
  
   

  

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 
 

 
 

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 
 

 

Sofie Kivelö 

 
 
 
Utveckling av GPS för stöttning av IMU 

 
 
 

Development of GPS for Support of IMU 
 

 
 

Examensarbete 22,5 hp 
Elektroingenjörsprogrammet 

 
 
 
 
 

Termin: VT 2010 

Handledare: Kim Jemail, 
Zetiq Development AB 

Lars-Ove Larsson,  
Karlstads universitet 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Utveckling av GPS för stöttning av IMU 
 

Development of GPS for Support of IMU 
 
 
 

Sofie Kivelö 
 
 
 

Examensarbete 

Degree Project 

Elektroingenjörsprogrammet 
 
 

vt 2011 
 

 
 
 

Handledare: Kim Jemail, Zetiq Development AB 
Lars-Ove Larsson, Karlstads universitet 

 
 
 
 Detta examensarbete omfattar 22,5 hp och ingår i Elektroingenjörsprogrammet, 180 hp, vid 

Karlstads universitet. 
This 22,5 hp Degree Project is part of the 3 year, 180 hp, Electrical Engineering course at 
Karlstad University, Sweden 
 



 

 
 

 
 

 

Denna rapport är skriven som en del av det arbete som krävs för att erhålla 

Elektroingenjörsexamen/Teknologie kandidatexamen. Allt material i denna 

rapport som inte är mitt eget, har blivit tydligt identifierat och inget material 

är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan examen. 

 
 
 

Sofie Kivelö 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Rapporten godkänd,   

 
 
 

datum     Handledare: Lars-Ove Larsson 
 
 
 

Examinator:  Peter Röjder 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

This thesis focuses on the development of a GPS for IMU-systems (inertial 
measurement unit systems) that is supported by a GPS receiver. AIMS AB is a 
company that develops, manufactures and sells these inertial systems. In racing 
there is great potential for development where they use an IMU unit that is 
supported by a GPS receiver. These systems give a clear picture of the vehicles 
technical characteristics and thru this adapt it for the vehicles and especially the 
driver’s advantage. A problem with the position from the IMU is that it gets more 
and more incorrect. To avoid these incorrect positions, a GPS-module that 
supports the IMU is needed, that continuously gives a more correct position. For 
the system to function in a more optimal way, further development is required for 
the GPS system. This thesis presents an evaluation of several GPS modules to 
determine which one is most suitable for the inertial navigation system. The 
evaluation is done by analyze the GPS modules and successively filter out 
unsuitable units to decide which module is the best one for this purpose. The 
price, performance and size of the module are compared carefully. When a 
suitable GPS module has been chosen, its performance is optimized, a PCB design 
and manufacturing of the PCB for the selected GPS module is made. 

 
 

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete inriktar sig på GPS-utveckling för tröghetsnavigerings-
system som stöttas av en GPS-mottagare. Arbetet utfördes genom AIMS AB som 
är ett företag som tillverkar, utvecklar och säljer dessa tröghetssystem. Inom 
racing finns stora utvecklingsmöjligheter där man nyttjar en IMU-enhet 
(tröghetsnavigeringssystem) som stöttas av en GPS-mottagare. Detta system gör 
att man på ett överskådligt sätt kan se fordonets tekniska egenskaper och på så sätt 
kan anpassa det till fordonets och framförallt förarens fördel. Ett problem med 
positionen som fås genom IMU-användning är att den blir alltmer fel under 
föloppets gång. För att undvika denna felpositionering krävs en GPS-modul som 
stöttar IMU:ns position genom att kontinuerligt meddela en mer korrekt position. 
För att detta system ska fungera optimalt krävs vidareutveckling av bl.a. GPS-
delen. I detta examensarbete görs en utvärdering av flera GPS-moduler för att 
komma fram till vilken som lämpar sig bäst för detta tröghetsnavigeringssystem. 
Undersökningen görs genom att ingående analysera GPS-moduler och successivt 
sålla bort olämpliga enheter för att komma fram till den modul som är bäst för 
detta ändamål. Det är pris, prestanda och storlek som jämförs och granskas 
noggrant. När en lämplig GPS-modul valts utförs optimering av prestandan för 
denna, kretskortsdesign och kretskorts-tillverkning för vald GPS-modul. 
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1. Introduktion 
 
 

1.1. Bakgrund 
 

I och med att elektroniken tagit väldiga kliv framåt i utvecklingen är det nu 
möjligt att tillverka en GPS-enhet (Global Positioning System) som ryms inom en 
yta av endast ett fåtal kvadratmillimeter för en överkomlig prissumma även till 
privatpersoner. Idag finns det GPS-system i våra mest vardagliga produkter såsom 
i bilen, mobiltelefonen, armbandsuret och till och med i skor för att kunna hålla 
koll på vart ens barn befinner sig. Att utvecklingen av GPS:en skulle ta sådan fart 
som den har gjort de senaste tjugo åren var det ingen som trodde under femtiotalet 
när positionsbestämning började diskuteras på allvar för första gången. Några 
årtionden senare har det blivit verklighet. Idag används GPS:en dagligen inom det 
militära, vilket är vad den ursprungligen var ämnad för, men den används även 
dagligen av privatpersoner.  

