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Sammanfattning 

Det finns en efterfrågan på hög-precisa GNSS-enheter i skogshantering som 

utförs av skogsinspektörer, skogsägare, och plantskolor. Problemet är att en 

genomsnittlig enhet kostar 30 000 SEK och uppåt. 

 

Därför söker man efter en billigare lösning med samma noggrannhet. 

Lösningen bör vara tillgänglig och lätt då det är önskvärt att montera 

systemet på ett planteringsrör eller stav. 

 

Lösningen bestod av Arduino och U-Blox:s NEO-M8P-2 monterat på 

kretskort från SparkFun. Kommunikation mellan enheterna realiserades med 

en NTRIP-program som tredje part. Med Bluetooth för NTRIP-klienten och 

LTE (mobiltelefoni) för NTRIP-servern kommunicerade en rover och en 

basstation med nätet, för att överföra hämta och skicka korrigeringsdata från 

stationen till rovern. 

 

Lösningen lyckades med att uppnå grundligt resultat och några förväntningar. 

Man lyckades med att ta fram en lösning som kostar mindre än 6000 SEK, 

eller 2500 SEK om man väljer bort basstationen och endast behåller 

mottagaren; rovern. 

 

Alla målen och förväntningar för resultat kunde inte uppfyllas på grund av 

problem och utmaningar i både lösningen och komplikationer orsakade av 

faktorer utanför projektets ram. 

 

Nyckelord: Arduino, Bluetooth, GNSS, hög-precision, inbyggda system, 

kostnadseffektiv, real time kinematics, skogshantering 

 

  



   
 

Förord 

Projektet har varit en tuff resa med många utmaningar. Därför vill jag tacka 

dem som hjälpte mig genom arbetet. Därför vill jag tacka mamma, pappa, 

mina syskon, mina vänner i elektro- och data-programmet, andra vänner, min 

handledare, och kollegorna på Södra för allt stöd och hjälp.  



   
 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ________________________________________________ 6 
1.1 Bakgrund _____________________________________________ 6 

1.1.1 Global Navigational Satellite System ____________________ 6 

1.1.2 Real Time Kinematics ________________________________ 7 
1.1.3 Kommunikation ____________________________________ 9 
1.1.4 Hårdvara __________________________________________ 9 

1.2 Relaterade arbeten _____________________________________ 10 

1.3 Problemställning _______________________________________ 10 
1.4 Motivation ___________________________________________ 11 

1.5 Mål _________________________________________________ 11 
1.6 Avgränsningar ________________________________________ 12 
1.7 Målgrupp ____________________________________________ 12 
1.8 Disposition ___________________________________________ 12 

2 Metod ___________________________________________________ 14 
2.1 Implementering _______________________________________ 14 

2.2 Tillförlitlighet och validitet ______________________________ 14 
2.2.1 u-center - Utvärdering av U-Blox enheter _______________ 15 
2.2.2 SNIP - Utvärdering av RTK & RTCM __________________ 15 

3 Implementation ____________________________________________ 17 
3.1 Hårdvarumässigt _______________________________________ 17 

3.2 Mjukvarumässigt - Rover ________________________________ 19 

3.3 Mjukvarumässigt - Basstation ____________________________ 21 

3.4 Tredje delen __________________________________________ 24 

4 Resultat __________________________________________________ 26 
4.1 Möjliga alternativ ______________________________________ 26 

4.2 Komponentlista för prototyp _____________________________ 26 
4.2.1 Rover ____________________________________________ 26 

4.2.2 Basstation ________________________________________ 27 

4.3 Komponentlista för slutprodukt ___________________________ 28 

4.4 Tillförlitlighetstest & Validering __________________________ 29 
4.5 Felsökning ___________________________________________ 32 

5 Analys ___________________________________________________ 34 

5.1 Uppfyllande av målen __________________________________ 35 

6 Diskussion ________________________________________________ 37 
6.1 Problem och utmaningar ________________________________ 37 

7 Sammanfattning ___________________________________________ 40 



   
 

7.1 Framtida arbete ________________________________________ 41 

Referenser ___________________________________________________ 42 

Bildförteckning _______________________________________________ 46 

Tabellförteckning _____________________________________________ 46 

A  Källkod för rover __________________________________________ 47 

B  Källkod för basstation ______________________________________ 49 

C    Komplett komponenttabell ___________________________________ 55 
 

  
 



   
 

1  Introduktion  
Skogshantering innebär att man sysslar med plantering av trädplantor, 

kartläggning av yta och träd. Det är ett arbete som kräver mycket av tid och 

resurser. Man spenderar mycket tid ute i naturen och gör beräkningar, vilket 

är fysiskt och mentalt krävande för de som utför arbetet; skogsinspektörer, 

skogsägare, och plantskolor. 

 

Det finns redan digitala instrument för lantmäteri och skogshantering. Denna 

digitalisering av skogshantering minskar påfrestningen på inspektörer i 

skogen när de gör kartläggning. Men problemet är att instrumenten och annan 

utrustning av likande kaliber är allmänt riktade till professionella och 

yrkesarbetare inom lantmäteri, och därför kostar över 60 000 SEK [1] per 

enhet. Något som flesta skogsägare inte har råd med. 

 

Detta projekt fokuserar på att utveckla och ta fram en billigare utrustning 

med hjälp av delar och kunskap som finns tillgängliga på marknaden och 

internetet. 

 

1.1   Bakgrund 

1.1.1    Global Navigational Satellite System 

GNSS är förkortning för Global Navigation Satellite System eller 

satellitnavigering på svenska. Med enkla ord är GNSS ett system som 

använder sig av satelliter för att kunna framställa koordinater för en plats. 

Koordinatsystemet som används runtom världen använder främst longitud 

(öst-väst) och latitud (nord-syd) samt höjd över havet (där havsytan är 

nollpunkten). I vardagliga sammanhang brukar man förknippa GNSS med 

GPS. [2, 3] 

 

Tekniskt sett är GPS, Global Position System, ett GNSS-system och numera 

en mer specifik implementation av GNSS. GNSS används oftast som ett 

samlingsnamn för flera likande system som man idag använder tillsammans. 

[4] 

GNSS-system som används idag är: 

• GPS (Förenta Staterna) [4] 

• GLONASS (Ryssland) [5] 

• Galileo (Europeiska Unionen) [6] 

• BeiDou (Kina1) [7] 

 

Formatet som GNSS-enheter skickar sin data kallas NMEA, National Marine 

Electronics Association [8], och är läsbar av människan, men behöver 
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behandling för att datan ska kunna presenteras bättre, så som omvandling till 

longitud och latitud. Vissa enheter använder andra format att överföra sin 

data, beroende på vilken tillverkare som har utvecklat enhetens GNSS-dator. 

Ett exempel är u-Blox:s egen UBX-format [9]. 

 

Under arbetet kommer man beröra på hur GNSS-enheter ”värmer upp” efter 

man har startat upp dem. Detta betecknas med TTFF, time to first fix, och 

mäter hur lång tid det tar innan enheten har tillräcklig information för att ge 

en tillförlitlig koordinat. Det finns tre olika termer för uppvärmningen; cold 

start, warm start, och hot start [10].  

• Cold start är när GNSS-enheten har ingen information om satelliter, 

och därför behöver söka hela himmeln efter satelliter. 

• Warm start är när enheten har en giltig uppsättning av data över 

satelliter, men behöver mer beräkningar för att rätta till avvikelsefel. 

• Hot start är fallet då när enheten har giltiga data för satelliter och dess 

frekvenser. Ingen sökning eller beräkningar behövs innan man kan få 

koordinater. 

 

1.1.2    Real Time Kinematics 

För projektet används också RTK, real time kinematic, som är en teknik som 

används till att förbättra information and data från satelliter. Den är fokuserad 

på att förbättra noggrannheten i koordinaterna så att avvikelsen minskar från 

meter till centimeter [11, 12]. För denna teknik behövs en bas- eller referens-

station och en rover (mobil mottagare), stationen sänder korrigeringsdata till 

rovern, därefter ger rovern mer noggranna och mer tillförlitliga koordinater. 

Ett annat krav är att båda mottagarna behöver gemensamma satelliter för att 

tekniken ska fungera, ju fler gemensamma satelliter, bättre blir precisionen.  

 

 
Figur 1.1: Illustration av två av huvudprinciperna av RTK; gemensamma 

satelliter och korrigeringsdata, som behöver överföras något sätt. 

  



   
 

 

 
Figur 1.2: Abstrakt exempel av hur korrigeringsdata överförs från station till 

rover. 

 

Denna korrigeringsdata överförs i formatet RTCM, Radio Technical 

Commission for Maritime Services, den benämner vad meddelandet står för 

och vad den innehåller [12, 13, 11]. Ett vanligt kännetecken av RTCM som 

urskiljer deras meddelanden från andras (speciellt NMEA) är att den inte är 

läsbar av människan. Internt har meddelandet alltid ett 4-siffrigt tal för 

identifiering av typ av meddelande [14]. 

 

Överföring och distribution av RTCM-data genomförs med NTRIP, en klient 

skickar NMEA eller GNSS data till en ”caster” eller server, och får i retur 

RTCM-data från servern. En caster är i principen en server som väntar på och 

lyssnar på inflöden av data från bas eller referensstationer, den data skickas 

till användare som ligger närmast till vilket station som finns. Användare 

behöver skicka sin NMEA-data till castern, den behövs till för att kunna 

bestämma vilken basstation är närmast till användaren samt verifiera att 

användaren är en GNSS-enhet.  

