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1 Introduktion for lærere 
 

1.1 NMEA 
 
https://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#GGA  

National Marine Electronics Association (NMEA) har udviklet en specifikation, der 
definerer grænsefladen mellem forskellige stykker marine elektronisk udstyr. 
Standarden tillader marineelektronik at sende information til computere og andet 
marineudstyr. En fuld kopi af denne standard kan købes på deres websted. Ingen af 
oplysningerne på dette websted kommer fra denne standard, og jeg har ikke en kopi. 
Enhver, der forsøger at designe noget efter denne standard, bør skaffe en officiel 
kopi. 

GPS-modtagerkommunikation er defineret inden for denne specifikation. De fleste 
computerprogrammer, der giver positionsoplysninger i realtid, forstår og forventer, 
at data er i NMEA-format. Disse data inkluderer den komplette PVT-løsning 
(position, hastighed, tid) beregnet af GPS-modtageren. Ideen med NMEA er at sende 
en linje med data kaldet en sætning, der er helt selvstændig og uafhængig af andre 
sætninger. Der er standard sætninger for hver enhedskategori, og der er også 
muligheden for at definere proprietære sætninger til brug for det enkelte firma. Alle 
standardsætninger har et to-bogstavs præfiks, der definerer den enhed, der bruger 
denne sætningstype. (For gps-modtagere er præfikset GP.), Der efterfølges af en 
sekvens på tre bogstaver, der definerer sætningens indhold. Derudover tillader 
NMEA hardwareproducenter at definere deres egne proprietære sætninger til det 
formål, de finder passende. Alle proprietære sætninger begynder med bogstavet P 
og følges med 3 bogstaver, der identificerer producenten, der kontrollerer denne 
sætning. For eksempel vil en Garmin-sætning starte med PGRM og Magellan 
begynde med PMGN. 

Hver sætning begynder med et '$' og slutter med Retur/Ny linje og kan ikke være 
længere end 80 tegn med synlig tekst (plus linjetegn). Dataene er indeholdt i denne 
ene linje med dataelementer adskilt af kommaer. Selve dataene er bare ascii-tekst 
og kan strække sig over flere sætninger i visse specialiserede tilfælde, men er 
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normalt fuldt indeholdt i en sætning med variabel længde. Dataene kan variere i den 
præcision, der er indeholdt i meddelelsen. F.eks. kan tid angives til decimaldele af et 
sekund, eller placeringen kan vises med 3 eller endda 4 cifre efter decimaltegnet. 
Programmer, der læser dataene, skal kun bruge kommaer til at bestemme 
feltgrænserne og ikke afhænge af kolonnepositioner. Der er en bestemmelse om en 
kontrolsum i slutningen af hver sætning, som måske eller måske ikke kontrolleres af 
den enhed, der læser dataene. Feltet til kontrolsum består af en '*' og to hex-cifre, 
der repræsenterer en 8-bit enhed ELLER af alle tegn mellem, men ikke med, '$' og '*'. 
Der kræves kontrolsum for nogle sætninger. 

NMEA består af sætninger, hvoraf det første ord, kaldet datatype, definerer 
fortolkningen af resten af sætningen. Hver datatype vil have sin egen unikke 
fortolkning og er defineret i NMEA-standarden. GGA-sætningen (vist nedenfor) viser 
et eksempel, der giver vigtige rettelsesdata. Andre sætninger kan gentage nogle af 
de samme oplysninger, men vil også levere nye data. Enhver enhed eller program, 
der læser dataene, kan se efter datasætningen, som den er interesseret i, og bare 
ignorere andre sætninger, den er ligeglad med. I NMEA-standarden er der ingen 
kommandoer, der angiver, at GPS skal gøre et eller andet. I stedet sender hver 
modtager bare alle data og forventer, at meget af det bliver ignoreret. Nogle 
modtagere har kommandoer inde i enheden, der kan vælge en delmængde af alle 
sætningerne eller i nogle tilfælde endda de enkelte sætninger, der skal sendes. Der 
er ingen måde at indikere noget tilbage til enheden om, hvorvidt sætningen læses 
korrekt eller at anmode om en genudsendelse af nogle data, der ikke blev modtaget. 
I stedet kontrollerer den modtagende enhed kun kontrolsummen og ignorerer 
dataene, hvis kontrolsummen er forkert, idet enheden forventer, at dataene sendes 
igen på et senere tidspunkt. 