 
 

1.2. Problemformulering 
 

I ett tidigare examensarbete som utfördes av två studenter på Linköpings 
universitet i samarbete med AIMS under våren 2008, gjordes beräkningar och 
tester på racingbilar med hjälp av en IMU (Inertial Measurement Unit), i 
fortsättningen även kallad tröghetssensor, som stöttades av en GPS-mottagare. 
Eftersom en racingförare endast genom sina egna ord kan beskriva vad som varit 
positivt samt negativt hos fordonet under ett lopp, blir det allt viktigare att genom 
teknik samla in så mycket information som möjligt om fordonets prestanda. 
Genom att placera en tröghetssensor i fordonet kan man samla in betydelsefull 
information. En tröghetssensor mäter vinkelhastigheter och acceleration. Den 
bestämmer även positionen, dock inte med stor noggrannhet, på fordonet genom 
att integrera mätvärden. Då ett felaktigt mätvärde integreras till en position ger 
detta en allt mer och mer felaktig position. Genom att använda en GPS som 
stöttning till tröghetssensorn får man ut en absolut position. Inom detta projekt 
med tröghetsnavigeringssystem finns stora utvecklingsmöjligheter då 
användningsområdet för detta är brett, inte minst inom racing där detta system kan 
komma att bli standard för optimering av fordonen. Med hjälp av detta system kan 
man kartlägga fordonets rörelsemönster och därigenom dess påfrestningar under 
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ett lopp, för att sedan anpassa fordonet för att förbättra prestandan. För att nå 
större framgångar inom utvecklingen av detta system krävs fortsatt utveckling. 

 
 
 
 

1.3. Mål 
 

Målet är att genom utvärdering av ett flertal GPS-moduler, med storlek, prestanda 
och pris som riktlinjer, komma fram till vilken av dessa moduler som är mest 
lämpad för användningsområden där positionering med en tröghetssensor stöttad 
av en GPS-mottagare eftersträvas. Utvärderingen fortsätter genom utveckling av 
den mest passande GPS-modulen. Detta utförs genom schemaritning av 
kopplingen som följs av kretskortsdesign och framtagande av kretskort. 
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2. Positionering med GPS 
 
 

2.1. Historia 
 

GPS:ens historia sträcker sig tillbaka till 1970-talet. Detta var däremot inte det 
första systemet för att bestämma en position på jorden, utan redan när 
Sovjetunionen lanserade världens första konstgjorda satellit Sputnik 1958 började 
diskussioner kring hur man skulle kunna beräkna positioner på jorden med hjälp 
av frekvensförskjutningar.[1] Det första systemet som var tänkt för 
positionsbestämning kom under tidigt 1960-tal och var SatNavsystem Transit. Det 
var den amerikanska flottan som lanserade detta system. Transit bestod av 6 
satelliter som cirkulerade i skilda banor runt jorden. Med hjälp av 
frekvensförskjutningar kunde man nu beräkna sin position.[2] 

 
 

Dagens GPS-system heter mer korrekt Navstar GPS och står för Navigation 
Satellite Timing And Ranging Global Positioning System och började byggas upp 
under den senare delen av 1970-talet med ett flertal försökssatelliter. Under 1989 
började produktionssatelliter skickas upp för att komplettera försökssatelliterna 
och kring 1993-1994 var systemet komplett. Det fanns då 24 satelliter som 
kretsade i sex banplan runt jorden. Varje banplan innehåller fyra satelliter och det 
innebär teoretiskt att alltid fyra satelliter är tillgängliga från varje plats på jorden. 
Fyra satelliter är även det antal satelliter som krävs för att kunna bestämma en 
position. Det finns även några satelliter extra som fungerar som reserv ifall någon 
satellit av någon anledning skyms. Det finns många anledningar till att en satellit 
skyms. Det kan vara på grund av någonting stort som ett berg, men även av ett 
mindre objekt som ett höghus. Satelliterna cirkulerar på en höjd av ca 20 200 km 
över havet och det tar ungefär tolv timmar för en satellit att cirkulera ett varv runt 
jorden. [2] 
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2.2. Positionsberäkning 
 

