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Förord	
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Östersund, juni 2017.	
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Sammanfattning	
 

Syftet med arbetet är att undersöka om olika tidpunkter under dagen påverkar osäkerheten vid 
GNSS-baserade mätningar. För att undersöka detta så har mätningar gjorts på två kända 
punkter vid flera olika tillfällen. Mätningarna som jämförts är gjorda på förmiddag, 
eftermiddag och kväll. Punkterna som använts ligger i Östersund och i Hallen. Utrustning som 
använts är en handenhet av märket Nomad och en TopCon Hiper II GNSS-mottagare med 
stativ och trefot. Mätningarna har gjorts med NRTK i koordinatsystemet SWEREF99 14 15. 

Datat analyserades i SBG GEO och jämfördes sedan i Microsoft Excel.  

Resultatet blev en genomsnittlig skillnad radiellt på 3 mm i plan. Vid tre av fyra tillfällen så 
blev osäkerheten mindre på förmiddagen än på eftermiddag/kväll. Den största skillnaden på 
mätningarna var 8 mm.  

 

 

 

 

  



	
	

Abstract	
	

The purpose of this study is to investigate whether different times during a day affect GNSS-
based measurements. To investigate this, measurements were made on two known points at 
several occasions. The measurements compared are made in the morning, afternoon and 
evening. The points used are located in Östersund and in Hallen. The equipment that was used 
were a Nomad handheld computer and a TopCon Hiper II GNSS receiver with tripod and 
footer. The measurements were performed with NRTK in the coordinate system SWEREF99 
14 15. 

The data was analyzed in SBG GEO and then compared in Microsoft Excel. 

The result was an average radial difference of 3 mm in plane. At three out of four times, the 
accuracy was better in the morning than in the afternoon/evening. The maximum difference 
between measurements was 8 mm. 

 

 

	

	

	

	
	 	



	
	

Definitioner	och	förklaringar	
GNSS  Global Navigation Satellite System, innebär navigering med 

satelliter. 

GPS  Global Positioning System är ett system för navigering med 
satelliter. 

RTK  Real Time Kinematic, innebär nogrann positionsbestämning med 
GPS mot minst två samverkande mottagare. 

NRTK  Modern variant av RTK, innebär mätning med flera olika 
basstationer och datacentral som skapar en virtuell basstation. 

SWEPOS  Ett stödsystem av referensstationer som samlar in data för att 
kunna skicka korrektioner till mottagaren vid NRTK-mätning. 

PDOP  Positional Dilution Of Precision, det geometriska bidraget till 
osäkerheten vid positionsbestämning. 

VRS Virtuell Referensstation som simuleras av driftcentralen på 
SWEPOS. 

Tvångscentrering Att ställa upp instrumentet över känd punkt med hjälp av lod. 

RIX95 nätet  Rikstäckande triangelnät. 
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1. Inledning	

1.1	Bakgrund	
Examensarbetet genomfördes vecka 19 till 23 på företaget Mätservice som är ett mättekniskt 
konsultbolag beläget i Östersund. Jag valde detta arbete för att undersöka om det finns någon 
märkbar skillnad i osäkerhet att utföra Global Navigation Satellite Systems (GNSS)-baserad 
mätning vid olika tidpunkter på dagen. Anledningen till att detta ämne valdes var för att få 
ytterligare förståelse för hur tid på dygnet, väder och Positional Dilusion Of Precision (PDOP) 
påverkar dessa mätningar. Eftersom GNSS-baserad mätning blivit ett allt mer vanligt verktyg 
för mätning är detta ett intressant område att undersöka. 

1.2	Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns någon tid som är bättre eller sämre att 
utföra mätning med Global Positioning System (GPS) med avseende på satellitkonfiguration, 
PDOP.  

1.3	Frågeställningar	
• Har de jonosfäriska störningarna har någon inverkan på mätningen? 
• Vad blir skillnaden i osäkerhet vid de olika tidpunkterna? 
• Finns det ett samband mellan PDOP-värdet och osäkerheten? 

	

1.4	Avgränsningar	
Arbetet har avgränsats till att utföra mätningar på två punkter under sex dagar med två 
mätningar vid olika tidpunkter under varje observationsdag. Anledningen till detta är att tiden 
för att genomföra arbetet är begränsad till 5 veckor. Arbetet fokuseras på att undersöka 
osäkerhet i plan. Höjd kommer inte att behandlas. 