Der er mange sætninger i NMEA-standarden for alle slags enheder, der kan bruges i 
et havmiljø. Nogle af dem, der finder anvendelse på gps-modtagere, er angivet 
nedenfor: (alle meddelelser starter med GP.) (Sætninger i fed er de mest anvendte): 

    AAM - Waypoint Arrival Alarm 
    ALM - Almanac data 
    APA - Auto Pilot A sentence 
    APB - Auto Pilot B sentence 
    BOD - Bearing Origin to Destination 
    BWC - Bearing using Great Circle route 
    DTM - Datum being used. 
    GGA - Fix information 
    GLL - Lat/Lon data 
    GRS - GPS Range Residuals 
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    GSA - Overall Satellite data 
    GST - GPS Pseudorange Noise Statistics 
    GSV - Detailed Satellite data 
    MSK - send control for a beacon receiver 
    MSS - Beacon receiver status information. 
    RMA - recommended Loran data 
    RMB - recommended navigation data for gps 
    RMC - recommended minimum data for gps 
    RTE - route message 
    TRF - Transit Fix Data 
    STN - Multiple Data ID 
    VBW - dual Ground / Water Spped 
    VTG - Vector track an Speed over the Ground 
    WCV - Waypoint closure velocity (Velocity Made Good) 
    WPL - Waypoint Location information 
    XTC - cross track error 
    XTE - measured cross track error 
    ZTG - Zulu (UTC) time and time to go (to destination) 
    ZDA - Date and Time  
 
I linket ovenfor kan forklaringen af hver sætningskomponent findes i dette format: 
 
GGA – De essentielle data til at beskrive lokationen i og dens nøjagtighed i 3D. 
 
f.eks. :  $GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 

 
Betydning: 
 

 GGA           Global Positioning System Lokationsfastlæggelses (fix) Data 
      123519        Foretaget kl. 12:35:19 UTC 
      4807.038,N    Breddegrad 48 grader 07.038' Nord 
      01131.000,E   Længdegrad 11 grader 31.000' Øst 
      1             Nøjagtighed:  0 = ugyldig 
                               1 = GPS fix (SPS) 
                              2 = DGPS fix 
                              3 = PPS fix 
     4 = Real Time Kinematic 

            5 = Decimal RTK 

                                  6 = Estimeret  
            7 = Manuel input tilstand 
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            8 = Simuleringstilstand 

      08            Antal satellitter tilknyttet 
      0.9           Horisontal fortynding af position 
      545.4,M  Højde i meter over havniveau 
      46.9,M        Højde af geoiden (middel havniveau) over WGS84 ellipsoiden 
      (empty field)  Tid i sekunder siden seneste DGPS opdatering 
      (empty field)  DGPS stations-ID 
      *47           Kontrolsummen (begynder altid med *) 
 
 

1.2 SNR (Signal-to-Noice Ratio) 
 
https://sciencing.com/convert-decibel-increase-percent-8208377.html : 

Enheden for SNR er decibel (dB), som bestemmer forholdet i signalstyrke mellem to 
kilder. Når kraften af det første signal opvejer kraften fra det andet, opstår der et 
tab; Dette kan være ønskeligt, som ved brug af tæpper til at lyddæmpe et bibliotek, 
eller det kan være skadeligt, som når et dårligt kabel svækker elektriske signaler fra 
en antenne på vej til dit tv. 

Eksempel på anvendelse af dB: 

«Mål det dæmpede signal med samme enhed; dette er det signal, som du forventer 
en reduktion i effekt for. For eksempel opfanger en antenne et radiosignal; lige ved 
antennen måler måleren 20 milliwatt, men det lange kabel, der er tilsluttet 
antennen, reducerer effekten til 5 milliwatt. I dette tilfælde måler du det dæmpede 
signal i udgangen af det lange kabel. Skriv resultaterne ned, og mærk dem som 
"dæmpet". 