 

NTRIP står för Networked Transport of RTCM via Internet Protocol, ett 

exempel på ett program som har en gratis licens tillgänglig är SNIP, Simple 

NTRIP Caster, mer om programmet kan läsas i ”SNIP - Utvärdering av RTK 

& RTCM”. 

 

 
Figur 1.3: Illustration av hur data överförs med NTRIP-modellen (som är 

byggd ovanpå TCP/IP-modellen). 

 



   
 

I Sverige erbjuder Lantmäteriet tjänsten SWEPOS som baseras på 

SWEREF99; ett nätverk av referensstationer tillgängliga för RTK och bättre 

noggrannhet. Man utnyttjar ”nätverks-RTK” till att beräkna mer noggranna 

koordinater för en rover som är uppkopplad till tjänsten. Fördelen med 

nätverks-RTK är den är centraliserad på en beräkningscenter och behöver 

färre stationer över en yta [15].  

 

1.1.3    Kommunikation 

Projektet kommer också att vidröra en utmaning med kommunikation och 

överföring av data mellan två olika datorenheter. De som kommer att 

fokuseras på och används under i arbetet är LTE och Bluetooth. 

 

LTE, Long Time Evolution, är en standard för radiokommunikation för 

mobiltelefoner och andra mobila enheter som kommunicerar med 

radiomaster med fast radioutrustning.  

 

Det är numera en utbredd standard som idag används av många i världen som 

har mobiltelefoni och kännetecknas med 3G och 4G. Men LTE möter 

egentligen inte 4G-standardens krav och är därför rent tekniskt sett bara en 

utökning av 3G-standarden [16]. 

 

Bluetooth är en annan populär standard för radiokommunikation som 

vanligen förkommer i datorsystem som är inte är fasta, t.ex. mobiler och 

bärbara datorer (laptops) [17]. 

 

1.1.4    Hårdvara 

Under projektets gång dyker upp både Qwiic och NEO-M8P-2. Qwiic är en 

implementation av s.k. I2C som integrerar de två stift som I2C använder 

(SDA och SCL) och två stift för ström ihop till ett enda gränssnitt. Jämfört 

mot I2C har Qwiic fördelen att man inte behöver löda, trassla med kablage, 

samt man kan koppla ihop fler än en i en serie [18]. 

 

I2C, inter-integrated circuit, är en teknik för datorenheter att kommunicera 

med varandra via tvåvägskommunikation. Man har två stift för ändamålet, 

SDA (Serial Data Line) och SCL (Serial Clock Line). Samt två stift för att 

försäkra signalen är på rätt bestämd nivå, antingen 5 V eller 3,3 V, dessa 

uppnås med hjälp av pull-up resistorer [19]. 

 

NEO-M8P-2 är en inbyggd krets från u-Blox, av NEO-M8P-serien är den en 

av de två enda alternativen, den andra är NEO-M8P-0. Jämfört med 0-

varianten har 2-varianten möjlighet att fungera som en basstation. Båda är 

hög-precisa GNSS-enheter med inbyggd RTK-funktion [11, 20]. 

 



   
 

1.2   Relaterade arbeten 

Inom området med hög-precisa GNSS har Ulrich Mittman genomfört ett 

arbete med att lösa ambiguitet och skillnader mellan amerikanska GPS och 

ryska GLONASS med billiga mottagare.  

 

I sitt masterexamens-arbete med titeln ” Joint GPS/GLONASS Ambiguity 

Resolution with a Low-cost GNSS receiver” hade han konstaterat att en GPS 

plus GLONASS lösning är mer precis och tillförlitlig teknik för att få 

noggranna GNSS-positioner än endast GPS eller GLONASS för sig själva 

som enskilda lösningar. Eftersom man får in mer mätningar än man få från 

enskilda lösningar [21]. 

 

Ett kort experiment gjordes av W. Stempfhuber och M. Buchholz, år 2011, 

med titeln ”A precise, low-cost RTK GNSS system for UAV applications” 

[22]. I arbetet har duon utforskat på RTK med u-blox LEA 6T och 9T. De 

hade skissat och prövat designer som integrerar LEA GNSS-enheterna till för 

användning på obemannade drönare. Programpaketet RTKLIB användes till 

lösningen för att det fanns ingen inbyggd RTK i LEA-enheterna.  

 

Det finns två skisser på designer, de innehåller GNSS-enheter med antenner 

och någon form av kommunikation - man har förslagit Bluetooth, Wi-Fi eller 

fastbunden USB-koppling för överföring av data. Ena designen beskriver en 

rover och använde antingen Wi-Fi eller USB. För att kunna få hög precision 

hade man beskrivit den andra designen, referensstationen, som också 

använder en likadan GNSS-enhet som rovern, oftast i samma serie [22]. 

 

1.3   Problemställning 

Problemet är hur man ska designa och konstruera ett GPS-system som sparar 

koordinater av plantor som man har planterat. Något som också kan vara 

hjälpsamt för andra ändamål. 

 

• GPS-systemet ska ha så hög precision som möjligt. 

• Systemet ska kunna spara koordinatpositioner i from av longitud och 

latitud. 

• Lösningen ska vara mobil - lättviktig och kan tas med överallt. 

• Koordinaterna bör kunna sparas i någon enhet, t.ex. i en mobil via 

Bluetooth 

• Lösningen bör också helst vara billig och lätt att använda 

• Lösningen bör kunna passa på ett planteringsrör eller stav - vilket som 

passar bäst. 

 



   
 

1.4   Motivation 

Projektets syfte är hitta en lösning på hur man kan utveckla ett 

kostnadseffektivt GNSS-system med hög precision. Som använder sig av 
hög-precis GNSS och hur andra enheter och system så som mobil, Bluetooth, 

och RTK-system för GPS kan samspela som ett enda system. Huvudmotivet 

är att införskaffa erfarenhet inom design av datorsystem med GNSS, samt 

kunskaper om satellitnavigering. 

 
Företagets intresse i detta projekt är att göra plantering och 
skogshantering mer effektiva och mindre krävande; så att man spar tid 
och resurser. Samtidigt gör man lantmäteri mer tillgänglig för privata 
skogsägare och plantskolor. Med reservation för andra möjligheter och 
vidare utveckling så som distansmätning m.m. 
 

1.5   Mål 

Tabell 1.A: Mål 

M1 Framställ och utvärdera minst två olika systemlösningar med GPS 

M2 
Realisera en fungerande prototyp av en utvald systemlösning från 

M1 

M3 Implementera drivrutin för datorsystemet 

M4 Implementera drivrutin för GPS 

M5 Implementera drivrutin för utvalt kommunikationsmedium 

M6 Bygg en användbar prototyp med mindre komponenter 

M7 Framställ dokumentation för källkod, system, och användning 

 

Tabell 1.B: Krav för systemlösning 

K1 GPS funktion med precision högst 10 cm avvikelse, helst 2,5 cm. 

K2 Programmeringsbar huvudenhet 

K3 
Funktion för kommunikation så som Bluetooth, Wi-Fi, eller 

annat. 

K4 Fullborda sin huvudfunktion med ett knapptryck 

K5 Kan drivas på vanliga batterier i lång tid 

K6 Minimal och lättviktig 

 

Tabell 1.C: Krav för mjukvara 

K1 Huvudfunktion som ger longitud och latitud med ett knapptryck 

K2 Kommunicera med GPS-enheten 

K3 Kommunicera med utvald kommunikationsenhet 

K4 Så passiv som möjligt, om det hjälper med batteritiden 

 



   
 

1.6   Avgränsningar  

Målen av projektet målar en bild av ett brett arbete med många uppgifter och 

steg. Målet är man vill designa ett datorsystem med komponenter från 

marknaden. För enkelhetens skull väljes Arduino till att programmera och 

realisera prototypen och slutprodukten. Man väljer monterade kretskort med 

önskade särdrag som passar specifikationen och till Arduinon. 

 

Det innebär att andra detaljer som inte är rent datatekniska, till exempel, 

design av ett skyddande hus och plattform att fästa enheten på 

planteringsröret, kommer att vara beröras allra minst.  

Av NTRIP-modellen som förekommer i arbetet vill man inte utveckla ut alla 

delar, de delarna kallas för ”tredje part.” I arbetet kommer man att välja 

färdiga produkter som finns på marknaden samt lära hur man hanterar dem.  

 

 
Figur 1.4: Projektets ramverk över NTRIP-modellen. Det gröna (third part) 

avgränsas från projektets fokus som är den gula lådan (scope of project.) 

 

1.7   Målgrupp  

Detta projekt är främst fokuserat på yrken som har skogshantering som en del 

av arbetet; skogsinspektörer, skogsägare, och lantmätare. Men arbetet kan 

även intressera hobbyister och verksamheter som söker mer 

kostnadseffektiva GNSS-system med mindre modulära (eng. modular) 

kretsar och hårdvara. 

 

1.8   Disposition  

• Metod beskriver metoder för implementering och datainsamling, 

verktyg, felsökning, och utvärdering av projektets tillförlitlighet och 

validitet. 

• Implementation går in i detalj för hårdvaran och mjukvaran samt 

diverse delar och lösningar till problemen och frågor som förväntas 



   
 

dyker upp under projektets gång. Källkoden (se Bilaga A och B, sida 

47 och 49, respektive) förklaras även där.  