2. Teori	

2.1	Absolut	och	relativ	positionering	
Relativ positionering är den metod som används inom GNSS-baserad mätning med hög 
precision. Detta fungerar genom att mottagarens position bestäms i förhållande till en eller 
flera punkter med känd position. Detta kräver flera mottagare som står uppställda samtidigt 
och mäter mot samma satelliter (figur 1). När flera mottagare mäter samtidigt kan flera 
felkällor reduceras och elimineras. De andra mottagarna kallas vid den här sortens mätning 
referensstation och mottagaren som används för att bestämma positionen kallas för rover 
(Lantmäteriet u.å.a). 
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Figur 1. Illustration över hur relativ positionering fungerar (Lantmäteriet u.å.c). 

Absolut positionering som används vanligtvis hos bilnavigeringssystem och andra enklare 
mottagare innebär att mottagaren får positionen bestämd direkt i förhållande till satelliterna 
(figur 2) (Lantmäteriet u.å.a).  

 
Figur 2. Illustration över hur absolut positionering fungerar (Lantmäteriet u.å.d). 
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2.2	Felkällor	

2.2.1	Klockfel	
Satelliterna och mottagarna har klockor som används för att beräkna den tid det tar för 
signalen som skickas ut från satelliterna och tas emot av mottagaren. Denna parameter kan 
reduceras genom att använda relativ mätning (Lantmäteriet u.å.b). 

2.2.2	Jonosfär	
Jonosfären är området i den övre delen av atmosfären och ligger cirka 80 km ovanför 
jordytan. I jonosfären finns partiklar som joniseras av strålning. Detta leder till att jonosfären 
har hög elektrontäthet. När GNSS-signalen passerar jonosfären så påverkas signalen 
proportionellt mot frekvensen som signalen har. De jonosfäriska störningarna kan reduceras 
genom relativ mätning eller mätning på flera frekvenser (Lantmäteriet u.å.b). 

2.2.3	Troposfär	
Troposfären tillhör den nedersta delen av atmosfären. Troposfären ligger på 7 – 17 km över 
jordytan. Troposfären är där vädret ligger. Vattenångor från moln kan störa GNSS-signalen. 
Troposfärsfelet är mindre än jonosfärsfelet och går inte att reducera (Lantmäteriet u.å.b). 

2.2.4	Banfel	
Satelliterna har bestämda banor när de färdas runt jorden. Uppskattad bandata skickas ut till 
mottagaren och från de beräknas korrektioner. Om satelliten skulle ligga lite fel så skulle det 
påverka mätningarna. Banfel går att reducera med relativ mätning eller att beräkna positionen 
efter med observerad bandata (Lantmäteriet u.å.b). 

2.2.5	Flervägsfel	
Flervägsfel innebär att signalen kan reflekteras mot något objekt i närheten, exempelvis en 
vattenyta eller ett fönster. För att reducera dessa fel går det att mäta över en längre tid 
(Lantmäteriet u.å.b). 

	

2.3	NRTK	
NRTK innebär att GPS-mottagaren får korrektioner om hur jonosfären och andra felkällor 
påverkar området där mätningen utförs. Detta görs genom att mottagaren har uppkoppling och 
får korrektioner för att kunna bestämma positionen i realtid utan efterberäkning. För att mäta 
med NRTK så bildas en Virtuell Referensstation (VRS) i närheten av mottagaren. Positionen 
för referensstationen bestäms teoretiskt av ledningscentralen. Mätningarna görs relativt från 
referensstationen och får korrektioner och många felkällor kan reduceras eller elimineras. 

2.4	SWEPOS 
SWEPOS är ett nät av referensstationer som GNSS-mottagare använder under NRTK-
mätning för att få korrektioner i realtid. För att en GNSS-mottagare ska kunna använda 
SWEPOS nät så krävs uppkoppling med mobiltäckning, fri sikt till GNSS-satelliter. NRTK-
mätning med SWEPOS ger mottagaren en noggrannhet på centimeternivå i realtid 
(Lantmäteriet u.å.f).  
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2.5	PDOP	
PDOP står för (Positional Dilution Of Precision) och är ett ”enhetslöst mått på 
satellitkonfigurationens styrka, dvs. antalet satelliter och deras spridning i förhållande till 
GNSS-mottagaren.” (Lantmäteriet 2015a) 

Ett lågt och bra PDOP-värde ligger under 2. Ett högt PDOP-värde innebär att 
satellitkonfigurationen är dålig och ger en större osäkerhet vid positionsbestämning. Vid 
GNSS-baserad mätning brukar ett max PDOP-värde vara förinställt på cirka 5–6.  