Idén bakom det positionsbestämmande GPS-systemet är egentligen mycket enkel. 
Om man vet avståndet till tre satelliter samt satelliternas position kan man 
bestämma sin egen position. En satellit skickar kontinuerligt ut en radiosignal och 
direkt man slår på sin GPS-mottagare tas radiosignalen upp av mottagarens 
antenn. Teoretiskt sett skulle endast tre satelliter vara nödvändiga för att 
bestämma sin position på jorden. Med tre satelliter får man informationen om att 
man befinner sig i skärningspunkten mellan tre sfärer, se Figur 1. I praktiken är 
detta inte tillräckligt utan man behöver informationen från en fjärde satellit som 
berättar clock-offseten. Varje satellit överför radiosignaler som innehåller tre olika 
former av information: en kod som identifierar vilken satellit som skickar 
signalen, efemerid data som innehåller datum, tid och satellitens hälsa samt 
kalenderdata som berättar var varje satellit borde befinna sig vid vilken tid som 
helst under dagen. [3] För att beräkna den position man befinner sig på använder 
sig GPS-mottagaren utav en metod som kallas trilateration. Trilateration är en 
matematisk metod för att beräkna skärningspunkter hos trianglar och sfärer. Med 
hjälp av denna metod kan man även bestämma hastighet och höjd. [4] 

 
 
 

Figur 1. GPS- positionering 
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3. Utvärdering av GPS-moduler 
 
 

De faktorer som skulle tas med i beräkningarna vid utvärderingen av GPS-
modulerna var pris, storlek och självfallet prestanda. Kretskortet som skulle 
integreras med den befintliga IMU-enheten var begränsat med förutbestämda 
dimensioner. Detta innebar att det första steget vid val av moduler för vidare 
utvärdering var att avgränsa sökandet så att endast GPS-moduler med dimensioner 
som kunde uppfylla dessa krav granskades noggrannare. Sedan undersöktes 
prestandan hos dessa och till sist priset. 
 
 

3.1. Att skriva en utvärdering 
 

Eftersom det fanns viss ovisshet om hur en utvärdering utformas och framställs på 
mest korrekta sätt, gjordes en kort undersökning om hur detta lämpligen görs. 
Granskning av redan utförda utvärderingar på diverse produkter gjordes för att se 
hur de är uppbyggda och för att få tips inför skrivandet. Det viktigaste man ska ta 
hänsyn till är vem utvärdering skrivs för. Den bör skrivas så att den eller de 
personer som den riktas mot finner den intressant och givande. En utvärdering är 
till för att få fram intressanta fakta på ett kort, men ändå informativt sätt och den 
som gör utvärderingen bör vara opartisk i sammanhanget. Vanligtvis riktar sig 
utvärderingar mot att försöka få fram den produkt som lämpar sig bäst för den 
tillämpning som produkten är avsedd för, men detta är inte en nödvändighet utan 
en utvärdering kan lika väl skrivas enbart för att informera läsaren om en eller ett 
flertal produkter. Den utvärdering som skulle göras i detta examensarbete gick ut 
på att få fram den produkt, i detta fall GPS-modul, som verkar bäst med tanke på 
användningsområdet. 
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3.2. Önskade specifikationer 
 

 
För att kunna förse IMU:n med bra skattning från GPS-modulen var det önskvärt 
med bra precision. Moduler med sämre precision än fem meter gallrades bort 
direkt eftersom det inte var aktuellt med så låg precision. De moduler som hade 
bland de bättre precisionerna låg på omkring två meter i noggrannhet. Man brukar 
ange precisionen med CEP som står för Circular Error Probable och är en 
horisontell noggrannhet. CEP anges alltid tillsammans med ett procenttal som 
talar om hur många procent av mätvärdena som ligger inom det angivna 
precisionsområdet. Man kan även ange noggrannhet i 1D RMS, 2D RMS och 3D 
RMS, men detta syns alltmer sällan. 1D RMS innebär att ca 68 % av 
mätpunkterna hamnar inom det avstånd som anges. 2D RMS innebär en säkerhet 
på ca 95 % och 3D RMS ca 99.7 %. De allra flesta av dagens moderna GPS-
moduler är kompatibla med SBAS (Satellite Based Augmentation System). SBAS 
är ett samlingsnamn för ett flertal hjälpsystem såsom WAAS, EGNOS och 
MSAS. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) är den 
europeiska motsvarigheten till dessa hjälpsystem som är designat för att öka 
precisionen hos GPS-mottagare. WAAS är den nordamerikanska motsvarigheten 
och MSAS är den asiatiska motsvarigheten till detta system.  
 
 
En annan önskvärd egenskap är att GPS-modulen ska vara utrustad med många 
satellitkanaler. Det är dessa kanaler som gör att modulen kan ta emot flera 
signaler samtidigt. Fler satellitkanaler innebär fler platser för modulen att söka 
efter signaler, vilket resulterar i snabbare låsning. En låsning innebär att modulen 
kan ta emot signaler från tillräckligt många satelliter för att kunna beräkna sin 
aktuella position. [3] 

 
 

Uppdateringsfrekvensen för modulen bör vara så hög som möjligt eftersom detta 
innebär att man får ut fler mätvärden. Vanligast för GPS-moduler är en 
uppdateringsfrekvens på 1 Hz, men moduler med 5, 10 och ända upp till 100 Hz 
existerar. För moduler med 10 Hz och uppåt ökar tyvärr priset och även storleken 
markant.  