Løsning: Del det første signal med det andet signal for at finde forholdet mellem de 
to signaler. For eksempel, hvis signal A har en effekt på 20 mW, og signal B har en 
effekt på 5 mW: 20/5 = 4. Tag logaritmen af forholdet mellem signalerne vha. log-
knappen på lommeregneren. For eksempel: log(4) = 0,602. Multiplicer dette svar med 
10 for at finde decibel. For eksemplet: 0,602 x 10 = 6 decibel (dB). » 

Signal-støj-forholdet handler om styrken af det ønskede signal sammenlignet med 
den uønskede støj. Jo større tal, desto mere “skiller det ønskede signal sig ud” i 
forhold til støjen, hvilket betyder en klarere transmission af bedre teknisk kvalitet. Et 
negativt tal betyder, at støjen er stærkere end det ønskede signal, hvilket bevirker 
problemer, f.eks. en mobiltelefonsamtale, der er for forvansket til at forstå. For en 
stemmetransmission af god kvalitet, er SNR i gennemsnit ca. 30 dB eller et signal, der 

https://sciencing.com/convert-decibel-increase-percent-8208377.html
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er 1.000 gange stærkere end støj. Nogle lydudstyr har en SNR på 90 dB eller bedre; i 
så fald er signalet 1 milliard gange stærkere end støj. 

Hvis dine signal- og støjmålinger allerede er i dB-form, skal du blot trække støjtallet 
fra hovedsignalet: S - N. For når du subtraherer logaritmer, er det det samme som at 
dividere normale tal. Forskellen mellem numrene er SNR. For eksempel: Du måler et 
radiosignal med en styrke på -5 dB og et støjsignal på -40 dB. Dermed er  
SNR = -5 - (-40) = 35 dB. 

Således har vi to formler at bruge: 

SNR1 = Signal (W) / Støj (W) 

SNR (dB) = 10 * log (SNR1) = Signal (dB) - Støj (dB) 

 

1.3 GNSS modtagere 
 
Der er mange GNSS-enheder, som du kan bruge til at registrere lokation og rute. 
Dette inkluderer dedikerede GPS-loggere, til smartphones med indbygget GNSS 
(mange telefoner kalder simpelthen dette "GPS") og alt imellem. Som du måske 
forventer, kan kvaliteten og funktionaliteten af GNSS-modtageren, du bruger, i høj 
grad påvirke nøjagtigheden af dine registrerede ruter. Følgende områder er af særlig 
betydning. 
 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Accuracy_of_GPS_data  
 
1. GNSS systemer som enheden kan modtage 
 
Mange moderne enheder er i stand til at modtage adskillige GNSS-systemer på 
samme tid. GPS-modtagere var de første systemer, der kunne gøre det, men i dag er 
mange systemer det. Dette inkluderer, at de kan modtage signaler fra GPS, Galileo, 
QZSS, Beidou osv. Jo flere systemer en enhed er i stand til at modtage, jo mere stabil 
bliver den, når du optager position og rute. 
 
2. GNSS frekvenser som enheden kan modtage 
 
Historisk set var GNSS-enheder til forbrugere kun i stand til at modtage i det, der er 
kendt som Upper L-båndet, i 1500 MHz-området. I Upper-L-båndet har GPS L1-
signalet, Galileo har E1 og GLONASS har G1. De fleste GNSS-modtagere, der kun kan 
modtage Upper-L-båndet, vil generelt have en maksimal nøjagtighed på ca. 3 meter. 
Imidlertid kan nogle GNSS-enheder, der er nye på markedet, udnytte de nyeste 
GNSS-signaler med Lower L-bånd, repræsenteret af L5 i GPS, G3 i GLONASS og E5a 
og E5b i Galileo. Disse nyere signaler udsendes i området 1100-1200 MHz; de 
trænger lettere ind i strukturer og er mindre tilbøjelige til refleksioner; desuden giver 
et ekstra bånd mulighed for at korrigere for atmosfæriske forstyrrelser. At være i 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Accuracy_of_GPS_data
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stand til at modtage begge bånd i en GNSS-enhed er en enorm fordel, og enheder, 
der gør det, reklamerer for nøjagtigheder helt ned til 30 centimeter (snarere end de 
oprindelige 3 meter). GNSS-enheder, der gør dette, kaldes næsten altid "Dual band 
GPS" eller "Dual band GNSS". Hvis du planlægger at anskaffe en enhed til at udføre 
GNSS / GPS-tracking, vil det give en forbedret nøjagtighed, hvis det er muligt at købe 
en dobbeltbåndsenhed. 
 