3. Studieområde	
Examensarbetet kommer att genomföras på Mätservice som ligger i Östersund. Mätservice är 
en mätfirma med tio anställda. Företaget har kontor i Östersund och Stockholm. Mätservice 
har tillhandahållit nödvändig utrustning och åtkomst till indata för att genomföra 
examensarbetet. 

4. Metod	
Examensarbetet kommer att genomföras genom att med stativ tvångscentrera över två olika 
triangelpunkter ingående i RIX95 nätet. Sedan utförs mätningar vid olika tidpunkter under 
dagen. För att få jämförbara data så upprepas mätningarna vid flera tillfällen.  

4.1	Indata	
Indata som behövs är koordinater på stompunkter där mätningarna utförts. Det laddades hem 
som punkbeskrivningar (bilaga 1 & 2) från Lantmäteriets tjänst Geodataportalen, där togs 
koordinater fram för de punkter som använts i arbetet.  

Platserna har undersökts innan mätningen för att välja ut punkter med olika lägen och med bra 
lämplighet för GNSS. 

En av punkterna ligger i Erikslund några kilometer utanför Östersunds centrum (figur 3). Den 
andra punkten som använts ligger i Hallen cirka tre mil fågelvägen väster om Östersund (figur 
4). 

.  
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Figur 3. Karta över triangelpunkten i Erikslund (Geodataportalen). 

 
Figur 4. Karta över triangelpunkten i Hallen (Geodataportalen). 
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4.2	Utrustning	
Den utrustning som behövts för att genomföra arbetet är: 

• Leica Stativ 
• Trimble trefot med optiskt lod 
• Nomad TDS Handenhet 
• TopCon Hiper II GNSS-mottagare 
• Dator 

4.3	Programvaror	
De programvaror som använts är: 

• GEO 2014	
• Microsoft Office 2010	

4.4	Koordinatsystem	
Koordinatsystemet som för området där för inmätning skett är SWEREF99 14 15. 
Koordinatsystemet för indatat som använts till referens är SWEREF99 TM. 	

4.5	Mätning	
Mätningarna har genomförts en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen samma 
dag. Vid varje mättillfälle kommer tre mätningar att göras för att kunna ta fram ett 
medelvärde att jämföra mot de kända koordinaterna. Mätningen görs med nätverks-RTK med 
15 graders elevationsmask. 	

	 	



14	
	

4.5.1	Östersund	
Mätningen i Östersund gjordes genom att ställa upp stativet över RIX 95 punkten (figur 5) 
1941890 (bilaga 1) som ligger i Erikslund, punkten är markerad med ståldubb i sten (figur 6). 

I Östersund gjordes sex mätningar på förmiddag och eftermiddag över tre dagar. Planen var 
att genomföra observationer under fyra dagar, men eftersom Mätservice var tvungen att låna 
ut instrumentet föll en dag bort. 

 
 

 
Figur 5. Uppställning punkt 1941890 i Erikslund (Egen bild). 
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Figur 6. Punkt 1941890 belägen i Erikslund (Egen bild). 

	

4.5.2	Hallen	
Mätningen i Hallen gjordes genom att ställa upp stativet över RIX 95 punkten (figur 7) 
1941290 (bilaga 2) som är markerad med rör i berg (figur 8). Mottagaren monterades och 
mätningen påbörjades. Stativet ställdes upp en gång och fick stå kvar till nästa mätning. Detta 
gjordes för att reducera risken att uppställningen inte blir densamma som innan. Anledningen 
till detta var att uppställningen i Hallen var mer avsides än den i Östersund och jag fick då 
idén att eliminera ytterligare en felkälla.  