• Resultat sammanfattar de resultat och observationer som har kommit 

från projektets gång. 

• Analys diskuterar om resultaten och ger mer information och 

kopplingar om hur resultaten har kommit till, hur det påverkade 

resultatet och hur de uppfyller målen. 

• Diskussion fördjupar mer på informationen från Analys och 

diskuterar vidare om hur man t.ex. löser problemen som har uppstått 

under projektets gång och om de åtgärdades eller inte.  

• Slutsats drar slutsatser från alla observationer och resultat som har 

samlats in från projektet. Samt man diskuterar om hur och vad man 

kan göra i framtiden. 

 

  



   
 

2  Metod 
För att hitta och bygga ett system som uppfyller kraven i tabellerna 1.A, 1.B 

och 1.C kräver att man söker efter olika komponenter som finns tillgängliga 

på marknaden.  Man väljer inte det första resultatet direkt, utan man samlar 

alternativ. Ett urval bestäms sedan från alternativen baserat på karaktäristiken 

så som strömförbrukning, noggrannhet och pris. 

 

Urvalet av komponenter ska byggas som ett datasystem, den systemet 

förväntas att kunna uppfylla kraven i tabell B. Alternativen och delar väljes 

med respekt till detta. 

 

När en systemlösning är klar och har försetts med mjukvara. Ska de 

sammanlagt uppfylla alla krav i tabell B och C så gott som möjligt. Testning 

av hur de uppfyller kraven och dess tillförlitlighet görs med kontrollerade 

experiment. 

 

För beskrivning av metoden för implementering, läs nästa kapitel, 2.1 

Implementering. Felsökning och beskrivning av metoden för utvärdering av 

tillförlitlighet, se kapitel 2.2.  

 

2.1    Implementering 

Implementering av hård- och mjukvara är baserat på guider nedan från 

SparkFun Electronics. 

 

• GPS-RTK Hookup Guide [12] 

• LTE Cat M1/NB-IoT Shield Hookup Guide [23] 

• SparkFun Mini nRF52840 Hookup Guide [24] 

 

Guiderna följdes för montering av komponenter och granskning av 

källkodsexempel på hur de användes och hur de bör programmeras. 

Källkodsexemplen anpassades efter behov och projektets mål. Till arbetet 

användes dessa följande material och program: 

 

• Arduino IDE: programmering av enkortsdatorna 

• USB-B kabel (till Arduino Uno) 

• USB-C kabel (till SparkFun Blackboard) 

• USB-Micro kabel (till SparkFun Mini nRF52840 och NEO-M8P-2) 

• Kopplingskablar av typen ”jumper wire” 

 

2.2   Tillförlitlighet och validitet  

Systemets tillförlitlighet testas genom att användas på praktiskt sätt och 

kontrolleras med hjälp av kontrollerade experiment och tillgängliga verktyg. 



   
 

 

Systemet testas genom att man ställer rover-enheten på olika platser och 

samlar in data från systemet för dessa platser. 

 

Projektet innehöll en basstation och en rover (mobil enhet). Båda använde 

samma typ och modell av GPS-enhet från samma tillverkare; u-Blox. 

Tillverkaren hade ett program tillgängligt för utvärdering av GNSS-data från 

GPS-enheten; u-center. 

 

Dock saknade den förmågan att kunna utvärdera och felsöka RTK-förmågan 

hos GPS-enheten så programmet SNIP användes. 

 

2.2.1    u-center - Utvärdering av U-Blox enheter 

U-blox, tillverkaren av GPS-kortet (NEO-M8), på SparkFun:s NEO-M8P-2 

kort, har ett testprogram så kallad u-center, som används till att undersöka 

data från GNSS-enheter, samt skapar statistik och visuella grafer som 

representerar data från enheten. Data kan hämtas på olika sätt; seriell 

kommunikation, överföring eller kommunikation via nätverk, eller analys av 

filer där data är sparad.   

 

Detta program var utvalt eftersom den rekommenderades av försäljaren av 

GPS-enheterna, SparkFun, och har också referats till i manualer [12] och 

hänvisningar för enheterna. 

 

u-center kan analysera och representera data så som: 

• Omvandling av formatet av data till ett annat 

• Avvikelse i koordinater 

• Positionering av satelliter 

• Data om satelliter och vilka som används 

• Ett tidsflöde av data 

 

u-center har också förmågan att fungera som en NTRIP-klient eller server för 

platskorrigering (engelska. location correction). Tester under projektets gång 

har visat att den förmågan inte uppnådde den tillförlitlighet som man önskade 

sig.  

 

2.2.2   SNIP - Utvärdering av RTK & RTCM 

u-center har inga bra funktioner eller förmågan att kunna felsöka RTCM-

meddelanden från basstationen. 

 

Istället användes SNIP, Simple NTRIP, ibland även kallad Simple NTRIP 

Caster [25]. Programmet är vad namnet påstår, det är ett komplett paket 

(engelska. package) av verktyg och funktioner för NTRIP och ”casting”. Den 



   
 

fungerar även bra som en server för vidarebefordran av data från basstationer 

till användare; t.ex. ”rovers” och andra ”casters”. 

 

Men viktigast av alla funktioner var analys av RTCM-meddelanden, som 

läser meddelanden och omvandlar dem till mer representativ information. På 

sätt kunde man då lätt avgöra förtroendet för och felsöka tillförlitligheten och 

validiteten för basstationen och dess funktion. 

 

Det är svårt att avgöra om korrigeringsdata kommer fram som den ska göra 

och om GPS-enheten utnyttjar den eller inte. För NEO-M8P-2 från SparkFun 

Electronics finns en LED-lampa som alltid lyser grönt, den står för hur RTK-

funktionen fungerar. Enligt en guide från samma försäljare ska lampan blinka 

när den flyttar över till carrier ambigiousity-fasen, den slocknar när fasen har 

avslutats och den utnyttjar RTK till fullo [12]. 

 



   
 

3  Implementation 
Detta avsnitt fördjupar sig på hårdvaran och mjukvaran av slutprodukten. 

Den ursprungliga prototypen beskrivs också i detta kapitel, eftersom under 

arbetets gång har flera problem uppstått med komponenterna och mjukvaran. 

 

Djupare identifiering och diskussion av problemen beskrivs i kapitlet; 

”Diskussion”. 

 

3.1   Hårdvarumässigt 

I projektet benämns planteringsröret som ”rover” eftersom projektet 

fokuserar på GNSS-systemet inte själva verktyget.  

 

 
Figur 3.1: Diagram över sammanhang av hårdvara för rovern. Överföring av 

NMEA och RTCM mellan mobilen och internet görs via mobilnätet. 

 

Rovern behöver följande delar, baserat på figuren ovan: 

• Programmeringsbar datorenhet (PIC, uppfyller K2) 

• Radioutrustning för kommunikation (Bluetooth, uppfyller K3) 

• GNSS-enhet (uppfyller K1) 

• Antenn för GNSS-enhet (uppfyller K1) 

 



   
 

Och slutligen på efterfrågan från uppdragsgivare, ska rovern förses med en 

knapp för att skicka koordinater. Det tar mindre än en sekund att spara en 

plats av en planta. 

 

Rover bestod i slutänden av en SparkFun Blackboard (variant av Arduino 

Uno) med en Qwiic-sockel som kopplas ihop med den hög-precisa NEO-

M8P-2 med en Qwiic-kabel. En HC-05 från Velleman blir radiolänken 

mellan rovern och mobiltelefonen via Bluetooth. Samt en knapp från 

Luxorparts för att fullborda Kravet K4 i Tabell 1.B. 

 

RTK behöver en källa där man kan få korrigeringsdata från en fast och 

stillastående referensstation. Men för bästa resultat och förbättrad 

noggrannhet bör man vara inom 20–30 km av en referenskälla. Avståndet 

varierar beroende på omgivningen och precisionen av referenskällan. 

 

I fall man är för långt bort ifrån en referenskälla eller man bestämmer sig för 

att man vill ha egen basstation. Av någon eller flera anledningar. I detta 

arbete har man också undersökt idéen att ha en ”egen basstation”. En 

basstation är en mottagare som behöver bara stå på en bestämd plats och 

värmas upp i minst 5 minuter innan den sänder data. 

 

 
Figur 3.2: Sammanhang mellan basstationens komponenter. Samt hur NTRIP 

bör användas när en basstation används. Data överförs från stationen till en 

dator eller server som kör en NTRIP-serverprogram. Som skickar vidare data 

från stationen till en caster.  



   
 

 

Baserat på Figur 3.2; en basstation behöver följande: 

• Programmeringsbar datorenhet (PIC, uppfyller K2) 

• Radioutrustning för kommunikation (LTE, uppfyller K3) 

• GNSS-enhet (uppfyller K1) 

• Antenn för GNSS-enhet (uppfyller K1) 

• Stativ för mer stabil stillaståendeposition och antennhöjd 

• En skärm 

 

Basstationens GNSS-enhet var detsamma som roverns, en NEO-M8P-2, som 

kopplas med den programmeringsbara Sparkfun Blackboard och en LCD-

skärm med Qwiic. 

 

3.2   Mjukvarumässigt - Rover 

Roverns huvuduppgift är värma upp GPS-enheten så att den kan användas till 

ändamål för satellitnavigering. När den körs igång ska den uppdatera sin 

position över en bestämd tidsintervall. Nästa uppgift är att den ska skicka 

koordinater på ett knappstryck. 