3.  Antenner 
 
Naturligvis kræves en god antenne for at detektere signalerne, der kommer fra 
GNSS-satellitter. Styrken af et GNSS-signal udtrykkes ofte i decibel i forhold til en 
milliwatt (dBm). På det tidspunkt, hvor et GNSS-signal har dækket afstanden fra en 
satellit i rummet til jordens overflade, er signalet typisk så svagt som -125dBm til -
130dBm, selv i klar åben himmel. I bebyggede bymiljøer eller under trædækning kan 
signalet falde til så lavt som -150dBm (jo større den negative værdi er, desto svagere 
er signalet). På dette stadie vil nogle GNSS-enheder have problemer med at foretage 
en indledende signaloptagelse / fix (men kan muligvis fortsætte med at lede, hvis et 
signal først er blevet fanget i det fri). En god højfølsom GNSS-modtager kan opfange 
signaler ned til -155 dBm, og sporing kan fortsættes ned til niveauer, der nærmer sig 
-165 dBm. 
 
4. Antal samtidige GNSS modtagekanaler 
 
Som beskrevet i GPS-forelæsningen giver 3 synlige GPS-satellitter i teorien alle de 
data, du har brug for til at beregne en rimelig nøjagtig placering. I praksis skal der 
dog modtages signaler fra mindst fire GPS-satellitter for at korrigere på fejl: jo flere 
desto bedre. Moderne GNSS-modtagere har tilstrækkeligt med "sporingskanaler" til 
at følge mange satellitter på én gang og kan typisk gøre det på tværs af flere GNSS-
udbydere. Flere samtidige modtagekanaler er nyttige til generel nøjagtighed, for at 
reducere den tid det tager at få en første tilkobling (koldstart) og reducere 
strømforbruget. 
 
5. Positionsalgoritmer 
 
For at beregne afstanden, som GPS-modtageren er fra hver satellit, beregner 
modtageren først den tid, signalet har taget for at ankomme. Det gør den ved at tage 
forskellen mellem det tidspunkt, hvor signalet blev transmitteret (dette tidspunkt er 
inkluderet i signalmeddelelsen) og det tidspunkt, signalet blev modtaget (ved hjælp 
af et internt ur). Da signalerne bevæger sig med lysets hastighed, svarer selv en 
0,001 sekunders fejl til en 300 km unøjagtighed af den beregnede afstand! For at 
reducere dette fejlniveau til en størrelsesorden af meter ville det kræve et atomur. 
Dette er imidlertid ikke kun upraktisk for GNSS-enheder til forbrugere, især GPS-
satellitterne er selv kun nøjagtige til ca. 10 nanosekunder (på den tid vil et signal 
rejse 3m). Det er netop af denne grund, at der kræves mindst fire satellitter. Den/de 
ekstra satellit(ter) bruges til at korrigere på fejlen. Selvom det sjældent diskuteres på 
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forbrugerniveau, er det derfor vigtigt, at din GNSS-modtager indeholder gode 
algoritmer til fejlkorrektion. 
 

1.3.1 Position af Satellitter 
 
Som nævnt ovenfor betyder det større nøjagtighed, desto flere satellitter, der bruges 
til at beregne din position. Når GNSS-satellitter kredser rundt om jorden, svinger 
antallet af synlige satellitter (under optimale forhold) naturligt. Det er klart, at 
satellitternes position er helt ude af vores hænder, men det er værd at anerkende 
dette som en faktor, der påvirker nøjagtigheden. 
 
