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Sammanfattning
Studien undersöker om det är någon skillnad mellan en ny generation av Global Navigation
Satellite Systems-instrument (GNSS) vad avser noggrannhet vid positionsbestämning och
huruvida det är någon tidsskillnad i användande av de olika instrumenten. I studien jämförs
det instrument som används idag av Lantmäteriet, Leica Viva CS15 och GS15, med nyare
Trimble GeoExplorer 6000 XR. GeoExplorern kan användas antingen med en inbyggd
antenn eller med en extern antenn för att ta emot satellitsignaler. Båda konfigurationerna är
undersökta i studien.
Studien genomfördes genom att etablera två lokala stomnät med satsmätning, för att få
”facit”-punkter att jämföra GNSS-mätningarna mot. Näten transformerades in i SWEREF
99 12 00 med hjälp av statisk GNSS-mätning. Därefter mättes alla punkter i näten in 30
gånger per punkt med vart och ett av GNSS-instrumenten, för att få ett statistiskt säkert
underlag.
Resultatet visar att Trimble med extern antenn generellt hade minst spridning (0,009-0,020
meter i dolt nät och 0,008-0,013 meter i öppet nät) men den hade överlag ett något större
avstånd från ”facit”-punkten än Leican (0,016-0,088 meter i dolt nät och 0,032-0,054 meter
i öppet nät). Leica-instrumentet hade istället mer spridning (0,021-0,142 meter i dolt nät
och 0,014-0,032 meter i öppet nät) men mindre avvikelse från ”facit”-punkten (0,006-0,076
meter i dolt nät och 0,019-0,059 meter i öppet nät). Trimble med intern antenn hade störst
spridning (0,021-0,038 meter i dolt nät och 0,013-0,048 meter i öppet nät) och avvek också
mest från ”facit”-punkten (0,026-0,083 meter i dolt nät och 0,024-0,068 meter i öppet nät).
En tidsstudie genomfördes också genom att mäta tiden det tog från att instrumentet var
påslaget tills att det var färdigt att mätas med, det vill säga tills initieringen var färdig.
Tidsstudien resulterade i att Leica Viva var i genomsnitt 12 % snabbare då omgivningen var
fri från hinder, och i genomsnitt 21 % snabbare då närområdet var bevuxet med träd och
buskar.
Slutsatsen av projektet är att instrumenten är likvärdiga vad gäller kvalitet på mätningar och
tidsåtgång. Den stora skillnaden finner vi i vikt och tyngdpunkt på instrumenten, där
Trimble med intern antenn har den lägsta vikten.
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A comparison between two generations of GNSS
instruments
Abstract
This study examines whether there is any difference in a new generation of Global
Navigation Satellite System instruments (GNSS) in the accuracy of positioning and whether
there is any time difference when using the different instruments. The study compares the
instruments used today by Lantmäteriet, the Leica Viva CS15 and the GS15, with the
Trimble GeoExplorer 6000 XR. The GeoExplorer can be used either with an integrated or
an external antenna to receive satellite signals, both configurations are investigated in this
study.
The study was carried out by establishing two core networks with set measurements, to
obtain "true" coordinates to compare against the measurements made with the GNSSinstruments. The networks were transformed into SWEREF 99 12 00 using static GNSS
surveying. Then each point was measured 30 times by each of the GNSS instruments, in
order to get statistically reliable data.
The result shows that Trimble with an external antenna generally had the best precision
(0,009-0,020 meters in the shrouded network and 0,008-0,013 meters in the open network)
but had less accuracy (0,016-0,088 meters in the shrouded network and 0,032-0,054 meters
in the open network), in other words a greater distance from the "true" coordinate. The
Leica instrument had a lower precision (0,021-0,142 meters in the shrouded network and
0,014-0,032 meters in the open network), but better accuracy (0,006-0,076 meters in the
shrouded network and 0,019-0,059 meters in the open network). Trimble with the internal
antenna had the lowest precision (0,021-0,038 meters in the shrouded network and 0,0130,048 meters in the open network) and accuracy (0,026-0,083 meters in the shrouded
network and 0,024-0,068 meters in the open network).
A time course study was also conducted by measuring the time it took from the point
where the instrument was turned on, to when the initialization was completed. The result
of the time study was that the Leica Viva was about 12 percent faster when the
environment was free of obstacles, and around 21 percent faster when the immediate area
was more forest like with trees and bushes.
The conclusion of the project is that the instruments are equivalent in terms of quality of
measurements and time. The big difference is found in the weight and center of gravity of
the instruments, where Trimble with internal antenna has the lowest weight.
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1 Inledning
När Länsstyrelsen via Naturvårdsverket beslutar om bildande av ett naturreservat är
det Lantmäteriet som utför de praktiska hanteringarna av reservatets gränser. Närmare
sju procent av Lantmäteriets intäkter, 62 av 890 miljoner år 2014, kommer från
naturvårdsuppdrag som handlar om att staka ut gränser för naturreservat.
(Lantmäteriets årsredovisning 2014, s. 25).
I normalfallet används Global Navigation Satellite System-utrustning (GNSS) för att
geografiskt lokalisera var gränserna ska stakas ut. Totalstation kan användas i
undantagsfall, då till exempel hög skog eller kraftigt kuperad terräng ”skymmer”
himlen och därmed satelliterna som är centrala vid GNSS-mätning. Terrängen i och
intill naturreservaten är inte sällan både väglös och svår att ta sig fram i, och i
kombination med otymplig och tung utrustning sliter det på den personal vars uppgift
det är att markera och bestämma naturreservatens gränser. Av det skälet vill
Lantmäteriet nu undersöka om ett nytt instrument kan minska den fysiska
belastningen.

1.1 Syfte och frågeställning
Från Lantmäteriets sida är det av stor vikt att undersöka huruvida en ny generation av
GNSS-instrument – och då med instrumentet i sin lättaste konfiguration – klarar av
de krav på precision som ställs. Det instrument som används idag är Leica Viva som
levererar tillfredsställande precision och som fungerar till det den används till, vilket är
bland annat inmätning/utsättning av gränser till naturreservat, men också vanliga
förrättningsmätningar. Instrumentet har några år på nacken och tekniken på
marknaden har utvecklats sedan det köptes in. Av tidigare nämnda arbetsmiljöskäl vill
nu Lantmäteriet få reda på om ett instrument med denna nyare, mindre och lättare
teknik, Trimble GeoExplorer 6000 XR, kan ersätta Leican. Instrumentet har en
inbyggd antenn, förutom att det går att koppla in en extern antenn som då, precis som
på Leican, monteras på en stång som placeras på punkten. I första hand är det
Trimble-instrumentet med den inbyggda antennen som ska jämföras med Leican, för
att den ska vara så lätt som möjligt, men då det trots allt finns möjlighet att koppla in
en extern antenn ska även den jämföras. Tre olika aspekter hos
instrumentkonfigurationerna kommer att undersökas och jämföras.
Den första aspekten är om det finns någon skillnad i kvalitet på mätresultatet mellan
instrumenten. Riktlinjerna för toleranskrav på en naturreservatsgräns är 50 centimeter
i mätnoggrannhet, men på vissa platser används ett snävare krav för att underlätta
fastighetsbildning mot reservatsgränsen i ett senare skede. Då är toleranskravet att de
ska vara bestämda med en kvalitet bättre än fem centimeter (Fältarbete med basnivåer
vid förrättningsmätning, 2015, s. 42). Vilken mätosäkerhet är möjlig att uppnå med de nya
instrumenten som Lantmäteriet vill utvärdera, och skiljer sig det från den nivå dagens instrument
klarar?
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Den andra aspekten gäller huruvida det är någon mätbar skillnad i tid för respektive
instrument tills de får fixlösning. Efterfrågan från bland annat Naturvårdsverket om
inmätning är stor. Kanske kan införskaffande av ett nytt instrument vara ekonomiskt hållbart
om stora skillnader i ledtiderna från beställt mätuppdrag till leverans kan påvisas med ett mindre,
smidigare och snabbare instrument?
Den sista aspekten som undersöks är hur de olika instrumentens storlek och vikt belastar
användaren. Vikt och storlek är nog så viktig att undersöka när det gäller ett instrument
som ska bäras mycket och länge men i den här studien kommer resultatet och
analysen av just den delen begränsas till en kortare diskussion av författarna.
Anledningen till detta är att tiden att undersöka den fysiska belastningen hos
användaren av instrumenten inte finns samt att den arbetsfysiologiska kompetensen
för att göra ett säkert uttalande saknas hos författarna.
Nya instrument kommer med jämna mellanrum från olika tillverkare. I det här arbetet
kommer enbart ett nytt instrument studeras och jämföras med det som idag används
av Lantmäteriet.

Bild 1.1.1 – Till vänster Leica Viva CS15 med extern antenn GS15, till höger Trimble
GeoExplorer 6000 XR med enbart intern antenn.
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Bild 1.1.2 – Trimble GeoExplorer 6000 XR med extern antenn Zephyr model 2 monterad.

Bild 1.1.3 – De båda instrumenten bredvid varandra, Trimble GeoExplorer 6000 XR till vänster
och Leica Viva CS15 till höger.
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2 Teori
I detta kapitel behandlas redan kända teorier inom området. Avsnittet innehåller
kortare sammanfattningar om GNSS-mätning, satsmätning med totalstation, statisk
GNSS-mätning samt vilka mått och felkällor som påverkar och beskriver de olika
mätningarnas kvalitet.