 
 

En GPS-mottagare använder informationen från minst fyra satelliter för att lösa 
fyra variabler. En låsning innebär att alla fyra variabler är kända och då kan 
positionen beräknas. Om några av dessa variabler redan är kända krävs 
information från färre satelliter. Time To First Fix (TTFF) är benämningen på den 
tid det tar för modulen att få en låsning. TTFF delas in i tre delar: cold, warm och 
hot. En cold start innebär att modulen varken vet position eller tid. En warm start 
har tillgång till både kalender och tid och har knappt rört sig sedan dess senaste 
position beräknades. Vid en hot start har modulen tillgång till efemerid, kalender 
och tid. En efemerid är en tabell med värden som anger positionerna för 
astronomiska objekt på himlen vid en viss tidpunkt. En hot start uppstår när 
mottagaren varit avslagen i mindre än två timmar och har alla nödvändiga data 
lagrade i minnet. [5] 
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En annan egenskap som är värd att notera är känsligheten hos GPS-modulen. Man 
skiljer på två olika typer av känslighet, acquisition- och tracking-känslighet. 
Känsligheten visas i decibel. Acquisition-känslighet är den lägsta effektnivå där 
en mottagare kan uppnå ett fix samt kräver en låsning på fyra satelliter. Tracking-
känslighet är den lägsta effektnivå där en mottagare kan söka efter en enskild 
satellit. Denna känslighet bör vara så hög som möjligt eftersom detta innebär att 
mottagaren är mer kapabel att hitta svaga signaler från satelliter i höghusområden 
och stränga terrängområden där signalerna vanligtvis är svåråtkomliga. [6] 

 
 

3.3. Val av GPS-modul 
 

Olyckligtvis gav förfrågningar till några av tillverkarna för ett par GPS-moduler, 
som hade varit mycket intressanta att ha haft med i utvärderingen, inget svar. 
Bland annat en modul med en precision på under en meter som hade varit 
intressant att få läsa mer om, men tillverkaren skickade aldrig information i form 
av datablad etc. Fel information angående kretskortets storlek gjorde att ett par 
GPS-moduler fick elimineras, då det egentliga kretskortets storlek hade mindre 
dimensioner och flera av de valda modulerna inte längre fick plats på kortet. En 
överblick av kortets dimensioner visas nedan i Figur 2.  
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Dimensioner på kretskort 

 
 
 
 
 

[mm] 
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Slutligen fanns fem moduler, alla de mest intressanta från respektive tillverkare, 
som var värda att utvärderas noggrannare kvar. Alla moduler uppfyllde 
dimensionskraven och prestandakraven. För att få en bra överblick över valda 
moduler sammanställdes de i en tabell där man enkelt kan jämföra de gentemot 
varandra, se Tabell i Appendix A. I tabellen är endast information som är relevant 
och intressant för applikationen som GPS-modulen ska användas till medtaget. 
För mer information om varje enskild modul hänvisas till respektive tillverkares 
hemsidor.  

 
 

Den GPS-modul som överlag uppfyllde flest av de önskvärda egenskaperna var 
NEO-6G som tillverkas av u-blox. Jämför man med de övriga modulerna i 
undersökningen har NEO-6G flest kanaler. Detta innebär att den kan få en snabb 
låsning, vilket man även kan dra slutsatsen av då man kollar på TTFF där den har 
de snabbaste tiderna jämfört med övriga moduler på cold, warm samt hot start. 
NEO-6G har en uppdateringsfrekvens på 5 Hz vilket är uppskattat då detta ger 
fem gånger fler mätvärden än för en modul med 1 Hz som uppdateringsfrekvens. 
Känsligheten är ungefär densamma för alla moduler och ingen utmärker sig 
särskilt nämnvärt. Vad man kan se i tabellen i Appendix A, är att för NEO-6G är 
känsligheten bland den bästa hos de undersökta modulerna och detta förbättrar 
sökandet av framförallt svaga satellitsignaler.  
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4. Framtagande av kretskort 
 
 

För framtagandet av kretskortslayouten användes programmet Cadence Allegro 
Design Entry CIS för schemaritning och programmet Cadence Allegro PCB 
Editor för att slutföra den fysiska utformningen av kretskortet. För alla pin-
nummer i detta avsnitt hänvisas till komponenten NEO-6G i kopplingsschemat i 
Appendix B. 