Nogle GNSS-modtagere kan vise antallet af satellitter, der aktuelt er synlige, hvilket 
GNSS-system, en given satellit er en del af, og satellitternes positioner på et diagram. 
På nogle modtagere kan disse oplysninger findes let i standardmenuerne, men på 
andre kan det være mere skjult inden for en skjult menu eller en fejlretningsmenu. 
Med hundredvis af GNSS-modtagere til rådighed, er det desværre umuligt at levere 
dokumentation til alle enheder - se den vejledning, der fulgte med din enhed, eller 
prøv at søge online. Smartphone-apps med denne satellitvisnings-funktion er 
kommenteret i øvelsesafsnittet. 

2 Øvelse 
 
Der er et andet koncept, det er vigtigt at forstå før øvelsen: En satellits "synlighed", 
eller det at vi kan "se" en satellit. Med denne terminologi mener vi ikke, at vi med 
det blotte øje kan se satellitten (selvom det undertiden er muligt at gøre det, især 
når solen glitter af den). Vi bruger udtrykket "synlighed" og "se" i betydningen at 
"have et uhindret syn på". Da GPS-satellitterne kredser om jorden i en ikke-
geostationær bane, vil de have skiftende højde over horisonten. Når de er under 
horisonten og er de "ikke synlige." Vi kan ikke "se" satellitter under horisonten. Når 
satellitter er over horisonten er de potentielt "synlige". 
 
Somme tider er udsynet til satellitter blokeret, selv om de er over horisonten, fordi 
der kommer f.eks. en bygning eller et træ i vejen. Det er normalt ikke en god 
situation. Når du udfører eksperimentet, skal du prøve at holde dig væk fra sådanne 
forhindringer som bygninger eller træer. Du ønsker at opretholde godt udsyn til 
himlen, så du kan se så mange satellitter som muligt. 
 

2.1 GPS test app 
 
Download smartphone-app’en "GPS-test", og besvar følgende spørgsmål: 
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- Hvilke satellitnet ser du? Du kan rulle på skærmen for at se 
satellitsignalsektionen og se dem alle.  
(I Europa bør der være GPS, GLONASS og måske en SBAS) 

 
- Hvilket satellitnet giver bedst signal? Læg mærke til den form, der 

repræsenterer hvert net (cirkel / trekant ...), Deaktiver og aktiver forskellige 
satellitnet for at kontrollere nøjagtigheden mellem dem.  
(Bør være GPS) 

 
- Hvor mange satellitter så du på konstellationskortet? Hvor mange bruger 

app’en til at bestemme din position?  
(Afhænger af den enkelte mobilantenne) 

 
- Er der nogen forskel mellem dit andres display? Hvorfor er der denne forskel? 

(På grund af telefonantennen og dens specifikationer) 
 

- Dæk telefonen med noget metallisk (sølvpapir skal medbringes), hvilken 
nøjagtighed har du nu? Er der nogen forskel fra før?  
(Det burde der være, GPS-bølgerne er meget svage, sørg for at dække dine 
antenner!) 

 
- Hvis vi får en SNR på 55dB1 for en bestemt satellit, hvor meget støj har vi så, 

hvis vi ved, at signaleffekten på jordoverfladen for denne satellit er omkring 
1 ∙ 10−12 W? 
(Løsning:  

   55 dB = 10 ∙ log �1∙10
−12 𝑊𝑊

Støjeffekt
�     

 
⇒  

   Støjeffekt = 1∙10−12 𝑊𝑊
1055/10 = 3.16 ∙ 10−18    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Decibel (dB) er en måleenhed, der bruges til at udtrykke forholdet mellem én værdi af en effekt (i 
dette tilfælde signaleffekten) til en anden (i dette tilfælde støjeffekten). 
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2.2 GPS NMEA app 
 
Download smartphone-app’en "GPS NMEA" og gennemgå følgende skridt: 
 

1. Klik på «Sat. Positions»; Sammenlign og bekræft, at de satellitter, der ses af 
denne app, er de samme som den anden app, og klik på tilbage-knappen. 

2. Klik på NMEA Raw Data, gem nogle data i en * .txt-fil 
3. Gå også til din Android-filbrowser, og prøv at finde GPSNMEA-mappen. 
4. Overfør den til din computer (f.eks. via whatsup eller mail) i * .txt-format 
5. Åbn filen med excel 
6. Udtræk derefter positionen, utc-tiden og al den observerbare information fra 

GGA-sætningerne. 
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