2.1 GNSS
Det finns två olika huvudmetoder för positionsbestämning med GNSS. Dessa är
absolut positionsbestämning och relativ positionsbestämning (LMV-rapport 2007:11,
s. 32-34). Absolut positionsbestämning är den enklaste formen av
positionsbestämning. Där används endast en mottagare och mätningen sker på
satellitsignalernas kod. Mottagarens position beräknas direkt i förhållande till
satelliterna, med andra ord fås koordinaterna i realtid. Mätning mot minst fyra
satelliter är nödvändig för att de fyra obekanta, tid och tredimensionell koordinat, ska
kunna bestämmas.
En variant av absolutmätning som ger en högre noggrannhet är statisk mätning. Då är
mottagaren eller mottagarna stilla på samma punkt under några minuter upp till dygn.
Det som styr tidsåtgången är vilket noggrannhetskrav som gäller (LMV-rapport
2007:11, s. 36). Längre tid än 20 minuter bör eftersträvas så att satellitkonstellationen
hunnit ändras (LMV-rapport 2010:3, s. 10). När den statiska mätningen är genomförd
efterberäknas resultatet.
Relativ positionsbestämning ger en högre noggrannhet men kräver att minst två
mottagare, varav den ena står på en känd punkt, samtidigt tar emot signal från minst
fyra stycken satelliter gemensamma för mottagarna. Då mottagaren på den kända
punkten tar emot signalerna beräknas positionen och jämförs med den kända.
Avvikelsen mellan dem används som ett korrektionsvärde till den mottagare som inte
befinner sig på en känd punkt.
Inom relativ positionsbestämning finns en variant som kallas RealTidsKinematik
(RTK), som går ut på att referensen står på en känd punkt och samlar in signaler
samtidigt som mätningsteknikern kan gå runt med sin mottagare, kallad rover, som
mäter med hjälp av satellitsignaler kontinuerligt. RTK kan användas nationellt i
Sverige med endast en mottagare. Då anropas ett nätverk av referensstationer via
mobil- eller radionät, och korrektionsdata interpoleras fram för en virtuell
referensstation som placeras i närheten av rovern. Det kallas Nätverks-RTK (NRTK). I Sverige kallas nätverket SWEPOS.
I GNSS-instrumentet såväl som på bland annat SWEPOS hemsida kan för varje given
stund och plats ett “DOP”-värde erhållas. DOP står för ”Dilution Of Precision” och
är en faktor beroende av antal satelliter och deras geometri. Ju större DOP-värde
desto sämre satellitkonstellation och därmed större osäkerhet i mätresultat. Ett
PDOP-värde på åtta eller mindre anses bra vid noggrann mätning. Det finns olika
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DOP beroende på vad som ska mätas och hur. Till exempel PDOP som används då
en koordinat ska bestämmas i 3D och GDOP som är för 4D (Mårtensson 2012, s.
94). Figur 2.1.1 visar hur satellitprediktionerna redovisas på SWEPOS hemsida.

Figur 2.1.1 – Exempel på hur en redovisning av en satellitprediktion kan se ut, där antal
satelliter samt PDOP vid en elevationsvinkel större än 15° redogörs för i femminutersintervall.

Vid GNSS-mätning kan resultatet påverkas av störningar på signalen i atmosfär samt
jonosfär. Även reflekterande ytor i anslutning till mottagarens antenn eller att signalen
”tappas” av olika skäl kan ge upphov till att felaktig position erhålls. I bilaga A finns
ett utdrag från SWEPOS i entimmesintervall för aktuella jonosfärsstörningar de dagar
GNSS-mätningar har genomförts.
2.1.1 Mätmetoder
En GNSS-mottagare kan bestämma sin position då satelliternas positioner, deras
signalers utbredningshastighet och tiden det tar för signalerna att färdas till
mottagaren, är kända. Avståndsmätningen sker genom antingen mätning på signalens
kod, bärvåg eller en kombination av dem.
För att mäta avstånd med hjälp av koden skapas en intern kopia av satellitsignalen i
mottagaren. Den jämförs sedan med den som kontinuerligt skickas från satelliten och
fördröjningen mellan de olika koderna mäts och ger avståndet mellan sändare och
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mottagare. På grund av att klockan i mottagaren inte är exakt synkroniserad med den i
satelliterna kan ett avståndsfel uppstå som gör att noggrannheten på positionen blir
några decimeter upp till ett fåtal meter (LMV-rapport 2007:11, s. 29).
Vid avståndsmätning med bärvåg mäts avståndet mellan satellit och mottagare genom
att antalet hela våglängder på satellitens båda signaler, L1 och L2, bestäms. Genom att
våglängden för signalerna är känd kan avståndet till satelliten beräknas. Innan den
sista och ofullständiga fasen är beräknad erhålls en noggrannhet på cirka 19
centimeter. När ofullständig fas är beräknad förbättras noggrannheten till cirka en
centimeter av våglängden, som på L1 skulle ge ett osäkerhetsvärde på ett fåtal
millimeter (LMV-rapport 2007:11, s. 30).

2.2 Satsmätning
Satsmätning eller helsatsmätning är en metod som tillämpas då noggranna mätningar
behövs, till exempel vid etablering av stomnät. Syftet är att minska osäkerheten och
upptäcka grova fel i mätningarna genom att mäta vinklar i cirkelläge I och II
upprepade gånger för att eliminera eventuella kollimationsfel, se nedan, samt att
minska osäkerheten i mätningarna. Objekten mäts då först som vanligt, och därefter
en gång till där instrumentet är vänt åt andra hållet och kikaren är upp-och-ned-vänd
(HMK-Ge:S s. 38).

2.3 Felkällor
Skillnaden mellan det sanna värdet hos det som observerats och dess beräknade eller
uppmätta värde kallas fel. Upprepas en mätning flera gånger fås flera olika värden för
observationerna, men det går inte att avgöra vilken som är mer korrekt än någon
annan, eftersom vilken som helst av observationerna kan vara korrekt. Oavsett vilken
mätmetod som tillämpas finns där alltid fel som påverkar mätningarna. Fel vid
mätning kan generellt delas in i tre olika kategorier, grova-, systematiska- och
slumpmässiga fel (Eshagh, 2015, föreläsningsmaterial).
2.3.1 Grova fel
Grova fel beror på den mänskliga faktorn och kan uppstå genom till exempel misstag,
slarv eller okunskap. Ofta uppstår problemen vid avläsning av instrument och vid
”manuellt” antecknande av till exempel mätresultat (Mårtensson, 2012, s. 63).
Kommuniceras informationen mellan personer finns även risk för att datan
förvanskas mellan individerna då informationen kan sägas eller uppfattas fel. Grova
fel har inga samband eller tydliga mönster på felets storlek eller riktning och kan vara
lätta till mycket svåra att upptäcka beroende på hur stora de är. Exempel på grovt fel
vid GNSS-mätning är att instrumentet inte är rätt placerat över mätpunkten (Eshagh,
2015, Föreläsningsmaterial).
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2.3.2 Systematiska fel
Systematiska fel kan vara svåra att upptäcka då de uppstår på grund av naturliga
fenomen eller fel i instrumentet. De systematiska felen går inte att eliminera vid en ren
jämförelse mellan mätrepetitionerna, det vill säga utan att ha använt särskilda
mätmetoder, eftersom felet påverkar alla mätningarna. Om storleken på felet upptäcks
kan det modelleras bort. Systematiska fel kan exempelvis vara atmosfäriska
refraktioner eller jordens krökning. Felen går att reducera eller eliminera med hjälp av
matematiska modeller. I allmänhet kan de systematiska felen elimineras via kalibrering
och korrigering av mätningarna eller av parvisa mätningar.
Instrumentkalibrering, mätinstrumentet kontrolleras, justeras och kalibreras innan
mätning påbörjas.
Modellering av systematiska fel, ett instruments felaktiga beteende modelleras
matematiskt för att felen på mätningarna ska kunna korrigeras.
Parvisa mätningar eliminerar systematiska fel, det kan göras genom exempelvis
mätning i båda cirkellägena. Felet blir då lika litet eller stort i båda lägena, det ena med
negativt tecken och det andra med positivt. Därefter bildas ett medeltal av de båda
mätningarna, och felet elimineras (Eshagh, 2015, Föreläsningsmaterial).
2.3.3 Slumpmässiga fel
Slumpmässiga fel (också kallade tillfälliga fel) är fel som inte är grova eller
systematiska. Felen är svåra att eliminera och modellera och de finns i alla mätningar.
Ett exempel på ett slumpmässigt fel kan vara att två personer inte avläser ett
instrument på exakt samma sätt. Felen kan inte elimineras men med statistiska
metoder kan de reduceras. Detta gäller generellt och är också tillämpbart vid GNSSmätning. För att reducera felen behöver mätningarna repeteras flera gånger, där
sannolikheten att medelvärdet hamnar nära det sanna värdet ökar ju fler repetitioner
som genomförs. Slumpmässiga fel är fördelade i både positiv och negativ riktning
(Eshagh, 2015, Föreläsningsmaterial).

