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Sammanfattning 
Målsättningen med examensarbetet är att utvärdera en metod för att upprätta en kommunikations-

länk från en mobil satellitterminal till en geostationär kommunikationssatellit utan kännedom om 

satellitterminalens position på jordytan. Målsättningen är intressant då GNSS-operatörer (främst i 

det allmänna USA-drivna GPS-systemet men möjligen även i de tillkommande franska, kinesiska, 

ryska och europeiska systemen) begränsar den allmänna tillgängligheten av taktiska/strategiska skäl 

vid konflikter och kriser.  

Därtill att allmänna globala navigationssatellittjänster, GNSS-system, ofta bygger på 

mottagningsantenner med låg riktverkan vilka kan störas ut av lokala störningskällor.  

En mobil satellitterminal blir därmed beroende av manuell inmatning av riktningsvinklar för att 

upprätta nya satellitkommunikationslänkar. Systemet blir då mycket sårbart. 

I denna rapport återges resultat från mätserier inhämtade vid satellitterminalinstallationer utförda i 

Frankrike, Indonesien, Kanada, Polen, Sverige och USA. 
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Abstract 
The objective of the thesis is to evaluate a method for establishing a communication link from a 

mobile earth station to a geostationary communication satellite without prior knowledge of the 

position of the earth station. The objective is interesting as the GNSS-operators (mainly in the United 

States-run GPS-system, but possibly also in the French, Chinese, Russian and European systems) 

limits the general availability of tactical/strategic reasons during conflicts and crises. 

Furthermore, general GNSS-systems are based on receiving antennas with low directivity which can 

be disrupted by a local opponent or by other local sources of interference.  

A mobile earth station, lacking proper positioning information, depends on manual entry of 

directional angles to establish new satellite communication links. The system then becomes very 

vulnerable. 

This report evaluates measurement data gathered from deployed satellite terminal installations in 

Canada, France, Indonesia, Poland, Sweden and the U.S. 
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1.1 Rapportens innehåll och struktur 
Inledande stycken i rapporten redogör för allmänna antennegenskaper och deras förmåga att 

förstärka nyttosignalen i en huvudriktning och samtidigt kraftigt undertrycka oönskade störningar i 

avvikande riktningar. Konstaterar att upp- och nedlänk vinner fördelar – främst möjlighet till ökad 

bandbredd och lägre effektbehov – genom antennsystem med kraftig riktverkan. Rapporten redogör 

därefter för vilka steg som krävs för att etablera en satellitförbindelse och tillgängliga motåtgärder 

för att kompensera ett eventuellt bortfall av allmänna positioneringssystem.  

Efter en sammanfattning kring traditionella metoder för att bestämma sin position avhandlas 

kortfattat olika bansystem och ett tillhörande avsnitt kring tillhörande koordinatsystem. Här återges 

även ett exempel för att illustrera hur den geostationära banan betraktas från olika platser i Europa. 

Därefter ges en allmän orientering kring dispositionen av banan och tillhörande samordning mellan 

satellitoperatörer och dess koppling till nationella intressen. Datainsamlingen i Söderhamn utgör en 

central del av rapporten och avhandlar förberedelsearbetet inför arbetet i Asien och Nordamerika. 

Mätningarna i Söderhamn föregicks av studier rörande principerna för antennstabilisering. 

Redogörelsen i rapporten avseende antennstabilisering är dock allmänt hållen och används i 

rapporten enbart för att placera mät- och styrgränssnitten för den utvecklade mjukvaran. 

Tre flödesscheman presenteras i rapporten. Det inledande flödesschemat illustrerar hur ett allmänt 

system, under normala betingelser, upprättar en satellitkommunikationslänk med stöd av positions- 

och kompassangivelse. 

Efterföljande flödesschema återger en modifierad variant, alltjämt utrustad med positions- och 

kompassangivelse, med uppgift att inhämta sammanhängande mätsvep utefter den synliga delen av 

den geostationära banan. Mätsvepen möjliggör efteranalys i MATLAB då datainsamlingen har 

avslutats. Denna variant användes under datainsamlingen vid de tidigare nämnda mätplatserna. 

Det avslutande flödesschemat visar ett förslag på en fristående metod för att upprätta en 

satellitkommunikationslänk utan tillgång till positionsangivelse. Detta flödesschema utgör ett förslag 

på en framtida implementationen i ett fristående system utan behov av en extern positionerings-

tjänst. Kompassangivelsen är fortfarande ett krav, vilket dock inte äventyrar önskemålet om 

frikoppling från yttre system, då kompassangivelsen kan bestämmas lokalt med tillräcklig 

noggrannhet.  

Rapporten avslutas med en summering av projektet samt några observationer kring algoritmens 

precision och robusthet. 
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1.2 Kontext och terminologi 
I rapporttexten används begreppen positionsangivelse och positionsestimat. Dessa två begrepp är 

centrala för förståelsen av den föreslagna algoritmen.  

Positionsangivelsen anger satellitterminalens belägenhet i longitud-latitudsystemet. 

Positionsangivelsen används i algoritmen för att underlätta centreringen av mätsvepen mot den 

underliggande bankurvaturen samt som ett jämförelsemått för positionsestimatet. Positions-

estimatet utgör den skattade positionen, framräknat från satellitterminalens observationer av den 

geostationära banan.  

Avsikten är att estimatet ska vara av tillräcklig kvalitet för att möjliggöra etablering av en fungerande 

kommunikationslänk mellan satellitterminalen och en geostationär satellit vid frånvaro av 

positioneringstjänster. Avsikten är inte att tillhandahålla ett navigationshjälpmedel vid frånvaro av 

GPS eller annan positioneringstjänst. 

Ytterligare termer som återfinns i rapporten definieras i nedanstående tabell. 

Azimutvinkel  Vinkel mellan geografiska nordpolen och satellitterminalens 
antennriktning, projicerat i satellitterminalens horisontalplan. 
Noll grader motsvarar rakt norr ut, nittio grader rakt öster ut, 
etthundraåttio rakt söder ut respektive tvåhundrasjuttio 
motsvarar rakt väster ut. 
 

ECEF-referensram 
 

 Jordfixerad, masscentrerad kartetisk referensram.  
XY-planet placeras i ekvatorsplanet med x-axeln utefter 
nollmeridianen genom ekvatorn. Z-axeln fixeras utefter en 
överenskommen modell av jordens rotationsaxel, då 
skärningen mellan den egentliga rotationsaxeln och jordytan 
förflyttar sig över jordytan över tid. Förflyttningen är dock 
mycket liten och z-axeln kan med god noggrannhet antas 
skära den geografiska nordpolen. 
 

Elevationsvinkel  Vinkel mellan satellitterminals antennriktning och dess 
horisontalplan. Intervallet är noll till nittio grader, där noll 
grader ligger i horisontalplanet och nittio grader motsvarar 
rakt upp, benämnt zenit. 
 

Geografiska nordpolen  Jordrotationsaxelns nordliga skärning med jordytan. 
Skärningen är inte fix relativt jordytan utan förflyttas över tid.  
 

Satellit i geostationär bana  Satelliten kvarstår i position såsom betraktat från jordytan. 
Satelliten placeras i ekvatorsplanet och dess omloppstid är 
periodisk med jordens rotation. Satellitens avstånd till 
jordytan är 35786 km för att upprätthålla fix position på 
himlavalvet såsom betraktat från jordytan. 
 

Satellit i cirkulär eller 
elliptisk geosynkron bana 

 Satellitens rörelse över jordytan är periodisk över dygnet. 
En cirkulär geosynkron bana kräver att avståndet till jordytan 
är 35786 km. Satelliten kan dock placeras utanför ekvators-
planet. Även elliptiska geosynkrona banor kan vara periodiska 
över dygnet, exempelvis Molniya- och Tundrabanorna. 
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Nedanstående begrepp ger en viss bakgrund till terminologin inom satellitkommunikation och 

underlättar förståelsen av rapportens innehåll.  

 

Beam  Satellittransponderns täckningsområde i mottagning eller 
utsändning. Klassificeras som global, regional, narrow eller 
spot. Global begränsas dock till maximalt 43 % av jordens yta 
orsakat av jordens sfäriska form. 
 

GPS-L1  Den allmänt tillgängliga GPS-tjänsten återfinns inom 
frekvensintervallet 1559 till 1610 MHz. Allmän satellittelefoni 
återfinns inom angränsande frekvensintervall. 
 

Matarlänk 
 

 Kapslar datatrafik som utgår från den centrala noden inom ett 
stjärnnätverk. 
 

Meshnätverk  Nätverkstopologi där samtliga noder delar ett gemensamt 
frekvensintervall. Trafikdelning kan ske via uppdelning i 
underfrekvensintervall, frekvensspridande kodningsscheman 
eller tidsluckor. 
 

Nedlänk  Återutsändning från satellit mot jorden 
 

Returlänk 
 

 Kapslar datatrafik från noder inom ett stjärnnätverk till den 
centrala noden. 
 

Stjärnnätverk  Nätverkstopologi där en central nod har ett konstant 
trafikflöde till övriga noder, benämnd matarlänk.  
Övriga noder delar en gemensam returlänk via fördelning i 
frekvensintervall, tidsluckor eller enligt kodningsscheman. 
 

Transponder  Frekvensväxlar, förstärker, polarisationsväxlar och 
återutsänder mottagen trafik mot jorden. 
 

Upplänk  Trafik från jorden riktad mot satellit 
 

VSAT  Satellitterminal vars antennreflektor är maximalt 2.4 meter i 
diameter avsedd för stationär eller mobil användning.  
Förkortning för Very Small Aperture Terminal. 

   
 

 

  



5 

 

Några modulationstekniska termer används i rapporten. Dessa begrepp ger en bakgrund till 

terminologin inom satellitkommunikation men är inte centrala för förståelsen av rapportens innehåll.  

CDMA  Fleranvändaraccess via frekvensspridande kodningsschema. 
Utsändningen moduleras med en given sekvensnyckel vilken 
även används för att lyfta fram den ursprungliga bitströmmen 
vid mottagning. Fördelen är att många sändare kan dela ett 
gemensamt frekvensintervall utan behov av tidsynkronisering 
eller uppdelning i underintervall.  
 
Används inom returlänkar för stjärnnätverk inom både 
satellitkommunikation och modern mobiltelefoni. Erbjuder 
god störningsimmunitet mot yttre störningar och reflexer av 
den egna signalen. Kräver dock en avvägning mellan graden av 
störningsimmunitet och kvoten mellan trafik- och nyttosignal. 
 
Används flitigt i nätverk av typen meshtopologi där samtliga 
sändande noder delar ett gemensamt frekvensintervall.  
 

CSMA/CD  Fleranvändaraccess genom kollisionsdetektering. Används för 
trådbunden Ethernet och har tidigare även använts inom 
radiolänknät över korta avstånd. Används dock inte i satellit-
nätverk då detektionsfördröjning vid kollisioner är alltför lång. 
 

CSMA/CA  Fleranvändaraccess genom kollisionsundvikande signalering. 
Tillämpar en stafettprincip där sändningstidsluckan vandrar 
mellan deltagare i nätverket. Används i huvudsak inom WiFi-
nätverk och datanät av typen TokenRing, men förekommer 
även inom vissa satellitnätverk. 
 

FDMA  Fleranvändaraccess genom tilldelning av frekvensintervall. 
Traditionellt använt vid äldre telefonisystem via satellit. 
Tilldelningen sker vid samtalets början och återlämnas till 
nätverket vid samtalets slut. 
 
Termen ska inte förväxlas med FDM som står för den 
underliggande principen med att dela upp ett större 
frekvensintervall i underintervall. FDM utgör grunden för 
markbunden TV, rundradio, satellit-TV och satellitdatanätverk. 
 

TDMA  Fleranvändaraccess genom tilldelning av tidsluckor.  
Används inom returlänkar för stjärnnätverk inom 
satellitkommunikation och modern mobiltelefoni.  
 
Tidsluckorna inom returlänken fördelas till noderna via den 
centrala nätverksnodens matarlänk. 
 
