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Sammanfattning 

Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett 

system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av 

vissa vapensystem. 

 

Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. 

Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. 

 

Denna rapport är en redogörelse för systemets framtagning och de verktyg och metoder som 

användes, samt en fördjupning i ämnena GPS, GPRS och deras olika protokoll. Rapporten tar 

även kort upp alternativa lösningar till datasamtal. 

 

Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet av detta projekt är att systemet fungerar och kan 

vara användbart i framtiden efter vidareutveckling. 

 

Abstract 

This project has been carried out on behalf of Saab Dynamics. The purpose of the project was 

to create a system to replace the existing equipment for simulating radar when testing certain 

weapon systems. 

 

The system was created using GPRS, GPS and the transport protocols TCP and UDP. GPS 

and GPRS were used the most. 

 

This report is a description of the system's design and the tools and methods used to create it, 

as well as an in depth look into the subjects of GPS, GPRS and their various protocols. The 

report also briefly discusses some alternative solutions that could have been used instead of 

data calls. 

 

The conclusion that can be drawn from the results of this project is that the system works and 

can be useful in the future with further development. 
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Förord 

Vi vill tacka Saab Dynamics för att vi fått göra vårt examensarbete där. Vi vill också tacka vår 
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1 Inledning 

Kapitlet redogör för företagets och projektets bakgrund. Även syftet och kraven för projektet 

tas upp. 

1.1 Bakgrund 

Företaget som examensarbetet utfördes hos var Saab Dynamics, som är ett aktiebolag inom 

försvarsindustrin och är ett dotterbolag till Saab AB. Företaget tillverkar markstridsvapen, 

missilsystem, torpeder, undervattensystem, luftvärnssystem och kamouflagesystem. Saabs 

produkter används i många länder, t ex Sverige, Nya Zeeland och Australien. Saab Dynamics 

härstammar från Bofors som var ett svenskt industriföretag och vapentillverkare med 

huvudkontor i Karlskoga. Sedan år 2000 har Bofors tidigare verksamheter varit uppdelade 

mellan Saab Dynamics och BAE Systems. 

 

Vid systemprovning av luftvärnssystem används ofta målflyg i form av sportflygplan. 

Flygningen sker i förutbestämda banor där piloten använder GPS för navigation. Proven 

gäller normalt målföljning, det vill säga prov av systemets förmåga att följa ett mål (flygplan). 

 

Det system som provas måste hitta målflyget för att kunna påbörja målföljning. Då systemet 

är komplett används normalt en spaningsradar för att upptäcka och invisa mot mål, men vid 

prov av delsystem är normalt ingen radar tillgänglig på grund av kostnadsskäl.  

 

Typiskt vid prov av vissa vapensystem används en av två andra metoder:  

1. Invisning mot målet görs av skytten optiskt utan hjälpmedel. 

2. Invisning mot målet sker med hjälp av en GPS-transponder som sänder flygplanets 

position till en markstation som överför invisningsdata till det provade systemet på 

samma sätt som en spaningsradar.  

 

I båda dessa fall är en modernisering möjligt och önskvärd: 

1. Vid optisk invisning skulle en målpresentation på en kartbild vara till stor hjälp för 

ledning av flygplanet och för dokumentation av provet. 

2. Den befintliga utrustningen med GPS är gammal, klumpig och omöjlig att reparera.  

 

När vi designade de delarna av systemet som sattes ihop enligt avsnitt 5.1 och avsnitt 5.2, tog 

vi hjälp ut av artikeln Cost Effective GPS-GPRS Based Object Tracking System, [1]. Artikeln 

beskrev nämligen ett system som var likt det vi skulle göra. Den största skillnaden fanns på 

serversidan. I referens [1] användes en HTTP-server för att ta emot, spara och visa data 

medan vi helt enkelt skickade data direkt mellan två Raspberry Pi via så kallat datasamtal. 

 

 

1.2 Projekt 

Projektet som gjordes var ett arbetsprojekt som gick ut på att förbättra och modernisera ett 

befintligt system. Den gamla GPS-transpondern som fanns var drygt 20 år gammal och var 

både stor och effektkrävande. Överföringen som skedde mellan flygplanet och marken skedde 

med radio på frekvenser runt 120 MHz. Det fanns heller ingen presentation av flygplanets 

position på en kartbild. 

I det system som utvecklades användes GPS ihop med mobiltelefoni, vilket var en betydligt 

lättare lösning. 
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1.3 Syfte 

Syftet med projektet var att ta fram en ny, billigare och modernare lösning för systemtestning 

av vissa vapensystem. Den lösning som fanns innan var baserad på att flygplanet flyger i en 

bestämd bana och kommunicerar sedan sin position ner till marken med hjälp av radio. Den 

lösningen användes istället för den tidigare GPS-transpondern som var föråldrad, klumpig, 

effektkrävande och dyr. Det system som utvecklades under detta projekt kommer Saab 

Dynamics själva att använda när de behöver prova vissa luftvärnssystem. 

 

1.4 Krav 

Så många som möjligt av nedanstående punkter skulle uppfyllas under projektets gång. 

● Bygga upp grundfunktion baserat på någon köpt plattform 
● Addera realtidspresentation av flygplan på karta 

● Anpassa data för att passa mot befintliga systemdelar 

● Förbättra invisning i radar-simulator med någon form av ”målestimator” 

och/eller barometrisk höjdmätning. 

 

1.5 Arbetsfördelning 

Arbetet har fördelats relativt jämnt mellan båda personerna i projektet. Vissa perioder har den 

ena personen skrivit mer i rapporten medan den andra personen har kodat och vice versa. Den 

slutgiltiga rapporten har korrekturlästs och redigerats av båda författarna. 
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2 Metoder och verktyg 

I detta kapitel tas de olika metoder, bibliotek, verktyg, mjukvaror och hårdvaror som användes 

för design av systemet upp. 

2.1 Metoder 

Programmeringsspråket som användes till största delen var C. Men C# användes också för de 

delar av projektet som körs på Windows-datorer. För att lagra källkod användes Subversion 

och för att lagra diverse filer och dokument användes lagringsutrymme på Saabs interna nät. 

 

För dokumentering av koden som kördes på Raspberry-datorerna användes Qt style-

kommentarer, som är ett speciellt sätt att kommentera kod på [2]. Den kommenterade koden 

kan sedan användas för att med hjälp av programmet doxygen generera HTML-filer som 

beskriver projektets uppbyggnad, klasser och variabler. Dokumenteringen av C#-projektet 

skedde med XML-kommentarer som gör det möjligt att generera XML-filer för klasserna. 

Vanliga C-kommentarer har även använts i vissa kod-filer. 

 

För att vår handledare på Saab skulle veta vad vi gjorde och hur långt vi kommit, hade vi 

regelbundna SCRUM-möten där vi diskuterade vad som behövde göras, vad som skulle göras 

härnäst etc. Vi hade även avcheckning med vår handledare och chef på Saab ungefär varannan 

vecka där vi visade hur långt vi hade kommit och vad som fanns kvar att göra. 

 

SCRUM är en metodik för systemutveckling som fokuserar på affärsnytta och möjligheter att 

förändra ett projekt på ett strukturerat sätt. [3] 

 

Teorin bakom projektet var att GPS-enheten skulle vara inkopplad till en Raspberry Pi som 

befinner sig i ett flygplan. Raspberryn skickar sedan data om var flygplanet befinner sig 

genom en GPRS-modul till en annan Raspberry Pi på marken som också har en GPRS-modul. 

Raspberryn som är nere på marken skickar vidare data till en Windows-dator som gör två 

saker med data som tas emot, dels projicerar den flygplanets position på en karta så att man 

tydligt kan se var det befinner sig, och dels skickar den in planets position i enheten som 

testas så att data därefter kan användas för invisning mot målet. En skiss av systemet visas på 

Bild 1. 