 

Den kompletta källkoden för roverns mjukvara finns inne på bilaga A (sida. 

47). Detta kapitel förklarar och beskriver av funktionerna i källkoden. 
 

Den första stycket av koden inkluderar och ger referenser till tre kodbibliotek 

som behövs till mjukvaran: 

 

• SoftwareSerial.h tillåter att köra en seriell port på två stift, som 

en extra komplettering till den inbyggda porten på kortet. - Den 

behövs främst till Bluetooth-modulen 

• Wire.h tillåter mjukvaran och hårdvara att kommunicera med andra 

enheter med I2C. Eftersom Qwiic är baserat på I2C, Wire.h är ett 

väsentligt bibliotek. 

• SparkFun_Ublox_Arduino_Library.h är en viktig del av 

mjukvaran. Den innehåller kod och funktioner som behövs till att 

kunna utnyttja GPS-enheten NEO-M8P-2:s funktion till fullo. 

 

I nästa stycka bestäms överföringshastigheten av data i den seriella 

kommunikationen. Den ställs till 9600 Hz.  

 

Nästa rad bestämmer vilket stift knappens signal-ingång bör kopplas in till. 

Den ställs in till stift nummer 8. Knappens signal bör då kopplas still stift 8 

för att den ska ge signal till mjukvaran. 

 



   
 

Stiften nummer 10 och 11 bestäms som signalgångar för den artificiella 

seriell-porten. I den funktionen tas den första nummret som ”RX” (Receive) 

stiftet, där en datasignal ska läses. Den andra är ”TX” (Transmission) och är 

till att sända en datasignal. 

 

För att att man ska kunna använda GPS:en behöver man spara information 

och data om enheten. Så en minnesplats definieras; med namnet ”myGPS.”  

 

På Arduino är funktionen ”setup” den första som körs. Den sätter då igång 

två seriella portar; den inbyggda (Serial) och den virtuella (btSerial) för 

Bluetooth. 

 

I direkt följd konfigureras stiftet 8 (från konstanten BUTTON_INPUT_PIN) 

som en ingång som regerar på förändringar. I2C-gränssnittet sätts också 

sedan ingång av Wire.begin() och kan användas av mjukvaran. 

 

GNSS-enheten värms upp och börjar att hanteras av mjukvaran via 

myGPS.begin(). Vid det steget kontrollerar programmet om den enheten som 

man startar finns inkopplad. Om den inte är korrekt inkopplad, svarar 

funktionen med ”false”, och ger ett felmeddelande. Annars svarar den med 

”true” då konfigureras enheten. Så den kommunicer via I2C och den 

inbyggda USB-porten på GPS-enheten - alltså inte själva USB-porten på 

själva programmerade datorenheten. Den ställs även in att den ska endast 

skicka NMEA-meddelanden genom dessa samt skicka den via den inbyggda 

seriella porten på kortet. Denna konfiguration sparas och uppvärmnings-

steget avslutas. 

 

Efter uppvärmningen körs loop-funktionen. I en omgång av loop-funktionen 

uppdateras GPS-enheten med data från satelliter, eller kommunicerar med 

satelliter. Om det finns GPS-data, så skickas den vidare till huvudenheten 

(datorenheten) via I2C och sedan vidare genom den inbygga seriella porten. 

 

Nästa steg är att kontrollera om det har kommit en signal från knappen. Ifall 

det har gjort det så är det digitala värdet på ingången en nolla. Då körs 

onButtonPress-funktionen som förklaras senare efter detta avsnitt. Det andra 

fallet, när ingången är binär etta, händer ingenting.  

 

Mjukvaran kontrollerar sedan om det finns meddelanden att läsa från 

Bluetooth. Meddelanden läses in och skickas sedan vidare till GPS-enheten 

via Wire, eftersom det saknas en funktion i SparkFun_Ublox-biblioteket för 

detta ändamål. Värdet 0x42 kommer också från SparkFun_Ublox och är ett 

förvalt värde för GPS-enheten. När meddelanden har tagit slut, avslutas 

tillfälligt Wire-kontakten med GPS:en. En fördröjning på 100 millisekunder 



   
 

sätts igång för att ge elektroniken ett andrum och inte sända för mycket data 

till användare på en gång. 

 

Egentligen deklareras och definieras detta funktion före loop-funktionen; 

onButtonPressed körs när knappen kopplad till huvudenheten har tryckts ned. 

Funktionen hämtar latitud, longitud, och höjd över havet. Både lat- och 

longitud har 7 decimaler, vilket ger hög precision. Men numren saknar en 

decimalpunkt, därför delas de med 10^7 för att ge ett mindre och mer läsbart 

nummer med decimalpunkten på rätt plats. 

 

Höjd över havet anges i millimeter, delas med 1000 för att ge värdet i meter 

istället. Dessa värden skickas i ren text via seriell kommunikation. 

 

3.3   Mjukvarumässigt - Basstation 

Basstationens huvuduppgift är värma upp GPS:en, samla in data om 

positionen över fem minuter, sedan skicka börja att skicka RTCM data. 

 

Den kompletta källkoden för basstationens mjukvara finns inne i bilaga B, 

sida 49. Detta kapitel förklarar och beskriver källkoden på samma sätt om 

förra kapitlet. 

 

Basstationen använder två samma bibliotek som rovern, med undantag av ett 

enda bibliotek som är unikt till basstationen: 

  

• Wire.h används till för kommunikation med andra enheter via I2C; 

samma användning och funktion som det var i rovern. 

• SparkFun_Ublox_Arduino_Library.h behövs för att kunna 

använda GPS-enheten i systemet. 

• SerLCD.h är ett bibliotek som är unikt för basstationen. Utvecklat 

och distributerat av SparkFun, den används till att kunna ordentligt 

använda en LCD-skärm och har ett gränssnitt för seriell 

kommunikation.   

 

Fyra konstanter och två minnesplatser definieras för två dataobjekt som 

mjukvaran använder sig av. De två första stämmer överföringshastigheten 

hos respektive seriell kommunikation och I2C kommunikationen (den 

hänvisas som klockhastigheten, dock); 115,2 kHz och 400 kHz. 

 

Nästa två konstanterna definierar två gränser som behövs för steget GPS-

enheten kartlägger sin egen position. Man vill uppnå högst 2 meter 

noggrannhet över 5 minuter.  

 



   
 

Sedan definieras minnesplatserna myGPS för GPS:en och lcd för den seriella 

LCD-skärmen.  

 

Funktionen freeze är precis vad den säger, funktionens uppgift är ”frysa” 

datorenheten så att den inte kan komma vidare. Den kommer att dyka upp 

flera gånger i mjukvarans källkod. 

 

De tre setup_-funktionerna körs i setup-funktionen, de är uppdelade för att ge 

mer klarhet för vilken del som körs och vad som görs.  

 

Setup_wire sätter genast igång I2C-gränssnittet och ställer in 

klockhastigheten till konstanten WIRE_BAUD_RATE:s värde. 

 

Setup_lcd värmer upp LCD-skärmen för användning och färgen i skärmens 

baklys ställs in till en mörkt violett färg. Funktionen avslutas med LCD:n 

visar ”LCD Ready” 

 

Setup_gps har i princip samma funktion som hur GPS-en värms upp i rovern; 

den kommuniceras med via I2C-gränssnittet (med hjälp av Wire). Om den är 

kopplad, viasas ”GPS detected” på LCD-skärmen. Annars ger 

felmeddelandet ”No GPS detected” på skärmen och fryser sig. 

 

Enable_rtcm kommer efter när mjukvaran har blivit klar med kartläggningen 

av sin GPS-position. Vid här läget börjar GPS-en att skicka RTCM och 

NMEA-meddelanden ut genom I2C och USB-porten på GPS-enheten. 

NMEA skickas till vilket som sitter på andra änden av den seriella 

kopplingen på USB-porten, även på huvudenheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Enheten konfigureras till att skicka specifika typer av RTCM-meddedanden, 

som kännetecknas med endast nummer, s.k. meddelande-ID; 

 

RTCM-

nummer Förklaring 

1005 
Stationary RTK Reference Station ARP 

Identifiering av station via ARP-protokollet. 

1077 
GPS-meddelande  

(varierar från 1071 till 1077) 

1087 
GLONASS-meddelande  

(varierar från 1081 till 1087) 

1230 

GLONASS L1 and L2 Code-Phase Biases 

Ger korrigeringar för avvikelsesfel2 som orsakas av FDMA, 

frekvensmultiplex, som används av GLONASS-satelliterna. 

Tabell 3.A: RTCM-meddelanden som används av basstationen, källa: [14] 

 

Resultatet från funktionerna läggs ihop med logisk ’AND’ (svenska OCH), 

då gäller att alla resultat var lyckade, eftersom ett enda fel kan tyda det har 

begåtts ett riktigt fel och därför ger ett felmeddelande. De flesta fallen där 

felet inträffar är när I2C kopplingen har störts eller inte ordentligt inkopplad, 

eller så är enheten som datorn är kopplad ihop med är inte en NEO-M8P, som 

den förväntar sig vara. Om inget fel har inträffats enligt mjukvaran, fortsätter 

programmet utan att frysas. 