Används flitigt i större satellitnätverk av typen stjärntopologi. 
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2 Satellitkommunikation 
De allmänt tillgängliga kommunikationssatelliterna distribuerar i huvudsak TV- och radioprogram till 
kabel-TV-operatörer och satellit-TV-kunder över stora geografiska områden. Dessa brukas även för 
kommunikation punkt-till-punkt och för att ge tillgång till Internet och andra nätverkstjänster till 
avlägsna, glesbefolkade områden samt mobila farkoster såsom flygplan och fartyg. 
 
Ett större antal kommunikationssatelliter brukar den geostationära banan, med ca 6.6 jordradiers 
radie ovanför ekvatorn. Dessa satelliter kvarstår i samma betraktelseriktning relativt en position på 
jordytan och kan därmed tas emot med fast monterade parabolantenner. Endast en begränsad 
mängd energi åtgår för smärre positions- och rotationsjusteringar för att satelliten ska upprätthålla 
en fast position på himlavalvet såsom betraktat från jorden. 
 
Ett genombrott skedde 1964 då amerikanska Syncom 3 blev den första fungerande geostationära 
kommunikationssatelliten. Nästa stora genombrott kom 1969 då Intelsat lyckades upprätta det första 
geostationära satellitnätverket med global täckning, exklusive polerna. Amerikanska Marisat-
systemet, vilket etablerades 1976, utgjorde den tekniska lösningen för det blivande internationella 
maritima satellittelefonisystemet Inmarsat-A vid dess lansering 1982 (Martin, 1997). 
 
Utöver den geostationära banan finns ytterligare bantyper som brukas för satellitkommunikation. 
Några av dessa bantyper tillämpar en avsevärt lägre banhöjd än den geostationära banan och 
erbjuder därmed förkortade överföringsfördröjningar vilket är särskilt önskvärt vid dubbelriktad 
talkommunikation. Därtill finns bantyper med kraftigt varierande banhöjd, främst Molnyia- och 
Tundrabanorna vilka erbjuder god täckning över stora geografiska områden nära polerna. Dessa 
områden är annars svåra att täcka med geostationära satelliter då betraktelsevinkeln över 
horisonten blir mycket liten.  
 
Senare avsnitt redogör för ett urval av dessa bantyper. En mer omfattande introduktion till 
kommersiell satellitkommunikation ges i publikationen Satellite communications (Telenor ASA, 1992). 
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2.1 Traditionella geostationära TV- och kommunikationssatelliter 
Koordineringen av satelliternas tillåtna täckningsområden, effektnivåer samt sändnings- och 
mottagarfrekvenser sker inom den Internationella Teleunionen (ITU) som en del av samordningen av 
den geostationära banan.  
 

 
Figur 1 Eutelsat 7A Europe. Banposition: 7.0 grader öst 

 

 
Figur 2 SES ASTRA 4A. Banposition: 4.8 grader öst 

 
De nordiska länderna och Centraleuropa delar gemensamma längdgrader samtidigt som de 

geografiska avstånden är små mellan länderna. Genom samordning av sändarfrekvenser och 

polarisationer – samt ett stort separationsavstånd mellan banpositionerna – uppnås en god 

störundertryckning trots att täckningskartorna skär in i varandra.  

 

Figuren som återges på nästa sida visar ett representativt frekvens- och polarisationsschema för TV- 

och kommunikationssatelliten Eutelsat W6 belägen vid 21.5 graders östlig banposition. 

Det tilldelade frekvensutrymmet delas upp i smalare frekvensintervall som var och ett kan bära ett 
antal digitala och analoga kanaler. Figurens övre sektion, märkt uplink, visar dessa mottagnings-
intervall och deras respektive centerfrekvenser och polarisation. Figurens nedre sektion, märkt 
downlink, visar motsvarande återutsändningsintervall från satellit mot jorden. Förbindelselinjerna 
anger nedblandningsfrekvenserna mellan mottagen och återutsänd signal i satelliten. Vanligtvis 
sammanfaller det geografiska täckningsområdet för mottagning och återutsändning. Detta är dock 
inget krav. Exempelvis erbjuder kommunikationssatelliterna över Atlanten uplink och downlink 
mellan motsatta kontinenter. 
 
Traditionellt har varje intervall manövrerats av varsin uppsättning av mottagar-, frekvensblandar- och 
effektförstärkarsteg. Denna kedja benämns transponder och utgör den minsta styrbara enheten för 
satellitoperatören. Satellitoperatören har exempelvis sällan möjlighet att undertrycka enskild, 
oönskad radiotrafik inom en transponder. Störningar som återfinns inom transponderns geografiska 
mottagningsområde, mottagningspolarisation och frekvensintervall återutsänds likt annan trafik. 
Däremot finns oftast en möjlighet att reglera hela transponderns totala sändareffektnivå. 
Grundregeln är att användarna som delar en transponder respekterar varandras kanaltilldelningar 
och tilldelad effektnivå. 
 
Flertalet geostationära TV- och kommunikationssatelliter är av denna typ, benämnt bent pipe eller 
transparent transponder (Grahn & Pålsson, 2007, s. 93). 
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Figur 3 Transponderuppsättning Eutelsat W6. Enskilda transpondrar markeras med inledande bokstav B, C, D eller F.  
Uplink representerar mottagning i satellit. Downlink representerar återutsändning från satellit. 
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2.2 Specialiserade geostationära kommunikationssatelliter 
Inmarsat har sedan 1982 erbjudit globalt tillgänglig, smalbandig satellitkommunikation till mobila 

satellitterminaler via en konstellation av tre till fyra geostationära satelliter. Avsikten var att etablera 

en internationell organisation för att erbjuda satellittelefoni, telex och telefax till internationell 

sjöfart. Inmarsat växte till det dominerande satellitkommunikationssystemet för maritimt bruk under 

ledarskap av Olof Lundberg, tidigare vid svenska Televerket. Traditionellt har Inmarsat brukats för 

röstkommunikation samt kapacitetsbegränsade datalänkar inom frekvensområdet kring 1.6 GHz. 

Nästa generations satelliter, under färdigställande under 2014, förväntas erbjuda upptill 60 Mbit per 

sekund för satellitterminaler med 60 centimeters antennreflektor inom området 20 – 30 GHz. 

Inmarsats senare modeller tillämpar matriser av spot beams och narrow spot beams med regionala 

respektive delregionala täckningsområden. Den äldre generationen tillämpade endast globala 

täckningsområden där varje satellit täckte en tredjedel av jordens yta inom intervallet 82 grader 

nordlig till 82 grader sydlig latitud. Regionala täckningsområden minskar kravet på satellitterminalens 

reflektorstorlek då antennförstärkningen förbättras i satelliten. Därtill kan sändar- och mottagnings-

frekvenser återanvändas inom separata spot beams. 

 

Satellitsystemet Thuraya erbjuder regional täckning för Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och 

Australien via två satelliter, Thuraya 2 och Thuraya 3. De handhållna satellitterminalerna motsvarar 

storleken av en större mobiltelefon. Systemet tillhandahåller även en 444 kbit/s bredbandstjänst 

avsedd för satellitterminaler med minst 60 centimeters antennreflektor. Konkurrerande 

geostationära satellitsystem finns över hela världen, dock kvarstår Thuraya som ett av de mest 

kommersiellt framgångsrika system utöver Inmarsat. Därtill finns ett antal myndighetsanknutna 

kommunikationssystem för dubbelriktad talkommunikation som primär- eller sidolast till 

geostationära satelliter. 

 

År 2001 etablerade amerikanska Boeing en satellittjänst, benämnt Connexion-by-Boeing, avsett för 

globala bredbandstjänster riktat till kommersiella flygbolag. Systemet stängdes dock ned under 2006 

till följd av svagt intresse från flygbolagen och deras passagerare (BBC News, 2006). Satellitnätverket 

bestod av förhyrd transponderkapacitet från ett antal satelliter i geostationär bana. 

 

Företaget Row 44 är lierat med en av Boeings större konkurrenter, Hughes, och erbjuder en likartad 

tjänst för kommersiella flygbolag via ett geostationärt satellitnätverk. Denna tjänst använder Hughes 

helägda satelliter för kommunikation mellan flygplan och markstation. En av de större kunderna är 

flygbolaget Norwegian som nyttjar satellittjänsten till att erbjuda Internetanslutning till passagerare. 
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Europeiska SES Broadband erbjuder en bredbandstjänst via geostationära Astra 3B vid 23.5 grader 

östlig banposition. Satelliten liknar till sin uppbyggnad en traditionell TV-satellit med ett begränsat 

antal regionala spot beams. 

Thaicom-4 är en avvikande typ av geostationär kommunikationssatellit som erbjuder ett mycket högt 

antal spot beams – och erbjuder därmed möjlighet att återanvända frekvenser inom ett stort antal 

separata geografiska regioner. Figuren nedan visar täckningsområdena för samtliga spot beams för 

Thaicom-4.  

 

 

 

Figur 4 Täckningskarta av spot beams för Thaicom-4 

  

Skillnaden mellan Thaicom-4 och Astra 3B är marknadsdriven. Bredbandsutbyggnaden i Europa har 

mognat och även avlägsna men tättbefolkade områden har god utbyggnad av bredbandstjänster. 

Därmed kommer antalet abonnenter att vara begränsat och behovet av att återanvända frekvenser 

att vara lågt. Bredbandsutbyggnaden i Asien är idag mycket expansiv och sker främst via fiber och 

landbaserade mikrovågslänkar. Terrängen, de stora avstånden och det stora antalet kommersiella 

mobiltelefonoperatörer gör dock att fiberutbyggnaden är mycket tids- och kapitalkrävande. Detta 

lämnar en öppning för kommersiella bredbandstjänster via satellit. Därtill används även satellitlänkar 

för att förbinda avlägsna mobiltelefonibasstationer till telefonoperatörernas centrala stomnät. 

 

En nackdel med samtliga ovannämnda geostationära satellitnätverk är den inneboende 

fördröjningen på en halv sekund mellan sändande och mottagande satellitterminal.  
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2.3 Kommunikationssatelliter utanför den geostationära banan 
Merparten av dagens TV- och kommunikationssatelliter återfinns inom ett snävt intervall kring 

flyghöjden 35786 km över jorden. Lågflygande (LEO) och medelhöjdsbanor (MEO) används för 

kortlivade satellitlänkar – exempelvis Iridium och Globalstar – där användarens satellittelefon växlar 

satellit allteftersom satelliterna förflyttar sig över himlavalvet. GPS-satelliterna återfinns inom MEO-

intervallet i en så kallad sol- / semisynkron bana (SSO) med omloppstiden 12 timmar. 

2000 km

Övergång LEO till MEO.

35786 km

Geosynkrona satelliter

384000 km

Månen

Polstjärnan

Avståndet är ej i skala till jorden

20350 km

GPS-satelliter

Semi-synkrona banan

 

Figur 5 Avståndsskala för vanligt förekommande bansystem. Utöver dessa återfinns även bansystem med periodiskt 
varierande banhöjder, främst Molniya- och Tundrabanorna, vilka brukas för positionerings-, kommunikations- och TV-
satelliter för geografiska områden nära polerna samt tättbefolkade områden där hög elevationsvinkel är ett krav för att 
undvika att satelliter skyms av höga byggnader. 

 

Syncom 3, uppskjuten augusti 1964, var den första satelliten som med framgång placerades i den 

geostationära banan (GEO). Den geostationära banan skär ekvatorn i ett gemensamt plan till skillnad 

från det allmänna fallet – den geosynkrona cirkulära banmängden (GSO) – som kan skära jorden i en 

godtycklig vinkel. Den allmänna geosynkrona cirkulära banmängden är synkron med jordrotationen 

och observeras som en mer eller mindre deformerad, oscillerande förflyttning över jordytan. En 

geostationär satellit är däremot fix över ekvatorn och kvarstår i position betraktat från jordytan. 

 

Figur 6 Exempel på två geosynkrona satelliter över den Indonesiska övärlden. Deras rörelse över jordytan är periodisk. 
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Figuren nedan visar en ögonblicksbild över satellitfamiljen Globalstar vars nominella flyghöjd är 1400 
km. Den lägre flyghöjden ger upphov till avsevärt förändrade egenskaper jämfört med geostationära 
satelliter med en typisk flyghöjd på 35786 km. En viktig fördel är möjligheten att korta ned 
överföringsfördröjningen för dubbelriktade talförbindelser. En stor nackdel är däremot att ett 
avsevärt större antal satelliter krävs för att upprätthålla anslutningsmöjlighet över hela dygnet 
jämfört med ett geostationärt alternativ. 
 