2.4 Osäkerhetsellips
Osäkerhetsellips eller konfidensellips är ett sätt att visuellt presentera en punkts
osäkerhet. Osäkerhetsellipsen beräknas ur en punkts utjämnade koordinater genom
minsta kvadratmetoden. Storleken på ellipsen och dess form ger information om
mätningarnas kvalitet. Är ellipsen cirkulär till sin form är osäkerheterna lika stora i alla
riktningar (exempel 1, figur 2.4.1). Är den lång och smal finns en större osäkerhet där
avstånd till origo är längre än i den kortare axelns riktning (jämför axel a och b i
exempel 2, figur 2.4.1). Ju mindre ellipsen är desto mindre är osäkerheten för punkten
(Eshagh, 2015, Föreläsningsmaterial).
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Figur 2.4.1 – I exemplen representerar triangeln totalstationen, och X en okänd punkt som
mätts in. Exempel 1 visar på att osäkerheten är lika stor i alla riktningar. Exempel 2 däremot
har en större osäkerhet i längdmätningen än i vinkelmätningen.
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3 Metod
I det häravsnittet behandlas upptakten till och genomförandet av mätningarna. Själva
mätningarna behandlas översiktligt, en mer detaljerad rapport över respektive mätning
står att finna i bilaga B samt tabell 4.1.
Beroende på vilken typ av undersökning som ska genomföras måste metoden väljas
med eftertanke. Om det är en undersökning som vill svara på vilka egenskaper en
företeelse har eller vilka kvaliteter den besitter, kan en kvalitativ studie genom till
exempel intervjuer eller fältstudier vara lämplig. Kvalitativ data behöver generellt sett
tolkas för ökad förståelse och samband mellan olika fenomen (Bjereld, Demker och
Hinnfors, 2009, s. 118).
Vid uppsatsarbeten av naturvetenskaplig karaktär används istället främst kvantitativa
metoder vid undersökningarna. Anledningen till det är att det ger möjlighet att hitta
mönster och se samband mellan olika företeelser. Exempelvis kan frågor som ”hur
ofta”, ”hur lite” eller ”hur många” besvaras med siffror och i ett senare skede
bearbetas vidare med olika statistiska metoder. Urvalet kan ofta väljas så att det blir
representativt för generaliseringar. Många gånger kombineras den kvalitativa
undersökningen med en kvantitativ del som förstärker resultatet (Bjereld, Demker och
Hinnfors, 2009, s. 117-120).
Innan studien påbörjades saknades kunskap i huruvida ett nytt, modernt och lättare
instrument kunde ersätta det instrument som används sedan ett par år tillbaka och
fram till idag. Då det handlar om att undersöka och jämföra två instrument faller det
sig naturligt att ta fram data av kvantitativ karaktär, som kan bearbetas statistiskt efter
genomfört fältarbete. Analysen och slutsatserna som drogs av resultatet är emellertid
till stor del kvalitativa, då åtminstone den senare är mer övergripande och
sammanvägande till sin natur (Holme & Solvang 1995, s 166).
Hur väl mätningarna, som gjorts med samma instrument, stämmer överens med
varandra kan beskrivas med uttrycket reliabilitet. Att ha en hög reliabilitet betyder att
samma resultat fås varje gång. Eftersom sex helsatser mättes på varje punkt i
stomnäten (det vill säga 120 mätningar i varje nät) kunde det urskiljas att resultaten i
hög grad överensstämde med varandra och därmed att mätningarna kunde bedömas
ha en hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2007, s. 75-77).
Hur väl något mäter det som ska mätas kan beskrivas med termen validitet. Hög
validitet och reliabilitet kan i den här typen av studie fås genom att instrumentet
kalibreras innan mätningen genomförs, vilket också gjordes i de fall det var möjligt,
det vill säga vid totalstationsmätningen. Att instrumentet var kalibrerat gav en högre
överensstämmelse mellan mätresultaten, vilket innebär att en hög validitet för med sig
en hög reliabilitet. GNSS-instrumenten däremot kan inte kalibreras på egen hand utan
de förutsattes vara kalibrerade då de levererades.
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3.1 Tillvägagångssätt
Undersökningen delades upp i tre olika moment. För det första behövdes ”facit”koordinater, eller ett nära värde till det teoretiska sanna värdet, för att lättare se vilken
kvalitet RTK-instrumentens mätningar hade. Framförallt var det för att kunna
bedöma de sistnämnda mätningarnas riktighet som ”facit”-koordinaterna behövdes,
eftersom deras aritmetiska medeltal, spridning kring medelvärdet och
standardosäkerhet kan beräknas utifrån mätningarna själva (Mårtensson, 2012, s. 69).
Beroende på hur bra precision instrumenten hade, behövdes ”facit”-punkter som i
fråga om kvalitet stämde överens med dem, för att kunna visa på om en skillnad
förelåg. Därför bedömdes att näten behövde vara av mycket bra kvalitet, om det
skulle visa sig att instrumenten hade mycket bra precision.
För det andra behövdes ett samband mellan ”facit”-koordinaterna, som från början
var lokala, och referenssystemet SWEREF 99 12 00. För det tredje utfördes
avslutningsvis mätning med GNSS-instrumenten.
Den faktiska riktigheten i en mätning, alltså den egentliga ”sanningshalten”, är aldrig
känd när mätningar görs, utan i praktiken är det precisionen som finns att gå på. Ett
sätt att få tillförlitlighet till mätningarna är att använda sig av kontrollmätningar,
överbestämningar och statistiska konfidensintervall (Schofield & Breach, 2007, s.
224).
3.1.1 Lokala stomnät
I vetskapen om att ”facit”-koordinater aldrig kan uppnås utan enbart uppskattas,
etablerades i det första momentet lokala stomnätspunkter som skulle ha så hög
inbördes säkerhet som möjligt. Det höga noggrannhetskravet var som tidigare nämnts
en nödvändighet för att i ett senare skede kunna påvisa en relevant skillnad mellan de
olika instrumenten.
För inmätningen av stomnäten fanns flera valmöjligheter. En var att gå ett eller flera
traverståg mellan stomnätspunkterna, beroende på hur långt det var mellan dem. Till
saken hör också att planen ursprungligen var att göra alla mätningar i ett existerande
naturreservat, och välja ut några befintliga, strategiskt placerade punkter i det, som
kunde mätas in med hög säkerhet. Ett snarlikt resultat bedömdes uppnås genom att
etablera stomnäten närmare skolan. Detta skulle samtidigt göra att mätvärden
snabbare kunde kontrolleras och vid behov göras om ifall brister upptäcktes.
Ett annat alternativ, vilket också blev vårt val, var att etablera nät som bestod av fyra
eller fler punkter där varje punkt mättes in i förhållande till de andra, i ett antal
helsatser. I ett sådant nät kombineras triangulering (där alla vinklar och enbart några
längder mäts) och trilateration (där istället alla längder och enbart de nödvändigaste
vinklarna mäts). Då de båda metoderna kombineras mäts alla längder och alla vinklar,
och ett nät av det slaget är det starkaste och minst osäkra nätet som kan frambringas
på ett horisontellt plan då det består av ett antal trianglar (Anderson och Mikhail,
1998, s. 501). Att fyra eller fler punkter behövdes, istället för att endast använda tre,
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var för att nätet då innehåller fler trianglar vilket gör att en överbestämning erhålls.
Även Lantmäteriet m.fl. (2013, s. 96) menar att trianglar är en geometriskt stark form.
Att punkterna dessutom mättes in i flera helsatser gjorde att nätet blev starkare genom
överbestämning, eftersom repetition av mätningarna är det enda som kan minska
inverkan av de slumpmässiga fel som kan förekomma (Eshagh, 2015,
föreläsningsmaterial). Dessutom kan en del systematiska fel, bland annat
kollimationsfel, elimineras genom att mätningarna görs i helsatser. Med en helsats
menas mätning i både cirkelläge I och II (Mårtensson, 2012, s.41). Storleken på
kollimationsfelet blir lika stort i båda cirkellägena, men det blir positivt i det ena och
negativt i det andra, vilket gör att de eliminerar varandra när medelvärdet av dem
används (Eshagh, 2015, föreläsningsmaterial).
I det här fallet etablerades två stomnät, där båda bestod av fem punkter. Antalet
helsatser som behövde utföras, från respektive punkt, var fem stycken vilket
beräknades genom formeln (Eshagh, 2015, Ekv 2.4.13):
(3.1.1.1)
där
är osäkerheten för kvantiteten ,
är antalet mindre kvantiteter vars
medelvärden består av (i det här fallet antalet vinklar), där varje medelvärde består
av antal mätningar, och
är osäkerheten hos varje enskild mätning. Om antalet
vinklar är 15 stycken, osäkerheten hos varje enskild mätning är 0,0003 gon, och en
total osäkerhet om 0,0005 gon, sätts in i ekvation (3.1.1.1) fås beräkningen:

Anledningen till att två stomnät valdes var för att se om någon skillnad mellan
instrumenten kunde påvisas vid olika typer av omgivning. Dels en öppen och dels en
mer skogbeklädd. Ursprungligen planerades för tre olika stomnät, där det första skulle
vara beläget i en öppen omgivning, det andra i en halvskymd miljö och det tredje i
mer eller mindre skogsförhållanden. Av tidsskäl och att det var näst intill omöjligt att
få satellitkontakt kunde dock inte det tredje stomnätet utföras. Därför fick det strykas.
Själva mätningen genomfördes med satsmätningsprogrammet i en totalstation. Ett
stativ sattes upp över var och en av de fem punkterna, som valts ut på ett strategiskt
sätt, och där formen av en symmetrisk pentagon eftersträvades (HMK-Ge:S, s. 54).
En trefot placerades på varje stativ, som sedan centrerades över punkten och
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horisonterades med ett rörvattenpass. Anledningen till att det senare användes var att
det har högre precision än trefotens eget dosvattenpass (Mårtensson, 2012, s. 29). På
fyra av trefötterna placerades därefter ett miniprisma med prismakonstant 17,5
millimeter, och på den femte placerades själva totalstationen. Mätningen inleddes
sedan med att instrumentet i cirkelläge I riktades in mot de andra fyra punkterna i tur
och ordning, och därefter mätte instrumentet automatiskt tillbaka till den första
punkten i cirkelläge II. Därpå mättes ytterligare fem helsatser mot punkterna, vilket
innebär att det i praktiken mättes sex helsatser istället för de nödvändiga fem. Under
varje vinkelmätning mättes även avståndet till respektive prisma. När det var gjort
flyttades instrumentet vidare till nästa punkt med tvångscentrering, och proceduren
upprepades till dess att alla fem punkter hade använts.
3.1.2 Transformering och utjämning
Det andra momentet var att transformera det lokala nätet till referenssystemet
SWEREF 99. Skälet till att en transformation krävdes var att RTK-instrumenten
skulle leverera koordinater i SWEREF 99 12 00, vilket innebär att för att kunna
använda facit som det var tänkt behövde även det vara i SWEREF 99 12 00. För att
göra en transformation mellan två referenssystem krävs att det finns ett samband
mellan systemen, att flera av punkternas koordinater är kända i båda systemen. Om
systemen är tvådimensionella krävs två gemensamma punkter (Mårtensson, 2012, kap
8), och därför behövde två punkter i var och ett av de etablerade stomnäten mätas in i
SWEREF 99 12 00.
Flera alternativ övervägdes för den nyss nämnda inmätningen. Dels fanns möjligheten
att utgå ifrån koordinaterna på en närliggande punkt i det kommunala nätet och med
hjälp av totalstation mäta in de behövliga punkterna i det lokala stomnätet. Problemet
med det alternativet var att det fanns en risk att den kommunala punkten i sig själv
hade en hög osäkerhet. En hög osäkerhet hos utgångspunkten hade inneburit att felet
hade fortplantat sig enligt felfortplantningsregeln (se ekvation 3.1.2.1) till det lokala
stomnätet och gjort det osäkrare. Regeln ser ut som följer (Lantmäteriet m.fl., 2013, s.
125):
(3.1.2.1)
där

kallas känslighetsfaktorer.