 

gps_survery, som är engelska för ”GPS kartlägga”, är avsedd för att 

starta igång kartläggning av sin omgivning och position i GNSS. Första 

steget är att kontrollera om enheten redan har en kartläggning igång och 

samlar in data.  

 

Om inget svar kommer från enheten (inom 2 sekunder), försöker den sen då 

att starta en ny och kör vidare. Annars på ett lyckat svar kontrollerar den om 

man behöver starta kartläggningen eller fortsätta vidare. 

 

Efter kartläggningens start börjar man att kontinuerligt under de närmaste 5 

minuterna (det inställda värdet för SURVEY_TIME_LIMIT_SECONDS), här 

vill man visa hur lång tid det har gått och vilken noggrannhet man har lyckat 

att beräkna från kartläggningen. Ett körexempel ser ut så här: 

 

                                                 
2 I den ursprungliga engelskan kallas felet inter-frequency bias (IFB) och är 

ett fel som sägs att orsakas av de olika frekvenserna i FDMA, frequency 

division multiple access. Tacksamt nog är denna avvikelse nästan ett konstant 

för IFB och behöver därför inte så mycket beräkning för värdet ska kunna 

bestämmas. [15, 11] 



   
 

- S u  r v e y  i n  P r o g e s s -  

E l  a p s e d :  3 0 / 3 0 0 s     

A c c u r a c y :  5 . 2 2 m      

                    

Den översta textraden kommer från setup-funktionen, vilket kommer näst. 

 

Setup-funktionen knyter allt ihop samman, de förgånga setup_x-funktionerna 

körs i ordningen av Wire, LCD, och GPS till sist. Sen i följd kommer 

kartläggning som bevakas med survey_loop innan man går vidare. När 

kartläggning har blivit klar börjar man då att skicka RTCM meddedlanden 

med enable_rtcm-funktionen. LCD-skärmen visar då endast ”Transmitting 

RTCM”, och så kommer det alltid vara så tills vidare. 

 

Basstationen uppdaterar sig och kommunicerar med satelliter fyra gånger per 

sekund. Med RTCM påslagen, kommer ”processRTCM” att köras varje 

omgång. 
 

Varje omgång av loop kös prcoessRTCM, som på samma omgång kommer 

att skicka en grupp av bytes, en åt gången, till process_rtcm_sentence för 

analys och formatering, fast endast grundligt då den skickar ett byte för 

mottagaren att starta en ny rad, annars i här fallet ”en ny mening” också. 

 

Från skillnad från NMEA, RTCM-meddelanden kan inte läsas rätt utav av 

människan, och måste därför för läsas och analyseras av en tredje-parti. 

Sådana meddelanden kommer i det här formatet illustrerat av figuren nedan, 

som ett exempel: 

 

Byte    

                                

Ingress - 8 bitar 
Reserverat - 

6 bitar 

Meddelandelängd - 10 

bitar 
Meddelande 

Meddelande - 0 … N * 8 bitar 

Integritetskontrollnummer (CRC) - 24 bitar 

Figur 3.3: Format av RTCM-meddelanden presenterad med bitar och bytes. 

 

I Figur 3.3 visar att meddelandets längd varierar och är alltid N bytes, och 

därför anges som 8N bitar. Meddelandet är 5 bytes lång som exempel. Värdet 

i fältet Meddelandeslängd blir då 5. 

 

3.4   Tredje delen 

Både rovern och stationen har ett sätt att kommunicera med en tredje part, så 

som; internet, mobiltelefon, eller mobilnät. Se Figur 3.1 och Figur 3.2. 

 



   
 

Roverm kommunicerar med telefonen via Bluetooth, men den måste ändå på 

något sätt kunna kommunicera med internet för att kunna efterfråga och 

motta korrigeringsdata.  

 

Basstationen, som skapar korrigeringsdata som vi behöver, måste också 

kunna skicka denna data till något program som kan distribuera data till 

behövande användare - oss. 

 

Till telefonen behövdes en s.k. NTRIP client till för mottagning av GNSS-

koordinater från rovern. Samt korrigeringsdata från nätet och skicka dem 

vidare till rovern. Som rekommendation av SNIP valdes Lefebure NTRIP 

Client som finns tillgänglig för Android. Applikationen har en grundläggande 

funktion för att kommunicera med enheter via Bluetooth. 

 

SNIP användes som en NTRIP Server till för att motta data från stationen och 

sedan förmedla vidare till RTK2Go.com. Anledningen till detta var att gratis-

versionen av SNIP, SNIP Lite användes och gav tillgång till mindre 

funktioner, varav en av dem var TCP/IP för att stödja LTE-skölden. En seriell 

koppling med USB blev lösningen. 

 



   
 

4  Resultat 

4.1    Möjliga alternativ 

 

 

  

 

 
Namn 

(Chip) 

Ultimate GPS 

(MTK3339) 

GPS-RTK 

(NEO-M8P) 

- 

(NEO-M8T) 

Tillverkare Adafruit SparkFun CSG Shop 

Pris 40,00 USD 200,00 USD 75,00 USD 

Noggrannhet <3,0 meter 

<2,00 meter 

<0,25 meter  

med RTK 

<2,5 meter 

Real-time? Nej Ja, RTK Ja 

Ström-

förbrukning 

20 mA  

[26] 

35 mA  

[11, 12] 

32 mA 

[27] 

Tabell 4.A: Tre utstående alternativ för GNSS-navigering och kartläggning. 

 

4.2    Komponentlista för prototyp 

Se bilaga C för en komplett lista med mer specifik information på alla 

komponenter förutom USB-kablar och kopplingskablar (el. s.k. jumper cable)  

 

4.2.1   Rover 

Namn Beskrivning 

Styck-

pris St. 

Brutto-

pris 

Mini 

nRF52840 

Enkortsdator med Bluetooth 

Low Energy (BLE) 
290 1 290 

NEO-M8P-2 GPS 1930 1 1930 

Antenn 

”SMA” 
GPS-antenn 125 1 124 

- Jordplåt för antenn 50 1 50 

- Adapter SMA / U.FL 50 1 50 

Qwiic cable Kabel för Qwiic 15 1 15 

Totalt 2459 

Tabell 4.B: Komponentlista för en rover, med pris i SEK 

 

 

 



   
 

Namn 

 Strömförbrukning (mA) 

Ref.  Min. Typisk. Max. 

Mini nRF52840  - 20 20 [24] 

NEO-M8P-2  - 35 35 [23] 

Antenn ”SMA”  - 10 10 [28] 

Total  - 65 ≥ 65  

Tabell 4.C: Strömförbrukning för en rover 

 

4.2.2   Basstation 

Namn Beskrivning 

Styck-

pris St. 

Brutto-

pris 

Blackboard Enkortsdator (Arduino 

Uno) 
144 1 144 

NEO-M8P-2 GPS 1930 1 1930 

LTE Sara-R4 Arduino-Shield med LTE 820 1 820 

SerLCD 20x4 Seriell LCD-skärm 241 1 241 

Antenn ”SMA” GPS-antenn 125 1 125 

- Jordplåt för antenn 50 1 50 

- Adapter SMA / U.FL 50 1 50 

Qwiic cable 

(100 mm) 
Kabel för Qwiic 15 2 30 

Totalt 3380 

Tabell 4.D: Komponentlista för en basstation med pris i SEK 

 

Namn 

 Strömförbrukning (mA) 

Ref.  Min. Typisk. Max. 

Blackboard  - - -  

NEO-M8P-2  - 35 35 [29] 

LTE Sara-R4  - 200 200 [23] 

Antenn ”SMA”  - 10 10 [28] 

Total  - >245 >245  

Tabell 4.E: Strömförbrukning för en basstation 

  

  



   
 

4.3    Komponentlista för slutprodukt 

Namn Beskrivning 

Styck-

pris St. 

Brutto-

pris 

Blackboard C 
Enkortsdator, 

programmeringsbar 
144 1 144 

HC-05 Bluetooth-modul 120 1 120 

NEO-M8P-2 GPS 1930 1 1930 

Antenn 

”SMA” 
GPS-antenn 125 1 124 

- Jordplåt för antenn 50 1 50 

- Adapter SMA / U.FL 50 1 50 

Qwiic cable 

(100 mm) 
Kabel för Qwiic 15 1 15 

Totalt 2309 

Tabell 4.F: Komponentlista för rover-prototypen, baserat på Tabell 4.B. 

Rader markerade gult är ändringar, nRF52840 är borttagen. 

 

Namn Beskrivning 

Styck-

pris St. 

Brutto-

pris 

Arduino Uno 
Enkortsdator, 

programmeringsbar 
144 1 300 

Qwiic-Shield Arduino-Shield med Qwiic 67 1 67 

SerLCD 20x4 Seriell LCD-skärm 241 1 241 

NEO-M8P-2 GPS 1930 1 1930 

Antenn ”SMA” GPS-antenn 125 1 125 

- Jordplåt för antenn 50 1 50 

- Adapter SMA / U.FL 50 1 50 

Qwiic cable 

(100 mm) 
Kabel för Qwiic 15 2 30 

Totalt 2793 

Tabell 4.G: Komponentlista för rover-prototypen, baserat på Tabell 4.D. 

Rader markerade gult är ändringar; Blackboard C var utbytt till Uno, LTE-

skölden utbytt till Qwiic. 

 



   
 

4.4    Tillförlitlighetstest & Validering 

Flera försök gjordes på att få RTK-funktionen igång och fungerande innan 

man började göra ett försök som dokumenterades noggrant. 