 

 
Figur 7 Lågflygande satelliter tillhörande familjen Globalstar 

 

 
Satelliternas förflyttning över himlavalvet kräver att satelliterna fördelar abonnenter, 
täckningsområden och frekvensintervall mellan sig över tid. Ett pågående satellittelefonsamtal kan 
flyttas ett antal gånger mellan satelliter under samtalets gång som en följd av lastbalansering, 
förändrade täckningsområden eller försämrad länkkvalitet. Antenn- och transponderkonstruktionen 
är komplex och skiljer sig markant från traditionella kommunikationssatelliter inom den 
geostationära banan, främst Inmarsat och Thuraya.  
 
Styrkan och kapaciteten räknas inte i täckningsområde eller sändareffekt – styrkan utgörs av 
förmågan att snabbt kunna fördela upp- och nedlänkstrafik mellan enskilda transpondrar inom den 
globala satellitkonstellationen. Då Iridium och Globalstar har utvecklats för mobila terminaler 
avsedda för röstkommunikation tillkommer praktiska önskemål som begränsar tillgänglig 
överföringskapacitet. Exempelvis måste avkodningen vara tillräckligt träffsäker för att minska 
behovet av omsändningar och samtidigt tillräckligt robust för att tillåta små, mobila satellittelefoner 
med relativt begränsad riktverkan.  
 
O3b Networks Ltd., delvis med Google som finansiär, avser att under 2015 etablera ett globalt 
lågflygande satellitnätverk med avsevärt högre överföringskapacitet än dessa tidigare nämnda 
satellitsystem – dock inom ett högre frekvensband – och kommer därmed kunna erbjuda högre 
överföringskapacitet med bibehållen reflektorstorlek (de Selding, 2014). 
 
I rapporten avhandlas enbart i korta ordalag dessa bantyper. Rapportens tyngdpunkt ligger i 

relationen mellan en mobil satellitterminal och en traditionell, geostationär kommunikationssatellit. 

Hänvisning till ytterligare information kring komplexa antenngeometrier och styrbara antennlober 

återges i litteraturlistan (Grahn & Pålsson, 2007, ss. 54-55) samt (Telenor ASA, 1992). 
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2.4 Mobila satellitterminalers framväxt 
Mobila satellitterminaler för fartygsbruk har haft en hög tillväxttakt de senaste 10 till 15 åren. 

Avreglering, teknikutveckling, stark kostnadspress och global konkurrens har lett till en snabbt 

växande marknad med ett stort urval av lokala och globala Internetoperatörer via geostationära 

satelliter. Lägre kostnader och högre överföringshastigheter via ledig kapacitet hos TV-satelliter har 

blivit ett komplement till fartygens traditionella Inmarsat-terminaler. Traditionella TV-satelliter, av 

typen transparent transponder, har vunnit ett stort försprång i förhållande till slutna satellitfamiljer – 

närmast då Iridium och Globalstar – mycket tack vare det stora utbudet av fristående länkoperatörer 

och möjligheten att byta abonnemang utan långa driftbortfall eller höga ominstallationskostnader. 

Såväl kommersiella som myndighetsanknutna kunder har valmöjligheten att hyra eget 
frekvensutrymme direkt från satellitoperatörer eller att dela befintliga länkar med främmande 
användare.  
 
Nätverken är ofta av kategorin stjärntopologi, dvs. en central satellitterminal ansvarar för 
trafikväxling, bandbreddstilldelning och tidssynkronisering. Den centrala satellitterminalens 
matarlänk är konstant trafikbärande och dess reserverade frekvensintervall delas inte med andra 
sändare. De övriga satellitterminalerna kan därmed relativt enkelt avkoda den utsända trafiken och 
den inbäddade tidssynkroniseringen. Returlänkarna från dessa terminaler delar dock ett gemensamt 
frekvensintervall och nyttjar ofta lösningar av typen frekvenskodspridande, CDMA, eller 
frekvenstilldelade, FDMA, för att säkerställa att returtrafiken med framgång kan avkodas i den 
centrala satellitterminalen även med flera samtida, aktiva sändare. Lösningar baserade på tilldelade 
tidsluckor, TDMA, är en alternativ metod för att separera returtrafiken från olika terminaler. 
Nätverken kan tillåtas växa sig relativt stora innan kapaciteten i returlänken begränsar utbyggnaden. 
Stjärntopologin är bäst lämpad för asymmetrisk trafiklast där merparten av matartrafiken härrör från 
externa källor som vidareförmedlas av den centrala satellitterminalen till de övriga noderna.  
 

TDMA kräver en noggrann tidssynkronisering för att undvika kollisioner i returlänken. Ett flertal 

satellitmodem använder positionsangivelsen från en lokal GPS-mottagare för att beräkna avståndet – 

och därmed tidsfördröjningen – mellan den lokala och centrala satellitterminalen. Positions-

angivelsen ger ett bra ingångsvärde för att initialt positionera tidsluckorna inom den gemensamma 

returlänken. Smärre justeringar görs då den centrala satellitterminalen kontrollerar skyddsavståndet 

mellan de mottagna paketen i returlänken. Under detta moment kan den centrala satellitterminalen 

även analysera överhörning i motsatt polarisation, sändareffektnivå samt eventuell frekvensavvikelse 

för varje enskild satellitterminal som nyttjar den gemensamma returlänken. 

 
Meshtopologin är en alternativ nätuppbyggnad där de deltagande satellitterminalerna är mer 
jämställda till sin uppbyggnad. Samtliga terminaler delar ett gemensamt frekvensintervall och 
trafiken skickas enligt principen alla-till-alla. Tids- och frekvenssynkronisering kan vara problematiskt 
i meshtopologier då flera satellitterminaler delar på ett gemensamt frekvensutrymme utan en 
självklar koordinering. CDMA kan då erbjuda en tacksam lösning då flera sändare tillåts att vara 
aktiva samtidigt. 
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3 Driftstörningar 
För att upprätta en fungerande kommunikationslänk krävs att båda sidor av länken kan avkoda den 

utsända trafiken från motparten. Signalen bör i möjligaste mån vara fri från störningar och ha en god 

marginal till underliggande brusnivå. 

Teknikutvecklingen de senaste 15 åren har drivit fram nya modulationstekniker som erbjuder hög 

störningsimmunitet även under svåra förhållanden. Komplexa modulationsscheman med separata 

underbärvågsfrekvenser (OFDM) och frekvensspridande kodningsscheman (CDMA) gör trafiken 

mindre störningskänslig från egna reflexer och från andra sändare. 

Även om modulationsteknikerna har utvecklats kraftigt så har framväxten av satellitterminaler ökat 

risken för störningsincidenter mellan användare. Tidigare hyrde ett begränsat antal TV-satellitbolag 

breda frekvensintervall för enkelriktad distribution av TV-utsändningar över stora landområden. 

Nationella telefonoperatörer använde visserligen satellitlänkar för dubbelriktad kommunikation 

mellan avlägsna knutpunkter – dessa var dock av begränsat antal, stationära och noggrant reglerade.  

Mobila användare var hänvisade till Inmarsat inom ett separat frekvensområde. Risken för oavsiktliga 

störningsincidenter var liten. Idag har mycket förändrats. Antalet satellitterminaler har ökat 

lavinartat samtidigt som även antalet länkoperatörer har haft en kraftig tillväxt. 

Nedanstående diagram härrör från satellitoperatören SES New Skies och återger incident- och 

driftstörningsstatistik för en representativ, kommersiell satellittjänst, observerat från 

satellitoperatörens horisont. En stor utmaning är att ingen i kedjan, varken satellitoperatören, 

länkoperatören eller slutanvändaren har en total överblick vilket ger en hög andel okända källor. 

 

Figur 8 Driftstörningar SES New Skies (Grahn & Pålsson, 2007, s. 98) 
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3.1 Driftstörningar inom nätverk av mobila satellitterminaler 
Mobila satellitterminaler tillför risk för ytterligare driftstörningar, orsakat av att inriktningen mot 

satelliten inte fixeras vid installation utan trimmas kontinuerligt då farkosten som bär terminalen är 

under konstant rörelse. Trimningen är beroende av tillförlitligheten i sensorer samt omgivande 

förhållanden som inte är givna vid installationstillfället. Intrimningen kan därför sällan antas vara 

absolut.  

En tröskelnivå finns ofta angiven i moderna modem som hindrar den mobila satellitterminalen från 

att aktivera sändarsteget innan den mekaniska inriktningen är någorlunda intrimmad. Därmed 

minskar risken för att en ofullständig inriktning stör ut trafik i motsatt polarisation eller spiller över 

till näraliggande satelliter. Tröskelnivån villkoras ofta direkt mot antalet upptäckta avkodningsfel, bit-

error rate – eller alternativt – ett statistiskt mått som speglar avkodarens brusmarginal, Es/NØ. 

Listan nedan återger en sammanställning över de mest frekvent förekommande felorsakerna för 

mobila satellitterminaler som rapportförfattaren har observerat vid felsökning och installations-

arbete i fält. Sammanställningen ger en kompletterande bild till den höga andelen okända felkällor i 

incident- och driftstörningsstatistiken som återgavs i föregående avsnitt. 

 

 

1. Otillräcklig länkbudgetmarginal med hänsyn till modulation, regndämpning och solinterferens 

2. Bristfällig dynamisk stabilisering av antenn vid sjögång 

3. Oavsiktliga radiostörningar från  

3.1. radarsystem  

3.2. terminaler tillhörande samma satellitlänk 

3.3. allmänna landbaserade radionät, främst WiMAX 

3.4. terminaler tillhörande satellitlänkar i näraliggande satelliter 

3.5. oönskad radiostrålning från satellitterminalens egna sändarsteg 

3.6. handhållna VHF-apparater 

3.7. landbaserade mikrovågslänkar, punkt-till-punkt 

 

4. Olämpligt vald signalspårningsfrekvens för inriktning mot satellit 

5. Bristfällig inställning av antennens polarisationsvinkel 

6. Övertemperatur i satellitterminalens sändarsteg 

7. Avsaknad av fri sikt mellan satellitterminal och satellit 

8. Felaktigt inställd effektbegränsning i sändarsteget 

9. Bristfällig el- och kylförsörjning till utrustning 

10. Felaktiga lutnings-, positions- eller kompassangivelser från lutningsgivare, GPS eller kompass 

11. Förändringar i routing- eller trafikmodulationskonfigurationen hos länkoperatören 

12. Övertemperatur i modem eller mottagarsteg 

13. Blinda fläckar inom transponderns specificerade täckningsområde 

14. Fukt, korrosion eller mekanisk åverkan i utsatta detaljer, främst drivsystem och kablage 

15. Ommålning eller andra förändringar i satellitterminalens väderskydd 
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3.2 Preventiva insatser mot oavsiktliga driftstörningar 
Ett noggrant förarbete krävs för att minska risken för oavsiktliga driftstörningar. Hänsyn till 

placeringen av näraliggande sändare, främst radarsystem, är centralt för att nå en låg risk för 

störningar. Planeringsarbetet kring valet av alternativa frekvensband och satellitpositioner bör 

ske tidigt under projekteringsfasen. Av stor vikt är att satellitterminalen bestyckas med lämpliga 

mottagningsfilter, förförstärkare och mottagare innan utvärderingsfasen påbörjas – samt att 

erforderliga tillstånd är beviljade för de satelliter och inom de regioner som avses användas. 

Tidsynkronisering och positionsangivelse tillhandahålls i vissa fall av en intern GPS-mottagare i 

satellitterminalen vilket ställer krav på goda mottagningsförhållanden även för GPS-frekvenser. 

Redundanta satellitterminaler minskar effekterna av blockering av fri sikt, tekniska haverier och 

mänskliga missgrepp. Regn, solinterferens, kraftig sjögång samt störningar från kringliggande 

radiosystem kan dock fördärva anslutningsmöjligheten även för redundanta satellitterminaler. 