är variansen hos den :te mätningen

och
är den sammanlagda variansen, som sedan måste dras roten ur för att få
den sammanlagda standardosäkerheten.
Även SWEREF 99 i sig självt är belagt med en viss osäkerhet, vilket var något som
togs med i beaktande när mätmetoden valdes. Att välja en metod som då dessutom
tog med sig extra osäkerhet ansågs därför som ett dåligt val.
Ett annat alternativ var att använda statisk GNSS-mätning. Inmätningen görs då
genom att en GNSS-mottagare sätts fast på ett stativ över punkten som ska mätas in,
och den får därefter stå och samla in satellitsignaler under ett antal timmar. Helst ska
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insamlingstiden vara så lång som möjligt, för att minska osäkerheten hos den slutliga
koordinaten. Fördelen med att använda statisk GNSS-mätning var att det lokala
stomnätet då skulle få en koppling till SWEREF 99, vilket innebar att det visserligen
skulle belastas av SWEREF 99:s egen osäkerhet, men det skulle inte belastas av
osäkerheten hos någon utgångspunkt. Dessutom skulle SWEPOS-nätet i så fall
användas som referens, och de stationer som ingår i SWEPOS nät har för det första
en jordbunden koordinat och för det andra står de och samlar in satellitsignaler dygnet
runt, alla dagar, vilket gjorde att de ansågs ha en hög noggrannhet. Nackdelen med att
använda statisk mätning är att satellitsignalen påverkas av de vanliga felkällorna inom
GNSS-mätning, till exempel flervägsfel, störningar på signal, periodbortfall och så
vidare.
Ett tredje alternativ var att använda statisk GNSS-mätning på två av punkterna och
utifrån det resultatet mäta in de övriga punkterna med totalstation, och helt avstå från
transformationen.
Valet föll i slutänden på statisk GNSS-mätning med efterföljande transformation och
samtidig utjämning av de lokala stomnäten. Den statiska GNSS-mätningen
genomfördes genom att punkterna, P1, P4, D3 och D5, mättes in under två timmar.
Därefter byttes batteri och sedan mättes punkten in under ytterligare två timmar.
Tanken var från början att låta instrumentet stå under närmare åtta timmar, men
begränsningar i dess batterikapacitet gjorde att tiden måste kortas ner till de två × två
timmar det slutligen blev.
För att kontrollera huruvida mätningarna kunde börja utjämnas användes en formel
där vinklarnas godkända slutningsfel beräknades (Eshagh, 2015, Ekv6.7.1):
(3.1.2.2)
där
är slutningsfelet i vinkelmätningen,
är osäkerheten för totalstationens
teodolitdel i radianer, är det totala antalet vinklar, och är antalet gånger en vinkel
mäts. Om teodolitens osäkerhet 0,0003 gon sätts in i ekvation (3.1.2.2), tillsammans
med antalet vinklar, 15 stycken, och antalet repetitioner, sex stycken, blir beräkningen
som följer:

Alltså var ett slutningsfel på mindre än 0,0012 gon tillåtet för att nätet skulle få
utjämnas. Själva slutningsfelet kontrolleras genom ekvation (3.1.2.3) (Eshagh, 2015,
Ekv 6.5.3):
(3.1.2.3)
där
är nätets vinkelslutningsfel,
är vinkeln, och är totalt antal vinklar. ” ”
beror på huruvida vinklarna är interiöra eller exteriöra, om de är interiöra ska ”–”
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användas och om de är exteriöra ska ”+” användas. Eftersom de här är interiöra
användes ”–”, och som användes det totala antalet stora vinklar, alltså fem stycken.
Efter att slutningsfelet kontrollerats gjordes resterande delar i datorprogrammet SBG
Geo, där utjämningen och transformationen till SWEREF 99 12 00 gjordes samtidigt
genom att de statiskt inmätta koordinaterna angavs då programmet efterfrågade
koordinaterna på de kända punkterna. Själva transformationen omfattade translation
och rotation.
3.1.3 RTK-mätning
Det tredje momentet var att mäta med RTK-instrumenten som skulle jämföras.
Målet var att jämföra kvaliteten hos instrumenten vid inmätning av punkt och för att
få statistisk stöttning i jämförelsen mättes därefter varje punkt i stomnäten in 30
gånger per instrument. Vid 25-30 mätningar anses ett stickprov vara tillräckligt stort
för att motsvara hela populationen och därmed blir resultaten normalfördelade.
Påståendet stöds av Centrala gränsvärdessatsen (Mårtensson, 2012, s. 68) (Körner &
Wahlgren, 2006, s. 131).
Trimble-instrumentet hade dels en inbyggd antenn i handenheten, dels en extern dito
som kunde skruvas fast på en mätstång, vilken kunde bli två meter lång. Båda
konfigurationerna användes, genom att mätning först genomfördes 30 gånger per
punkt utan extern mottagare, och sedan 30 gånger per punkt med extern mottagare.
Vid varje mätning inväntades fastställandet av periodobekanten, så kallad ”fixlösning”. För att satellitkonstellationen skulle vara densamma för instrumenten
gjordes mätningarna med dem efter varandra med kort mellanrum.
Ursprungligen avsågs den externa antennen inte användas över huvud taget.
Anledningen till det var att jämförelsen mellan instrumenten skulle göras när Trimbleinstrumentet var så lätt som möjligt, för att mäta deras styrkor mot varandra, det vill
säga Trimble-instrumentets smidighet mot Leica-instrumentets mer robusta
konstruktion. Efter ett besök vid Lantmäteriet i Bengtsfors där Trimble-instrumentet
visades upp, framlades förslag om att också undersöka Trimble-instrumentet med
extern antenn. Planen justerades och de två stomnäten mättes in även med denna
instrumentkonfiguration.
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3.1.4 Miljö
Tre platser i Trollhättan undersöktes
inför valet av områden och till slut
valdes två platser på Högskolan Västs
campusområde och en plats bakom
Trollhättans SOK:s klubbstuga, mer
känd som Skidstugan. Skogen bakom
Skidstugan bestod av hög granskog.
Efter kontrollmätning i skogsområdet
utan att kontakt med satelliterna kunde
uppnås ratades platsen. Kvar blev två Bild 3.1.4.1 – Granskogen vid Skidstugan.
olika områden i anslutning till skolans
campusområde där två lokala stomnät etablerades. De båda platserna på campusområdet var till viss del av olika karaktär. Den ena platsen var till största delen trädfri
medan den andra
platsen, det dolda
nätet, var bevuxen
med träd och
halvhöga buskar.
Det öppna nätet
bestod av fem
punkter, P1, P2,
P3, P4 och P5.
Satsmätningen av
nätet genomfördes
den 8 april, samt
den 16 april. Den
Bild 3.1.4.2 – Området kring det öppna nätet.
statiska GNSS-mätningen av P1 och P4 utfördes däremellan, den 13 april. Slutligen
mättes punkterna med RTK den 17, 23 april och den 28 april.
Även det dolda nätet bestod av fem punkter, D1, D2, D3, D4 och D5. RTKmätningen gjordes först,
den 23 och 24 april.
Därefter utfördes den
statiska
GNSSmätningen på D3 och D5
den 25 april, samt den 4
maj. Satsmätningen av
nätet genomfördes sist,
den 27 och 28 april.
Nätens form syns i figur
4.1 och 4.2.
Bild 3.1.4.3 – Området kring det dolda nätet. Leica Viva TS15 på
stativ.
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Då mätning genomfördes med GNSS var PDOP-värdet aldrig över 2,5 och antalet
tillgängliga satelliter var mellan 11 och 17 stycken.

3.2 Utrustning fältmätning
För inmätningen av de lokala stomnäten användes en Leica Viva TS15 tillsammans
med Leica miniprismor med prismakonstant 17,5 millimeter. Vid den statiska
mätningen användes två stycken Trimble R8 modell 4 som mottagare av
satellitsignalerna, tillsammans med en handenhet av modellen Trimble TSC3 per
mottagare. Då RTK-mätningen utfördes gjordes det med en Trimble GeoExplorer
6000 XR, och den externa antennen var av märket Trimble Zephyr model 2. ”Cutoff”-vinkeln som användes vid samtliga mätningar var 15˚.
För horisonteringen av RTK-instrumenten användes dosvattenpasset som hör till
mätstängerna. För horisonteringen av stativen användes ett rörvattenpass.
Innan satsmätningen gjordes en kontroll av totalstationen, där kompensatorn, index,
siktlinjen samt automatisk inriktning kontrollerades och justerades. Kontrollen är en
inbyggd funktion i Leica Viva TS15.
3.2.1 Tidsmätning
I uppdraget ingick även att mäta skillnaden i tidsåtgång vid användningen av
instrumenten. Den utfördes genom att mäta tiden det tog för instrumentet att initiera,
det vill säga att fastställa periodobekanten, från att den var påslagen och hade haft
kontakt med satelliterna men tappat den igen, så kallat periodbortfall. Testet
genomfördes på två platser, dels på en av punkterna i det öppna nätet och dels på en
av punkterna i det dolda nätet. Tiden mättes 15 gånger per instrument på varje plats,
under cirka två timmar totalt. Dagen då den mätningen genomfördes var den 27 april.
Någon tidsmätning med Trimble-instrumentet med extern antenn genomfördes inte
på grund av att instrumenten var tvungna att skickas tillbaka till utlånaren.
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4 Resultat
I det här kapitlet presenteras först resultatet av etableringen av de lokala stomnäten.
Sedan presenteras resultatet av dess transformation genom de statiska mätningarna,
och därefter redovisas RTK-mätningarnas resultat.
I tabell 4.1 är medeltalen av mätningarna på respektive punkt redovisade, riktningarna
är inte orienterade mot norr. Varje längd och riktning är inmätt totalt tolv gånger. Alla
mätningar ligger till grund för medeltalet, det vill säga ingen mätning har reducerats
bort. En rapport av resultat från satsmätningarna finns i bilaga B.
Tabell 4.1 – Medeltal av satsmätning. P1-P5 är punkterna i det öppna nätet och D1-D5 är
punkterna i det dolda nätet.