 
 

4.1. Schemaritning 
 

Modulen NEO-6G är tillverkad för att klara en specifik matningsspänning, som 
inte stämde överrens med den spänning som fanns tillgänglig, utan den spänning 
som fanns tillgänglig var något högre. Att sänka spänningen med resistorer i serie 
med matningsspänningen kan ha negativ inverkan på prestandan och är därför 
ingen bra lösning för detta. Inspänningen till modulen kräver minimalt med rippel 
för att ge så bra prestanda som möjligt. För att sänka spänningen till önskad nivå 
till GPS-modulen användes därför lämpligast en LDO (Low-DropOut regulator). 
En LDO är en regulator som brukar användas i applikationer där det endast krävs 
små skillnader mellan in- och utspänningen. Det låga spänningsbortfallet samt 
låga viloströmmen gör att den passar väl till portabla och trådlösa 
användningsområden. Denna tillåter att prestandan i GPS-modulen bevaras hög. 
[7] För att minska störningar kopplades tre avkopplingskondensatorer, med olika 
kapacitanser, till inspänningen på GPS-modulen (pin 23, VCC). 
Matningsspänningen som kommer in i LDO:n är redan skyddad från EMI 
(Electromagnetic Interference) med hjälp av en genomföringskondensator. EMI 
kan försämra prestandan hos kretsen och om den inte redan hade varit skyddad 
mot det hade en genomföringskondensator använts på ingången till GPS-modulen 
som skydd mot störningar. 

 
 
Ett backup-batteri var att föredra då man inte vill förlora sin position när 
spänningskällan bryts, utan man vill ha kvar den information man senast hade 
tillgänglig. Om spänningen till VCC bryts används backup-batteriet (pin 22, 
V_BCKP) för att förse RTC (real time clock) och backup RAM med spänning. 
Detta gör att modulen kan återhämta sig med antingen en hot start eller warm 
start. Utan backupspänning startas modulen med en cold start. Eftersom ett vanligt 
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batteri har en inte alltför lång livstid ansågs en superkondensator (supercapacitor) 
vara den bästa lösningen. Denna har till skillnad från en vanlig kondensator 
mycket hög kapacitans. En superkondensator fungerar som ett batteri och lagrar 
laddning, men till skillnad från ett vanligt batteri är den begränsad till ca 2,8 V. 
Högre spänningar är möjliga, men livslängden minskar drastiskt. Om man håller 
sig under 2,8 V har superkondensatorn i princip obegränsad livslängd. [8] Den 
superkondensator som användes till denna krets klarar av att hålla en 
backupspänning under ca en timme. Beräkningar på detta visas nedan. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Att använda en reset för att återställa systemet var önskvärt. Då GPS-modulen 
NEO-6G inte har någon specifik pin för reset, fick en speciell koppling göras. För 
modulen fanns redan utvecklat ett specifikt sätt att åstadkomma en egen pin för att 
uppnå reset-funktionen. Detta gjordes genom att koppla ett motstånd mellan pin 9 
(VCC_RF) och pin 8 (Reserved) och ta ut reseten på pin 8. Ingenstans i de 
manualer och datablad som fanns tillgängliga för GPS-modulen NEO-6G står det 
vad pin 8 har för funktion, så hur detta fungerar lämnas osagt. 
 
 
För de användningsområden som denna GPS-modul ska infinna sig i lämpar sig 
en aktiv antenn. En aktiv antenn är en antenn som till skillnad från en passiv 
antenn kräver elektrisk matning och som förstärker infångade signaler med ett 
visst antal decibel. Den aktiva antennen tar ständigt emot signaler vilket gör det 
möjligt att snabbt kunna påbörja en positionsberäkning. NEO-6G-modulen stödjer 
inte antenn-biasspänningen för aktiva antenner på pin 11 (RF_IN). Det är därför 
nödvändigt att förse antennen med denna spänning utanför modulen via en 
induktans som kopplas från pin 9 (VCC_RF) och vidare till RF_IN. Den spole 
som valdes rekommenderades av u-blox att användas till detta. 
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IMU:n stödjer gränssnitten CAN 2.0B och RS-232. GPS- mottagaren NEO-6G 
stödjer UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), SPI (Serial 
Peripheral Interface), USB (Universal Serial Bus) och DDC (Display Data 
Channel). Eftersom UART ofta används i samband med RS-232 användes detta 
gränssnitt för denna applikation. Dessa signaler togs ut på pin 20 (TxD1) och pin 
21 (RxD1). 
 
 
För att kunna ställa om uppdateringsfrekvensen kopplades pin 3 (TIMEPULSE) in 
och för att kunna påverka när GPS-modulen ska förses med spänning kopplades 
även ENABLE på LDO:n in. 

 
 
 

4.2. PCB design 
 
Som nämnts tidigare gjordes kretskortslayouten med programmet Cadence 
Allegro PCB Editor. Arbeten i Cadence OrCAD PCB Designer har tidigare utförts 
och dessa program använder samma funktioner i de flesta fall. Fördelen med 
Allegro var att den verkade vara mer genomtänkt och utvecklad än respektive 
program i OrCAD. 
 
