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Nordfjord 2017

� Ny Komatsu gravemaskin

� Eldre rover, ommontert maskinstyring

� Mistet halvparten av satellittene og RTK-fiks når motoren gikk

� DAB-radioen mistet også signalet

� Ny GNSS-mottaker

� RTK-fiks igjen, men fortsatt ingen P4



Forstyrrelser (interferens)

� Skygger på analog TV fra naboens vaskemaskin

� Mobiltelefoner som slår inn på høyttaleranlegg

� Konstruksjon- eller produksjonsfeil

� Kompakt elektronikk (droner)



Jamming

� Sende ut radiostøy for å blokkere andre signaler

� Beskriver en villet handling

� Tradisjonelt militær aktivitet

� Personal Privacy Device



Ryenkrysset i Oslo 2014

� Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

� Dokumenterte fem GNSS-jammere hver dag



Hvorfor jamme?

� Forstyrre flåtestyringssystemer i firmabiler ved private ærender

� Forstyrre sporingssystemer i biler og maskiner ved tyveri

� Veiprising (ikke i Norge foreløpig)

� Terror



Personal Privacy Device (PPD)

� Ulovlig å eie og bruke i følge 
ekomloven

� Én eller flere kontinuerlige 
støysignaler med faste frekvenser

� Frekvenssveip (chirp)



Frekvenser

� GPS

� L1 1563,42 – 1587,42 MHz

� L2 1215,6 – 1239,6 MHz

� GLONASS

� L1 1592,9 – 1610,5 MHz (G1)

� L2 1237,8 – 1253,8 MHz (G2)

� Flere konstellasjoner og frekvenser

L1 G1G2L2



Frekvenser

� 20 000 km høyde

� 10 – 250 W senderstyrke

� GLONASS L2 er svakest

� Regulert av Den internasjonale teleunion (ITU)

� GNSS-signalene er «alene» i L1-båndet, beskyttet av kravene til 
luftfartsindustrien men ikke i L2



Amatørradio

� En annen aktør i L2

� 1240 – 1300 MHz

� 100 W per sender

� Radioamatørforskriften – «Radiotjenester med sekundær status skal ikke 
forstyrre radiotjenester med primær status og må akseptere forstyrrelser fra 
slike.»



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)

� Tidligere Post- og teletilsynet

� Ekomloven med tilhørende forskrift

� Peiler forstyrrelser når de blir varslet



Kirkenes 2017



Kirkenes 2017

� Avinor meldte om fly med forstyrrelser på GPS-signaler i Øst-Finnmark

� Samtidig med stor russisk militærøvelse

� Jamming påvist av NKOM

� Ikke målbart på bakken, sterkere med økende høyde

� Signaler peilet mot øst, GPS L1 og L2

� Både sveip og en kontinuerlig frekvens



Septentrio

� Ledende produsent av GNSS-mottakere

� Leuven, Belgia

� Integrert i DigPilot siden 2013



AsteRx4

� Lansert i 2015, testet med DigPilot i 2014

� Tre smale filtre og ett bredbåndsfilter

� Alle fire filtre samtidig automatisk og uavhengig

� Pulsblokkering

� Spektrumanalysator



Skarnes 2016

� Ny busstasjon ved E16

� Halvert antall satellitter ved RTK fiks, ustabil fiks

� Utvalg av rovere og firmwareversjoner med forskjellig grad av problemer

� Lokal base med eldre GNSS-mottaker



Skarnes 2016



Skarnes 2016
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Altus NR3 – Fornebu i dag



Spoofing

� Sende ut hjemmelagde GNSS-signaler, ikke jamming

� Overdøve signalene fra satellitter

� Lure GNSS-mottaker til å beregne feil posisjon



Svartehavet 2017

� Skip langt til havs ble plassert på en flyplass, noen kilometer godt inne på land

� Enkel spoof: Fast posisjon, ingen bevegelse



HackRF One

� Programmerbar radio

� 300 dollar

� Gratis programvare

� Krever middels teknisk interesse



Hvorfor spoofe?

� Militære formål

� Bygg- og anlegg?



Nye utfordringer for GNSS-mottakere

� Å identifisere spoofing er ofte lett

� Kan ikke vente på myndighetene hver gang

� Beregne riktig posisjon likevel

Hjemmelaget
GPS L1



Kryptografisk signerte satellittsignaler

� Mottakeren må kunne verifisere hvor signalene kommer fra

� GPS kryptert signal siden 1994, kun tilgjengelig for det amerikanske forsvaret

� Satellittene må tilby kryptografisk signerte signaler til sivile i fremtiden

� Langsiktig løsning



Krav til en moderne GNSS-mottaker

� God filtrering mellom båndene

� Multikonstellasjon RTK

� AsteRx4 (og dermed DigPilot) før sommeren

� Trippelfrekvent RTK

� Krever uavhengig sporing av satellittsignaler

� Modernisert korreksjonssignal (2014)



Spoofe korreksjonssignalet

� NTRIP-trafikk er ukryptert og hackbart

� Spoofing ved å justere RTCM3 melding 1005 eller 1006

� Utnytte løsningen som gir oss EUREF89-koordinater fra GPS’ WGS84-koordinater

� Transformasjonsparametere (f.eks. HREFNN2000-tilkoblingspunktet)

� Kan beskyttes med Transport Layer Security (TLS)

� Standardisert for NTRIP i 2011

� Liten interesse



Konklusjon?

� Satellittposisjonering er fantastisk når det virker

� Utsatt for bade jamming og spoofing

� Alle aktører i leverandørkjeden har mer å gå på

� Sluttbrukere bør ha gode kontrollrutiner


