en GPS –applikation i grundprogarmmen, till exempel MapModeller, blir näst
intill nödvändigt eftersom de flesta större GIS –leveratörer har detta i sitt produktsortiment.

När nu grundprogrammet är utvecklats krävs en mer omfattande analys av tänkta
användningsområden för att skapa specialanpassad applikation för en mer specifik kundgrupp.

ActiveX –komponenten Cadcorp SIS har levt upp till förväntningarna som hjälpmedel att
bygga ett mindre GIS –system. Det har en mängd funktioner och har varit tillräckligt för att
bygga den funktionallitet som varit önskvärd i programmet. Prismässigt har den klara fördelar
jämtemot ESRI:s MapObjects.
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Bilaga A

-Förkortningar och begrepp

CICERON Teracoms förbättrade tjänst för DGPS, ger centimeternoggrannhet i
realtid. Försöksverksamhet pågår. Jämför EPOS.

DGPS Differentiell GPS
DOP Dilution Of Precision, beskriver det geometriska bidraget till

osäkerheten i positionen från GPS.
DR Dead reckoning , död räkning. System för att mäta fordons position

mha dess hastighet, riktning och acceleration.
EPOS System för dGPS i realtid, korrektioner sänds ut via FM - nätet.

Tjänsten tillhandahålls av Teracom AB, jämför CICERON.
GALILEO Europas planerade motsvarighet till GPS.
GIS Geografiska Informations System
GLONASS Global navigation satellite system (Global´naya Navigatsionnaya

Sistema) . Rysslands motsvarighet till GPS
GPS Global positioning system.
GRS 80 En internationell jordmodell. Geodetic Reference System 1980.

WGS 84 ansluter i stort till denna.
GSM Global system for mobile communication.
ITS Intelligent Transportation Systems.
MCS Master control station. Driftledningscentralen för GPS i Colorado

Springs, USA.
NAVSTAR Namnet på GPS –satelliterna byggda av Rockwell International,

förkortning av NAVigation System with Time And Ranging.
NMEA 0183 Standardformat på data från GPS fastställt av National Marine

Electronic Association (http://www.nmea.org/0183.htm )
NVDB Vägverkets Nationella Vägdata Bas.
ORDCOMM Mobilt positionerings- och kommunikationssystem via satellit
SIS Spatial Information System, med andra ord GIS.
SVN Space Vehicle Number, ID- nummer på GPS -satelliterna
WGS84 World geodetic system 1984. Geodetiskt datum som används av

GPS – systemet sedan januari 1987, definierar referensellipsoidens
storlek, form, placering och orientering. Ersatte den äldre WGS-
72.

http://www.nmea.org/0183.htm
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Bilaga B

-Databas

Figur 15. Accessdatabasen
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Bilaga C

-Användargränssnitt, ett urval

Figur 16. Användargränssnitt -Körning med data från loggfil
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Figur 17. Verktyg för beräkning av fordonets körda sträcka

Figur 18. Inställningar för GPS –anslutningen

Figur 19. Verktyget förstoringsglas