Från punkt
till punkt

Längd (meter)

Horisontalriktning Vertikalriktning
(gon)
(gon)

P1-P2
P1-P3
P1-P4
P1-P5
P2-P1
P2-P3
P2-P4
P2-P5
P3-P1
P3-P2
P3-P4
P3-P5
P4-P1
P4-P2
P4-P3
P4-P5
P5-P1
P5-P2
P5-P3
P5-P4

51,121
74,908
54,790
16,907
51,120
37,859
51,698
57,815
74,908
37,859
39,528
73,181
54,790
51,698
39,528
44,984
16,906
57,816
73,180
44,984

155,8539
186,4876
220,7449
272,9899
197,9766
271,5232
126,5059
179,9563
173,3246
216,2381
123,1410
158,9567
234,2718
297,9116
149,8295
216,7073
199,5852
264,4343
298,7196
129,7811

199,9994
199,9997
199,9999
199,9994
199,9999
199,9996
200,0000
200,0002
199,9998
199,9995
200,0000
200,0000
200,0002
200,0000
199,9999
200,0002
199,9994
200,0001
200,0001
200,0001

D1-D2
D1-D3
D1-D4
D1-D5

29,137
27,680
32,780
28,606

216,4436
268,3973
110,6650
134,1627

199,9998
199,9998
200,0000
199,9999
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D2-D1
D2-D3
D2-D4
D2-D5
D3-D1
D3-D2
D3-D4
D3-D5
D4-D1
D4-D2
D4-D3
D4-D5
D5-D1
D5-D2
D5-D3
D5-D4

29,137
22,759
41,918
46,145
27,680
22,763
20,250
27,774
32,780
41,921
20,250
11,965
28,607
46,148
27,774
11,964

127,6016
257,3505
270,6222
286,8946
255,6228
133,4182
161,4924
186,6412
245,2540
294,0504
108,8555
179,1647
153,8790
195,4508
219,1316
264,2898

199,9994
199,9994
199,9997
199,9995
199,9998
199,9999
199,9997
199,9998
200,0002
200,0004
199,9998
199,9996
200,0001
200,0007
200,0001
199,9996

En kontroll av vinkelslutningsfelet i satsmätningarna redovisas i tabell 4.2. Felet är
+0,0043 gon i det öppna nätet och -0,0025 gon i det dolda nätet, vilket kan jämföras
med det acceptabla vinkelslutningsfelet på ±0,0012 gon. Felen är alltså både större
respektive mindre än det acceptabla felet, men då de fortfarande i sammanhanget är
små, bedömdes undersökningen kunna fortsättas ändå. Kontrollen görs genom
ekvation (3.1.2.3), och ger följande beräkning för det öppna nätet:

Samma ekvation ger nästkommande beräkning för det dolda nätet:

Tabell 4.2 – Kontroll av vinkelslutningsfel hos de lokala stomnäten. Enheten är gon.

Kontroll av vinkelslutningsfel
P1
117,1359
P2
126,4531
P3
93,0971
P4
133,1223
P5
130,1959
Summa: 600,0043

D1
D2
D3
D4
D5
Summa:
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117,7191
70,2510
171,9258
129,6908
110,4108
599,9975
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Stomnäten är pentagoner till sin form, och punkterna som har angivits som kända har
vid utjämningen av näten justerats något, vilket kan utläsas ur tabell 4.3 samt 4.4.
Stomnätens form redovisas i figur 4.1 och 4.2. De svarta strecken visar mätta
riktningar och längder. Norr är uppåt i figurerna. De fem punkterna i varje nät har
redovisats med sina felellipser. Observera att felellipserna och förflyttningen av de
kända punkterna har en annan skala än riktningar och avstånd för stomnäten.
Förflyttningen av de kända punkterna blev efter transformering och fri justering som
följer:


P1, förflyttades 0,001 m i västlig riktning, och 0,007 m i sydlig riktning.



P4, förflyttades 0,049 m i östlig riktning, och 0,027 m i sydlig riktning.



D3, förflyttades 0,010 m i västlig riktning, och 0,011 m i sydlig riktning.



D5, förflyttades 0,010 m i östlig riktning, och 0,011 m i nordlig riktning.

Figur 4.1 – Öppet nät, med de fem punkterna P1-P5. Den röda pilen visar åt vilket håll de
kända punkterna har förflyttats vid utjämningen.
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Figur 4.2 – Dolt nät, med de fem punkterna D1-D5. Den röda pilen visar åt vilket håll de kända
punkterna har förflyttats vid utjämningen.

I tabell 4.3 finns resultatet av den statiska mätningen redovisat. Varje punkt mättes två
gånger, under två timmar per gång. Punkt D5 mättes tre gånger, men två av
mätningarna innehöll stora fel, och därför kasserades de, vilket innebär att
koordinaterna för D5 är baserade på en mätning medan alla andra kända punkter är
baserade på två stycken. De statiskt mätta koordinaterna har använts för att
transformera det lokala stomnätet till SWEREF 99 1200, och de nya utjämnade
koordinaterna finns i tabell 4.4. A priori-varians-faktor var 0,001 m + 1,5 ppm i
längdmätningen, 0,0003 gon i riktningsmätningen och 0,001 m i centreringsfel.
Transformeringen gjordes i programmet SBG Geo, se bilaga B. Fri justering med
translation och rotation valdes i programmet, och med fri menas att även de kända
punkterna, det vill säga de statiskt mätta, utjämnas.
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Tabell 4.3 – Resultat av statisk mätning och medelvärdesberäkning av de av SWEPOS
efterberäknade koordinaterna.

Punkt
D3
D3

N (m)
6 462 747,609
6 462 747,611

E (m)
167 411,331
167 411,315

N (medeltal)

E (medeltal)

6 462 747,610

167 411,323

D5

6 462 727,324

167 392,308

6 462 727,324

167 392,308

P1
P1

6 462 714,314
6 462 714,319

167 323,943
167 323,942

6 462 714,317

167 323,943

P4
P4

6 462 665,400
6 462 665,377

167 348,398
167 348,398

6 462 665,389

167 348,398

Tabell 4.4 – Resultatet av utjämning och transformation av det lokala stomnätet. Utjämningen
har gjorts med fri justering, translation och rotation.

ÖPPET NÄT Nya, utjämnade koordinater
Punkt
N (m)
P1
6 462 714,310
P2
6 462 709,833
P3
6 462 673,987
P4
6 462 665,362
P5
6 462 698,573

E (m)
167 323,942
167 374,827
167 387,032
167 348,447
167 318,098

DOLT NÄT Nya, utjämnade koordinater
Punkt
N (m)
D1
6 462 754,890
D2
6 462 770,201
D3
6 462 747,599
D4
6 462 728,633
D5
6 462 727,335

E (m)
167 384,605
167 409,428
167 411,313
167 404,220
167 392,318
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En kontroll gjordes av skillnaden i längd mellan de statiskt mätta koordinaterna när de
var outjämnade, och de satsmätta längderna på punkterna i fråga. Kontrollen och dess
resultat redovisas i tabell 4.5 här nedan. Skillnaderna i avstånden mellan punkt P1 och
P4 är 0,091 meter där statiska mätningen visar på ett något kortare avstånd, 54,699
meter jämfört med 54,790 meter enligt satsmätningen. Skillnaden i avstånd mellan D3
och D5 är något mindre, 0,031 meter, och här ger statiska mätningen det högsta
värdet, 27,805 meter jämfört med 27,774 meter.
Tabell 4.5 – Kontroll av skillnaden i avstånd mellan de statiska mätningarna och
satsmätningarna. Enheten är meter.

Avstånd
P1-P4
Stat.
54,699

Avstånd
D3-D5
Stat.
27,805

Avstånd
P1-P4
Satsmätt
54,790

Avstånd
D3-D5
Satsmätt
27,774

Δ P1-P4

Δ D3-D5

-0,091

0,031

4.1 RTK-mätning
I figur 4.1.1 och 4.1.2 presenteras de genomförda RTK-mätningarna grafiskt. I bilaga
C redovisas all data även i tabellform, inklusive en mer detaljerad grafisk presentation
för varje punkt. Efter att RTK-mätningarna avslutats medeltalsberäknades resultatet
och differensen mellan medeltalet och ”facit”-punkten räknades ut. I tabell 4.1.1 finns
uträkningarna sammanställda, både oreducerat samt efter reducering med sigmanivå 2.
I bilaga D redovisas en sammanställning av instrumentens radiella osäkerhet på varje
punkt, tillsammans med ovan nämnda avvikelse från respektive ”facit”-punkt.