 

I projektet användes standard C-bibliotek som stdio.h, stdlib.h, unistd.h och math.h. 

Unistd är bibliotek som ger tillgång till POSIX API. API är akronymen för Application 

Programming Interface vilket är en specifikation för hur olika program kan använda och 

kommunicera med en mjukvara. Funktioner som sleep och usleep finns i biblioteket Unistd 

[4]. För att kunna kommunicera med GPSen behövdes ett bibliotek som heter libgps [5]. 

(Detta bibliotek är avsett för Linux.) I denna finns filen gps.h som används för att skapa GPS-

datastrukturer och som kan sätta upp en anslutning till programmet GPSD genom en socket. 

(Se avsnitt 2.2 för mer information om GPSD.) Efter anslutning används gps.h för att läsa in 

ifrån socketen och skriva ut från socketen in i GPSen. Biblioteket är dock sparsamt 

dokumenterade och finns även i olika versioner vilket gör det svårt att hitta information om 

hur biblioteket bäst används. I projektet användes version 3 av libgps. Vid sändning och 

inläsning av data över GSM-nätet användes funktionerna Read och Write som finns i filen 

fcntl.h.  
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Bild 1. Den första skissen av systemet. 

 

 

 

För att kunna sätta upp UDP-klienten på Raspberry-datorn på marken användes följande 

bibliotek: arpa/inet.h, sys/types.h, netinet/in.h och netdb.h. 

 

Vid mätning av fördröjningar i sändningar mellan Raspberry-datorerna användes biblioteket 

time.h för att få den aktuella tiden på millisekunden. 

 

GPS-mottagaren i projektet, använde protokollet National Marine Electronics Association 

(NMEA). Se kapitel 3.1 för mer detaljer. För att underlätta parsningen/analyseringen av data 

från GPSen användes biblioteket libgps som beskrevs i föregående stycke. 

 

För att kommunicera med det GSM-modem som satt inkopplat på Raspberry Pi-datorn 

användes så kallade AT-kommandon. Se avsnitt 4.3 för mer information om AT-kommandon. 
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2.2 Verktyg 

De verktyg som huvudsakligen användes var Linux-datorer med utvecklingsmiljön Geany. 

Den ursprungliga planen var att använda Windows-datorer och programmera allt i Visual 

Studio. Dessvärre fanns inte biblioteket libgps för Windows men väl för Linux. Därför gjordes 

programmeringen direkt på en Raspberry Pi som var försedd med Raspbian Jessie v4.1.19, 

som är ett Linuxbaserat operativsystem. 

 

Versionshantering sköttes med ett Subversion-repository där koden förvarades. Lagring av 

bland annat guider för användning och installation användes lagringsenheter på Saabs interna 

nät. 

 

För att få GPS-mottagaren att fungera på Linux användes ett program som heter GPSD. Detta 

program läser in data från GPS-mottagaren antingen via en RS232-port eller en kompatibel 

USB-port. GPSD öppnar en socket som kan användas av andra program för att läsa de GPS-

data som GPSD tar emot. 

 

Bevakning av kommunikationen mellan Raspberryn och GPRS-modulen sköttes av ett 

program som heter Minicom som finns till Linux. Minicom är ett textbaserat 

kommunikationsprogram där det går att se kommandon och data som skickas på serieporten 

där GPRS-modulen sitter inkopplad. En stor nackdel med Minicom är att när det körs 

parallellt med ett annat program, saktas det andra programmet ned och kan i vissa fall göra så 

att programmet inte fungerar ordentligt.  

 

För kartvisning av flygplanets position i realtid användes ett program för Windows som heter 

Kartex. Kartex valdes för att det var möjligt att mata in NMEA-data från en GPS direkt in i 

programmet via en COM-port och på så sätt få fram positionen i realtid, Kartex är dessutom 

gratis. 

 

För att kunna skapa virtuella COM-portar på en Windows-dator användes programmet Virtual 

Serial Port Driver, som kräver licens. Detta program gjorde det möjligt överföra GPS-data 

(koordinater) från ett annat program på samma dator till Kartex, istället för GPS-data direkt 

från en COM-port till Kartex. Det finns även ett gratisalternativ som heter com0com. 

Nackdelen med com0com är dock att det är komplicerat att använda. 

 

2.3 Övriga resurser 

Hårdvaran som användes i projektet var följande:  

 2 st datorer av typen Raspberry Pi 

 2 st GPRS-enheter, en till vardera Raspberry Pi 

 2 st GPS-enheter, en till Raspberry Pi och en till en Windows-dator 

 2 st SIM-kort med abonnemang till GPRS-enheterna 

 2 st minneskort på minst 8 GB. 

 

Under projektets gång användes två olika nätverk. Det var det interna nätet som man behöver 

speciella rättigheter för att kunna använda. Dessutom användes ett separat labbnät med lägre 

säkerhet och möjligheten att kunna använda bestämda IP-adresser på värdarna till skillnad 

från nät med dynamiskt adresstilldelning. Vi hade även tillgång till vissa sekretessbelagda 

specifikationer för att kunna utveckla för vissa vapensystem. 
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2.3.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi är en en-korts Linuxdator. Det är en populär dator som är tillgänglig till ett lågt 

pris och med ett stor utbud av tillbehör och mjukvara. Till denna dator går det att koppla in t 

ex TV, mus och tangentbord. Den går även att surfa med, se på film, lyssna på musik eller 

köra andra mjukvaror. Datorn har ett I/O-gränssnitt som gör att den kan kommunicera med 

omvärlden så att man kan bygga ut den till att exempelvis styra motorer eller hämta in data 

från sensorer och givare. Datorn fungerar som en modul eftersom kompatibla enheter enkelt 

kan kopplas ihop med datorn som en modul till en annan modul. 

 

Bild 2 visar en Raspberry Pi av modell B+. De olika modellerna har en HDMI-utgång, mellan 

två till fyra USB-portar, en Ethernet-port som gör det möjligt att koppla upp sig mot Internet 

och den har även andra portar som gör det möjligt att enkelt koppla in diverse tillbehör. 

 

 
Bild 2. Raspberry Pi modell B+[6]. 
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2.3.2 GPRS-enheterna 

 
         Bild 3. Raspberry Pi GSM Shield [7]. 

 

För kommunikation över GPRS beställdes Raspberry Pi GSM Add-on V1.0, som visas i Bild 

3. Den är en så kallad ”Shield” till Raspberry Pi, det vill säga en modul som monteras över 

kretskortet.  Med denna modul kan man ringa och ta emot samtal, eller skicka och ta emot 

SMS. Modulen kan även ge uppkoppling mot Internet. GSM Add-on V1 valdes just för att 

den är fullt kompatibel med Raspberry Pi. 

 

2.3.3 GPS-enheten 

BU-353S4 som visas i Bild 4 är en GPS-mottagare med magnet för fastsättning. Den 

använder USB för att kommunicera in data med antingen NMEA- eller SiRF-protokoll. Bu-

353an har hög precision, noggrannheten är upp till 2,5 m och den har låg strömförbrukning. 

Den har en uppdateringsfrekvens på 1 Hz, vilket passade bra för detta projekt då 

informationen inte behövde uppdateras oftare än så. 

 

 

 
Bild 4. Bu-353S4 [8]. 
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3 GPS 

Global Positioning System (GPS) utvecklades av Deparment of Defense (DoD) i USA på 

uppdrag av USAs militär för att förse dem med ett satellit-baserat navigationssystem [9]. GPS 

tillhandahåller position, hastighet och tid, även kallat PVT, där V står för Velocity. 

 

GPS-satelliterna förflyttar sig i en viss bana ungefär 20000 km över jordytan och med en fart 

på cirka 14000 km/h [9]. 