Möjlighet att växla till alternativa satelliter inom samma frekvensband kan användas för att kringgå 

solinterferens eller driftstörningar i den primära satellitlänken. 

Alternativa frekvensband, främst L- och S-band, är inte lika utsatta för regndämpning som de högre 

frekvensbanden. Mobila tjänster via L- och S-band tillåter ofta även sändare med en lägre riktverkan. 

Därmed blir dessa satellitterminaler mindre väderberoende då de fungerar även vid kraftig sjögång. 

 

3.3 Preventiva insatser mot avsiktliga driftstörningar 
Trafiken avkodas aldrig i satelliten utan återutsänds oförändrad för transpondrar av typen bent pipe. 

Distributionsmediet delas därmed av alla inom transponderns mottagande täckningsområde. 

Användare med tillgång till avpassad sändarutrustning, lämplig geografisk placering samt passande 

riktningsvinklar kan därmed återutsända egen radiotrafik – med eller utan satellitoperatörens 

tillåtelse. 

Ett exempel är den incident som drabbade Eutelsats Hot Bird 6 vid 13 graders östlig longitud under 

våren 2009 då BBC:s TV-utsändningar drabbades av omfattande störningar. Satellitoperatören kunde 

i samarbete med övriga satellitoperatörer fastställa att störsändningen härrörde från en viss region. 

Däremot saknades teknisk möjlighet att med tillräcklig precision bestämma var störkällan var belägen 

eller att undertrycka störningen (de Selding, 2010). Störningen omöjliggjorde mottagning av BBC:s 

kanaler i vanliga satellit-TV-mottagare. 

Modern antenn- och signalbehandlingsteknik har till viss del förbättrat möjligheten för 

satellitoperatören att positionsbestämma enskilda störkällor (de Selding, 2014). Däremot försvåras 

beräkningarna avsevärt om störningen härrör från ett flertal, någorlunda geografiskt spridda 

störkällor. 

Vissa satelliter har förstärkta möjligheter till störundertryckning genom styrbara mottagningslober 

(Grahn & Pålsson, 2007, ss. 54-55). Känsligheten kan då kraftigt dämpas över valda geografiska 

områden. Detta kräver dock intresse och en aktiv arbetsinsats av satellitoperatören vilket inte alltid 

finns att tillgå. Utvägen blir då att flytta trafiken till andra frekvenser eller en alternativ satellit. 
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3.4 Skyddsåtgärder för upp- och nedlänk 
Paketförluster är extra dyrbara inom satellitkommunikation då tidsfördröjningen genom rymden 

orsakar mycket långa omsändningsfördröjningar. Felrättande koder ger möjlighet att korrigera 

enstaka bitfel hos mottagaren utan behov av omsändning. 

Vissa modulationstyper är särdeles robusta mot reflexer och yttre störkällor, däribland OFDM som 

delar upp bitströmmen över en stor mängd underbärvågor. Mottagaren kan därmed göra en 

noggrann analys av signalkvaliteten och vid behov begära att modulationen av vissa underbärvågor 

förenklas eller spärras från användning. För att vara verksamt krävs dock ett stort antal under-

bärvågor samt att hänsyn tas till doppleravdrift då OFDM ofta packar underbärvågorna mycket tätt i 

frekvens.  

CDMA erbjuder en annan lösning genom att sprida den ursprungliga bitströmmen över ett brett 

frekvensområde. Spridningssekvensen sker med en given sekvensnyckel vilken även krävs för att lyfta 

fram den ursprungliga bitströmmen ur brusgolvet. Fördelen är att många användare kan dela ett 

gemensamt frekvensintervall utan något behov av synkronisering eller uppdelning i underbärvågor. 

CDMA kan även användas för att sprida bitströmmen över ett extremt brett frekvensintervall vilket 

avsevärt försvårar upptäckt och möjligheten till störning av främst returlänkar. Matarlänken i en 

stjärntopologi kan ofta skyddas via andra medel och är sällan lika svår att skydda som returlänken.  

(Wright, Grego, & Gronlund, 2005) redogör för konsekvenser och motåtgärder kring skydd av upp- 

och nedlänk för både matar- och returlänkar.  

 

3.5 Skyddsåtgärder i satellitterminalens närområde 
Reflektorns kraftiga riktverkan ger viss störningsimmunitet för den mottagna nedlänken relativt 

störkällor i dess närområde. Smala passbandfilter innan satellitterminalens förförstärkare ger 

möjlighet att undertrycka störningar från näraliggande radarsystem. Oönskad radiostrålning från 

kylutrustning, kraftförsörjning och motorstyrning kan orsaka svårtolkade driftstörningar i 

satellitlänken. 

Kylutrustning och kraftförsörjning bör i möjligaste mån dubbleras för att öka tillgängligheten. 

 

3.6 Skyddsåtgärder för tid- och positionsangivelse 
Smala passbandfilter till GPS-mottagaren minskar risken för oavsiktlig interferens från yttre 

kommunikations- och radarsystem som är verksamma inom näraliggande frekvensområden. 

Passbandfilter har alltid en viss dämpning inom passbandet vilket leder till en avvägning mellan 

önskad störundertryckning och oönskad dämpning av GPS-signaler. 

Synkronisering av tidsluckor och frekvensväxlingssekvenser kräver stor noggrannhet och bör ske via 

matarlänken inom ett stjärnnät, ogärna via GPS. Det finns annars endast begränsade möjligheter att 

hålla en stabil referensklocka under den tid då GPS-synkronisering saknas. Synkronisering via 

matarlänken frikopplar tidbasberoendet till GPS och systemet blir därmed endast beroende av 

positionsangivelser för att etablera kommunikationslänken. 
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4 Analys av en mobil satellitterminal 
Nedanstående figur visar en förenklad process för att beräkna de inledande, skattade 

riktningsvinklarna till en geostationär satellit. Processen är i verkligheten mer komplicerad och 

omfattar även transformering av polarisationsvinkel, efterföljande signalspårning och kompensering 

av sensoravdrifter. Figuren ger dock en god överblick över de gränsytor som ansluter till rapportens 

senare avsnitt. 

 

 

Figur 9 Förenklat flödesschema vid satellitinfångst vid tillgång till tillförlitliga longitud-, latitud- och kursangivelser 

Under normala betingelser tillhandahålls satellitterminalens longitud och latitud av yttre system, 

vanligtvis via GPS. Satellitens banposition och polarisationsvinkel är statiska och anges av 

satellitoperatören. 

Snabba, dynamiska förlopp hanteras av inre delsystem vars uppgift är att kompensera för hävning, 

rullning och kursändring. Indata till dessa inre styrsystem är elevationsvinkel, azimutvinkel och 

polarisationsvinkel – givet ett helt plant underlag, strikt upplinjerat mot sanna nordpolen. De inre 

delsystemen transformerar därefter det plana, upplinjerade referensplanet till farkostens däcksplan. 
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4.1 Inledande beskrivning kring upplinjering av azimutvinkeln 
Den geostationära banrymden mäts från longitud noll grader öst (nollmeridianen) i stigande, östlig 

riktning kring ekvatorn. Den geostationära banan återfinns inom ekvatorsplanet. 

En satellitterminal placerad vid Greenwichobservatoriet (longitud noll grader öst, latitud 51 grader 

nord) som riktas mot en satellitposition vid den geostationära positionen noll grader öst kommer att 

riktas rakt söder ut mot ekvatorn. En satellit som befinner sig något österut kommer att ge en svag 

sydostlig riktning.  

Satellitterminaler som återfinns inom det södra halvklotet längs nollmeridianen riktas på motsatt vis 

rakt norrut för att nå banpositionen noll grader öst. Rakt under satelliten – noll graders latitud och 

longitud – strax utanför Ekvatorialguineas kust – är azimutvinkeln odefinierad och jordstationen 

behöver endast riktas rakt upp, med reservation för kravet att justera polarisationsvinkeln utefter 

orienteringen av satellitens antenner. 

I azimut-elevationssystemet motsvaras rakt söderut av 180 graders azimut relativt sann nordriktning. 

Rakt österut motsvaras av 90 graders azimut och rakt västerut av 270 grader.  

Exempelvis ger satelliten Sirius vid 4.8 graders östlig banposition en azimutvinkel på 174 grader för 

en satellitterminal vid Greenwichobservatoriet. Satelliten Eutelsat Hotbird 13B vid 13 grader öst ger 

upphov till en vinkel på 163 grader. Västliga banpositioner ger på samma vis vinklar som är större än 

180 grader.  
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4.2 Inledande beskrivning kring upplinjering av elevationsvinkeln 
Den geostationära banan passerar under horisonten vid 75 graders östlig banposition för en 

satellitterminal invid Greenwichobservatoriet. På samma sätt passeras horisonten i den västliga 

hemisfären vid 285 grader öst, motsvarande 75 grader väst. Inom detta intervall (± 75 grader) 

återfinns de satelliter som har en teoretiskt fri siktlinje från Greenwich – dvs. de har en 

elevationsvinkel som är större än noll.  

Täckningskartan för satelliten ABS-1 vid 75 grader öst återger den yttre gränslinjen på ett föredömligt 

vis. Elevationsvinkeln mot satelliten är enbart 0.7 grader över horisonten vid 

Greenwichobservatoriet. 

 

Figur 10 Täckningskarta för satelliten ABS-1, placerad vid 75 graders östlig banposition. Den yttre begränsningslinjen 
illustrerar var satelliten ej längre når över horisonten. De markerade värdena anger förväntad signaldensitet i dBW inom 
täckningsområdet. 

Sydligare breddgrader har ett vidare synfält av den geostationära banan. Exempelvis blir 

elevationsvinkeln till ABS-1 vid noll graders longitud och latitud strax över 6.5 grader. Den 

geostationära banan passerar ned under horisonten först för banpositioner som överskrider 80 

grader relativt satellitterminalens longitud.  

Nordligare breddgrader ger på motsatt vis en alltmer begränsad vy. Motsvarande synfält för 

Svalbard, Norge är exempelvis endast 40 grader relativt satellitterminalens longitud.  

För praktisk användning förväntas ofta en elevationsvinkel som överstiger 5 grader för att minska 

inverkan från markreflexer. Radiostationen vid Svalbard, Isfjord Radio, var dock särdeles gynnad och 

lyckades upprätthålla geostationär satellitkommunikation trots att ingen satellit når över 5 graders 

elevationsvinkel. 
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4.3 Beräkningsförfarande 
För att bestämma azimut- och elevationsvinklar till en given geostationär satellit krävs kunskap om 

terminalens position på jordytan (latitud och longitud) och satellitens longitud (banposition) inom 

den geostationära banan. I princip behöver man också känna antennens höjd över havet vilken dock 

endast ger en liten påverkan på slutresultatet. 

Latitudangivelsen är tillräcklig för att med tillräcklig noggrannhet bestämma krökningen av den 

observerade geostationära banan. Genom att följa denna kurva och kontrollera de mottagna 

signalerna kommer systemet så småningom att hitta den eftersökta satelliten. Kännedom om 

satellitterminalens longitud snabbar dock upp processen avsevärt.  

Innan DECCA och GPS blev standardsättet att bestämma sin position – och inom områden där kända 

landmärken saknades – användes huvudsakligen inmätning av kända himlakroppar för 

positionsbestämning. 

Inom norra halvklotet ger bestämning av polstjärnans elevation, t ex med sextant, direkt den 

eftersökta latituden. Andra metoder bygger på fotografisk teknik, exempelvis kan latituden 

bestämmas genom mätning av rörelsen hos stjärnor som stiger upp över horisonten rakt österut. 

Dessa metoder kan bara användas på natten då det är stjärnklart. Det är även möjligt att finna 

latituden med hjälp av en astronomisk almanacka genom att mäta solens högsta elevationsvinkel 

under dagen eller genom att pejla den vid ett givet klockslag. 