22

En jämförelse mellan två generationer av GNSS-instrument

Figur 4.1.1 – RTK-mätningarna på punkterna i det öppna nätet. ”Facit”-punkten är inmätt
med statisk mätning och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala
stomnätet.
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Figur 4.1.2 – RTK-mätningarna på punkterna i det dolda nätet. ”Facit”-punkten är inmätt med
statisk mätning och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet.
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Tabell 4.1.1 – Sammanställning över instrumentens på varje punkt genomsnittliga avvikelse
från ”facit”-punkten före och efter reducering 2σ. TE står för Trimble Extern antenn, TI står
för Trimble Intern antenn och LV står för Leica Viva.

Instrument
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI

Punkt
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P5
P5
P5
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D3
D3
D3
D4
D4
D4
D5
D5
D5

Avvikelse
oreducerad (m)
0,043
0,032
0,024
0,025
0,051
0,036
0,019
0,050
0,055
0,059
0,054
0,068
0,030
0,042
0,042
0,012
0,033
0,042
0,076
0,088
0,083
0,032
0,022
0,038
0,006
0,016
0,026
0,026
0,021
0,036

Väderstreck
V
V
V
S-SV
V-SV
V-SV
V
SV
SV
V-NV
V
V-SV
N
V-NV
NV
S
S
S-SO
S
S
S
N-NO
NO
NO
O
O-NO
O-SO
O-SO
O
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Avvikelse 2σ
(m)
0,043
0,032
0,024
0,022
0,051
0,035
0,016
0,050
0,049
0,057
0,054
0,062
0,031
0,043
0,041
0,037
0,036
0,040
0,080
0,087
0,085
0,031
0,021
0,039
0,007
0,017
0,026
0,025
0,021
0,037
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4.2 Tid till fixlösning
Tid till då initiering var uppnådd med Leica instrumentet varierade på P1 i det öppna
nätet mellan 7,6 sekunder och 17,55 sekunder, med ett genomsnitt på 11,36 sekunder.
Trimble med intern antenn varierade mellan 7,59 sekunder och 15,21 sekunder, med
ett genomsnitt på 12,90 sekunder.
På D3 i det dolda nätet varierade Leicas initieringstid mellan 8,65 sekunder och 2
minuter 24,25 sekunder med ett genomsnitt på 30,17 sekunder till fixlösning.
Motsvarande tid för Trimble varierade mellan 13,99 sekunder och 1 minut 32,4
sekunder, med ett genomsnitt på 38,11 sekunder.
Den renodlade tidsmätning som genomfördes på punkt P1 och D3 gav motsatt
resultat mot det som upplevdes under N-RTK-mätningarna. Under N-RTKmätningarna erhölls fixlösning snabbare oberoende av punkt och stomnät med
Trimble med intern antenn än med Leica-instrumentet.
Tabell 4.2.1 – Tidsmätning av initiering på öppen punkt.

Öppet nät
Serie
Plats
1
P1
2
P1
3
P1
4
P1
5
P1
6
P1
7
P1
8
P1
9
P1
10
P1
11
P1
12
P1
13
P1
14
P1
15
P1
Summa:
Medelvärde, sek:

Leica
Min
Sek
0,00
16,70
0,00
16,32
0,00
9,31
0,00
17,55
0,00
9,44
0,00
7,60
0,00
13,77
0,00
9,70
0,00
8,00
0,00
8,10
0,00
9,15
0,00
9,19
0,00
14,46
0,00
8,26
0,00
12,88
2
50,43
11,36
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Trimble
Min
Sek
0,00
11,79
0,00
14,61
0,00
7,59
0,00
13,90
0,00
15,21
0,00
13,53
0,00
14,47
0,00
12,40
0,00
11,24
0,00
12,30
0,00
14,36
0,00
13,13
0,00
14,13
0,00
13,32
0,00
11,53
3
13,51
12,90
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Tabell 4.2.2 – Tidsmätning av initiering på dold punkt.

Dolt nät
Serie
Plats
16
D3
17
D3
18
D3
19
D3
20
D3
21
D3
22
D3
23
D3
24
D3
25
D3
26
D3
27
D3
28
D3
29
D3
30
D3
Summa:
Medelvärde, sek:

Leica
Min
Sek
0,00
13,61
0,00
10,50
0,00
33,39
0,00
10,93
0,00
38,17
0,00
11,20
0,00
18,96
0,00
16,53
0,00
44,72
1,00
0,16
0,00
12,50
0,00
18,32
0,00
8,65
0,00
10,64
2,00
24,25
7
32,53
30,17

Trimble
Min
Sek
0,00
13,99
0,00
23,57
0,00
53,00
0,00
48,60
0,00
28,49
0,00
35,73
0,00
51,63
0,00
23,30
0,00
22,78
0,00
35,81
0,00
35,36
0,00
21,00
1,00
0,70
0,00
25,36
1,00
32,40
9
31,72
38,11

4.3 Skillnader i vikt
Vikten av instrumenten ligger inom intervallet 1900 gram till 3300 gram beroende på
fabrikat och konfiguration. I de viktangivelserna menas ett system som är
strömförsörjt med eget batteri samt någon typ av antenn för att ta emot
satellitsignaler. Trimble instrument med konfiguration intern antenn har en kortare
och därmed lättare stång som handenheten fästs på. Enheten kan inte lyftas mer än till
brösthöjd av operatören då det försvårar avläsning och knapptryckning. Skillnaden i
vikt mellan Leicans antenn GS15 och Trimbles Zephyr model 2 är att GS15 har två
stycken interna batterier som kraftförsörjer antennen medan Zephyren får sin kraft
via en kabel till handenheten.
Tabell 4.3.1 – Skillnader i vikt mellan olika instrument och konfigurationer av dem. Vikt total
motsvarar den vikt som är då instrumentet är i drift.

Vikt handenhet
Vikt antenn
Vikt total med
stång, antenn,
handenhet

Leica Viva extern Trimble GeoEx
antenn GS15
intern antenn
870 g
925 g
1340 g inkl batteri

-

Trimble GeoEx extern
antenn Zephyr model 2
925 g
640 g, strömförsörjs av
handenhet via kabel

3300 g

1900 g

2600 g

Källa: Trimtec.se och Leica.se
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5 Analys
I det öppna nätet, där alla mätningar överlag är samlade väster om facitpunkten (se
figur 4.1.1 samt bilaga C), kan ett systematiskt fel utläsas. Även i det dolda nätet, se
figur 4.1.2 samt bilaga C, kan ett systematiskt fel urskiljas om än inte lika tydligt som i
det öppna nätet. I och med att de tre instrumentkonfigurationerna återkommande är
samlade på samma sida om ”facit”-punkten är det rimligt att ett systematiskt fel
föreligger, och det finns då två olika orsaker att välja på. Antingen är stomnätet
”felplacerat” geografiskt, eller också har något påverkat signalen från satelliterna så att
träffbilden hamnat fel i förhållande till ”facit”-punkten. Det första alternativet torde
vara rimligast främst av skälet att GNSS-mätningarna genomfördes under flera olika
dagar med olika satellitkonstellationer utan att någon skillnad på mätresultat kan
utläsas. Om den statiska mätningen är behäftad med ett fel kan det ha förstorats vid
transformering av det lokala stomnätet till SWEREF 99 12 00.
Bortser man från problematiken kring ”facit”-punkternas riktighet är Trimble med
extern antenn det instrument som har mest samlad spridningsbild oavsett vilken
punkt som är inmätt, både i det öppna och i det dolda nätet. Tolkningen stöds av
tabellerna C.1-C.10 i bilaga C, samt tabell D.1 i bilaga D, där Trimble med extern
antenn i tio fall av tio har minst radiell osäkerhet. Trimble med intern antenn och
Leica Viva har på de två mest öppna punkterna, P1 och P5, ungefär likvärdig
osäkerhet som Trimble med extern antenn har. På övriga punkter har Trimble med
intern antenn sämre osäkerhet än de övriga två. Anledningen är troligen den mindre
antennytan och den lägre antennhöjden som det instrumentet har.
Vid en jämförelse mellan P1-P5 av GNSS-mätningarna är P1 den punkt där
mätningarna har minst spridning. Även P5 har en tämligen liten spridning vilket kan
förklaras med att de är fysiskt nära varandra och placerade i helt öppen terräng, samt
att signalen därför inte störts på vägen till mottagaren. Punkt P2 och P4 har en något
större spridning, som eventuellt förklaras med fysisk närhet till större träd som kan ha
stört satellitsignalen.
I det dolda nätet kan en större spridning urskiljas jämfört med det öppna nätet.
Speciellt tydligt är det på D1, D2, D4 och D5 (som kan ses i figur 4.1.2, eller i bilaga C
i figur C.6, C.7, C.9 och C.10) som är omgivna av träd och buskar. Punkt D3 har en
mer samlad spridning vilket kan förklaras med att den punkten inte stördes av träd
och buskar i sin närhet i samma utsträckning.
Om avvikelserna i tabell 4.1.1 studeras, visar Leicans mätningar att i sex fall av tio
erhålls ett medeltal som ligger närmare ”facit”-punkten än vid motsvarande mätningar
med Trimble-konfigurationerna. Av de resterande fyra mätningarna har Trimble med
extern antenn, tre mätningar som i genomsnitt ligger närmast ”facit”-punkten.
Miljön för det dolda nätet, se bild 3.1.4.3, är representativ för en inte alltför tät svensk
skog, och vegetationen där har bevisligen inverkat på mätresultatet och gjort