 

Systemet består av tre segment: rymd-, kontroll- och användar-segmentet. Rymd- och 

kontroll-segmentet utvecklas och underhålls av USAs flygvapen [10]. 

 

Rymdsegmentet består av sex jordcentrerade banor. I en bana positionerar sig fyra 

funktionsdugliga satelliter och en reservsatellit. Satelliterna är fördelade på så sätt att minst 

fyra satelliter alltid ska vara åtkomliga var man än befinner sig på jordytan och maximalt 12 

satelliter kan vara åtkomliga på en plats samtidigt [9]. Dessa GPS-satelliter skickar iväg 

signaler som ger GPS-mottagarna satellitens position och tid.  

 

Kontrollsegmentet ser till att satelliterna håller sin bana och det ser även till att alla satelliters 

klockor går rätt. I segmentet kontrolleras även satelliternas tillstånd och status för att se så de 

fungerar korrekt. Detta görs vid sex olika stationer som är utspridda runt om i världen, med 

huvudkontoret vid Schriever Flygbas nära Colorado Springs i Colorado, USA [11]. 

 

Användarsegmentet består av en GPS-mottagare som får signaler från GPS-satelliterna. GPS-

mottagaren använder dessa data för att sedan kunna kalkylera en tredimensionell position, 

hastighet och tid. Vissa GPSer räknar även ut ytterligare data så som bäring och distans [11]. 

Vid beräkningen jämförs tidssignalerna som GPSen fått från satelliter. Detta är en känd metod 

som kallas trilateration. För att kunna räkna ut en tredimensionell position krävs det minst 

fyra GPS-satelliter [12]. 

 

GPS erbjuder två olika servicenivåer. Den ena är Standard Positioning Service (SPS) som 

används för civila ändamål. Med Selective Availability (SA) ger SPS en precision på 100 m 

horisontellt, 156 m vertikalt och en tidsprecision på 340 ns. Utan SA ges en precision på 25 m 

horisontellt och 43 m vertikalt. SA är en funktion som lägger till en bestämd tidsvariation hos 

satelliterna. Detta ger en positionsvariation upp till 100 m. SA var förmodligen avsett för att 

försvåra för fiender att använda civila GPS-mottagare för vapensystem. SA slutade att 

användas år 2000, på order av USAs dåvarande president. SPS är tillgängligt nära 100 % av 

tiden. Den andra servicenivån är Precise Positioning Service (PPS) och används av DoD, 

militären och vissa regeringsorgan. PPS kan även användas av civila men det kräver ett 

godkännande från DoD. PPS ger en precision på 22 m horisontellt, 27,7 m vertikalt och en 

tidsprecision på 200 ns. [11] 

 

GPSer brukar oftast använda mellan 6-12 satelliter och brukar då ge en god precision på  

5-10 m [9]. Detta kan dock vara betydligt lägre och ge sämre precision om GPSen befinner 

sig på en plats med dålig täckning t ex inomhus. Då ges en precision på cirka 100 m 

horisontellt och 140 m vertikalt. Det finns dock mer avancerade tekniker, så som Differential 

GPS (DGPS) och Real-Time Kinematic (RTK) som kan ge positioner med en noggrannhet på 

några centimetrar inom några minuter. För att nå en sådan precision krävs att GPS-

satelliternas klockor har en precision på cirka 20-30 ns [9]. 
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GPSer använder vanligvis kommunikationsprotokollet NMEA för att förse med positions-

information. NMEA beskrivs i avsnitt 3.1. 

 

3.1 NMEA 

National Marine Electronics Association (NMEA) används för kommunikation mellan 

marinelektronik och datorer. Några exempel på marinelektronik är radar, autopilot och GPS. 

Många datorprogram som förser positionsinformation i realtid förstår NMEA och förväntar 

sig även NMEA-format [13]. 

 

NMEA-enheter är designade för att antingen vara ”talkers”, det vill säga de kan skicka ut 

data, eller ”listeners”, det vill säga de kan ta emot data. Det finns även en del enheter som är 

både och. NMEA tillåter en ”talker” och flera ”listeners” i en krets. [14] 

 

Meddelanden som utbyts mellan NMEA-enheter skrivs med bestämd syntax. Av tradition 

kallas ett meddelande för mening inom marin kommunikation. En mening består av en rad 

som börjar med ett dollartecken, $, och slutar med en radbrytning. En mening kan inte vara 

längre än 80 synliga tecken. Varje typ av data i meningen separeras av ett kommatecken. Alla 

data består av tecken som går att läsa rakt av vilket gör det mycket lättare att analysera data 

som kommer in, jämfört med t ex SiRF Binary-protokollet som skickar kodat data som måste 

avkodas innan det kan läsas. 

 

Datatransmissionens hastighet anges med enheten Baud Rate, vilket är lika med antal 

signaltillstånd per sekund. (Vid modulering och kodning skiljer sig nämligen antal bitar per 

sekund från antal signaltillstånd per sekund.) Baud Rate går att ställa in på komponenterna 

med hjälp av NMEA-strängar [15]. 

 

Vissa NMEA-enheter tillåter också ”input mode” alltså att man kan skicka meningar från 

datorn in till exempelvis en GPS. Detta är bra när man vill göra egna inställningar på en GPS. 

Om datorn skickar t ex $PSRF150,0,300,1000,1*10 till GPSen, så sätts GPSen i energisparläge. 

NMEA använder inte handskakning vilket innebär att mottagning görs utan förvarning och 

också utan respons efter mottagen mening. Enligt NMEA kommer dessutom mottagen mening 

att skriva över data som redan finns i mottagarens minne [14]. Om en mening har fel 

uppbyggnad eller består av otillåtna data, kommer mottagaren helt enkelt att ignorera denna.  

 

GPSer som använder NMEA skickar främst åtta strängar. Dessa strängar skickas med olika 

intervall och kan bestå av olika typer av meningar. I avsnitten 3.1.1-3.1.3 återfinns 

beskrivningar av de åtta strängarna som kallas GGA, RMC, GLL, GSA, GSV, MSS, VTG och 

ZDA. 

3.1.1 GGA/RMC/GLL 

Global Positioning System Fix Data (GGA) är den sträng som vanligtvis är viktigast och så 

även i detta projekt. Det mest intressanta i GGA är angivelsen av position i form av longitud, 

latitud och höjd. Även strängen Recommended Minimum Navigation Information (RMC) 
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innehåller data om position men dessutom hastighet, datum och kurs. Detta gör även RMC till 

en viktig mening i projektet. En tredje intressant sträng är Geographic Position – 

Latitude/Longitude (GLL) som anger positions longitud och latitud, men däremot inte  

höjd. [14] 

 

På GPSen som användes i projektet har strängarna olika refresh rates, som innebär att strängar 

skickas med olika tidsintervall. GGA och GLL skickas till exempel varje sekund medan RMC 

skickas var femte sekund. Detta tidsintervall kan modifieras med hjälp av NMEA meningar. 

 

På Bild 5, Bild 6 respektive Bild 7 visas meningsbyggnaden för GGA, RMC respektive GLL. 

 

 

Bild 5. Meningsuppbyggnad för GGA [14]. 

 

Bild 6. Meningsuppbyggnad för RMC [14]. 
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Bild 7. Meningsuppbyggnad för GLL [14]. 

 

3.1.2 GSA/GSV 

Strängen GSP DOP and Active Satellites (GSA) innehåller bara information om de satelliter 

som används, där DOP står för Dilution of Precision och indikerar på hur precis mätningen är. 

Satellites in View (GSV) är en sträng som även den innehåller mestadels information om 

satelliterna. 

  

På Bild 8 respektive Bild 9 visas meningsbyggnaden för GSA respektive GSV. 

 

 

Bild 8. Meningsuppbyggnad för GSA [14]. 
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Bild 9. Meningsuppbyggnad för GSV [14]. 