Mätningarna gjordes som de i Östersund, vid två olika tidpunkter. En gjordes på förmiddag 
och den andra gjordes på kvällen. I Hallen gjordes mätningarna endast under en dag. Tid 
fanns avsatt för att göra mätningarna ytterligare en dag, men instrumentet fick inte fix-lösning 
dvs. den fick inga korrektioner från SWEPOS och kunde därför inte göra en noggrann 
positionsbestämning. Därför kunde inte mätningarna utföras under dag två. Orsaken till felet 
är okänt. 
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Figur 7. Uppställning punkt 1941290 i Ytterhallen (Egen bild). 
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Figur 8. Punkt 1941290 belägen i Ytterhallen (Egen bild). 
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4.6	Behandling	av	data	
För att analysera data från mätningarna så behövdes koordinater på punkterna där 
mätningarna genomförts. Punktbeskrivningar laddades ned från Geodataportalen som är 
Lantmäteriets hemsida för nedladdning av geografiska data. Koordinaterna där redovisades i 
SWEREF99 TM, dessa behövde transformeras till det gällande koordinatsystemet 
SWEREF99 14 15. Detta gjordes på Lantmäteriets hemsida (figur 9-12).  

 
Figur 9. Koordinattransformation punkt 1941890 på lantmäteriets hemsida. 

 
Figur 10. Resultat från koordinattransformation. 

 
Figur 11. Koordinattransformation punkt 1941290 på lantmäteriets hemsida. 

 
Figur 12. Resultat från koordinattransformation. 
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5. Resultat	

5.1	Mätningar	i	Östersund	
Mätningarna sammanställdes i programvaran GEO och kontrollerades mot RIX 95 punkten 
(figur 13). Alla inmätta punkter låg inom 15 mm från de kända koordinaterna. Vid två av tre 
tillfällen var osäkerheten mindre på förmiddagen. Differensen mellan mätningarna är 1,4 mm. 

	

 
Figur 13. Mätningar gjorda i Östersund jämförda med triangelpunkten 1941890. 
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5.2	Mätningar	i	Hallen	
Mätningarna sammanställdes i programvaran GEO och kontrollerades mot RIX 95 punkten 
(figur 14). Här är alla mätningar inom 30 mm, precisionen på mätningarna som genomförts på 
kvällen är bättre än de på förmiddagen. Medelvärdet för mätningarna från förmiddagen är 8 
mm bättre än de på kvällen. 

 

 
Figur 14. Mätningar gjorda i Hallen jämförda med triangelpunkten 1941290. 
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5.3	Sammanställt	resultat	
Mätningarna analyserades och kontrollerades mot jonosfärsmonitorn på Lantmäteriets 
hemsida (bilaga 6) för att se om det fanns några störningar när mätningarna utförts. Dom 
dagarna som mätningarna utförts så har det inte varit för höga störningar enligt den tabell som 
Lantmäteriet visar.  

Av mätningarna som genomförts togs ett medelvärde för varje observation fram och 
analyserades i Excel. Där jämfördes medelvärdet för mätningarna mot de kända koordinaterna 
för båda RIX 95 punkterna. Den genomsnittliga radiella avvikelsen i plan blev 3 mm. Vid tre 
av fyra observationer blev resultatet på mätningen bättre på förmiddagen än på 
eftermiddagen/kvällen (tabell 1). För fullständig koordinatförteckning på alla mätningar se 
bilaga 7. 

 

Tabell 1. Beräkning och jämförelse för genomförda mätningar (grön cell = bättre noggrannhet vid 
observationstillfället, röd cell = sämre noggrannhet vid observationstillfället)

	

Osäkerheten på mätningarna har i detta fall inget direkt samband med PDOP-värdet. Vid 
tillfällena som mätningarna har utförts på så har inga större jonosfäriska störningar funnits, 
därför går det inte att dra någon slutsats där.  