28

En jämförelse mellan två generationer av GNSS-instrument

spridningen hos instrumenten större (se figur 4.1.1 jämfört med figur 4.1.2, samt
punkt P1-P5 jämfört med D1-D5 i tabell D.1 i bilaga D).
5.1.1 Felkällor
Då studien innefattat olika typer av mätningar; statisk mätning, satsmätning och
GNSS-mätning kan det inte uteslutas att fel eller osäkerheter fortplantats och
förstärkts. I syfte att hålla nere osäkerheterna har överbestämning tillämpats vid
nästan alla mätningar, antingen genom att blanda mätmetoder eller genom att upprepa
mätningarna flera gånger. Till exempel mättes sex helsatser per punkt vilket är en mer
än vad som krävdes enligt ekvation (3.1.1.1).
Den största osäkerheten ligger i momentet där det lokalt etablerade stomnätet skulle
transformeras över till SWEREF 99 1200, med hjälp av statisk mätning på två punkter
per stomnät. Kontrollen som gjordes i tabell 4.5 av längden mellan de statiskt mätta
koordinaterna och den satsmätta längden visade att en tämligen stor skillnad finns.
Det indikerar att den statiska mätningen faktiskt är behäftad med ett fel som gör att
stomnätet vid transformationen och den samtidiga utjämningen ärver och eventuellt
förstärker felet. Felet har troligen även fördelats till övriga punkter i nätet i och med
transformeringen.
Figur C.1, C.4, C.8 och C.10 i bilaga C innehåller förutom den utjämnade ”facit”punkten även den outjämnade ”facit”-punkten, där förflyttningen visuellt kan avläsas.
Skillnaden mellan de båda punkterna är störst på figur C.4, det vill säga P4, där
skillnaden är cirka fem centimeter närmare punktsvärmen. På grund av det är det svårt
att säga hur den utjämnade ”facit”-punkten beter sig i förhållande till den outjämnade
”facit”-punkten på övriga punkter i stomnäten, som inte är statiskt inmätta.
En felkälla kan också finnas i det faktum att utjämningen av näten gjordes samtidigt
som transformeringen till SWEREF 99, där de statiskt mätta koordinaterna angavs
som kända istället för att beräkna lokala koordinater med hjälp av en godtyckligt vald
bäring och längdmätningen. Om redovisningen av de kända punkternas förflyttning
analyseras, är förflyttningen avvikande från hur resultatet från en ren transformation
brukar se ut. Vid en ”riktig” transformation hade programmet tagit fram en
translationsfaktor, en rotationsfaktor och även använt längden mellan de statiskt
mätta koordinaterna för att ta fram en skalfaktor. Alla faktorerna hade då varit samma
för båda punkterna, vilket gör att de hade förflyttats åt samma håll. Så är dock inte
fallet nu, utan punkterna har flyttats åt olika håll olika mycket. En trolig orsak är att
programmet har tagit med i beräkningen vinkel- och avståndsmätningarna till de
övriga punkterna i näten, för att göra avvikelserna på varje punkt så små som möjligt
och påverka nätets centrum så lite som möjligt. ”Facit”-punkten hade kanske haft
rimligare koordinater om de båda momenten hade separerats.
Att något är fel i nätutjämningen kan också utläsas ur rapporten som skapades då
utjämningen gjordes, se tabell B.1 och B.5 i bilaga B. Där anges att grundmedelfelet,
eller viktsenhetens standardosäkerhet (Standard error of unit weight), är 17,94 i det
öppna nätet och 21,13 i det dolda nätet, när Handboken i Mät- och Kartfrågor
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(HMK) anger att det maximalt får vara 1,04 respektive 1,05 i de båda näten. Det kan
bero på två saker, antingen att det finns grova fel i mätningarna, eller också att de a
priori-varians-faktorer (se sidan 20) som angavs vid utjämningen är för optimistiska.
Med tanke på storleken på det fel som upptäckts i den statiska mätningen, jämfört
med de minimala fel som angavs vid utjämningen, beror den höga
standardosäkerheten hos viktsenheten mest troligt på detta. Det är också troligt att det
faktum att endast två punkter i varje nät har mätts, och att därigenom ingen
överbestämning har erhållits, har bidragit till att spänningar uppstått i nätet som yttrat
sig genom en högre standardosäkerhet hos viktsenheten.
Förutsättningarna för statisk mätning, framförallt i det dolda nätet, blev sämre under
den tid studien bedrevs. Anledningen till det är att tre av fem punkter fanns i närhet
av mindre lövträd och buskar som inledningsvis var kala men efterhand fick en del
löv. Det medför att om samma undersökning skulle göras om idag eller senare under
sommarperioden skulle det troligtvis bli svårt, alternativt ta tid, att få fixlösning vid
RTK-mätning och den statiska mätningen skulle troligen bli sämre.
Genomförd satsmätning klarade inte gränsen för högsta tillåtna vinkelslutningsfel
enligt ekvation (3.1.2.2). Skillnaden mellan kravet och uppmätt resultat var inte
försumbart liten, men eftersom tiden inte skulle ha räckt till, och eftersom resultatet
ändå var godtagbart för studiens syfte, bedömdes arbetet ändå kunna fortsättas utan
att mätningen behövde göras om.
En källa till differens mellan mätningen med Trimble med extern antenn å ena sidan
och Leica och Trimble med intern antenn å andra sidan, är att mätningarna inte
utfördes under samma dagar. En liten del av differensen kan då bero på att det kan ha
varit bättre mätförhållanden under något av tillfällena. Då alla tre instrumenten är
samlade på samma sida om ”facit”-punkten under alla tillfällena verkar det dock inte
vara den huvudsakliga placeringen av mätsvärmen som påverkas, utan i så fall enbart
spridningen av mätpunkterna.
Skillnaden mellan de olika instrumentens tid till fixlösning gav två olika resultat. Det
ena var att Trimble med intern antenn under all GNSS-mätning var snabbare till
fixlösning i alla mätningar på alla punkter. Det resultatet styrktes inte av den
renodlade tidsmätningen, se tabell 4.2.1 och 4.2.2., där Leican erhöll fixlösning
snabbast. Den isolerade tidsstudien genomfördes under en begränsad tid i jämförelse
med GNSS-mätningen och yttre inflytelser skulle kunna ha gynnat det ena
instrumentet mer än det andra. Med andra ord bör viss försiktighet iakttas när
slutsatser dras av det resultatet.
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6 Slutsats
Alla tre instrumenten har en god mätkvalitet som uppfyller Lantmäteriets uppställda
krav, både det på 50 centimeter och det på fem centimeter, med reservation för
Leican som på en punkt överskrider femcentimetersgränsen. Även när det gäller tid
till fixlösning är instrumenten nästintill likvärdiga. Däremot har Trimble, och då i
konfigurationen med intern antenn, en avsevärt lägre vikt, samt har en bättre och mer
balanserad tyngdpunkt än Leican. Därför kan Trimblen med fördel väljas framför
Leican i synnerhet vid mätuppdrag där långa förflyttningar sker till fots och
utrustningen måste bäras.
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7 Diskussion
Skillnaden mellan de olika instrumenten, både vad gäller noggrannhet och tidsåtgång,
är så pass liten att det inte borde spela någon roll vilket instrument som väljs. Den
största skillnaden märks istället i instrumentets vikt och tyngdpunkt. Trimbles
GeoExplorer, och då framförallt i konfiguration med intern antenn, är avsevärt
mycket lättare och smidigare att bära med sig. Det märks redan vid kortare
användning, cirka två till fyra timmar, och vid längre arbetspass under flera dagar.
Även i mer kuperad och svårtillgänglig terräng borde skillnaden vara mycket kännbar.
Efter slutfört projekt och med facit i hand, funderar vi över huruvida ett mer
rättvisande resultat kunde ha erhållits om en annan metod för fastställande av ”facit”punktens koordinat hade använts. Kanske hade det varit en bättre idé att använda
exempelvis medelvärdet av de 90 stycken GNSS-mätningarna på varje punkt, istället
för att förlita sig på två × två timmars statisk mätning.

7.1 Hållbar utveckling
Ett nytt, lättare och smidigare instrument som inte gör avkall på kvalitet i noggrannhet
skulle underlätta arbetet för många med utstakning av naturreservatsgränser som
arbetsområde. Det instrument som används idag skiljer sig viktmässigt från det nya
som provats i den här studien. Även skillnaden i tyngdpunkt är påtaglig mellan de
olika instrumenten. Viktskillnaden kan tyckas liten på pappret, mindre än två kilo
mellan ytterligheterna, men den gör tillsammans med tyngdpunkt och balans att redan
vid kortare förflyttningar med instrumenten blir skillnaden stor. Kan man också nöja
sig med det mätresultat som erhålls av Trimble-instrumentet med enbart den interna
antennen är skillnaden påtaglig. Ett nytt smidigare instrument som Trimblen ändå är,
kommer att minska belastningen på den som ska ut och mäta in naturreservatsgränser.
En minskad belastning torde innebära mindre frånvaro från arbete, mindre skador
och förslitningar vilket skapar ett hållbart arbetsklimat för våra mätningsingenjörer
och lantmätare.

7.2 Framtida studier
Studien omfattar en jämförelse mellan ett Leica-instrument med några år på nacken
och ett nytt från Trimble. Intressant vore om fler av de nya instrument som finns på
marknaden kan vara med och jämföras. All data som samlats in och alla mätningar
som är gjorda till denna studie är genomförda under våren 2015 i Trollhättan och i det
klimat som råder då. Erhålls samma resultat om studien genomförs på hösten eller på
helt annan plats inom eller utom rikets gränser?
Studien som nu har gjorts antydde ett systematiskt fel i mätningarna. Var uppkommer
felet, och går det att modellera bort med en formel?
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A. Jonosfärsmonitor

Figur A.1 – Dagshistorik över uppmätta jonosfärsstörningar för Götaland 2015-04-09. Tidsaxeln är i
UTC-tid. Källa: http://swepos.lmv.lm.se/jonomon/index.asp

Figur A.2 – Dagshistorik över uppmätta jonosfärsstörningar för Götaland 2015-04-13. Tidsaxeln är i
UTC-tid. Källa: http://swepos.lmv.lm.se/jonomon/index.asp

Figur A.3 – Dagshistorik över uppmätta jonosfärsstörningar för Götaland 2015-04-23. Tidsaxeln är i
UTC-tid. Källa: http://swepos.lmv.lm.se/jonomon/index.asp
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Figur A.4 – Dagshistorik över uppmätta jonosfärsstörningar för Götaland 2015-04-24. Tidsaxeln är i
UTC-tid. Källa: http://swepos.lmv.lm.se/jonomon/index.asp

Figur A.5 – Dagshistorik över uppmätta jonosfärsstörningar för Götaland 2015-04-25. Tidsaxeln är i
UTC-tid. OBS, hela dagens värden finns ej registrerade på SWEPOS hemsida, det finns ej heller
någon förklaring till varför intervallet 11:20 – 24:00 saknas.
Källa: http://swepos.lmv.lm.se/jonomon/index.asp

Figur A.6 – Dagshistorik över uppmätta jonosfärsstörningar för Götaland 2015-04-28. Tidsaxeln är i
UTC-tid. Källa: http://swepos.lmv.lm.se/jonomon/index.asp
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B. Satsmätningsresultat
Tabell B.1 – Utjämning av satsmätt öppet nät. Fri justering med translation och rotation har använts.