 
En färdig mall med kretskortets utformning fanns redan tillgängligt sedan den 
tidigare GPS-modulen så denna behövde inte göras på nytt. Däremot behövde nya 
footprints skapas. Ett footprint är ett avtryck av komponenten med rätt 
dimensioner som skapas på kretskortet där komponenten sedan ska placeras. I 
Figur 3 visas ett footprint för GPS-modulen NEO-6G som är hämtat ur ”LEA-
6/NEO-6/MAX-6 - HardwareIntegrationManual” [9]. Många vanliga footprints 
fanns sedan tidigare, men nya komponenter som exempelvis GPS-modulen NEO-
6G behövde ett footprint. 

 
Figur 3. Footprint för NEO-6G 
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Det finns mycket att ta hänsyn till för layouten på kretskortet. Allt för att få ut det 
mesta av prestandan. För matningsspänningen är det bra med breda ledningar eller 
till och med ett helt lager på kretskortet. Man bör också se till att mellan 
topplagret och spänningslagret finns ett jordlager för att minska störningar. Man 
bör även ha så många vian som möjligt för bättre skärmning. På 
spänningsledningen bör man undvika att använda resistiva komponenter då detta 
kan skapa längre tider för låsningar (TTFF). Antennen bör inte placeras i närheten 
av komponenter som brukar avge brus och ledningen från modulen till antennen 
bör lämpligast vara rak. Exempel på hur en antennledning bör samt inte bör dras 
på kretskortet visas i Figur 4. [9] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Exempel på bra och dålig ledning för antenn 
 
 

Den minsta avkopplingskondensatorn på matningsspänningen bör placeras så nära 
GPS-modulen som möjligt, medan de två andra avkopplingskondensatorerna inte 
är lika känsliga och kan placeras lite längre ifrån modulen. 
 
Layouten för kretskortet visas i följande kapitel där resultaten behandlas. 
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5. Resultat 
 

Den slutliga utvärderingen visas i Appendix A. Den är inriktad mot att ta fram den 
enhet, i det här fallet GPS-modul, som bäst lämpar sig för de användnings-
områden som den är tänkt att beröra. Att skriva den på engelska kändes vid första 
tanken enklast då det fanns väsentliga ord som inte har någon perfekt översättning 
till svenska som överrensstämmer med sammanhanget. Under rapportskrivningens 
genomförande ansågs det som en aning onödigt eftersom rapporten skrevs på 
svenska och fick då innehålla dessa engelska ord. Utvärderingen innehåller det 
som gicks igenom i kapitel 3, önskade specifik-ationer som beskriver vilka 
parametrar som bidrar på ett positivt sätt samt en beskrivning av varför den valda 
GPS-modulen föll sig bäst in i sammanhanget jämfört med de övriga utvärderade 
GPS-moduler. Självfallet ingick tabellen med värden för respektive modul 
eftersom detta ger den absolut bästa överblicken i en utvärdering (tabell i 
Appendix A). 
 
Modulen NEO-6G ansågs efter utvärderingen vara den mest lämpade modulen 
med avseende på pris, prestanda och storlek. Denna skulle då sättas på ett 
kretskort och den bästa prestandan skulle tas ut genom layouten på kretskortet och 
modulens olika funktioner. Hur detta optimerades beskrivs i kapitel 4 och 
kopplingsschemat visas i Appendix B. 
 
Layouten gjordes som tidigare nämnts i Cadence Allegro PCB Editor där 
optimering av modulen med tanke på skärmning och utplacering av komponenter 
gjordes. Det första lagret på kortet visas i Figur 5 och komponenterna placerades 
på detta lager. Alla ”prickar” på kortet är vian som förbättrar skärmningen. 
Komponenterna är sedan utplacerade för att på bästa sätt uppfylla de önskemål 
som togs upp i kapitel 4.2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Kretskortslayout första lagret 
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Det andra lagret på kretskortet innefattade ett jordlager som fungerar som 
störningsskärm. 
 
Det tredje lagret kan ses i Figur 6 och det är ett spänningslager där alla spännings-
ledningar dras. På det fjärde och sista lagret placerades superkondensatorn som på 
grund av dess storlek inte kunde placeras på samma lager som övriga 
komponenter utan fick sättas på undersidan av kortet (fjärde lagret). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Kretskortslayout tredje lagret 
 
 
Kretskortets layout är färdigt och GPS-modulen är införskaffad så det som återstår 
av arbetet är att tillverka kretskortet. Det färdiga kretskortet ska sedan monteras i 
IMU:n så som Figur 7 visar och är då färdigt för att utfärda tester på. För att 
arbetet ska anses som lyckat ska positionen bli mer exakt än vad den var utan 
GPS-modulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Kretskortet monterat i IMU-enheten 
 
 
 
 
 
 



 

15(22) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Diskussion 
 
 