Med ett fiberoptiskt rategyro finns möjligheten att finna jordaxelns riktning. Dess vinkel mot 

lodlinjen ger direkt latituden, om än med ganska låg precision (lodlinjen kan bestämmas noggrant om 

plattformen är stilla men jordaxelns lutning mäts med en lägre precision). Detta är ett lämpligt 

alternativ till den metod som föreslås i denna rapport då precisionskravet är relativt begränsat för 

dessa mobila satellitterminaler. Dock bör systemet naturligtvis fungera även vid kraftig sjö. 
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5 Examensarbetets målsättning 
Ett krav var att den utvecklade metoden sker genom programmering av den befintliga utrustningen 

utan krav på modifiering av hårdvara. 

Den metod som valts innebär att man från en approximativ positionsuppskattning söker efter 

geostationära satelliter. Den initiala positionsuppskattningen kan vara av mycket låg kvalitet vilket 

enbart förlänger datainsamlingsförloppet. När ett begränsat antal satelliter har lokaliserats kan 

metoden skatta ett latitudestimat, vilket används för att fastställa bankurvaturen trots utrustningens 

okända belägenhet. Därefter stegas den fastställda bankurvaturen för att lokalisera den eftersökta 

geostationära satelliten. Återkoppling från anslutet modem ger bekräftelse om den eftersökta 

satelliten är i blickfånget. 

Detta utgör metoden som utvecklats i projektet och som beskrivs i denna rapport.  

De svårigheter som identifierats under projektets gång orsakas av drift i sensorer, svårighet att nå 

tillräcklig precision vid låga signalstyrkor, liksom omständigheten att satelliterna inte ligger exakt där 

de torde vara placerade. Det senare orsakas av att den geostationära banan inte är helt stabil till följd 

av jordens avvikelse från en sfärisk form samt inverkan av andra himlakroppars gravitation samt att 

tätare positionskorrigeringar, än vad som krävs för att säkra radiokommunikationen är kostsamma, 

med hänseende till satellitens energibudget. 

 

5.1 Förberedelsearbete 
Förberedelsearbetet tog sin början i att välja ut ett antal kraftfulla TV-satelliter som sannolikt skulle 

återfinnas vid de förväntade mätplatserna. Ett trettiotal satelliter valdes ut över Europa från 

databasen www.satbeams.com. Några satelliter föll ifrån, flyttades eller tillkom mellan mättillfällena 

(maj-2007 till oktober-2010). Den observerade bankurvaturen för den geostationära banan, så som 

den observeras från respektive mätplats, är dock konstant över tid.  

Ett uttalat önskemål var att inhämta detaljrika datamängder, helst från ett större antal mätplatser 

med stor geografisk spridning, med möjlighet att göra efteranalys vid hemkomst. 

I senare avsnitt, Simulering och inledande analys, redogörs för en del av förberedelsearbetet som 

föregick mätdatainsamlingen. Huvuddelen av detta avsnitt utgår från en mätserie från 

Söderhamnsfabriken. 

Det avslutande avsnittet i rapporten klassificerar ett antal mätserier mot den föreslagna algoritmen. 

  



23 

5.2 Beräkningsmodell enligt WGS84 
Beräkningarna i denna rapport baseras på ett arbete från avdelningen för rymdfarkostteknik vid 

Tekniska Universitetet i München (Fleischner, 2013). Modellen ger en bra vägledning för att med stor 

noggrannhet fastställa azimut- och elevationsvinklar till satelliter inom den geostationära banan.  

Beräkningsmodellen utgår från en jordfixerad kartetisk referensram där referensramen följer jordens 

rotation. Satellitterminalens respektive satellitens belägenhet bestäms inom denna referensram. 

Referensramen benämns ECEF och låser xy-planet i ekvatorsplanet med x-basvektorn orienterad 

genom nollmeridianen, dvs. noll graders östlig longitud. Z-basvektorn orienteras från jordens 

masscentrum mot jordens nordpol. 

En satellit vid banposition noll graders östlig banposition uttrycks därmed som 𝑟 =

[4.21642 × 107 0.0 0.0]𝑇 i ECEF-ramen då satelliten återfinns rakt utefter x-basvektorn och då 

flyghöjden ansätts som 42164200 meter relativt jordens masscentrum. 

Den tyska rapporten ger möjlighet att tillämpa olika modeller för att positionsbestämma satelliten 

inom ECEF-ramen. Avsnittet 2.4 i nämnda rapport använder sfäriska koordinater då dessa med 

tillräcklig noggrannhet ger möjlighet att positionsbestämma satelliter inom den geostationära banan. 

Konverteringen mellan det sfäriska koordinatsystemet och den kartetiska ECEF-ramen sker genom 

transformen 

𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝐶𝐸𝐹 = [

𝑟𝐺𝐸𝑂 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑎𝑡𝑠𝑎𝑡) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑠𝑎𝑡)

𝑟𝐺𝐸𝑂 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑎𝑡𝑠𝑎𝑡) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑠𝑎𝑡)

𝑟𝐺𝐸𝑂 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐿𝑎𝑡𝑠𝑎𝑡)
] 

 

där 𝑟𝐺𝐸𝑂 representerar flyghöjden relativt jordens masscentrum, 𝐿𝑎𝑡𝑠𝑎𝑡 representerar satellitens 

latitud och 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑠𝑎𝑡 representerar satellitens longitud, dvs. dess banposition inom den geostationära 

banan. Satelliter inom den geostationära banan placeras i ekvatorplanet för att säkerställa att de 

kvarstår i en fast position såsom betraktat från jordytan. Det allmänna fallet, inkluderande icke-

geostationära satelliter, tillämpar mer avancerade banmodeller men levererar likafullt en kartetisk 

positionsvektor inom ECEF-ramen (Hoots & Roehrich, 1988, s. 6). 
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Satellitterminalens belägenhet kräver att beräkningarna tar hänsyn till jordens ellipsoid. En förenklad 

modell baserad på en sfärisk approximation av jorden skulle tillföra ett större vinkelfel och äventyrar 

därmed precisionen i beräkningarna. Den tyska rapporten använder följande beräkningssteg för att 

fastställa satellitterminalens positionsvektor inom ECEF-ramen 

 

𝑟𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 = [

(𝑛 + 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡) ∗ cos(𝐿𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡) ∗ cos(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛𝑡)

(𝑛 + 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡) ∗ cos(𝐿𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡) ∗ sin(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛𝑡)

(𝑛 + 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡) ∗ (1 − 𝑒1
2) ∗ sin(𝐿𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡)

] 

 

 

där  

 

𝑎 = 6378137.0 

 

𝑏 = 6356752.314 

 

𝑒1 = √𝑎
2 − 𝑏2 𝑎⁄     

 

𝑛 =
𝑎

√1 − 𝑒1
2 ∗ 𝑠𝑖𝑛2(𝐿𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡)

 

 

och 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 representerar satellitterminalens höjdangivelse över medelhavsnivån. 
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Ett topocentriskt koordinatsystem etableras utöver den tidigare ECEF-ramen. Motivet till att etablera 

ett extra koordinatsystem ges av möjligheten att transformera satellitens positionsvektor inom ECEF-

ramen till ett lokalt koordinatsystem knutet till satellitterminalen. Därefter kan azimut- och 

elevationsvinklarna beräknas. 

Det topocentriska koordinatsystemet placerar origo i satellitterminalen, med z-basvektorn vinkelrät 

mot horisontalplanet och riktad nedåt. X-basvektorn orienteras i riktning mot norr. En hjälpfunktion, 

𝑡0, används för att upprätta basvektorerna 

𝑡0 = atan(
𝑎∗𝑟𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹_𝑧

𝑏∗ √𝑟𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹_𝑥
2
+𝑟𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹_𝑦

2
)     

 

Z-basvektorn till det topocentriska koordinatsystemet har följande utseende i ECEF-ramen 

𝑒𝑧⃑⃑ ⃑⃑ 𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 = −[

𝑐𝑜𝑠(𝑡0) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛𝑡)

𝑐𝑜𝑠(𝑡0) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛𝑡)

𝑠𝑖𝑛(𝑡0)
] 

 

Y-basvektorn i det topocentriska koordinatsystemet har utseendet 

 

𝑒𝑦⃑⃑⃑⃑⃑𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹
=
𝑒𝑧⃑⃑ ⃑⃑ 𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 × 𝑒𝑧⃑⃑ ⃑⃑ 𝐸𝐶𝐸𝐹_0

|𝑒𝑧⃑⃑ ⃑⃑ 𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 × 𝑒𝑧⃑⃑ ⃑⃑ 𝐸𝐶𝐸𝐹_0|
 

 

där 𝑒𝑧⃑⃑ ⃑⃑ 𝐸𝐶𝐸𝐹_0är Z-basvektorn för ECEF-ramen innehållande [0 0 1]𝑇. Kryssprodukten säkerställer 

att den nya basvektorn 𝑒𝑦⃑⃑⃑⃑⃑𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹
 är ortogonal både till den topocentriska z-basvektorn, ECEF-

ramens z-basvektor samt den tillkommande topocentriska x-basvektorn. 

 

X-basvektorn sluter koordinatsystemet och får därmed utseendet 

 

𝑒𝑥⃑⃑⃑⃑⃑𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 =
𝑒𝑦⃑⃑⃑⃑⃑𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 × 𝑒𝑧⃑⃑ ⃑⃑ 𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹

|𝑒𝑦⃑⃑⃑⃑⃑𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 × 𝑒𝑧⃑⃑ ⃑⃑ 𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹|
 

 

Transformationsmatrisen från ECEF-ramen till det topocentriska koordinatsystemet blir 

 

�⃑⃑�𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 = [𝑒𝑥⃑⃑⃑⃑⃑𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 𝑒𝑦⃑⃑⃑⃑⃑𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 𝑒𝑧⃑⃑ ⃑⃑ 𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹] 
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Transformation av satellitens positionsvektor i ECEF-ramen till det topocentriska koordinatsystemet 

blir 

𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝑆𝐴 = �⃑⃑�𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹 ∗ (𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝐶𝐸𝐹 − 𝑟𝐸𝑆𝐴_𝐸𝐶𝐸𝐹) 

 

 

Riktningsvinklarna från 𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝑆𝐴 beräknas därefter som  

𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = −arcsin

(

 
𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝑆𝐴_𝑧

√𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝑆𝐴_𝑥
2
+ 𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝑆𝐴_𝑦

2
+ 𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝑆𝐴_𝑧

2

)

  

 

𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 = arctan2(𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝑆𝐴_𝑦, 𝑟𝐺𝐸𝑂_𝐸𝑆𝐴_𝑥) 

 

Rapporten fullföljer därefter beräkningarna med att fastställa en transformationsmatris för 

polarisationsvektorn till en linjärpolariserad antenn. Detta utelämnas ur denna rapport då 

polarisationsvektorn inte krävs för att beräkna den geostationära bankurvaturen.  

 

Dessa beräkningssteg utgör grunden för de beräkningar som följer i analysavsnittet i denna rapport. 

Mer information kring beräkningsstegen ges i den ursprungliga rapporten.  

 

Mer avancerade banmodeller med kompensering för gravitationskrafter från månen och solen finns i 

programsviten Orbital Mechanics with MATLAB (Eagle, 2014) samt i rapporten More on 

Geostationary Orbits (Kelso, 1998). 

 

En viktig observation är möjligheten att använda positionsvektorer från andra banmodeller som 

indata till algoritmen. Detta möjliggör användning av icke geostationära satelliter utan några större 

förändringar i de övriga beräkningsstegen eller satellitterminalens signalspårningsalgoritm.  
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5.3 Simulering och inledande analys 
Nedanstående figur visar förhållandet mellan azimut-elevation för Celý utanför Paris, Bananpiren 

utanför Göteborg, mätplats Söderhamn respektive Spetsbergen, Norge. Platserna är inte godtyckligt 

valda utan representerar de platser där den föreslagna metoden var avsedd att utvärderas. Figuren 

utgår från simulerat data men ger vägledning kring hur en positionsbestämmande algoritm skulle 

kunna utformas. Senare avsnitt redogör för det faktiska utfallet för några av dessa platser utifrån 

inhämtade mätserier. 

Förändringen i maximal elevationsvinkel är den mest framträdande skillnaden mellan mätplatserna 

därtill att bankurvaturen ter sig allt flackare allt längre norrut. 