 

3.1.3 MSS/VTG/ZDA 

Ytterligare tre strängar används av många GPSer, nämligen MSK Receiver Signal (MSS), 

Track Mode Good and Ground Speed (VTG) och SiRF Timing Message (ZDA). 

 

MSS innehåller data om signalstyrkor och kan exempelvis se ut på följande sätt: 

$GPMSS, 55,27,318.0,100,1,*57 

I strängen är signalstyrkan 55 dBµV/m och signal-brusförhållandet är 27 dB. [16] 

 

Hastigheter och kurser ges av strängen VTG. Ett exempel är följande: 

$GPVTG, 309.62,T,M,0.13,N,0.2,K,A*23 

Denna mening anger kursen 309,62 grader med hastigheten 0,2 km/h (0,31 knots). 

 

 

Med hjälp av strängen ZDA erhålls datum och tid som associeras med den nuvarande PPS-

pulsen. Pulse-per-second (PPS) är en elektronisk signal som genereras vanligtvis oftare än en 

gång per sekund. En ZDA-mening skickas inom några få hundratals millisekunder efter en 

PPS-puls och kan se ut som följande: 

$GPZDA,160012,11,03,2004,-1,00*7D 

I ovanstående exempel anges tiden 16 timmar, 0 minuter och 12 sekunder. Datum anges med 

dag 11, månad 3 och år 2004. Den lokala tidzonen är 1 timme och 0 minuter efter UTC. 

(Strängens checksumma är 7D.) 
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4 GPRS 

General Packet Radio Service (GPRS) är en paketförmedlande datatjänst för mobila värdar. 

Det används bland annat av mobiltelefoner för att överföra IP-paket på mobila nät som 

exempelvis den andra generationen mobiltelefonisystem (2G), den tredje generationen 

mobiltelefonisystem (3G) och Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA). GPRS-

system integreras med GSM-nät.  

 

GSM-arkitekturen är uppdelat i tre huvudsakliga delar: mobilterminaler (till exempel mobil-

telefoner), basstationssystemet (BSS) och nätverkssystemet (NSS). Se bild 10. Mobil-

terminaler måste vara utrustade med en Subscriber Identity Module (SIM) för att kunna 

använda sig av GSM-tjänster. Varje SIM har ett unikt ID-nummer som kallas för IMSI 

(International Mobile Subscriber Identity) och varje mobilterminal har ett unikt IMEI 

(International Mobile Equipment Identity) för att kunna identifieras. Mobilterminaler ansluter 

till Basstationssystemet via ett gränssnitt som kallas för Um. Basstationssystemet består av 

två delar: BTS och BSC som kommunicerar med varandra genom ett gränssnitt som kallas 

Abis. BTS står för Base Transceiver Station och är den delen av basstationssystemet som 

kommunicerar med mobilterminaler. BSC står för Base Station Controller och är den delen av 

systemet som hanterar vilka radiofrekvenser som BTSerna får använda. BSC är också 

kopplingen mellan mobilterminalen och nätverkssystemet via A-gränssnittet. Den viktigaste 

delen av nätverkssystemet är MSC som står för Mobile Switching Center. MSC fungerar som 

en vanlig telefonväxel fast är anpassad för mobilsamtal. MSC hanterar också SMS och kan 

kommunicera med vanliga telefonnät som Integrated Services for Digital Network (ISDN) i 

Sverige eller Public Switched Telephone Network (PSTN) i USA [17]. Nätverkssystemet 

innehåller också HLR, VLR, EIR och AuC. HLR (Home Location Register) som innehåller 

permanent information om alla användare som är registrerade i nätet och var i nätet de 

befinner sig. VLR (Visitor Location Registry) sitter i normala fall ihop med MSC och 

innehåller en del av den information som HLR innehåller. VLR har syftet att minska antalet 

gånger som MSC behöver kommunicera med HLR [17]. VLR är den delen av 

nätverkssystemet som ger nätet roaming-kapacitet. EIR (Equipment Identity Registry) 

innehåller IMEI-numren för alla terminaler på nätet, för att systemet ska kunna upptäcka 

otillåtna terminaler. AuC (Authentication Center) är en databas som innehåller 

autentiseringsnycklar för alla SIM-kort på nätet. [18]  

Bild 10. Beskrivning av GSM-arkitekturen. 
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När GSM (också kallad 2G) kom, gavs möjligheten att skicka SMS. Men det var fortfarande 

inte möjligt att ansluta till Internet med sin mobiltelefon. För att få möjligheten att ansluta till 

Internet via GSM-nätet och därmed förlänga livslängden på GSM, utvecklades därför GPRS 

som en påbyggnad till GSM. Eftersom att GPRS är just en påbyggnad på GSM så kan den ses 

som steget mellan 2G och 3G. [19] 

 

Precis som en vanlig Internetuppkoppling är GPRS är en paketförmedlande tjänst och kan 

därför vara ansluten till nätet hela tiden. Men GPRS behöver bara ha en lina öppen när den 

skickar eller tar emot paket, till skillnad från äldre kretskopplade nät där en lina behövde vara 

konstant öppen. Eftersom att GPRS alltid är uppkopplat, är det vanligt förekommande att 

betala för mängden data och inte för uppkopplingstiden. [20] 

 

GPRS har en teoretisk maxhastighet på över 150 kbps men i praktiken ligger hastigheten 

oftast runt 20-50 kbps. Det finns dock sätt att öka hastigheten, ett sådant sätt är att använda 

EDGE [21]. Se avsnitt 4.1.   

 

4.1 EDGE 

Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) är ett sätt att öka hastigheten i GSM-nät. 

Om EDGE och GPRS används tillsammans, ger detta högre hastigheter än med enbart GPRS. 

Denna kombination kan ge en teoretisk maxhastighet på över 400 kbps alltså mer än 2,6 

gånger så mycket som vanlig GPRS. I praktiken ligger dock hastigheten oftast runt 75-135 

kbps. [21] 

4.2  Klasser 

Inom GPRS delas mobilterminaler, till exempel mobiltelefoner, in i tre olika klasser: klass A, 

klass B och klass C [22]. I detta projekt användes GSM-kort av typen SIM-900 som hör till 

klass B. I avsnitten 4.2.1-4.2.3 ges förklaringar av de olika klasserna. (Även om tekniken är 

omkring 10 år gammal – mycket har hänt sedan dess – så var den relevant för detta projekt.) 

4.2.1 Klass A 

Klass A-terminaler kan hantera både röstsamtal och data samtidigt. Därför behöver sådana 

terminaler ett par transceivers som kan jobba samtidigt, en för överföring av röstsamtal och en 

för data. Därför blir klass A-terminaler ofta dyrare att tillverka än både klass B och klass C 

terminaler. [22] 

4.2.2 Klass B 

Klass B-terminaler kan också hantera både röstsamtal och data. På grund av att en sådan bara 

har en transceiver kan bara en typ av överföring göras åt gången. Att klass B-terminaler bara 

har en transceiver innebär att de blir billigare att tillverka än klass A-terminaler. Det innebär 

dock också att till exempel surfning via GPRS kommer att avbrytas om terminalen samtidigt 

tar emot ett röstsamtal. [22] 

4.2.3 Klass C 

Klass C-terminaler kan antingen hantera enbart röstsamtal eller enbart data. Exempel på klass 

C-terminaler är PC Cards. (Sådana kort kallades PCMCIA fram till 1995. Det var en form av 

expansionskort som användes för bland annat trådlös uppkoppling under 1990-talet fram till 

tidigt 2000-tal). [22]     
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4.3 AT-kommandon 

För att kunna kommunicera med ett modem via serieporten på en dator används ofta så 

kallade AT-kommandon, även kallat Hayes kommandouppsättning. Bokstavskombinationen 

AT står för ”Attention” [23, s 6]. Artikeln i [23] är egentligen skriven för att förklara 

kommandon som är framtagna speciellt för en viss serie hårdvara tillverkad av företaget Telit. 