 Alla försöken fick RTK-funktionen inte att fungera, så de 

misslyckades.  Man kunde inte göra kontroller och experiment med RTK 

igång. Sedan visas en demostration av enheten utan RTK in sin idealla 

omgivning; klar skyvy och redan ”uppvärmd”. 

 Andra detaljer inkluderar en hög skog på söder sida och ett byggnad på 

norra sidan, det påverkar longituden. 

 

Pass 

Antal 

meddelanden 

Medelavvikelse i meter 

(avrundat till närmaste) 

Antal 

satelliter 

1 265 0.80 20 

2 293 0.56 20 

3 328 0.32 18 

4 313 1.03 21 

5 269 0.27 21 

6 368 1.28 20 

Medel 306 0.71 20 

Tabell 4.H: Resultat från statistisk test med 6 pass, 5 minuter varje. 

Mottagaren var stationär hela tiden. 



   
 

 

 

 
Bild 4.1: Avvikelse för en stillstående rover utan RTK påslagen över en 

tidsperiod på 5 minuter. Med klar himmel och himmelvy för antennen. 

 



   
 

 
Bild 4.2: Skärmdump från u-center för när Bild 4.1 togs.  Den visar att 

enheten hade signallås (grön) med 14 satelliter, både GPS (USA) och 

GLONASS (Ryssland). Röda är satelliter utan något signallås, blåa är 

satelliter mitt i en signallåsning.  

 



   
 

 
Bild 4.3: Skärmdump av Arduino IDE:s Serial Monitor på roverns inbyggda 

seriell-port. Resultet av fem olika knapptryck. 

 

4.5    Felsökning 

 
Bild 4.4: Vidarebefodran av RTCM-meddelanden från SNIP överfört via 

Bluetooth och mobiltelefon. Notera att det är svår att läsa. 

 



   
 

 
Bild 4.5: Skärmdump av ett kommunikationsfel av RTCM kopierat från 

rovern sett i SNIP. RTCM börjar alltid med 0xD3, vilket dyker upp på rätt 

plats, men meddelanden är ihopklistrade med andra meddelanden och vissa är 

uppstyckade också. 

 



   
 

5  Analys 
Tabell 4.A visar att det finns olika alternativ att välja på, men det visar inte 

hela bilden av marknaden. Vilket ju inte är så konstigt, eftersom GNSS-

enheter med inbyggd förmåga för RTK är svåra att hitta. Vanliga billiga 

GPS-enheter är i princip överallt. Men också svårare att hitta enheter som har 

chip som stöder real-time, som behövs till mjukvara-RTK (t.ex. RTKLIB).  

 

NEO-M8P-2 är värd priset om man bryr sig mest om noggrannheten och den 

inbygga RTK-funktionen och flexibiliteten som tillåter enheten att fungerar 

som en basstation. 

 

Projektet hade avvikit från sin ursprungliga plan; jämför Tabell 4.B med 

Tabell 4.F och Tabell 4.D med Tabell 4.G. Vilket tyder tydligt att det har 

uppstått problem med implementationen under projektets gång. Men ironiskt 

nog så har slutprodukten visat sig att vara mer kostnadseffektiv än den 

ursprungliga prototypen. 

 

Men tacksamt nog kan man bestämma på vilken sorts batteri man behöver till 

att försörja rovern och basstation utan att behöva en fast källa så som 

strömaggregat eller strömuttag. Det skulle kunna räcka med vanliga Lipo 

batterier som är laddningsbara för att vara aktiv i flera timmar innan kraften 

tar slut. 

 

Med nära titt på Tabell 4.H kan man lätt konstatera att GNSS-enheten har 

hög precision. Men med tanke på tidsfönstret och omgivningen (skog i söder 

och byggnad i norr) påverkade signalen negativt, det kan behövas att göra ett 

mer kontrollerat experiment. 

 

Med signallås på ett genomsnitt av 20 satelliter visar det sig att man ändå kan 

uppnå hög precision än så länge man inte gör beräkningar som är känsliga för 

avvikelser större än centimeter. Vilket stämmer överens bra med Ulrich 

Mittermans påstående [21]. 

 

Felsökningen, som var en sista-minuten test, visar att felet där RTK inte slås 

på kan ligga i att enheten inte accepterar de mottagna RTCM-paketen. 

Eftersom de är inte korrekt strukturerade, precis vad beskrivningen för Bild 

4.5 har att säga. Inte ens SNIP kunde förstå innehållet. 

 

För att man ska nå målet av projektet fullständigt bör man fixa problemet 

genom att man bygger ihop paketen igen innan man forslar dem vidare till 

GNSS-enheten. 

 

 



   
 

 

5.1    Uppfyllande av målen 

Detta avsnitt analyserar hur resultatet uppfyller målen nämnda i första 

avsnittet. Fält som är markerade med asterisk (*) har kommentarer under 

tabellen. 

 

Tabell 5.A: Uppfyllande av mål Status 

M1 
Framställ och utvärdera minst två olika systemlösningar 

med GPS 
Klar 

M2 
Realisera en fungerande prototyp av en utvald 

systemlösning från M1 
Klar* 

M3 Implementera drivrutin för datorsystemet Klar 

M4 Implementera drivrutin för GPS Klar 

M5 Implementera drivrutin för utvalt kommunikationsmedium Klar* 

M6 Bygg en användbar prototyp med mindre komponenter Ej klar* 

M7 
Framställ dokumentation för källkod, system, och 

användning 
Ej klar 

 

Både M2 och M5 är uppfyllda även om det inte var planen från början, men 

huvudprincipen med att ha en Bluetooth finns fortfarande där. M6 blev inte 

klar på grund av avvikelsen från den ursprungliga planen. 

 

Tabell 5.B: Uppfyllande av krav för systemlösning Status 

K1 
GPS funktion med precision högst 10 cm avvikelse, helst 2,5 

cm. 
Ej klar 

K2 Programmeringsbar huvudenhet Klar 

K3 
Funktion för kommunikation så som Bluetooth, Wi-Fi, eller 

annat. 
Klar 

K4 Fullborda sin huvudfunktion med ett knapptryck Klar 

K5 Kan drivas på vanliga batterier i lång tid Ej klar* 

K6 Minimal och lättviktig Oklart* 

 

K5 blev inte klar, men det finns redan tabeller (4.B och 4.E) som man kan 

använda till att bestämma hur stora batterier man behöver. K6 är oklar 

eftersom trots avvikelsen och större komponent går det fortfarande att 

montera enheten på ett planteringsrör. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Tabell 5.C: Uppfyllande av krav för mjukvara Status 

K1 
Huvudfunktion som ger longitud och latitud med ett 

knapptryck 
Klar 

K2 Kommunicera med GPS-enheten Klar* 

K3 Kommunicera med utvald kommunikationsenhet Klar* 

K4 Så passiv som möjligt, om det hjälper med batteritiden Klar 

 

Det uppstod problem med både K2 och K3, men eftersom felet var i själva 

mjukvaran och man hur behandlar meddelanden från sändaren. Man kan 

konstatera att målen blev uppfyllda, med rum för förbättring. 



   
 

6  Diskussion  
Projektet försvårades av mjukvaru- och hårdvarumässiga problem. Främst 

med mjukvaran då det tog lång tid att hitta en tjänst som kan ge RTCM-data 

gratis, speciellt i Sverige, då den enda som finns är Lantmäteriets SWEPOS-

tjänst. 

 

Nästa grej var att den ursprungliga nRF52840 kortet hade ingen någon tjänst 

för seriell-kommunikation, den hade bara UART, som också var speciell att 

den är gjord för att fungera bara Nordic Semiconductors egen implementation 

av UART, något som Androids Bluetooth saknar inbyggt stöd för. 

Applikationen nRF Connect användes till att felsöka och hämta mer 

information om nRF52840. Apple-telefoner undersöktes ej eftersom tillgång 

till en enhet saknades. 

 

Dessa två utmaningar drog på tiden och förändringar gjordes i sista-minuten 

för att man ville få ett fungerande prototyp som ett bevis att det går att göra 

utrustning för lantmäteri billigare. Just därför det finns Tabell 4.F och Tabell 

4.G. 

 

Däremot så har det visats att NEO-M8P-2 är verkligen hög-precis i 

beräkningen av koordinaterna. Men tidsfönstret var för litet, flera tester borde 

göras med längre tidsfönster; t.ex. 10 minuter.  

 

Resultat och insamlade data från en tomgångskörning visar att enheten har 

uppkopplad med 14 GPS och GLONASS satelliter med signallås. Det har 

gett en liten avvikelse i de sparade koordinaterna. Vilket gör att Ulrich 

Mittermans påstående stämmer bra med det observerade resultatet. 

 

Dock saknas det motbevis till resultatet, inga tester där man använder endast 

GPS eller GLONASS till beräkning av koordinater. Vilket inte gjordes av två 

anledningar; för lite tid och kunskapen på hur man begränsar GNSS till 

enskild tjänst för NEO-M8P-2 saknas. 

 

6.1    Problem och utmaningar 

Arbetet försvårades under gången av dessa följande problem. Vilka som tog 

värdefull tid från utvecklingen. 

 

1. LTE-skölden var svår och krånglig att utveckla och använda till 

projektet. 

2. Bluetooth-funktionen i SparkFun Mini nRF52840 fungerade inte ihop 

med andra vanliga Bluetooth-enheter. 