En viss vägledning beträffande observatörens longitud, längdgrad, går även att utläsa ur azimutaxeln 

i figuren. Studera exempelvis azimutvinkeln för den östligaste satelliten i figuren, benämnd Express 

AM22, vid banposition 53 graders östlig longitud. Azimutvinkeln blir cirka 140 grader för Söderhamn, 

Göteborg och Svalbard. Alla tre orter är belägna kring 16 till 17 graders östlig longitud. Cély är 

däremot beläget vid 4 graders östlig longitud dvs. det relativa longitudavståndet är större och 

azimutvinkeln vrids således ytterligare österut till 120 grader. 

Cirklarna representerar trettio starka TV-satelliter som återfinns i den geostationära banan över 

Europa. X-axeln representerar azimut – 0 till 179 grader motsvarar sann nordlig riktning till svagt 

sydost. 180 till 359 motsvarar rakt söderut till nästan sann nord. Y-axeln representerar 

elevationsvinkeln över horisontalplanet. 

 

 

Figur 11 Skattade bankurvaturer för mätplatser i Frankrike, Norge och Sverige. Observera att ingen geostationär satellit 
sträcker sig över fem graders elevationsvinkel för Spetsbergen, Svalbard. Därtill skyms en allt större del av den 
geostationära banan under horisonten. 
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6 Metodbeskrivning av positionsskattande algoritm 
Avsikten är att användaren – om möjligt – anger en initial skattning av satellitterminalens 

belägenhet. Skattningen kan även baseras på en tidigare fastställd position. Algoritmen förväntas 

sedan att framkasta azimut- och elevationsvinklar för tänkbara satellitpositioner på himlavalvet. 

Detta steg representeras av Spekulativ azimut- och elevationsvinkelgenerator i flödesschemat på 

nästkommande sida. Den inledande positionsuppskattningen kan vara av en mycket låg kvalitet, 

vilket enbart förlänger datainsamlingsförloppet. 

Den lokala signalspårningen sker under en begränsad tid och förväntas spåra in mot ett eventuellt 

lokalt signalmaximum. Azimut- och elevationsvinkeln lagras såvida signalmaximumet kvalificeras som 

ett lokalt toppvärde, annars förkastas positionsangivelsen och programflödet fortsätter med ett 

förnyat spekulativt azimut- och elevationsvinkelpar. 

Beräkningssteget kräver en viss spridning mellan dessa registrerade azimut- och elevationsvinkelpar 

för att minska osäkerheten i beräkningen och uppnå konvergens i latitudestimatet.  

 

Programflödet fortsätter med att stega den geostationära bankurvaturen utifrån latitudestimatet. 

Sökintervallet begränsas till banavsnittet för vilket elevationsvinkeln är större än noll. Notera att 

beräkningen av azimut-, elevation- och polarisationsvinkelparen kan ske oberoende av 

longitudangivelsen. Programsteget behöver endast stega longituddifferensvariabeln i beräkningen 

för att svepa bankuvaturen. Longituddifferensvariabeln representerar skillnaden mellan 

satellitterminalens faktiska longitud och en given banposition. 

 

Den efterföljande lokala signalspårningen sker under en begränsad tid och förväntas spåra in mot ett 

näraliggande lokalt signalmaximum utefter bankurvaturen. Programflödet inväntar därefter 

återkoppling från anslutet modem. Modemlåsning innebär att den eftersökta satelliten är funnen 

och programflödet fortsätter då med kontinuerlig signalspårning för att kvarhålla satelliten i 

blickfånget. Longitudangivelsen kan då bestämmas som 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛𝑡 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑑𝑖𝑓𝑓 + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑠𝑎𝑡. 

Utebliven modemlåsning medför att programflödet fortsätter med att stega bankurvaturen tills den 

eftersökta satelliten återfinns. 
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Figur 12 Flödesschema för föreslagen positionsbestämmande metod 
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7 Metodbeskrivning av mätdatainsamling 
Mätdatainsamlingen motsvarar i stort metodbeskrivningen för den positionsskattande algoritmen. 

Ett viktigt undantag är att mätdatainsamlingen var avsedd för att möjliggöra efteranalys i MATLAB 

och utformades för att producera ett någorlunda jämnt fördelat mätpunktsgitter utefter 

bankurvaturen, vilket kräver att mätdatainsamlingen känner satellitterminalens belägenhet. 

Mätpunktsgittret utgörs av ett antal diskreta mätsvep med en konsekutivt ökande förskjutning 

relativt den teoretiska bankurvaturen. Den teoretiska bankurvaturen behöver inte nödvändigtvis ge 

en perfekt matchning till den verkliga bankurvaturen – de inrapporterade azimut- och 

elevationsvinklarna är i själva verket knutna till det lokala horisontalplanet och har inget beroende till 

banpositions-, longitud- eller latitudangivelse. Den teoretiska bankurvaturen används enbart för att 

centrera mätpunktsgittret över den geostationära banan. En felaktig latitudangivelse under 

mätdatainsamlingen kommer enbart att orsaka att eventuella signalmaxima placeras i näraliggande 

mätsvep. Deras inrapporterade azimut- och elevationsvinklar påverkas inte då dessa anges relativt 

det lokala horisontalplanet. 

Den positionsskattande algoritmen kan – i motsats till mätdatainsamlingen – optimeras för att 

snabbt lokalisera potentiella bankurvaturer utan krav på ett heltäckande gitter eller ekvidistant 

avstånd. 
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Figur 13 Flödesschema för mätdatainsamling 
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7.1 Förväntat resultat 
Tillförlitligheten är i hög grad beroende av systemets interna sensoravdrift samt upplinjeringen av 

antennens huvudlob i relation till den bakomliggande mekaniska strukturen. Eventuella skevheter 

ger återverkningar i de framräknade latitud- och longitudestimaten. 

Figuren nedan visar ett mätsvep där algoritmen med ett gott resultat har lyckats projicera de 

ingående signalstyrkevärdena som en funktion av deras estimerade banposition, dvs. mätpunkternas 

inmätta elevation- och azimutangivelser har inverstransformerats till deras motsvarande banposition 

utifrån algoritmens latitudestimat. De markerade cirklarna representerar de trettio starkaste TV-

satelliterna över Europa. Idealt skulle dessa röda cirklar sammanfalla med mätsvepets lokala 

maxvärden. 

Figuren belyser frågan kring ett kvalitetsmått för algoritmens latitudestimat. Ett kvalitetsmått ger 

möjlighet att dels ange tillförlitligheten i beräkningen och dels möjlighet att jämföra olika algoritmers 

tillförlitlighet sinsemellan. Senare avsnitt återknyter till detta. 

 

Figur 14 Enskilt mätsvep från Söderhamn, Sverige. Signalstyrka utefter y-axeln, östligt stigande banpositioner utefter x-
axeln. De markerade cirklarna representerar registrerade TV-satelliter från databasen satbeams.com. Idealt förväntas dessa 
sammanfalla med registrerade signalmaxima tillhörande mätsvepet.  
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7.2 Felkällor 
Studier och analys av störkällor är ett komplicerat och mycket tidskrävande arbete. Nedanstående 

lista återger de mest sannolika felkällorna i de mätserier som redovisas i senare avsnitt i rapporten. 

Underlaget utgörs av en bedömning utifrån noteringar från mättillfällen och efterföljande analys. 

 

Felkälla Inverkan och bedömning Åtgärd 

Upplinjering av antennens 
huvudlob gentemot 
bakomliggande mekanisk 
struktur 

Stor inverkan vid bristfällig 
upplinjering. Viss sannolikhet. 
 
Mätserien blir skev då axlarna 
inte längre är ortogonala. 
 

Upplinjeringsfixturer och 
metoder för förbättrad 
kvalitetskontroll 

Oscillerande fartygskompass Stor inverkan. Konstaterad 
under installation. 
 
En stor del av felavvikelsen 
påförs azimutaxeln. 

Utveckling av feltolerant 
algoritm.  
 
 
 
 

Upplinjering av intern 
lutningsgivare 

Stor inverkan. Låg sannolikhet.  
 
 

Sensoravdrift, lutningsgivare Viss inverkan. Hög osäkerhet 
 

 

Precisionsförlust genom 
eftersläpning i servosystem 
 

Låg sannolikhet. Säkerställt.  

Förenklingar av jordens form i 
modellen. 
 

Viss inverkan. Osäkerhet kring 
avvikelsens maxvärde. 

Analys med hjälp av mer 
avancerade jordmodeller. 

Avvikelse i faktisk 
satellitposition orsakat av 
andra himlakroppars 
dragkrafter 

Hög osäkerhet kring dess 
inverkan. 

Analys med hjälp av mer 
avancerade banmodeller. 
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7.3 Systemegenskaper 
Datainsamlingen är tidskrävande och tar drygt 30 minuter i anspråk. Efterbearbetningen i den interna 

signalmottagaren har en integrationstid på 50 millisekunder vilket sätter en övre gräns för bansvep-

hastigheten. En allt för hög svephastighet ger missvisande placeringar av maxvärden då dessa 

fördröjs och förskjuts relativt uppmätt vinkelangivelse. Integrationstiden är avpassad som en 

kompromiss mellan mätbrusreducering och högsta tillåtna reglerfördröjning vid normal användning. 

Modulationsegenskaper är av mindre betydelse – annat än för signalsvaga satelliter med ett fåtal 

aktiva transpondrar – då den utsända effektdensiteten över en hel transponder önskas hållas 

konstant av satellitägaren. 

Signalmottagaren behöver därtill en viss mottagen RF-energi under en viss tid för att ge ett 

tillförlitligt energimått. En allt för hög svephastighet skulle minska tiden för RF-energiinfångst och 

marginalen till underliggande brusgolv skulle minska. Möjligheten att fånga satelliter med låg RF-

energi begränsas då den uppmätta signalnivån närmar sig brusgolvet. 

Mätdatainsamlingen blir en kompromiss mellan tidsåtgång, sensoravdrift, svephastighet samt krav 

på tillräckligt hög datapunktsdensitet. 
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7.4 Förberedande mätdatainsamling 
Nedanstående figur visar en tidig mätserie från mätplatsen utanför Söderhamnsfabriken. 

Projektionen – azimut som x-axel, signalstyrkan som y-axel och elevationsaxeln som knappt synlig z-

axel – tillåter att flera mätsvep visuellt överlagras varandra i nedanstående figur. Varje enskilt svep 

innehåller i sig ett begränsat antal mätpunkter vilket påverkar efterbearbetningen i stor grad då 

antalet mätpunkter är relativt få kring varje lokalt maximum. 

 

Figur 15 Komplett mätserie från Söderhamn. Mätserien utgörs av en uppsättning enskilda mätsvep med en konsekutivt 
ökande förskjutning relativt den teoretiska bankurvaturen. Oskärpan orsakas av eftersläpning i signalstyrkemätningen i 
kombination med att satellitterminalen växlar svepriktning då ett nytt mätsvep påbörjas. Blåfärgade mätpunkter utgörs av 
mätsvep med stigande azimutvinkel. Rödfärgade mätpunkter utgörs av mätsvep med minskande azimutvinkel. 

 

 

Oskärpan orsakas av en fördröjning mellan uppmätt signalstyrka och tillhörande elevation- och 

azimutvinkel. Fördröjningen illustreras i figuren genom att omväxlande färga de ingående mätsvepen 

röda respektive blå. Satellitterminalen byter rörelseriktning där den geostationära banan försvinner 

ned under horisonten. Därmed kommer eftersläpningen att växla riktning vid påbörjan av ett nytt 

mätsvep.  
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En kvalitetsförbättrande åtgärd blev att fördröja elevations- och azimutvinklarna ett sampelsteg 

relativt signalstyrkemätningen. Figuren nedan visar efterföljande precisionsförbättring. Projektionen 

återger azimut som x-axel, signalstyrkan som y-axel och elevationsaxeln som knappt synlig z-axel. 

 

Figur 16 Komplett mätserie från Söderhamn. Mätserien utgörs av en uppsättning enskilda mätsvep med en konsekutivt 
ökande förskjutning relativt den teoretiska bankurvaturen. Elevations- och azimutvinklana fördröjs ett sampelsteg relativt 
signalstyrkemätningen, vilket ger en precisionsförbättring jämfört med tidigare figur. Y-axeln representerar signalstyrkan, x-
axeln den nollcentrerade azimutvinkeln och z-axeln representerar elevationsvinkeln. 
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7.5 Analys av ett enskilt mätsvep 
Mätdatainsamlingen stegar med en konstant steglängd vilket underlättar efteranalysen i MATLAB. 