Men den går även igenom vanliga AT-kommandon. 

 

AT-kommandon kan vara uppbyggda på några olika sätt. De vanligaste är att meddelandet 

börjar med AT följt av antingen en bokstav (t ex A), ett plustecken (+) eller ett & -tecken. Det 

vanligaste svarsmeddelandet efter att ett AT-kommando har skickats är ”OK”. 

 

Några av de AT-kommandon som har använts i detta arbete är följande: 

 AT, för att testa kontakten med modemet. Svarsmeddelandet för AT är ”OK”. 

 ATD+46xxxxxxx, (där +46xxxxxxx är ett mobilnummer) för att ringa ett datasamtal 

till numret som anges. Det går även att ringa röstsamtal genom att lägga till ett 

semikolon efter kommandot (ATD+46xxxxxxx;). Svarsmeddelandet för röstsamtal är 

”CONNECT xxxx” (där xxxx är Baud-rate) när samtalet har kopplats upp, och 

svarsmeddelandet för röstsamtal är ”OK”. 

 ATA för att svara på ett samtal (om autosvar inte är på) och ATH för att lägga på ett 

samtal. Svarsmeddelande för både ATA och ATH är ”OK”. 

 AT+CPAS, för att se status för samtal. Svarsmeddelandet för AT+CPAS är ”+CPAS: x” 

(där x är en siffra mellan 0-5 som talar om ifall ett samtal är aktivt och i så fall vilken 

status det pågående samtalet har) följt av ”OK”. 

 AT+CMGS =+46xxxxxxx, för att skicka sms. När kommandot har skrivits in, kommer 

symbolen ”>” att dyka upp. Efter den symbolen kan meddelanden skrivas. För att 

sedan skicka meddelandet används knappkombinationen CTRL-Z. Efter det returneras 

CMGS: ”message_id”. 

 ATO för att gå från kommandoläge till dataläge i datasamtal och därmed skicka allt 

som skrivs i konsollen till den andra parten i samtalet. Svarsmeddelandet är ”OK”. 

 AT+IPR=xxxx (där xxxx är en siffra mellan 0-115200) för att ange vilken Baud-rate 

som ska användas. Den baud-rate som användes för GSM-modemen i detta projekt var 

9600. 

 ATS0=x (där x är 0 eller 1), slå av (x = 0) eller på (x = 1) automatiskt svar. 

 AT+FCLASS=x (där x är en siffra mellan 0-80), anger vilket läge modemet ska sättas 

i, t ex data, voice eller fax. I detta projekt användes ”AT+FCLASS=0” för att sätta 

modemet i dataläge. 

 AT+CBST, anger vilken Bearer Service (BS) som användas för att överföra data 

mellan två enheter.  
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5 Genomförande 

Detta kapitel beskriver projektets genomförande med hjälp av de metoder som tidigare har 

beskrivits.  

5.1 Förberedelser 

In i Raspberry-Pi datorerna kopplades tangentbord, mus, GPRS-enhet, SD-kort på antingen  

8 GB eller 16 GB för lagring, HDMI-kabel, strömsladd med USB-kontakt av typen Micro-B 

och en Ethernet-kabel för åtkomst till det lokala nätet och internet. I den ena Raspberryn 

kopplades även en GPS in via USB. 

 

Geany laddades hem som utvecklingsmiljö, då den stödjer programmering i C och C++ och 

inte kräver mycket minne, vilket var bra då minnet var begränsat.  

5.2 Första momentet – GPS 

Efter att ha experimenterat med Raspberry Pi, installerat nödvändiga program och 

operativsystem, och även ha testat GPSen på en Windows-dator var avsikten att få GPSen att 

fungera ihop med Raspberryn. Tyvärr var det inte att bara sätta in den i en USB-port för att 

sedan kunna läsa data. För att kunna läsa in data från GPSen till ett C-program installerades 

programmet GPSD. Detta program läste in data från GPSen. För en mer utförlig beskrivning 

över hur man får GPSen att fungera tillsammans med GPSD finns det en guide för ändamålet 

i bilaga 1. 

 

Efter att ha kopplat ihop GPSen fysikt med Raspberryn startades GPSD. Då blev det möjligt 

att se hur data lästes ifrån GPSen genom att skriva ”cgps –s” i terminalen. 

 

Det var först tänkt att Windows-datorer och Visual studio skulle användas för att 

programmera ett C-program. Tyvärr fungerade koden olika på Raspberryn med ett 

Linuxbaserat operativsystem än på Windows-datorn. Detta berodde främst på att C-

biblioteken var olika för Windows och Linux. När programmering och länkning gjordes direkt 

i Linux, då kunde C-programmet läsa in data från GPSen och visa latitud, longitud, hastighet 

och höjd på skärmen. Även information om GPSens antal använda satelliter visades vilket 

användes för att enkelt kunna debugga. Detta gjordes med hjälp av biblioteken som nämndes i 

avsnitt 2.1.  

 

När C-programmet fungerade, märktes det att GPSen bytte protokoll från det önskade NMEA 

till SiRF-binary. Samma typ av protokollbyte gjordes även varje gång GPSen fysiskt 

kopplades bort från Raspberryn. Genom att lägga till kod som skickar en NMEA-sträng till 

GPSen i C-programmet låstes valet av protokoll till NMEA för kommunikation med GPSen. 

 

När C-programmet fungerade som önskat, påbörjades det andra momentet i projektet, 

nämligen att komma igång med datautbyte mellan två Raspberry Pi-datorer med hjälp av 

GPRS. 
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5.3 Andra momentet - GPRS 

Efter att ha fått hämtningen av GPS-data att fungera påbörjades arbetet med att kunna skicka 

informationen till en annan enhet. Programkod behövdes för kommunikationen med GPRS-

enheten. För att kunna skriva denna kod laddades ett färdigt bibliotek ner från tillverkarens 

hemsida. Biblioteket var dock utdaterat och behövde modifieras på en del ställen på grund av 

att den nyare modellen, Raspberry Pi 3 Model B, användes. Biblioteket gjorde det enkelt att 

skriva kod för kommunikationen med GPRSen. 

 

Från början var det tänkt att data skulle skickas direkt mellan två enheter med olika IP-

adresser. Detta övergavs dock när det visade sig att GPRS inte stödjer direkt 

nätverkskommunikation mellan två enheter i samma nät. Därför användes istället datasamtal 

för att skicka data mellan enheterna. Med datasamtal kunde behovet av IP-adresser och server 

helt kringgås. 

 

Datasamtal fungerar ungefär som ett vanligt röstsamtal över GSM förutom att det är allmänt 

data som skickas istället för enbart data med samplat ljud. Därför påminner datasamtal om 

kommunikation med hjälp av modem över analog telefonlinje. Ett problem med datasamtal är 

dock att det blir mycket långsammare än med ”vanlig” nätverkskommunikation. Det är 

ganska vanligt med en fördröjning på ca 300-700 ms. Datasamtal valdes som lösning främst 

för att det var svårt att få tillstånd att öppna en server på företaget. Programkod för data-

samtal fanns dock inte med i tillverkarnas bibliotek och behövde därför skrivas från grunden. 

 

Det experimenterades även med SMS som en möjlig lösning för att överföra data. Tyvärr var 

SMS alldeles för långsamt och opålitligt för att kunna uppnå den överföringshastighet som 

krävdes i detta projekt. 

 

Programmet på sändarsidan fungerar på så sätt att en funktion för att kontrollera samtalsstatus 

körs gång på gång fram tills ett samtal har kopplats upp. Därefter påbörjas inläsningen av 

GPS-data. På så sätt går det att se till att GPS-data endast hanteras när ett samtal är aktivt. 