Källa: Författarna
Tabell B.2 – De kända punkter som angetts vid utjämningen av det öppna nätet.

Tabell B.3 – Förflyttningen av de kända punkterna i det öppna nätet.
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Tabell B.4 – De beräknade nya punkterna i det öppna nätet.

Tabell B.5 – Utjämning av satsmätt dolt nät. Fri justering med translation och rotation har använts.
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Tabell B.6 – De kända punkter som angetts vid utjämningen av det dolda nätet.

Tabell B.7 – Förflyttningen av de kända punkterna i det dolda nätet.

Tabell B.8 – De beräknade nya punkterna i det dolda nätet.
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C. RTK-mätningar

Figur C.1 – Mätningarna på P1 i det öppna nätet. Utjämnad ”facit”-punkt är inmätt med statisk
mätning och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet. Outjämnad
”facit”-punkt är inmätt med statisk mätning men inte utjämnad.
Tabell C.1 – Resultat av N-RTK-mätningarna på P1 i det öppna nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P1:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P1:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P1:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:

Bilaga

C:1

N (m)
0,000
0,014
N (m)
-0,001
0,007
N (m)
-0,010
0,009

E (m)
-0,043
0,017
0,043
E (m)
-0,032
0,004
0,032
E (m)
-0,022
0,010
0,024

H. prec
0,014
0,003
H. prec
0,007
0,000
H. prec
0,011
0,002
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Figur C.2 – Mätningarna på P2 i det öppna nätet. ”Facit”-punkten är inmätt med statisk mätning
och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet.
Tabell C.2 – Resultat av N-RTK-mätningarna på P2 i det öppna nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P2:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P2:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P2:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:

Bilaga

C:2

N (m)
-0,020
0,017
N (m)
-0,013
0,011
N (m)
-0,011
0,024

E (m)
-0,014
0,027
0,025
E (m)
-0,049
0,007
0,051
E (m)
-0,035
0,017
0,036

H. prec
0,030
0,009
H. prec
0,010
0,002
H. prec
0,020
0,009
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Figur C.3 – Mätningarna på P3 i det öppna nätet. ”Facit”-punkten är inmätt med statisk mätning
och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet.
Tabell C.3 – Resultat av N-RTK-mätningarna på P3 i det öppna nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P3:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P3:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P3:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:

Bilaga

C:3

N (m)
-0,010
0,024
N (m)
-0,033
0,012
N (m)
-0,040
0,046

E (m)
-0,016
0,010
0,019
E (m)
-0,037
0,005
0,050
E (m)
-0,038
0,014
0,055

H. prec
0,024
0,006
H. prec
0,008
0,001
H. prec
0,013
0,004
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Figur C.4 – Mätningarna på P4 i det öppna nätet. Utjämnad ”facit”-punkt är inmätt med statisk
mätning och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet. Outjämnad
”facit”-punkt är inmätt med statisk mätning men inte utjämnad.
Tabell C.4 – Resultat av N-RTK-mätningarna på P4 i det öppna nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P4:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P4:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P4:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:

Bilaga

C:4

N (m)
0,013
0,020
N (m)
-0,002
0,007
N (m)
-0,006
0,022

E (m)
-0,058
0,024
0,059
E (m)
-0,054
0,005
0,054
E (m)
-0,067
0,026
0,068

H. prec
0,031
0,009
H. prec
0,008
0,000
H. prec
0,016
0,010
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Figur C.5 – Mätningarna på P5 i det öppna nätet. ”Facit”-punkten är inmätt med statisk mätning
och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet.
Tabell C.5 – Resultat av N-RTK-mätningarna på P5 i det öppna nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P5:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P5:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, P5:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:

Bilaga

C:5

N (m)
0,029
0,010
N (m)
0,017
0,005
N (m)
0,023
0,012

E (m)
-0,008
0,010
0,030
E (m)
-0,038
0,007
0,042
E (m)
-0,035
0,008
0,042

H. prec
0,014
0,002
H. prec
0,008
0,000
H. prec
0,012
0,003
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Figur C.6 – Mätningarna på D1 i det dolda nätet. ”Facit”-punkten är inmätt med statisk mätning
och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet.
Tabell C.6 – Resultat av N-RTK-mätningarna på D1 i det dolda nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D1:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D1:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D1:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
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C:6

N (m)
-0,011
0,141
N (m)
-0,032
0,018
N (m)
-0,040
0,033

E (m)
0,003
0,016
0,012
E (m)
0,009
0,009
0,033
E (m)
0,011
0,020
0,042

H. prec
0,035
0,010
H. prec
0,010
0,005
H. prec
0,018
0,008
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Figur C.7 – Mätningarna på D2 i det dolda nätet. ”Facit”-punkten är inmätt med statisk mätning
och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet.
Tabell C.7 – Resultat av N-RTK-mätningarna på D2 i det dolda nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D2:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D2:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D2:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:

Bilaga

C:7

N (m)
-0,076
0,022
N (m)
-0,087
0,011
N (m)
-0,083
0,027

E (m)
0,000
0,017
0,076
E (m)
-0,010
0,008
0,088
E (m)
-0,002
0,023
0,083

H. prec
0,033
0,007
H. prec
0,012
0,008
H. prec
0,022
0,010
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Figur C.8 – Mätningarna på D3 i det dolda nätet. Utjämnad ”facit”-punkt är inmätt med statisk
mätning och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet. Outjämnad
”facit”-punkt är inmätt med statisk mätning men inte utjämnad.
Tabell C.8 – Resultat av N-RTK-mätningarna på D3 i det dolda nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D3:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D3:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D3:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:

Bilaga

C:8

N (m)
0,028
0,013
N (m)
0,017
0,009
N (m)
0,027
0,017

E (m)
0,015
0,016
0,032
E (m)
0,014
0,006
0,022
E (m)
0,027
0,013
0,038

H. prec
0,027
0,006
H. prec
0,009
0,002
H. prec
0,012
0,003
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Figur C.9 – Mätningarna på D4 i det dolda nätet. ”Facit”-punkten är inmätt med statisk mätning
och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet.
Tabell C.9 – Resultat av N-RTK-mätningarna på D4 i det dolda nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D4:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D4:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D4:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:

Bilaga

N (m)
0,000
0,013
N (m)
-0,001
0,012
N (m)
-0,001
0,019

C:9

E (m)
0,006
0,020
0,006
E (m)
0,016
0,009
0,016
E (m)
0,026
0,016
0,026

H. prec
0,027
0,006
H. prec
0,009
0,002
H. prec
0,021
0,011
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Figur C.10 – Mätningarna på D5 i det dolda nätet. Utjämnad ”facit”-punkt är inmätt med statisk
mätning och därefter utjämnad i samband med beräkningen av det lokala stomnätet. Outjämnad
”facit”-punkt är inmätt med statisk mätning men inte utjämnad.
Tabell C.10 – Resultat av N-RTK-mätningarna på D5 i det dolda nätet och det därifrån beräknade
medelvärdets avvikelse från ”facit”-koordinaten i nordlig samt östlig riktning. H. prec står för den av
instrumentet uppskattade radiella osäkerheten i plan.

Leica Viva
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D5:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble extern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D5:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:
Trimble intern antenn
Medeltalets avvikelse från ”facit”, D5:
StdAvv (P):
Radiell avvikelse från ”facit”:

Bilaga

N (m)
-0,007
0,014
N (m)
-0,008
0,007
N (m)
-0,009
0,025

C:10

E (m)
0,025
0,017
0,026
E (m)
0,020
0,005
0,021
E (m)
0,034
0,016
0,036

H. prec
0,031
0,007
H. prec
0,009
0,004
H. prec
0,015
0,005

En jämförelse mellan två generationer av GNSS-instrument

D. Sammanställning av osäkerhet och ”facit”-avvikelse
Tabell D.5 – En sammanställning av instrumentens radiella osäkerhet respektive medeltalets
avvikelse från ”facit”-punkten. TE står för Trimble Extern antenn, TI står för Trimble Intern antenn
och LV står för Leica Viva.

Bilaga

Instrument

Punkt

Osäkerhet

Avvikelse

LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI
LV
TE
TI

P1
P1
P1
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P5
P5
P5
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D3
D3
D3
D4
D4
D4
D5
D5
D5

0,022
0,008
0,013
0,032
0,013
0,030
0,026
0,013
0,048
0,031
0,009
0,034
0,014
0,009
0,014
0,142
0,020
0,038
0,028
0,014
0,036
0,021
0,011
0,021
0,024
0,015
0,025
0,022
0,009
0,029

0,043
0,032
0,024
0,025
0,051
0,036
0,019
0,050
0,055
0,059
0,054
0,068
0,030
0,042
0,042
0,012
0,033
0,042
0,076
0,088
0,083
0,032
0,022
0,038
0,006
0,016
0,026
0,026
0,021
0,036

D:1