   
 

3. SparkFun Mini nRF52840 var svår att programmera och felsöka från 

datorn. 

4. En Blackboard C var dysfunktionell och en ersättning behövdes. 

5. RTK-funktionen på rovern slogs inte på trots öppen tillgång till 

RTCM-data 

6. Testerna gjordes med för litet tidsfönster 

 

LTE-skölden var en utmanande komponent av projektet, eftersom den 

behöver ett SIM-kort, precis som alla andra mobiltelefoni och bredband som 

använder sig av LTE. Ett SIM-kort köptes från Hologram, som är fokuserad 

på verksamhet med internet of things och koppla dem med resten av internet.  

 

Eventuellt måste enheten registrera sig hos ett mobiloperatörs nätinfrastruktur 

innan man kan få möjlighet att hämta data från internet och skicka data till 

internet. En speciell engångs-program körs på enheten för att registrera SIM-

kortet hos en utvald operatör, källkoden finns i SparkFuns guide för LTE-

skölden [23]. 

 

Trots att LTE-skölden var annars felfri, det blev svårigheter och för lite tid att 

koppla LTE-skölden till TCP/IP av en NTRIP caster eller en server som 

skickar direkt data vidare. SNIP hade möjligheten att acceptera data från 

servar med endast TCP/IP, men man behövde en dyr licens för att låsa upp 

och använda den funktionen. 

 

Nästa problem var nRF52840, vars Bluetooth endast hade UART-tjänst för 

datakommunikation med andra Bluetooth-enheter. Android hade inbyggt stöd 

endast för seriell (Serial) och fungerar därför inte med nRF52840s egen 

UART-tjänst. Hela komponenten fick ersättas med en annan Arduino-kort 

(Blackboard C) och en Bluetooth-modul (HC-05). HC-05 hade en inbyggd 

seriell tjänst och kunde därför fungera med Android, när nRF52840 inte 

gjorde det. 

 

Som grädde på moset, krävdes det en speciell process för att programmera 

nRF52840-enheten. Den var inte detsamma som man programmerar en 

Arduino Mini, Uno, eller en Blackboard C. Istället för de förvalda verktygen 

som medföljer med Arduino IDE måste man använda ett speciellt 

utvecklingspaket gjorda av Adafruit (för deras Adafruit Feather-kort) samt 

installera ett Python-bibliotek; adafruit-nrfutil. Ett krav om man vill 

programmera nRF52-korten av SparkFun och Adafruit. 

 

Till projektet beställdes två Blackboard C eftersom de hade Qwiic-portar, 

vilket behövdes till att kunna lätt koppla in till NEO-M8P, utan att behöva 

trassla med adapters. Men en av dem fungerade inte eftersom oscillatorn 

”tickade” fel, vilket gjorde programmeringen omöjlig eftersom det nya 



   
 

maskinkoden alltid blev skadad av den osynkroniserade klockan när den 

överfördes till enhetens programchip. Den fick ersättas med en vanlig 

Arduino Uno från Kjell & Co. 

 

Felet på RTK-funktionen där den inte slogs på felsöktes efter man försökte 

att göra tester på rovern för att få ingång den funktionen. En förklaring hade 

redan getts i ”Analys” - GPS-enheten mottar inte RTCM-meddelanden 

eftersom de var sammansatta och felaktigt strukturerade. Så M8P-kortet på 

GNSS-enheten förståd inte innehållet. Felet ligger i hur källkoden för rovern 

hanterar all data som kommer in i Bluetooth-enheten. Det blev för lite tid att 

fixa problemet. 

 

Testerna med GNSS-enheten där avvikelsen i koordinaterna beräknades på 

insamlade koordinater över en bestämd tid (5 minuter) gav en bra bild av hur 

den avvek sig. Men man skulle kunna göra testerna mer trovärdiga och 

resultatet mer tillförlitligt om man bestämde en längre tid, t.ex. 10 minuter. 

 

Samt jämföra dem mot andra olika förutsättningar, så som kartläggning inne i 

ett hus där vyn av himmlen är kraftigt begränsad. Eller GNSS begränsad till 

enbart GPS eller GLONASS. 

 

 

 



   
 

7  Sammanfattning  
Målen i projektet var att man skulle utforska hur man kunde bygga ett GNSS-

system för planteringsrör och ska ge longitud, latitud och höjd över havet på 

ett knapptryck.  

 

Slutprodukten var ett GNSS-system som gav samma information som ovan 

på ett knappstryck. Men den hade sina egna problem och inte alla målen 

mötes, speciellt mål M7. några av kraven var inte heller ordentligt uppfyllda; 

K1 i specifikationen för hårdvara, där GNSS-enheten ska ha högsta avvikelse 

på 10 cm, där NEO-M8P-2 kan ge 2,5 cm. Nuvarande har enheten en 

genomsnittlig avvikelse på 100 cm i nästan ideella förhållanden, 10 gånger 

för mycket. 

 

Istället för man ger longitud och latitud från enheten på ett knappstryck, 

skulle man helst kunna kontinuerligt skicka NMEA-data till mobil-telefonen. 

Ge en signal när knappen trycks, så mobile sparar nuvarande koordinater och 

beräknar koordinater i grader - longitud och latitud med höjd över havet. På 

det sättet har man möjligheten att göra beräkningarna i mobiltelefonen istället 

på kretskortet. Då behöver man bara en billigare mottagare med real-time för 

att förbättra noggrannheten, t.ex. NEO-M8T är med i Tabell 4.A. 

 

Poängen är att man kan spara koordinaterna i telefonen istället och vänta på 

en knappsignal från rover-enheten för att göra det. Man skulle också kunna 

spara dessa koordinater för senare beräkningar hos Lantmäteriets SWEPOS-

tjänst. Som också erbjuder efterberäkningar, som förfinar koordinaterna från 

den inskickade data på efterhand. Men det kostar också. 

 

En annan sak som också kunde ha gått bättre med arbetet var att hinna med 

att ordentligt beräkna strömförbrukningen och välja batterier för rovern och 

basstationen. Men det finns två tabeller (Tabell 4.C och Tabell 4.E) som 

täcker förbrukningen, så man kan välja ett batteri baserade på de 

approximativa värdena.  

 

Trots de nedslående resultaten och intrycken från de problemen som inte 

kunde åtgärdas i tid eller få något lyckat resultat. Påvisar arbetet att det är 

möjligt att kunna digitalisera skogshantering med en GNSS-enhet, men det är 

en utmaning som kräver mycket arbete med hårdvara och mjukvara. Det 

finns olika idéer och lösningar som är inte med i arbete som också behöver 

utforskas. 

 



   
 

7.1   Framtida arbete 

Om man hade mer tid till exjobbet, så den extra tiden användas till att åtgärda 

alla problemen nämna i ”Diskussion”. Sedan gå vidare med att optimera 

designen med mindre och mer kostnadseffektiva komponenter. Utforska 

möjligheten att kunna göra korrigeringsberäkningar i mjukvaran istället, 

speciellt i telefonen, kopplad med en extern GNSS-antenn. 

 

Medan principen på hur man kan få bättre koordinater med RTCM, rover och 

bas-/referensstation och NTRIP är detsamma i många lösningar och idéer, 

fler designer och lösningar bör också utforskas som ett framtida mål. Man 

behöver flexibilitet och förmågan att integrera olika lösningar med varandra 

så att det uppstår inga tekniska hinder eller konflikter.   
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A  Källkod för rover 
#include <SoftwareSerial.h> 

#include <SparkFun_Ublox_Arduino_Library.h> 

#include <Wire.h> 

 

const unsigned long SERIAL_BAUD_RATE = 9600; 

 

const int BUTTON_INPUT_PIN = 8; 

 

SoftwareSerial btSerial(10,11); 

 

SFE_UBLOX_GPS myGPS; 

 

void setup() { 

  btSerial.begin(SERIAL_BAUD_RATE); 

  Serial.begin(SERIAL_BAUD_RATE); 

 

  pinMode(BUTTON_INPUT_PIN, INPUT_PULLUP); 

   

  Wire.begin(); 

 

  if (myGPS.begin() == false) 

  { 

    Serial.println(F("Ublox GPS not detected at 

default I2C address")); 

    while(1); 

  } 

 

  myGPS.setI2COutput(COM_TYPE_NMEA); 

  myGPS.setUSBOutput(COM_TYPE_NMEA); 

  myGPS.saveConfiguration(); 

 

  myGPS.setNMEAOutputPort(btSerial); 

} 

 

void onButtonPressed() { 

  double latitude = myGPS.getLatitude() * pow(10, -

7); 

  Serial.print("Lat: "); 

  Serial.print(latitude); 

 

  Serial.write(" deg, "); 

 



   
 

  double longitude = myGPS.getLongitude() * pow(10, 

-7); 

  Serial.print("Long: "); 

  Serial.print(longitude); 

 

  Serial.write(" deg, "); 

 

  double altitude = myGPS.getAltitude()  / 1000; 

  Serial.print("Alt: "); 

  Serial.print(altitude); 

  Serial.print(" (m)"); 

  Serial.print('\n'); 

} 

 

void loop() { 

  myGPS.checkUblox(); 

 

  if (digitalRead(BUTTON_INPUT_PIN) == LOW) { 

    onButtonPressed(); 

  } 

 

  if (btSerial.available() > 0) { 

    Wire.beginTransmission(0x42); 