 

Jämförelse	FM	EM
Östersund	1941890
Punkt/mätning Nord Öst Antal	satelliter PDOP Delta	X	(m) Delta	Y	(m) Radiell	avvikelse	(m)

Referens 7	008	628.293 171	321.105
170514_09:45 7	008	628.289 171	321.097 14 1.6 0.0037 0.0077 0.0085
170514_15:35 7	008	628.285 171	321.101 14 1.5 0.0080 0.0037 0.0088
170515_09:00 7	008	628.295 171	321.100 15 1.4 -0.0023 0.0053 0.0058
170515_15:00 7	008	628.298 171	321.103 16 1.5 -0.0050 0.0023 0.0055
170517_09:25 7	008	628.289 171	321.104 14 1.6 0.0040 0.0013 0.0042
170517_15:30 7	008	628.285 171	321.102 14 1.4 0.0077 0.0033 0.0084

Hallen	1941290
Punkt/mätning Nord Öst Antal	satelliter PDOP Delta	X	(m) Delta	Y	(m) Radiell	avvikelse	(m)

Referens 7	007	497.656 141	680.173
170518_09:00 7	007	497.641 141	680.178 14 1.5 0.0147 -0.0047 0.0154
170518_20:50 7	007	497.655 141	680.196 17 1.3 0.0010 -0.0233 0.0234

Summa	FM 0.0339
Summa	EM 0.0460
Medel	FM 0.0085
Medel	EM 0.0115
Differens 0.0030
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6. Diskussion	
Felkällor som kan ha påverkat resultatet är att centreringen inte blivit densamma vid varje 
tillfälle. För att helt utesluta detta skulle mätningarna behövt genomföras på gjutna fundament 
med fäste för GNSS-mottagare. För att undersöka hur mycket jonosfäriska störningar kan 
påverka osäkerheten vid GNSS-baserad mätning så skulle några mätningar genomföras under 
en period då de jonosfäriska störningarna är över gränsen som Lantmäteriet satt.  

Eftersom tiden för detta arbete var begränsat till fem veckor och tillgång till utrustning en 
vecka, så fanns det inte tid till att göra någon fast montering av instrumentet. Under 
planeringen av examensarbetet gjordes en avgränsning där det bestämdes att endast plana 
koordinater skulle behandlas, men om en fast montering av instrumentet gjorts skulle även 
höjden kunna analyseras. För att undersöka om och hur mycket solens strålning påverkar 
osäkerheten skulle det kunna utföras mätningar även nattetid när solen har gått ner. 

 

7. Slutsats	
Mätningarna visar att vid tre av fyra tillfällen så är osäkerheten mindre på förmiddag än 
eftermiddag/kväll med ett snitt på 3 mm i plan. Störst är skillnaden på mätningarna som 
utfördes i Hallen, där var skillnaden 8 mm i plan. Om detta är helt slumpmässigt är svårt att 
svara på. Det skulle behövas mer data för att dra en slutsats. För att undersöka detta vidare 
kan mätningar på flera punkter göras med flera observationer under dagen. Det skulle vara 
intressant att undersöka hur stor skillnaden i osäkerhet var vid flera olika platser i Sverige.  
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Lantmäteriet (u.å.c). Relativ positionering 
https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-
matning/gps_satellitpositionering/bilder/relativ_positionering.jpg [2017-06-14] 

Lantmäteriet (u.å.d). Absolut positionering 
https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-
matning/gps_satellitpositionering/bilder/absolut_positionering.jpg [2017-06-14] 
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Bilaga	1	
Punktbeskrivning för triangelpunkten i Östersund som mätningar har utförts på. 
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Bilaga	2	
Punktbeskrivning för triangelpunkten i Hallen som mätningar har utförts på. 
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Bilaga	3	

	
Skyplot och PDOP vid mätningarna i Östersund 2017-05-14 klockan 09:45 (Lantmäteriet, 2017). 

	
Skyplot och PDOP vid mätningarna i Östersund 2017-05-14 klockan 15:35 (Lantmäteriet, 2017). 

	
Skyplot och PDOP vid mätningarna i Östersund 2017-05-15 klockan 09:00 (Lantmäteriet, 2017). 

.  
Skyplot och PDOP vid mätningarna i Östersund 2017-05-15 klockan 15:00 (Lantmäteriet, 2017). 
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Bilaga	4	
	

	
Skyplot och PDOP vid mätningarna i Östersund 2017-05-17 klockan 09:20 (Lantmäteriet, 2017). 

	
Skyplot och PDOP vid mätningarna i Östersund 2017-05-17 klockan 15:30 (Lantmäteriet, 2017). 
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Bilaga	5	
	

 
Skyplot och PDOP vid mätningarna gjorda i Hallen 2017-05-18 klockan 09:00 (Lantmäteriet, 2017). 