Hämtningen av GPS-data skedde ungefär en gång i sekunden. Efter att data lästs in, skickades 

det över till den andra GPRS-enheten med samma format som en GGA- och RMC-sträng. 

Sändningen gjordes med hjälp av funktionen Write som ingår i filen fcntl.h. 

 

Programmet på mottagarsidan är det program som initierar samtalet. Det ringer upp 

sändarsidan och ligger sedan och läser efter data fram tills att ett visst tecken läses in. 

Inläsningen sker med hjälp av Read funktionen i filen fcntl.h. Efter att tecknet lästs in skrivs 

data ut på skärmen och skickas sedan genom två stycken sockets till två andra program som 

utvecklades senare. 

 

Signalen för tangentbordskombinationen CTRL+Z ändrades i programmet. Anledningen till 

att detta gjordes var för att koppla denna tangentbordskombination till en bestämd funktion i 

programmet. Det som kommer att hända i programmet när CTRL+Z används är att samtalet 

kommer att avslutas och programmet kommer att återgå till att lyssna efter inkommande 

samtal. 
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Precis som för CTRL+Z så har CTRL+C också ändrats. Detta gjordes för att CTRL+C 

normalt bara avslutar programmet och i detta program var det nödvändigt att dessutom lägga 

på samtalet. Det som händer när CTRL+C trycks är därför att samtalet läggs på följt av att 

programmet avslutas. Detta gjordes med hjälp av filen signal.h. 

 

För att mäta så kallad Round Trip Time, det vill säga hur lång tid det tar att skicka data från en 

Raspberry-dator till en annan och tillbaka igen gjordes två tidsmätningar med tiden angiven i 

både sekunder och millisekunder: En mätning gjordes precis innan sändning och en annan 

efter att svaret från den andra datorn hade kommit in. Dessa två tidspunkter jämfördes sedan 

med varandra. För att komma fram till överföringstiden i enkel riktning blev det nödvändigt 

att dela tidsskillnaden med 2 och dra ifrån tiden för en while-loop som läste in meddelanden. 

Tiden som erhölls var då ca 930 ms, vilket är relativt lång tid. Det bör dock noteras att det 

finns viss fördröjning i koden samt att denna metod för tidsmätning inte är helt exakt. 

 

För att få insyn i kommunikationen mellan Raspberryn och GPRS-modemet användes 

programmet Minicom. Med detta blev det möjligt att se alla AT-kommandon och alla 

svarsmeddelanden som skrevs på porten, där modemet satt inkopplat. I senare moment 

övervakades inte kommunikationen eftersom övervakningen saktade ner programmen som 

skulle skicka och ta emot GPS-data. 

5.4 Tredje momentet – Realtidspresentation 

I denna del av projektet behövdes något sätt att skicka GPS-data från Raspberry-datorn till 

Windows-datorn. Metoden som valdes var att skicka detta över nätet med User Datagram 

Protocol (UDP) och låta Windows-datorn agera som en UDP-server och Raspberry-datorn 

som en klient.  

 

UDP valdes för att försöka minska fördröjningen från det att Raspberry-datorn på flygplanet 

får GPS-data och skickar iväg detta, tills det att positionen kommer fram till Windows-datorn. 

UDP ger även förbindelselös tjänst, vilket gör att vi kan köra våra program på Raspberry-

datorerna utan att vara beroende utav att Windows-programmet alltid är på. 

 

Den största nackdelen med UDP är att det är svårt att veta om datagrammen kommer fram 

eller inte. Förluster är dock inget stort problem om båda datorerna befinner sig i samma stad. 

Detta visades i Karl Seguins undersökning från 2014, där paketförlusten var 0 % när båda 

datorerna var i samma stad [24]. Vilket datorerna i detta projekt också var. 

 

På Bild 11 finns en beskrivning av hur UDP-servern och klienten kommunicerar.  
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Bild 11. UDP-server och UDP-klient. 

 

Programmen börjar med att skapa var sin socket som möjliggör för kommunikation. Därefter 

kommer UDP-klienten att konstant läsa in NMEA-strängar som skickas från Raspberryn i 

flygplanet och sedan skicka vidare dem till UDP-servern där de läses in och hanteras. UDP-

kommunikationen på Raspberryn programmerades med hjälp av biblioteken som nämns i 

avsnitt 2.1 och i C#-programmet användes biblioteket System.Net.Sockets. 

 

När UDP-servern hanterar data då börjar den med att omvandla koordinaterna från 

decimalgrader till grader, minuter och decimalminuter. Anledningen till omvandlingen är att 

Kartex inte förstår koordinater angivna i decimalgrader. Efter omvandlingen skickas GPS-

data (koordinaterna) in i Kartex via en virtuell COM-port, som har satts upp av Virtual 

Serialport Driver, som UDP-servern har skapat en anslutning till. Kartex tror då att den får 

data direkt ifrån en GPS som sitter inkopplad på en COM-port. (Ett billigare alternativ till 

Virtual Serial Port Driver är som angavs i avsnitt 2.2, com0com.) Med hjälp av detta 

förfarande och programmet Kartex går det att följa positionen i realtid på en karta. Biblioteket 

System.IO.Port användes i C#-programmet för att ansluta till en COM-port. 

 

När allt är klart och programmet ska avslutas, kommer båda programmen att stänga sina 

sockets. 
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5.5 Fjärde momentet - Simulator 

I den fjärde delen av projektet var målet att koppla ihop GPS-systemet som byggts tidigare i 

projektet med en simulator, som simulerar ett vapensystem som finns på företaget. 

 

För att kommunicera med simulatorn användes Transmission Control Protocol (TCP). Detta 

är, till skillnad från UDP, ett förbindelseorienterat protokoll. TCP ger en relativit pålitlig 

kommunikation och används när detta är ett måste. En TCP-session består ut av tre delar: 

uppkoppling, dataöverföring och nedkoppling. Vid uppkoppling sker en trestegshandskakning 

där klienten skickar ett meddelande till servern, servern skickar sedan ett svar tillbaka. När 

klienten mottar svaret och servern har accepterat anslutningen, då skickar klienten ytterligare 

ett meddelande, det tredje i handskakningen. Vid dataöverföringsfasen används vanlig 

handskakning. När mottagare tar emot ett datapaket då skickar den ett ACK-segment till 

sändaren som bekräftar att paketet kommit fram som det ska. Sändaren väntar en viss tid på 

att ACK-segmenten ska komma efter att ha skickat iväg ett paket. Om den inte kommer inom 

denna tid så skickas datapaketet på nytt. Dataöverföringen görs med full-duplex som innebär 

att servern och klienten kan skicka meddelanden till varandra samtidigt. Vid nedkoppling sker 

sedan en fyrstegshandskakning. [25] 

 

På Bild 12 finns en beskrivning av hur TCP-servern och klienten kommunicerar. 

 

Systemet som byggdes upp fungerade på så sätt att Windows-programmet tog emot datagram 

från UDP-klienten. När detta datagram mottagits, sparar programmet data i olika objekt. 

Programmet gör sedan olika beräkningar, till exempel beräkning av bäring (azimut) och 

elevationsvinkel (höjdvinkeln från horisontalplanet) som beskrivs nedanför. Utöver sådana 

beräkningar, omvandlar programmet hastighet från km/h till m/s. Därefter skickar 

programmet ett TCP-segment till simulatorn som innehåller all information som simulatorn 

behöver. Om allt gått bra med överföringen, tar simulatorn emot TCP-segment, annars stängs 

TCP-anslutningen ned. TCP-klienten kan dessutom ta emot segment från simulatorn. När 

klienten har tagit emot ett segment, uppdaterar den sitt grafiska användargränssnitt, även 

kallat GUI. För att skapa en TCP-klient användes klassen TcpClient som ingår i biblioteket 

System.Net.Sockets som finns i C#. 