     

    while (btSerial.available()) { 

      uint8_t i; 

      i = (uint8_t) btSerial.read(); 

      Wire.write(i); 

    } 

 

    Wire.endTransmission(); 

  } 

 

  delay(100); 

} 

  



   
 

B  Källkod för basstation 
/* 

 * Arduino Standard libraries 

 */ 

#include <Wire.h> 

 

/* 

 * External libraries installed through library 

manager 

 */ 

#include <SparkFun_Ublox_Arduino_Library.h> 

#include <SerLCD.h> 

 

const unsigned long SERIAL_BAUD_RATE = 115200; // 

115,2 kHz 

const unsigned long WIRE_BAUD_RATE = 400000;   // 

400,0 kHz 

 

const double SURVEY_ACCURACY_LIMIT_METERS = 2.0; 

const int SURVEY_TIME_LIMIT_SECONDS = 300; 

const int STATUS_LED_PIN = 13; 

 

SFE_UBLOX_GPS myGPS; 

 

SerLCD lcd; 

 

void freeze() { 

  while(1) delay(10); 

} 

 

void setup_wire() { 

  Wire.begin(); 

  Wire.setClock(WIRE_BAUD_RATE); 

} 

 

void setup_status_led() { 

  pinMode(STATUS_LED_PIN, OUTPUT); 

  digitalWrite(STATUS_LED_PIN, LOW); 

} 

 

void setup_lcd() { 

  lcd.begin(Wire); 

  lcd.setBacklight(0x4B0082); 



   
 

  lcd.clear(); 

  lcd.print(F("LCD Ready")); 

} 

 

void setup_gps() { 

  myGPS.begin(Wire); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  if (myGPS.isConnected() == false) { 

    Serial.println(F("Ublox GPS not detected at 

default I2C address.")); 

    lcd.print(F("No GPS detected")); 

    while (1); 

  } 

  else { 

    lcd.print(F("GPS detected")); 

  } 

} 

 

void enable_rtcm() { 

  myGPS.setI2COutput(COM_TYPE_RTCM3 | 

COM_TYPE_NMEA); 

  myGPS.setUSBOutput(COM_TYPE_RTCM3 | 

COM_TYPE_NMEA); 

  myGPS.setNMEAOutputPort(Serial); 

  myGPS.saveConfiguration(); 

   

  bool response = true; 

  response &= 

myGPS.enableRTCMmessage(UBX_RTCM_1005, 

COM_PORT_I2C, 1); 

  response &= 

myGPS.enableRTCMmessage(UBX_RTCM_1077, 

COM_PORT_I2C, 1); 

  response &= 

myGPS.enableRTCMmessage(UBX_RTCM_1087, 

COM_PORT_I2C, 1); 

  response &= 

myGPS.enableRTCMmessage(UBX_RTCM_1230, 

COM_PORT_I2C, 10); 

 

  if (response == true) { 

    Serial.println(F("RTCM messages enabled")); 

  } 



   
 

  else 

  { 

    Serial.println(F("RTCM failed to enable. Is the 

GPS device an NEO-M8P?")); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print(F("Failed to enable RTCM")); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print(F("GPS is not a NEO-M8P")); 

    freeze(); 

  } 

} 

 

void gps_survey() { 

  bool response = myGPS.getSurveyStatus(2000); 

  if (response == false) 

  { 

    Serial.println(F("Failed to get Survery In 

Status")); 

    Serial.println(F("Trying to start a new 

Survey")); 

  } 

  else if (myGPS.svin.active == true) 

  { 

    Serial.println(F("Survey already in 

progress.")); 

    lcd.setCursor(0,2); 

    lcd.print(F("Survey already going")); 

  } 

 

  if (myGPS.svin.active != true && !response) 

  { 

    response = myGPS.enableSurveyMode( 

      SURVEY_TIME_LIMIT_SECONDS, 

      SURVEY_ACCURACY_LIMIT_METERS); 

       

    if (response == false) 

    { 

      Serial.println(F("Survey start failed")); 

      lcd.setCursor(0,3); 

      lcd.print(F("Survey start failed")); 

      freeze(); 

    } 



   
 

    Serial.println(F("Survey started. This will run 

until 300s has passed and less than 2m accuracy has 

achieved")); 

  } 

} 

 

void survey_loop() { 

  if (Serial.available()) 

  { 

    byte incoming = Serial.read(); 

    if (incoming == 'x') { 

      myGPS.disableSurveyMode(); 

      Serial.println("Survey stopped"); 

    } 

  } 

   

  bool response = myGPS.getSurveyStatus(2000); 

  if (response == true) 

  { 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print(F("Elapsed: ")); 

    lcd.print((String)myGPS.svin.observationTime); 

    lcd.print(F("/")); 

    lcd.print((String)SURVEY_TIME_LIMIT_SECONDS); 

    lcd.print(F("s")); 

 

    lcd.setCursor(0,2); 

    lcd.print(F("Accuracy: ")); 

    lcd.print((String)myGPS.svin.meanAccuracy); 

    lcd.print(F("m")); 

  } 

  else 

  { 

    Serial.println(F("SVIN request failed")); 

  } 

  delay(1000); 

} 

 

void setup() { 

  Serial.begin(SERIAL_BAUD_RATE);   

  while(!Serial); 

  Serial.println("Ublox base station"); 

 



   
 

  setup_wire(); 

  setup_lcd(); 

  setup_gps(); 

 

  Wire.setClock(WIRE_BAUD_RATE); // set clock speed 

 

  gps_survey(); 

 

  while (Serial.available()) Serial.read(); 

 

  lcd.clear(); 

  lcd.print(F("-Survey in progress-")); 

 

  while(!myGPS.svin.valid && myGPS.svin.active) 

    survey_loop(); 

 

  Serial.println("Survey complete!"); 

  enable_rtcm(); 

 

  lcd.clear(); 

  lcd.print(F("Transmitting RTCM")); 

} 

 

void loop() { 

  myGPS.checkUblox(); 

 

  delay(250); 

} 

 

/* 

 * Processing of RTCM3 sentence  

 */ 

int frame_count = 0; 

unsigned short message_length = 0; 

unsigned int packet_length = 0; 

 

void process_rtcm_sentence(uint8_t incoming) 

{ 

  /* 

   * Start of sentence 

   */ 

  if (frame_count == 0) { 

    if (incoming == 0xD3) { 



   
 

      frame_count = 1; 

      Serial.println(); 

    } 

  } 

  /* 

   * Process message length  

   */ 

  else if (frame_count == 1) { 

    message_length = (incoming & 0x3) << 8; 

  } 

  else if (frame_count == 2) { 

    message_length |= incoming; 

    packet_length = message_length + 6; 

  } 

 

  /* 

   * Print out packet bytes 

   */ 

  if (frame_count > 0) 

  { 

    frame_count++; 

    Serial.print(char(incoming)); 

 

    // Create a new sentence once the frame has 

reached the length. 

    if (packet_length == frame_count) 

      frame_count = 0; 

  } 

} 

 

void SFE_UBLOX_GPS::processRTCM(uint8_t incoming) 

{ 

  process_rtcm_sentence(incoming); 

} 

 

 



 

 

C    Komplett komponenttabell 

Namn Beskrivning Försäljare 

Artikel-

nummer 

Styckpris 

Ref. USD3 SEK4 

Mini nRF52840 Enkortsdator med Bluetooth Low Energy (BLE) SparkFun 15 025 29,95 289,00 [30] 

Blackboard C 
Enkortsdator (Arduino Uno) med Qwiic och 

USB-C 
SparkFun 15 098 14,95 144,00 [31] 

LTE Sara-R4 Arduino-Shield med LTE baserad på Sara R4 SparkFun 14 997 79,95 820,00 [23] 

Qwiic-Shield Arduino-Shield med Qwiic-stift SparkFun 14 352 6,95 67,00 [32] 

20x4 SerLCD Seriell LCD med svart text på RGB-bakgrund SparkFun 14 074 24,95 241,00 [33] 

NEO-M8P-2 GPS med hög precision & GPS-RTK SparkFun 15 005 199,95 1930,00 [29] 

Antenna ”SMA” GPS-antenn med SMA-kopplingsdon SparkFun 14 986 12,95 125,00 [28] 

GPS Antenna ground 

plate 
Jordplåt för antenn SparkFun 15 004 4,95 50,00 [34] 

SMA to U.FL cable Adapter SMA / U.FL SparkFun 09 145 4,95 50,00 [35] 

Qwiic cable (100 mm) Kabel för Qwiic; 10 cm längd SparkFun 14 427 1,50 15,00 [36] 

Qwiic adapter Adapter för I2C / Qwiic SparkFun 14 495 1,50 15,00 [37] 

Arduino Uno Enkortsdator, programmeringsbar Kjell & Co. 87 056  299,90 [38] 

Arduino Micro Enkortsdator, mindre format Kjell & Co. 87 112  249,90 [39] 

HC-05 Bluetooth-modul, Velleman, modell VMA302 Kjell & Co. 87 942  119,90 [40] 

Luxorparts knappmodul Knappmodul, Luxorparts Kjell & Co. 87 885  34,90 [41] 

Stiftlist 40x1, brytbar Pålödbar stiftlist elektrokit 41 016 406  12,00 [42] 

                                                 
3 1 USD = ~9,642 SEK (Google.com, 2019-05-18) 
4 Avrundat till största värde 



 

 

 

 