 
Skyplot och PDOP vid mätningarna gjorda i Hallen 2017-05-18 klockan 21:00 (Lantmäteriet, 2017). 
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Bilaga	6	

	

Jonosfäriska störningar södra Norrland 170514 (Lantmäteriet, 2017). 

 
Jonosfäriska störningar södra Norrland 170515 (Lantmäteriet, 2017). 

 
Jonosfäriska störningar södra Norrland 170517 (Lantmäteriet, 2017). 

 
Jonosfäriska störningar södra Norrland 170518 (Lantmäteriet 2017). 

 
Teckenförklaring jonosfäriska störningar (Lantmäteriet, 2017). 

 



31	
	

Bilaga	7	
	

Fullständig koordinatförteckning för alla mätningar med genomsnitt för varje 
observationstillfälle (grön cell = bättre noggrannhet vid observationstillfället, röd cell = 
sämre noggrannhet vid observationstillfället). 

	

	

	

 

Fullständig	jämförelse	FM,	EM
Östersund	1941890
Punkt/mätning Nord Öst Antal	satelliter PDOP Delta	X	(m) Delta	Y	(m) Radiell	avvikelse	(m) Medel

Referens 7	008	628.293 171	321.105
170514_09:45 7	008	628.286 171	321.100 14 1.6 0.007 0.005 0.0086

7	008	628.290 171	321.096 0.003 0.009 0.0095
7	008	628.292 171	321.096 0.001 0.009 0.0091

Medel 7	008	628.289 171	321.097 0.004 0.008 0.0085 0.0085
170514_15:35 7	008	628.286 171	321.101 14 1.5 0.007 0.004 0.0081

7	008	628.283 171	321.101 0.010 0.004 0.0108
7	008	628.286 171	321.102 0.007 0.003 0.0076

Medel 7	008	628.285 171	321.101 0.008 0.004 0.0088 0.0088
170515_09:00 7	008	628.293 171	321.099 15 1.4 0.000 0.006 0.0060

7	008	628.295 171	321.100 -0.002 0.005 0.0054
7	008	628.298 171	321.100 -0.005 0.005 0.0071

Medel 7	008	628.295 171	321.100 -0.002 0.005 0.0058 0.0058
170515_15:00 7	008	628.298 171	321.101 16 1.5 -0.005 0.004 0.0064

7	008	628.298 171	321.103 -0.005 0.002 0.0054
7	008	628.298 171	321.104 -0.005 0.001 0.0051

Medel 7	008	628.298 171	321.103 -0.005 0.002 0.0055 0.0055
170517_09:25 7	008	628.291 171	321.105 14 1.6 0.002 0.000 0.0020

7	008	628.285 171	321.104 0.008 0.001 0.0081
7	008	628.291 171	321.102 0.002 0.003 0.0036

Medel 7	008	628.289 171	321.104 0.004 0.001 0.0042 0.0042
170517_15:30 7	008	628.281 171	321.101 14 1.4 0.012 0.004 0.0126

7	008	628.289 171	321.103 0.004 0.002 0.0045
7	008	628.286 171	321.101 0.007 0.004 0.0081

Medel 7	008	628.285 171	321.102 0.008 0.003 0.0084 0.0084
Hallen	1941290
Punkt/mätning Nord Öst Antal	satelliter PDOP Delta	X	(m) Delta	Y	(m) Radiell	avvikelse	(m) Medel

Referens 7	007	497.656 141	680.173
170518_09:00 7	007	497.647 141	680.180 14 1.5 0.009 -0.007 0.0114

7	007	497.633 141	680.176 0.023 -0.003 0.0232
7	007	497.644 141	680.177 0.012 -0.004 0.0126

Medel 7	007	497.641 141	680.178 0.015 -0.005 0.0154 0.0154
170518_20:50 7	007	497.657 141	680.196 17 1.3 -0.001 -0.023 0.0230

7	007	497.655 141	680.195 0.001 -0.022 0.0220
7	007	497.653 141	680.198 0.003 -0.025 0.0252

Medel 7	007	497.655 141	680.196 0.001 -0.023 0.0234 0.0234

Medel	FM 0.0085
Medel	EM 0.0115
Differens 0.0030