 

Till datorn som körde programmet kopplades det in en GPS för att med hjälp av den räkna ut 

distansen, azimut och elevationsvinkeln från simulatorn till flygplanet. För uträkningen 

användes en färdig C#-klass som fanns i den gamla simulatorn som simulerade ett flygplan. 
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Bild 12 TCP-kommunikationen. 

 
Bild 13. Positionsangivelse med bäring (azimut) 
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Bäringen är vinkeln mellan en kropp (sol, måne eller i detta projekt, ett flygplan) och 

väderstrecket norr. Bäringen mäts medurs runt betraktarens horisont. Bäring kallas även för 

azimut. Bild 13 visar grafiskt hur bäring mäts. [26] 

 

Elevationsvinkeln är vinkeln mellan horisontalplanet och den linje som kan dras mellan 

markpositionen, exempelvis där en person står, och positionen hos ett objekt, exempelvis en 

farkost i luften eller rymden. Detta visas grafiskt på Bild 14. [26] 

 

Programmet var först designat för att köra både realtidspresentation på karta och datamatning 

till simulatorn, men sedan togs beslutet att dela upp detta i två olika program som kan köras 

på samma dator eller två olika datorer. Dessa program kommer hädanefter att kallas TD-

programmet (där TD står för Target Designation) respektive kartprogrammet. 

 

I denna del av projektet gjordes ytterligare en mätning av transporttiden mellan Raspberry-

datorerna. Denna gång mättes dock bara tiden i enkel riktning och inte tiden fram och tillbaka. 

Mätningen genomfördes på så sätt att ett meddelande med den aktuella tiden skickades från 

den ena Raspberryn till den andra, där tiden i meddelandet sedan jämfördes med den aktuella 

tiden. Ett diagram över hur detta gick finns på Bild 15. Mätningen upprepades 31 gånger och 

medelvärdet beräknades till ca 900 ms. 

 

 

 
Bild 14. Höjdangivelse med elevationsvinkel. 
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Bild 15 Beskrivning av tidsmätningen. 
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6 Resultat 

 
Bild 16. Det kompletta systemet.  

 

I det kompletta systemet som visas på Bild 16 tar GPS-mottagaren emot positionsdata från 

satteliter. Ett program på Raspberryn läser sedan in data som den behöver, exempelvis latitud, 

longitud och hastighet. Programmet läser dock bara in data från GPSen när ett samtal är 

aktivt. Med hjälp av en GPRS-enhet skickar Raspberryn NMEA-strängar genom ett 

datasamtal till en annan GPRS-enhet som i sin tur är inkopplad till ytterligare en Raspberry. 

Det är denna Raspberry som initierar samtalet. Programmet i denna Raspberry läser in alla 

data som den får in och skickar dessa vidare i UDP-datagram till två värdar, en som kör ett 

kartprogram och en som kör TD-programmet. Om så önskas, kan båda programmen köras på 

samma värd. Den NMEA-sträng som skickas till kartprogrammet innehåller dock decimala 

grader. Det vårt program då gör i värden med kartprogrammet, är att omvandla data i NMEA-

strängen till grader, minuter och decimala minuter för att sedan skicka ut det på en virtuell 

COM-port där Kartex tar emot data. I Bild 17 visas en skärmdumpning av realtidskartan 

under ett av testerna. 
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Bild 17. Kartvisning av position i realtid (den gula pilen i mitten av bilden). 

 

Det TD-programmet gör när den får NMEA-strängen är att göra sina beräkningar som den 

behöver göra, till exempel räkna ut bäring, elevationsvinkel och distans till målet. Sedan 

skickas data med bestämt protokoll till en simulator eller ett annat system. Dessa data används 

för styrning av vapen mot målet. Se det kompletta systemet på Bild 16. 

 

Systemet provades dagligen vid varje ändring för att se att det fortfarande fungerade och att 

det fungerade som önskat. Systemet testades även när det var komplett och fick stå på i cirka 

en timme utan att något fel inträffade.  

 

Systemet testades även på två andra platser för att säkerställa att det fungerade på distans. Den 

första platsen var en annan byggnad på andra sidan området vilket visas i Bild 18 och den 

andra platsen var Karlskoga flygplats vilket visas i Bild 19. Vid detta tillfälle hårdkodades 

koordinaterna för enheten som tar emot koordinater eftersom att bara en GPS fanns till 

förfogande just då. De hårdkodade värdena var latitud 59,328026 nordlig bredd, longitud 

14,545179 öst och höjd 140 m. 

 

Vid det första testet mättes distansen 751 m, höjden 91 m (sjön Möckeln har en höjd på cirka 

88-89 m), elevationsvinkeln -3,78 (sändarenheten befann sig på lägre höjd än mottagaren) 

och bäringen 204. Dessa mätvärden visade sig stämma när de senare kontrollerades med 

hjälp av en kalkylator på internet. 

 

Vid det andra testet mättes distansen 3257 m, höjden 120 m, elevationsvinkeln -0,36 och 

bäringen 297. Även dessa mätvärden visade sig stämma när de senare kontrollerades. 
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Bild 18. Test på annan plats på området (den blå pilen i mitten av bilden). 

 

 

 
Bild 19. Test på Karlskoga flygplats (den blå pilen till vänster i bilden). 

 

Fördröjningar i datasamtalet testades vid två tillfällen. Det första testet gjordes när GPRS-

kommunikationen precis hade implementerats. Fördröjningen som erhölls var ca 930 ms. Det 

andra testet gjordes i slutskedet av projektet med en mer precis mätning. Då erhölls en tid på 

ca 900 ms. Slutsatsen som drogs av testerna var att fördröjningstiden var lång. Om detta 

berodde på linan som datasamtalet använde, täckningen på platsen eller programkoden som 

skickade data är okänt. För att fastställa detta krävs ytterligare tester. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras hur kursens och projektets krav har uppfyllts, samt projektets 

utvecklingspotential och författarnas kunskaper. 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 

Kraven från början var: 

● Bygga upp grundfunktion baserat på någon köpt plattform 
● Addera realtidspresentation av flygplan på karta 

● Integrera dagens radar-simulator i PC-miljö eller någon annan modern plattform så att 

en komplett ersättning erhålls 

● Förbättra invisning i radar-simulator med någon form av ”målestimator” och/eller 

barometrisk höjdmätning. 

 

Den tredje kravpunkten ändrades dock efter ett par veckor till följande: ”Anpassa data för att 

passa mot befintliga systemdelar”. Anledning till ändringen var att den hårdvara som var tänkt 

att användas från början inte fanns tillgänglig på företaget längre.  

 

Alla krav utom det sista mjuka kravet (förbättrad invisning) uppfylldes. Anledningen till att 

det sista kravet inte uppfylldes var tidsbrist. Det första kravet tog ungefär tre veckor att 

slutföra och var det krav som krävde mest arbete, planering och informationssökning. Det 

andra kravet tog ungefär två dagar att slutföra, med undantag för vissa justeringar som gjordes 

mot slutet av examensarbetet. Det tredje kravet som var det sista vi gjorde och tog ungefär två 

veckor att göra klart, och inkluderar all TCP-programmering, alla uträkningar och allt som har 

med GUIt i TD-programmet att göra. 

 

7.2 Speciella resultat och slutsatser 

Systemet fungerar precis som tänkt: rätt position och korrekt uträknad bäring, 

elevationsvinkel och distans går fram till slutmottagaren. Det enda problemet är att 

fördröjningen i mobilöverföringen är för hög för att systemet ska gå att använda i ett 

sportflygplan i dagsläget.  