Processen sker dock med död räkning, d.v.s. inget signalmaximerande söksteg används, vilket orsakar 

att insamlingen kommer att kugga över och riskerar att passera förbi lokala maxvärden.  

Detta är det dominerande problemet med ökad steglängd. Detta vägs dock mot en minskad inverkan 

från fartygskompassens periodiska avdrift då en ökad steglängd påskyndar insamlingsförloppet. 

Fartygskompassens periodiska avdrift varierar från installation till installation och skattas i rapporten 

till plus-minus en grad för kommersiella fartyg. Intervallet är dock i hösta grad osäkert. 

För att bättre kunna analysera den insamlade datamängden plottades ett enskilt svep ur den totala 

datamängden. Datamängden byggs upp av ett antal mätsvep med en sinsemellan förskjuten offset. 

Offseten adderas till det teoretiskt framräknade elevations-azimutparet för den enskilda mätpunkten 

i mätsvepet. Tillägget sker vinkelrätt till bankurvaturen i den enskilda mätpunkten, d.v.s. i normalens 

riktning relativt bankurvaturen. Offseten kommer därmed påverka azimutförskjutningen i högre grad 

för mätpunkter med låg elevation – särskilt uttalat för intervallet kring 5 graders elevation i 

nedanstående figur. Till motsvarande del kommer elevationsförskjutningen att vara mer 

dominerande för mätpunkter med hög elevation. 

Det enskilda mätsvepet valdes utifrån högsta genomsnittliga signalstyrka över dess ingående 

mätpunkter. Det valda mätsvepet antas då genomkorsa merparten av datamängdens uppmätta lober 

– och därmed vara en bra grund för fortsatt analys. 

 

 

Figur 17 Mätpunktsgitter från mätningen vid Château de Cély, Frankrike. Y-axeln representerar elevationsvinkeln, x-axeln 
representerar azimutvinkeln. Den ideala, teoretiska bankurvaturen är markerad som en sammanhängande blåfärgad 
kurvform. Begränsningsområdet rymmer samtliga mätsvep med positiv och negativ offsetförskjutning relativt den 
markerade, teoretiska bankurvaturen. 
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Detta enskilda mätsvep visas i nedanstående figur. Mätsvepet omfattar 412 mätpunkter.  

Mätsvepets azimut-elevationspar inverstransformeras till en 1-dimensionell geostationär banposition 

utefter x-axeln för att förtydliga illustrationen. Signalstyrkan återges nu längs y-axeln. Denna 

inverstransformering är naturligtvis enbart möjlig under mätdatainsamlingen då en giltig 

latitudangivelse finns att tillgå. Detta steg används också enbart för att förtydliga illustrationerna i 

denna rapport. Den utvecklade mjukvaran har inget beroende till inverstransformeringen. 

 

Svephastigheten är vald som en kompromiss mellan tillräcklig svephastighet och tillgänglig 

upplösning. Värt att påminna om att det lokala maximumvärdet är av underordnad betydelse – 

endast maximumvärdets vinkelangivelser i azimut och elevation används som indata till den 

positionsbestämmande algoritmen.  

 

 

Figur 18 Mätsvep från Söderhamn. Det utvalda mätsvepet har det högsta medelvärdet av samtliga ingående mätsvep i 
mätserien från Söderhamn. Y-axeln representerar signalstyrkan, x-axeln representerar banpositionen. Markeringen visar de 
ingående mätpunkterna tillhörande en enskild lob. 
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Detaljstudien kring signalmaximumet, strax invid 0 graders azimut i figuren (markerad med röd 

skuggning) visar att ett trettiotal mätpunkter konstituerar puckeln, mätt från basen vid signalstyrkan 

480 upp till det lokala maximumet kring 630.  

Signalstyrkeintervallet mellan 480 och 630 enheter motsvarar en signal-till-brusnivå på 15 dB. 

Maxvärdet och omkringliggande mätpunkter inom -3dB-gräns – motsvarande 30 enheter – utgörs av 

endast sju datapunkter. Detta tillför osäkerhet till beräkningarna då området är smalt och antalet 

mätpunkter är begränsat. En angelägen uppgift är att lyckas öka precisionen utan tillskott av fler 

mätpunkter. 

 

Figur 19 Markerat utsnitt från föregående figur. Svartmarkerade datapunkter utgör ursprungligt mätdata. Rödmarkerade 
datapunkter tillhör en polynomanpassad andragradsfunktion. 

De svarta datapunkterna är direkt plottade från mätsvepet. Den röda kurvan är en 

andragradsfunktion som polynomanpassats till dataserien via regressionsverktyget polyfit i MATLAB. 

Anpassningen ger en god överensstämmelse till underliggande datapunkter och ger en förbättrad 

vinkelangivelse av lobens maximum. 

En viss utmaning är att några av loberna i mätsvepet delvis sammanfaller och skär in i varandra. 

Detta försvårar uppdelningen mellan de enskilda loberna då algoritmen behöver kunna fastställa 

varje lobs centrerade azimut-elevationsvinkelpar utan risk för inverkan från näraliggande lober. Den 

låga separationen mellan aktiva satelliter orsakar problem även vid normal användning (se stycket 

Driftstörningar, tidigare i rapporten) och hanteras genom ITU:s koordinering av banpositioner, 

frekvenstilldelningar och effektnivåer. 

Större reflektorer ger smalare huvudlober och därmed ofta en förbättrad möjlighet att undertrycka 

överhörning från näraliggande satellitpositioner. Detta hjälper dock inte de satellitterminaler där den 

föreslagna metoden kommer att användas. Dessa satellitterminaler är av en kompaktare 

konstruktion – 1.2 meter för Ku-band respektive 2.4 meter för C-band – vilket i båda fallen ger en 

huvudlob på 0.8 graders öppningsvinkel.  

Algoritmen är därför beroende av en analytisk metod för att lyckas urskilja loberna.  
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7.6 Kvalificering av lokalt signalmaximum tillhörande ett enskilt mätsvep 
Föreslagen metod är att söka fram ett globalt maximum samt att därefter följa mätsvepet i vardera 

riktningen tills ett lokalt minimum påträffas. Utsnittet mellan dessa två lokala minimum kvalificeras 

mot kriteriet för en antennlob. Diskrimineringskriteriet utgår från att skillnaden i signalstyrka mellan 

de två lokala minima och det lokala maximumet är större än 6 dB. Gränsvärdet är godtyckligt valt. 

Vinkelangivelserna i azimut- och elevationsled för det lokala maxvärdet sparas om kvalificeringen 

faller väl ut. Mätpunkterna inom avgränsningen mellan de två lokala minima nollas därefter ut och 

processen återupprepas för den återstående datamängden. Processen återupprepas tills de 

kvarvarande maximumen inte längre når över kriteriet för tillräcklig signalnivå.  

Nedanstående figur återger de identifierade loberna för det utvalda mätsvepet. De rödfärgade 

mätpunkterna har kvalificerats som tillhörande godkända lober. Återstående mörkfärgade 

mätpunkter tillhör ursprungliga mätsvepet och uppfyller inte kriteriet. 

De identifierade loberna kan polynomanpassas och deras azimut- och elevationsvinklar för respektive 

maxvärde kan därefter lagras undan. Observera att signalstyrkan förlorar nu sin betydelse – endast 

elevation- och azimutvinkeln sparas för maxvärdet inom respektive lob. 

Värt att upprepa är att figuren representerar ett enskilt mätsvep – med fixerad offset – ur den totala 

datamängden av mätsvep med varierande offsetförskjutningar. 

 

 

Figur 20 Analys av utvalt mätsvep. Kvalificerade lober rödmarkeras och normeras till signalstyrkenivån 800. Återstående 
datapunkter återges med ursprunglig signalnivå. Y-axeln representerar signalstyrkan, x-axeln representerar banpositionen. 
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7.7 Kvalificering av lokala signalmaxima inom ingående mätsvep 
Med stor sannolikhet kommer de ingående loberna att uppnå maximum inom avvikande mätsvep. 

Idealt ska samtliga lobers maximum återfinnas inom mätsvepet med en obefintlig offsetförskjutning. 

Detta mätsvep representerar den ideala geostationära banan utifrån satellitterminalens position. 

Felavvikelser från jord- och banmodeller, avdrift i sensorer, upplinjering av antennelement samt 

satelliternas faktiska lägesavdrifter orsakar dock en spridning av lobernas maximum mellan 

mätsvepen. 

Nedanstående figur visar samtliga identifierade maxima inom den ingående samlingen av mätsvep. 

Algoritmen urskiljer ett enskilt maximum för varje enskild lob för att därigenom undvika dubblett-

registreringar från näraliggande mätsvep. Den blå bankurvaturen representerar den framräknade 

geostationära banan utifrån dessa maxima. 

 

Figur 21 Komplett vy över mätserien från Söderhamn. Kvalificerade lober från det utvalda mätsvepet rödmarkeras och 
normeras till signalstyrkenivån 800. Återstående datapunkter kvarstår i ursprunglig signalnivå. Y-axeln representerar 
signalstyrkan, x-axeln representerar den nollcentrerade azimutvinkeln. Elevationsvinkeln avbildas utefter z-axeln. Den 
blåmarkerade kurvformen representerar den ideala bankurvaturen för den geostationära banan vid mätplatsen. 
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Efterföljande figur visar datamängden ur en tvådimensionell vy med azimutvinkeln utefter x-axeln 

och elevationsvinkeln utefter y-axeln. Figuren visar tydligt de enskilda mätsvepen samt de enskilda 

offsetavvikelserna för de identifierade loberna. 

 

Figur 22 Komplett vy över mätserie från Söderhamn. Kvalificerade lober från det utvalda mätsvepet har rödmarkerats. 
Återstående datapunkter kvarstår svartmarkerade. Y-axeln representerar elevation, x-axeln representerar den 
nollcentrerade azimutvinkeln. Den blåmarkerade kurvformen representerar den ideala bankurvaturen för den geostationära 
banan vid mätplatsen. 

 

Azimut- och elevationsvinklarna för de identifierade loberna sparas och används som indata till 

beräkningen av latitudestimatet. Förfarandet är gemensamt för såväl mätdatainsamlingen som den 

föreslagna positionsskattande algoritmen. 
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7.8 Beräkning av latitudestimat 
Latitudestimatet står i direkt relation till bankurvaturens framräknade elevationsmaximum, vilket nås 

vid 180 graders azimutvinkel för satellitterminaler inom det norra halvklotet. Utvärdering av insamlat 

mätdata från sju skilda mätplatser visar att konvergens uppnåddes inom tiotalet iterationer. Allt för 

långtgående slutsatser kan vara vanskliga att dra utifrån detta underlag, dock finns möjligheten att 

komplettera datainsamlingen med simulerade mätserier för att utvärdera metodens robusthet. 

Startgissningen för latitudestimatet ansätts till 45 graders nordlig latitud för mätplatser inom det 

norra halvklotet. Startgissningen är avsiktligt vald för att nå stabilitet i Newton-Raphson-sekvensen. 

De insamlade dataparen ger en god indikering om terminalen återfinns inom det norra eller södra 

halvklotet. Azimutvinklar inom intervallet 90 till 270 grader indikerar att terminalen återfinns inom 

norra halvklotet, utanför detta intervall förväntas terminalen vara belägen inom det södra halvklotet. 

Programvaran kan i detta läge ansätta 45 graders sydlig latitud som en mer lämpad startgissning. 

Bankurvaturens elevationsmaximum kommer då att nås vid noll graders azimutvinkel för södra 

halvklotet vilket motsvarar att antennelementet riktas norrut. 

 

Beräkna latitudestimat 
utifrån lagrade azimut- och 

elevationsvinklar

Utdata:
    Latitudestimat (skalär)

Önskemål: 5 till 20 datapar av
    Azimutvinkel
    Elevationsvinkel

Startgissningar
    Latitudestimat: 
       +45 grader för norra halvklotet
        -45 grader för södra halvklotet

    Azimutoffsetjustering: 0 grader

 

Figur 23 Sammanhållet beräkningssteg för latitudestimatet. 