När man är ute efter bra precision idag är det bästa sättet att använda sig av en 
DGPS (Differentiell GPS). Med detta kan man få ut en mycket noggrannare 
precision än med en vanlig s.k. ”stand-alone” GPS. Precisionen kan komma ner i 
endast ett fåtal decimeter. Tekniken går ut på att man placerar en GPS-mottagare 
på en plats med väl inmätt position och använder sedan denna som referens till sin 
ordinarie GPS-mottagare. Se Figur 8. Nackdelen med DGPS är att det krävs en 
extra GPS-mottagare, vilket gör systemet väldigt kostsamt. Att använda det i 
tröghetsnavigeringssystemet för detta examensarbete var inte möjligt. Däremot 
skulle det vara högst lämpligt, för den som vill ha högre precision och som har 
tänkt använda sin IMU-enhet inom ett begränsat område, att använda sig utav en 
väl kalibrerad DGPS.  
 
 

 
Figur 8. Positionering med Differentiell GPS 
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Den största problematiken vid val av GPS-moduler som skulle utvärderas var att 
hitta moduler med en storlek som passade på kretskortet, samtidigt som 
prestandan skulle hållas hög. De moduler där prestandan utmärkte sig var för 
stora, och blev därför tvungna att utelämnas från utvärderingen. I och med att 
tekniken går framåt och kretsar tar allt mindre plats kommer förmodligen en GPS-
modul som är både liten och har högre prestanda, framförallt precision, än vad 
GPS-modulen som valdes i detta examensarbete har, att finnas på marknaden 
inom en inte alltför avlägsen framtid. Det visar på att denna teknik med 
tröghetsnavigeringssystem kommer att kunna utvecklas till att bli ett väldigt 
precist och därigenom eftertraktat system med tiden, så länge hårdvara och 
mjukvara uppdateras och byts ut till det bättre när möjlighet finns. 
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Appendix A – Utvärdering av GPS-moduler 
 
 
 
 
 

Evaluation of GPS modules 
for Zetiq Development 

 
Text by Sofie Kivelö  
 

Introduction 

The purpose of this evaluation is to select the most appropriate GPS module for 
use in a project that is managed by Zetiq Development. This is a project where a 
GPS module is integrated into an existing AIMS IMU product to support the 
IMU.  

Since the GPS module will be integrated into an already existing product and the 
card on which the module will be implemented already is determined, the 
physical specifications must be satisfied. Because of this, the choices of GPS 
modules are limited and all of the suggested modules fulfill the size requirements. 
The price of the product is also taken in account in this evaluation. The unit price 
is important for the choice of GPS module. 
What to look for in a GPS module is mainly high precision since this is an 
important factor for the use together with the IMU. This evaluation compares the 
performance of the various choices of modules and the details are presented in 
tabular form for easier reading. At the end of this evaluation, a description follows 
with specifications that make a clarification of some abbreviations and meanings 
of the GPS modules. This is followed by a description of the module which is 
considered to be appropriate to use in the project. 

 



 

 

 
Table: Evaluation of GPS modules 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  MS20 C1216 RXM-GPS-SG REB-4315 NEO-6G 
Manufacturer NavSync Trimble Linx RoyalTek u-blox 
Physical performance           

Dimensions [mm] 21.0 x 16.44 x 2.52 16.0 x 12.2 x 2.13 13.0 x 15.0 x 2.2 13.0 x 15.0 x 2.2 16.0 x 12.2 x 2.4 
Electrical performance           

Supply voltages [V] 
3.3                                
(2.5 battery) 

3.0 - 3.6                       
(2.0 - 3.6 battery) 

3.0 - 4.2                     
(1.3 - 6.0 battery) 

1.8 1.75 - 2.0                 
(max 3.6 battery) 

Operating temperature [°C] - 30 to 65 - 40 to 85 - 30 to 85 - 30 to 85 - 40 to 85 
GPS performance           

Channels 12 tracking (48 
acquisition) 

No information 20 48 track verification 
channels 

50 

Frequency L1, C/A Code L1, C/A Code L1, C/A Code L1, C/A Code L1, C/A Code 
Update rate [Hz] No information Up to 5 1 1 5 
TTFF cold start [s] 34 38 35 35 29 
TTFF warm start [s] 32 35 No information 35 29 
TTFF hot start [s] 1.5 2 2 1 < 1 
Acquisition Sensitivity 
[dBm] 

- 144 - 146 -144 - 130 - 160 

Tracking Sensitivity [dBm] - 159 - 160 - 159 - 163 - 160 
Accuracy [m] 1.2 CEP50,  

2.4 (95 % confidence) 
(SBAS) 

2.0 5.0 (SBAS) 2.5 2.0 (SBAS) 

Price           

  

15 - 99 PCS are 25.36 
EUR/unit,  
100 - 999 PCS are 
23.55 EUR/unit, 
1000+ PCS are  
21.56 EUR/unit 

