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Hvorfor jobber Kartverket 
med EGNOS?
Hvorfor jobber Kartverket 
med EGNOS?
1. Den norske stat har investert et anselig pengebeløp i utviklingen 

av EGNOS og Galileo. 
à Noen bør uavhengig kontrollere at ytelsen til systemene når 
målsetningene, også i norske områder

2. Pr. i dag er Kartverket eneste offentlige norske etat som både har 
den nødvendige infrastrukturen og kompetansen til å overvåke 
ytelsen til EGNOS.

Å ta vare på og videreutvikle denne kompetansen gir  muligheter til 
å identifisere svakheter i systemytelsen, spesielt ved høye nordlige 
breddegrader.

à Mulig å få til framtidige forbedringer



EGNOS system overviewEGNOS system overview

RIMS network



SBAS outputSBAS output

•Orbit and clock corrections for each GNSS satellite
•Iono correction grid model
•Degradation factors

Fast corrections
dR

Integrity
(UDRE)Long-term

corrections
dX, dY, dZ, dT

GIVD(L1) Integrity
(GIVE)



SBAS integrity concept (RTCA DO-229)SBAS integrity concept (RTCA DO-229)
High level error budget:
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1. Weighting the different GNSS satellites in position 
solution

2. Calculating Protection Levels



Protection levels
and alert limits
Protection levels
and alert limits

VPL

HorizMaxsHPL ⋅= 6

VertsVPL ⋅= 33.5
P(PE>PL) ≤ 2*10-7



Kartverkets
monitorstasjoner
Kartverkets
monitorstasjoner

8 stasjoner blir brukt pr. idag:

Dette er ordinære GNSS 
referansestasjoner (”PGS”)  
som leverer 1 Hz 
observasjonsdata, og som 
for øvrig er del av for 
eksempel CPOS.



Kartverkets overvåkningssystemKartverkets overvåkningssystem

Beregningsverktøy:
PEGASUS (utviklet av 
EUROCONTROL)

AutoPegasus:
Egenutviklet programvare laget for å 
automatisk hente og prosessere data 
med PEGASUS.

Input:
•24 timers 1 Hz RINEX GPS obs
•24 timers RINEX GPS brdc nav-mld
•24 timers RINEX SBAS mld



EGNOS: Horisontal nøyaktighet, juli 2014 EGNOS: Horisontal nøyaktighet, juli 2014 



”Ukorrigert” GPS: Horisontal nøyaktighet, juli 2014”Ukorrigert” GPS: Horisontal nøyaktighet, juli 2014



EGNOS: Vertikal nøyaktighet, juli 2014 EGNOS: Vertikal nøyaktighet, juli 2014 



”Ukorrigert” GPS: Horisontal nøyaktighet, juli 2014”Ukorrigert” GPS: Horisontal nøyaktighet, juli 2014



EGNOS: Maksimal horisontal posisjonsfeil, juli 2014



”Ukorrigert” GPS: Maksimal horisontal posisjonsfeil, juli 2014



EGNOS: APV-1 tilgjengelighet, juli 2014EGNOS: APV-1 tilgjengelighet, juli 2014

SBAS signal 
outage



EGNOS: APV-1 tilgjengelighet, oktober 2014 
(uoffisiell)
EGNOS: APV-1 tilgjengelighet, oktober 2014 
(uoffisiell)

Dette skal vi se 
nærmere på.



HPL (og VPL) ser ut 
til å ha en viss 
korrelasjon med 
Rate of TEC Index
(ROTI) for det 
aktuelle området.

Tromsø, 20. okt. 2014

Data fra 
sesolstorm.kartverket.no

ROTI er et mål for 
ionosfæreaktivitet.



Eksempel fra ionosfæremodellen som EGNOS lagerEksempel fra ionosfæremodellen som EGNOS lager
20. okt. 2014, kl. 06:00 norsk tid

Tromsø:
#SV = 7
HDOP = 1.4
VDOP = 1.8

HPL = 13 m
VPL = 16 m

Average σiono = 
1.3 m

Average σorb&clk = 
1.1 m



20. okt. 2014, kl. 18:48 norsk tid

Tromsø:
#SV = 7
HDOP = 1.4
VDOP = 2.0

HPL = 70 m
VPL = 52 m

Average σiono = 
6.7 m

Average σorb&clk = 
1.1 m



Varigheten til APV-1 diskontinuitet: 350 sekunder

Tromsø, 20. okt. 2014



Begrensninger
i dataprosesseringen
Begrensninger
i dataprosesseringen

1. PEGASUS er eneste tilgjengelige verktøy
à RTCA DO-229 beregningsstandard for EGNOS 
SoL blir fulgt uansett om man vil eller ikke.
- Tilsvarende beregningsverktøy tilpasset maritim bruk av EGNOS 
ønskes velkommen!

2. Faseglatting av L1 C/A obs blir brukt
à Hvis mottakeren opplever fasebrudd for en 
gitt satellitt, kastes dataene fra denne i 
minimum 360 sekunder  à Dårligere geometri.



Framtidig arbeidFramtidig arbeid
Overvåkings- og analysearbeidet blir utvidet f.o.m. 2015 takket 
være finansiering gjennom Norsk Romsenter.

Årsaker til redusert ytelse vil dermed kunne bli grundigere 
analysert enn hva som blir gjort i dag.



Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?

Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?
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