Utöver latitudestimatet nyttjas även en azimutoffsetvariabel för att kompensera för sensoravdrift 

och bristande upplinjering mellan satellitterminal och fartygskompass. Variabeln används enbart 

internt inom Newton-Raphson-sekvensen för att centrera bankurvaturens elevationsmaximum kring 

180 respektive 0 graders azimutvinkel. Noll graders startgissning gäller för såväl norra som södra 

halvklotet. Utvärdering av mätserier visar att azimutoffsetvariabeln kvarstår inom intervallet -4 till +4 

grader. 

Programsteget söker minimera uttrycket 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑓𝑙𝑎𝑡,𝑎𝑧𝑜𝑓𝑓(𝑙𝑜𝑏𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡) för elevations- och 

azimutvinklarna för de insamlade dataparen – se föregående avsnitt – där 𝑓 representerar ett 

funktionsuttryck för övergången från azimut- till elevationsvinkel.  

Inom uttrycket för 𝑓 ingår även latitudestimatet och azimutoffsetvariabeln från föregående iteration. 

Dessa två variabler används för att söka likhet mellan 𝑓(𝑙𝑜𝑏𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡) och 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.  

Uttrycket för 𝑓 ingår i företagets programvara och redovisas inte i denna rapport, dock kan 

motsvarande uttryck härledas från publikt tillgängliga källor (Fleischner, 2013). 
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8 Resultat 
Mätserier från Söderhamn, Göteborg, Amelia och Świnoujście är alla tämligen enhetliga och visar att 

latitudestimatet når konvergens inom tio iterationer. Anpassningen är tacksam och möter inga större 

svårigheter. Dessa mätserier inhämtades under goda förhållanden och med fri sikt till den 

geostationära banan. 

Blå markering utgör den ideala bankurvaturen utifrån de interna beräkningsmodeller som tillämpas 

av satellitterminalen. De röda markeringarna anger var lokala signalmaxima återfinns inom 

mätserien. Grön markering anger den skattade bankurvaturen beräknat utifrån latitudestimatet via 

satellitterminalens interna beräkningsmodeller. 

Mätpunkter som ej ingår i lokala signalmaxima är borttagna i dessa figurer för att öka läsbarheten. 

Söderhamnsmätningen finns återgiven i detaljstudie, innefattande dessa borttagna mätpunkter, i 

avsnittet Kvalificering av lokala signalmaxima inom ingående mätsvep, tidigare i denna rapport. 

 

Observationer från dessa resultat kommenteras i det avslutande avsnittet Slutsatser. 
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8.1 Söderhamn 
Algoritmens skattning av latituden beräknades till 61.0 decimalgraders nordlig latitud. Mätplatsens 

verkliga latitud var 61.3 decimalgraders nordlig latitud. 

Blå markering utgör den ideala bankurvaturen utifrån de interna beräkningsmodeller som tillämpas 

av satellitterminalen. De röda markeringarna anger var lokala signalmaxima återfinns inom 

mätserien. Grön markering anger den skattade bankurvaturen beräknat utifrån latitudestimatet. 
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8.2 Bananpiren, Göteborg 
Algoritmens skattning av latituden beräknades till 57.62 decimalgraders nordlig latitud. Mätplatsens 

verkliga latitud var 57.72 decimalgraders nordlig latitud. 

Blå markering utgör den ideala bankurvaturen utifrån de interna beräkningsmodeller som tillämpas 

av satellitterminalen. De röda markeringarna anger var lokala signalmaxima återfinns inom 

mätserien. Grön markering anger den skattade bankurvaturen beräknat utifrån latitudestimatet. 
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8.3 Świnoujście, Polen 
Algoritmens skattning av latituden beräknades till 53.94 decimalgraders nordlig latitud. Mätplatsens 

verkliga latitud var 53.92 decimalgraders nordlig latitud. 

Blå markering utgör den ideala bankurvaturen utifrån de interna beräkningsmodeller som tillämpas 

av satellitterminalen. De röda markeringarna anger var lokala signalmaxima återfinns inom 

mätserien. Grön markering anger den skattade bankurvaturen beräknat utifrån latitudestimatet. 
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8.4 Amelia, Louisiana 
Algoritmens skattning av latituden beräknades till 29.76 decimalgraders nordlig latitud. Mätplatsens 

verkliga latitud var 29.67 decimalgraders nordlig latitud. 

Blå markering utgör den ideala bankurvaturen utifrån de interna beräkningsmodeller som tillämpas 

av satellitterminalen. De röda markeringarna anger var lokala signalmaxima återfinns inom 

mätserien. Grön markering anger den skattade bankurvaturen beräknat utifrån latitudestimatet. 
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8.5 Vancouver, Kanada 
Algoritmens skattning av latituden beräknades till 48.40 decimalgraders nordlig latitud. Mätplatsens 

verkliga latitud var 49.18 decimalgraders nordlig latitud. 

Mätserien från Vancouver uppnår inte konvergens inom tio iterationer. Mätserien inhämtades på en 

lastkaj i utkanten av Vancouver, Kanada utan tillgång till fri sikt. En viktig iakttagelse är att denna 

mätserie endast erbjuder tre tydliga lober, samtliga placerade inom bankurvaturens vänstra halva. 

Fortsatt analys skulle kunna utröna vilken inverkan detta ger på beräkningsstabiliteten och 

precisionen i det framräknade latitudestimatet. 
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8.6 Château de Cély, Frankrike 
Algoritmens skattning av latituden beräknades till 48.88 decimalgraders nordlig latitud. Mätplatsens 

verkliga latitud var 48.46 decimalgraders nordlig latitud. 

Mätserien från Château de Cély, Frankrike uppvisade bristande mekanisk upplinjering av den 

mekaniska roboten och tillhörande antennelement. Roboten drabbades av en transportskada vilket 

gav upphov till det försämrade resultatet. Likväl visar mätserien att mjukvaran har styrkan att 

kompensera för smärre avvikelser i upplinjeringen mellan robot och antennelement. 
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8.7 Jakarta, Indonesien 
Algoritmens skattning av latituden beräknades till 5.98 decimalgraders sydlig latitud. Mätplatsens 

verkliga latitud var 6.00 decimalgraders sydlig latitud. 

Blå markering utgör den ideala bankurvaturen utifrån de interna beräkningsmodeller som tillämpas 

av satellitterminalen. De röda markeringarna anger var lokala signalmaxima återfinns inom 

mätserien. Grön markering anger den skattade bankurvaturen beräknat utifrån latitudestimatet. 

Observera att bankurvaturens elevationsmaximum nås vid noll graders azimutvinkel inom det södra 

halvklotet vilket motsvarar att antennelementet riktas norrut. 
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9 Diskussion 
Ursprunget till utredningsuppdraget för den framlagda rapporten var oron kring störinterferens för 

allmänna GPS-L1-mottagare vid maritima satellitterminalinstallationer.  

Näraliggande frekvensintervall används som upplänk vid allmän satellittelefoni vilket innebär att 

satellittelefonen sänder kortvariga skurar av radiotrafik till mottagande satelliter. Effektnivån är ofta 

begränsad men kan vara tillräcklig för att mätta ingångssteget i en näraliggande GPS-mottagare.  

Passbandfilter ger möjlighet att undertrycka höga signalnivåer inom angränsande frekvensintervall 

men tillför oönskad dämpning inom passbandet. Därtill stödjer ofta moderna GPS-mottagare ett 

bredare frekvensintervall för att tillåta användning av ryska Glonass, europeiska Galileo samt 

framtida utökning till GPS-L1C. 

Krav på hög känslighet och kompabilitet med ytterligare system leder till en kompromiss mellan 

mottagarens känslighet och funktion respektive dess möjlighet till tillräcklig störundertryckning. 

 

9.1 Interferens från landbaserade mobildatanät 
Användning av GPS-L1 ställer idag låga krav på förmågan till störundertryckning i tätorter – 

angränsande frekvensintervall är reserverade till flygledning, militärt bruk och satellittelefoni. 

Under senare tid har dock frågan aktualiserats då det amerikanska bolaget LightSquared har tilldelats 

rättigheten att bygga ut ett landsomfattande mobildatanät i USA. Frekvenstilldelningen för dess 

nedlänk återfinns strax under tilldelningen för GPS-L1 och delas delvis med nedlänken för Inmarsat. 

Ursprungligen var avsikten att nätutbyggnaden skulle ske via satellit vilket leder till en jämn 

effektdensitet över stora delar av täckningsområdet. Effektnivåerna är då hanterbara för 

ingångssteget i allmänna GPS-mottagare. Därefter har LightSquared även givits tillåtelse att nyttja 

frekvenstilldelningen för markbaserade basstationer vilket leder till avsevärt förhöjda effektnivåer i 

det direkta närområdet kring varje enskild basstation. 

Amerikanska FCC har uppmärksammat riskerna för GPS-interferens och har under juni-2014 

diskuterat lösningar med industrin för att nå en kompromiss mellan tillgänglighet till GPS och 

bredbandsutbyggnaden i glesbygd (FCC, 2014). 

 

Diskussionen i USA har likheter med problemställningen som var upphov till arbetet bakom denna 

rapport. Radiomiljön kring maritima satellitterminaler är sällan konstant utan kan kraftigt förändras 

över tid likt de landbaserade scenarier som framförs i diskussionen med FCC. 
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10 Slutsatser 
En satellitterminal är beroende av tillförlitliga kompass- och positionsangivelser för att fungera 

tillfredsställande. Kompassangivelsen kan med tillräcklig noggrannhet bestämmas lokalt utan 

beroenden till yttre system – dock kan kostnaden för en tillförlitlig fartygskompass vara betydande. 

Positionsangivelsen är mer problematisk och är beroende av yttre system eller manuell inmatning. 

Precisionskravet ökar med ökad riktverkan i satellitterminalens antennsystem. Rundstrålande 

sändare, exempelvis inom det globala nödsystemet Cospas-Sarsat, fungerar helt utan krav på 

upplinjering till mottagande satellit. Andra mobila kommunikationssystem arbetar med större 

riktverkan, ofta inom högre frekvensband, vilket ställer ett högre precisionskrav och kräver en 

kontinuerlig justering av upplinjeringen för att kompensera för ackumulerande felavvikelser. 

Examensarbetet avhandlar problemställningen för satellitterminaler av den senare typen och föreslår 

en mjukvaruimplementation för att kompensera bortfallet av positionsangivelse. 

Även om resultaten från de insamlade mätserierna ger ett positivt resultat kvarstår ett antal öppna 

frågor kring metodens tillförlitlighet, däribland: 

 

 Tillförlitligheten ute på öppet hav. 

 

Täckningsområdet för allmänna geostationära TV-/kommunikationssatelliter följer ofta 

kustlinjen och effektdensiteten reduceras längre ute till havs. Detta gör att stora ytor belyses 

med en låg signalstyrka vilket kräver stora reflektorer för att uppnå en tillräcklig förstärkning. 

Mobila satellitterminaler är ofta begränsade i storlek och dimensioneras efter satelliternas 

huvudsakliga täckningsområde. Därmed kommer färre satelliter att återfinnas när 

programvaran söker efter satelliter inom den geostationära banan. 

 

 

 Tillförlitligheten för satellitterminaler med smala mottagningsfilter. 

 

Satellitterminaler kan utrustas med passbandfilter som undertrycker frekvenser utanför 

mottagningsbandet för att minska risken för interferens från markbaserade mikrovågslänkar. 

Därmed kommer näraliggande frekvensintervall att undertryckas vilket minskar möjligheten 

att använda dessa i beräkningssteget. 

 

 

 Tillförlitligheten för satellitterminaler med specialiserad radioutrustning. 

 

Allmänna TV- och kommunikationssatelliter återfinns inom breda frekvensband med god 

spridning kring jorden. Dessa frekvensband är reserverade för geostationära satelliter. 

Myndighetssanknutna och andra specialiserade satellitsystem nyttjar frekvensband med 

färre aktiva satelliter. Dessa frekvensband innehåller även icke geostationära satelliter vilket 

riskerar att äventyra beräkningsresultatet.  
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