14.24 EUR/unit 200 - 999 PCS are 
US$23.20/unit, 1000 
PCS are 
US$21.74/unit 

US$16.00/unit,  
500 PCS are 
US$13.00/unit,  
1000 PCS are 
US$12.00/unit 

20.00 EUR/unit, 1000 
PCS are 13 EUR/unit 
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The modules 
For information that is not specified in the table, visit each modules datasheet 
online. 
The MS20 from NavSync:  
http://www.navsync.com/docs/ms20_pb.pdf 
The C1216 from Trimble:  
http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-482340/ Condor_DS.pdf 
The RXM-GPS-SG from Linx: 
http://www.linxtechnologies.com/Documents/RXM-GPS-G_Data_Guide. pdf 
The REB-4315 from RoyalTek:  
http://www.royaltek.com/download/REB-4315_ Operational_Manual.pdf 
The NEO-6G from u-blox:  
http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/NEO-6_DataSheet_% 
28 GPS.G6-HW-09005%29.pdf 

 
Requested specifications 
Channels: An important specification for a GPS module is the number of satellite 
channels that the module can receive simultaneously. More channels means more 
places for the module to search for signals and that corresponds to faster locking 
times and better locking in an urban environment [1]. (Locking means that the 
module can receive signals from enough satellites to calculate its position). 
Time To First Fix (TTFF): A GPS receiver uses the information from at least four 
satellites to solve four variables. A fix occurs when all four variables are known 
and a determination of the position can be made. The variables that are required to 
determine a position are latitude, longitude, altitude and time. If any of these 
variables may already be known, we need information from fewer satellites. TTFF 
is divided into three parts: cold, warm and hot. A cold start means that the receiver 
is not aware of any location or time. A typical warm start has access to almanac 
and time data and has barely moved since the last position was calculated. A warm 
start occurs when the GPS has been turned off for more than two hours. A hot start 
is when the receiver has ephemeris, almanac and time data available (an ephemeris 
is a table of values that gives the positions of astronomical objects in the sky at a 
given time). This occurs when the receiver has been turned off for less than two 
hours and have all the necessary data stored in the memory and with the RTC 
running [2]. 
Sensitivity: There are two sensitivity levels that can be specified for GPS 
receivers, acquisition sensitivity and tracking sensitivity. Acquisition sensitivity is 
the lowest power level at which a receiver is able to attain a position fix which 
requires a lock on four GPS satellites to achieve. Tracking sensitivity is the lowest 
power level at which a receiver is able to search for an individual satellite. For 
tracking sensitivity it is desirable with a low power level since this implies that the 
receiver is more capable of finding weak signals from the GPS satellites, which 
can occur in urban areas and can complicate the signals accessibility [3]. 
Satellite based augmentation system (SBAS): It is a generic term for several 
auxiliary systems such as WAAS, EGNOS and MSAS. EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) is the European equivalent of this help 
system that has been designed to increase the precision of the GPS receiver [1]. 
(WAAS is the American equivalent and MSAS is the Asian equivalent of this 
system.)  
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Accuracy: High accuracy is important for the application which this evaluation is 
based on. Most GPS receivers are compatible with SBAS and if you have access to 
the SBAS it is in your best interest to use it because it gives an increase in 
precision. The precision can be specified in CEP, which stands for Circular Error 
Probable and is a horizontal accuracy. The CEP is always indicated with a 
percentage that indicates how much of the measurements that will fall within the 
specified area [1]. For example 2.0 meters CEP50, means that 50 % of the 
measurements will fall within the specified circular area, in this case 2.0 meters. 
 
Choice of GPS module 
The choice of which module that is most appropriate for this project is the NEO-
6G from u-blox. It is a quite small module, but it has got 50 channels and that is 
very appreciable, as this will result in faster locking times.  
The update rate is 5 Hz, compared to most of the other modules which have an 
update rate at 1 Hz. This means that the NEO-6G gives five times more 
information. In the project that this GPS will be involved in, this is a good quality. 
GPS modules with 10 Hz and even up to 100 Hz do exist, but they become very 
expensive and have a hard time fulfilling the dimension requirements. 
This module has the fastest TTFF out of the modules included in this evaluation, 
even if it does not differ significantly. 
The tracking sensitivity is almost the same for all of the modules, the acquisition 
sensitivity for the NEO-6G has a value, that compared to the other modules is 
much lower. This improves the search for weak signals. 
The accuracy for this module is 2.0 meters with SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS) 
enable. The MS20 from NavSync has a more accurate precision, but overall the 
NEO-6G has better values for the applications in this project. 
One unit of the NEO-6G costs 20 EUR and for ordering more, each unit will cost 
13 EUR and must be ordered by number which is dividable with 250 units. This 
module is quite cheap when buying a large sum of the unit, compared to the other 
modules in this evaluation. 
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Appendix B – Kopplingsschema 
 
Kopplingsschema för GPS-modulen NEO-6G från Cadence Allegro Design Entry CIS. 
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