 

Slutsatsen som kan dras är att systemet skulle bli helt användbart om fördröjningen kunde 

minskas. Detta diskuteras i större detalj i avsnitt 7.3. 

 

7.3 Projektets utvecklingspotential 

Projektet bör vidareutvecklas då det skulle underlätta vid testning, både för företaget och även 

andra företag inom samma bransch och liknande. Eftersom denna lösning dessutom är relativt 

billig, ökar utvecklingspotentialen än mer. Systemet går att använda vid fler situationer än 

testning av flygplan eller vapensystem, vilket gör att företag inom andra branscher och även 

civilpersoner skulle kunna använda detta eller liknande lösningar när de vill veta distans, 

bäring och elevationsvinkel.  

 

Något som skulle kunna göras för vidareutveckling av systemet är att minska fördröjningen, 

exempelvis genom att använda 3G/4G istället för GPRS. En alternativ lösning på problemet är 

TCP-anslutning med hjälp av GPRS till en server. Ytterligare en möjlig lösning kan vara att 
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räkna ut var målet kommer att befinna sig med hjälp av hastighet och riktning, och på så sätt 

minska fördröjningens inverkan. Eftersom att tiden skickas med i NMEA-strängarna, går det 

att beräkna storleken på den aktuella fördröjningen. 

 

Höjdmätningen skulle även den behöva förbättras, då höjdmätning med GPS är svårt och inte 

tillräckligt noggrann. En möjlig förbättring är så kallad barometrisk höjdmätning. Detta var 

det mjuka kravet som inte hanns med. 

 

7.4 Reflektion kring eget lärande 

Författarna till denna rapport bedömer att målen har uppfyllts väl. 

7.4.1 Kunskap och förståelse 

Denna kurs har lett till en fördjupad förståelse för GPS och mobilkommunikation med GPRS 

vilket var tanken från början. Kursen har också bidragit till en ökad kunskap om 

operativsystemet Linux, transportprotokollen UDP och TCP samt hur COM-portar kan 

användas i programmering.  

 

Inlärningsbehov vid ytterligare utveckling skulle kunna vara att lära oss hur man mäter ut 

höjd med hjälp av barometrisk höjdmätning och även en fördjupande förståelse i uträkning av 

bäring och elevationsvinkel för att få programmet att fungera korrekt när latituden överstiger 

60 nordlig bredd och för att göra uträkningen så exakt som möjligt. 

7.4.2 Färdighet och förmåga 

Syftet och kraven var framtagna av företaget. För att få en uppfattning om hur omfattande de 

olika kraven var fördes diskussioner med de anställda på företaget. Projektet har genomförts 

på plats hos företaget.  

 

Tidsplanen som sattes upp i början av projektet har hållits utan avvikelser. 

 

Hemsidor, artiklar och tekniska manualer har sökts fram på Google och Google Scholar för att 

hitta relevant information till projektet. Böcker som tidigare använts i kurser som lästs inom 

programmet har även använts för en djupare förståelse i protokoll och teorier. 

 

Sökningar på GSM, GPRS och GPS på Google Scholar gav inga direkt användbara resultat. 

Många av resultaten hade att göra med medicin och stor del av de resultat som faktiskt hade 

att göra med datorvetenskap var tyvärr inte användbara i detta projekt. 

 

7.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Arbetet under projektets gång skedde i så kallade sprints. Det innebar att arbetet som hade 

utförts under sprinten redovisades på ett möte med handledare på företaget varannan vecka. 

Under dessa möten informerades även handledaren på företaget om vad som hade planerats 

för nästa sprint. Även en demonstration för medarbetarna på avdelningen skedde när allt var 

klart. Under denna demonstration användes två GPSer.  

 

Hur olika delar av systemet bör konfigureras och användas har dokumenterats i olika guider 

med jämna mellanrum. Det finns även dokumentation för hur det färdiga programmet bör 

användas. Programkoden har även dokumenterats med XML-, QT-style- och vanliga C-
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kommentarer som gör det lätt att vid behov utveckla programkoden. 

 

Hårdvaran kommer att fungera väl så länge det finns täckning för både mobilkommunikation 

och GPS, samt att GPS-mottagaren inte färdas för fort eller för högt. Eftersom GPS-

mottagaren som används i dagsläget inte fungerar ordentligt om den färdas fortare än 

1854 km/h eller högre än 18000 m. Detta borde dock inte vara ett problem vid testning, då 

sportflygplanet som används flyger med en hastighet på 216 km/h och med en höjd på cirka 

1000 m. Det bör även tilläggas att mobiltelefoner fungerar sämre på höjder över 10000 m och 

vid hastigheter högre än 600 km/h än vad de gör på marken vid lägre hastigheter. 

 

Mjukvaran som har tagits fram kommer att fungera så länge som WGS84 används och så 

länge latituden inte överstiger 60. Den kommer alltså att fungera fint i nedre delen av Sverige 

men kanske inte längre norrut. Anledningen till detta är att uträkningarna sköts av en befintlig 

programklass som inte klarar av koordinater längre norrut än latituden 60 nordlig bredd. Vid 

testning med en latitud över 60 nordlig bredd, erhölls felaktig bäring och elevationsvinkel, 

även om distansen var den rätta. 
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Bilaga 1: How to connect the GPS to Raspberry Pi 
 

Note: this guide is for a Raspberry Pi running Raspbian Jessie 4.1 and the GPS-receiver used 

is a BU-353S4 connected by USB 

 

Step 1: connect GPS-receiver to Raspberry Pi (on model B or earlier in the top USB slot, and 

on model B+ or later in the top left USB-slot) 

 

Step 2: Open the console and type: sudo apt-get install gpsd-clients python-gps 

 

Step 3: type: cd /etc 

 

Step 4: cd default 

 

Step 5: sudo nano gpsd 

 

Step 6: make sure that it says: 

START_DAEMON="true" 

USBAUTO="false" 

DEVICES="/dev/ttyUSB0" 

GPSD_OPTIONS="n" 

GPSD_SOCKET="/var/run/gpsd.sock" 

 

Step 7: save and exit 

 

Step 8: go to the console again and type: sudo /etc/init.d/gpsd restart 

 

step 9: cgps -s (this should show all of the relevant information, it may take up to 35 seconds 

before anything appears)  

If it still doesn't work try rebooting the Pi by typing sudo reboot and then trying step 9 again. 

If that does not work, try reading "TroubleShooting_BU353S4_GPS" in the second appendix 

(Bilaga 2). 

 

Voluntary step 10: there is a useful c library called libgps, to install it: open the console and 

type: sudo apt-get install libgps-dev



  Bilaga 2 

 

 

 

Bilaga 2: TroubleShooting_BU353S4_GPS 

 
*The GPS-receiver starts printing strange symbols or question marks when using the supplied 

software: 

 

-this is probably because the GPS-receiver has switched protocol to SIRF. This can be fixed 

by following these steps: 

 

step 1: download sirfdemo.exe on your Windows computer. 

 

step 2: connect the GPS-receiver. 

 

step 3: start sirfdemo 

 

step 4: select the correct COM-port and Baud-rate (check which port you are using in the 

control panel). 

 

step 5: press Action->Open Data Source. 

 

Step 6: press Action->Switch to NMEA Protocol. 

 

if step 6 is not possible: press Action->Switch to SiRF Protocol and then press Action-

>Switch to NMEA Protocol. 

 

Your GPS-receiver should now work properly. 

 

You should however be aware that the gpsd tools on Linux seem to automatically change the 

protocol to SIRF. 

 

 

*The GPS doesn't work properly with libGPS after rebooting the PI or unplugging the GPS: 

 

-this is probably because GPSD takes a little while to boot up.  

Wait a couple of minutes and then try again. 

 

You can also try opening the console and typing: 

 

>cgps -s 

To see if the GPS has a fix. 

 

 


