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Sammanfattning 

Det blir alltmer vanligt att utföra olika typer av geodetiska inmätningar med hjälp av GNSS och grunden 

till den här studien är att undersöka olika mätmetoder som kan tillämpas på punkter där fixlösning inte 

går att erhålla. Syftet blev således att ta fram ett resultat som visar om och i så fall hur stor skillnad det 

är mellan tre olika metoder samt vilken noggrannhet respektive metod uppvisar. De två metoderna som 

testats i studien är ortogonal inmätning och inmätning med dubbla avstånd. För dessa två metoder krävs 

utöver den vanliga utrustningen vid inmätning med GNSS endast några stakkäppar och ett mätband. Den 

tredje metoden är inmätning med totalstation som etablerats med RUFRIS (realtidsuppdaterad fristation) 

och den baseras på tidigare gjorda undersökningar och jämförs i studien med ortogonal inmätning och 

inmätning med dubbla avstånd. Vidare undersöks åtgången av tid och material i jämförelse med 

noggrannheten hos respektive mätmetod. 

Metoderna ortogonal inmätning och inmätning med dubbla avstånd testades 24 gånger vardera genom 

mätning mot sedan tidigare kända punkter med koordinater i SWEREF 99 13 30. Efter att resultaten 

analyserats drogs slutsatsen att det i den här studien inte går att skilja dessa två metoder åt 

kvalitetsmässigt. De uppvisade en medelavvikelse på 32 respektive 33 mm. Den metod som kan vara att 

föredra sett till material och tidsåtgång är inmätning med dubbla avstånd vilken också är något mer 

flexibel. 

Jämfört med RUFRIS så erbjuder de andra två metoderna inte lika hög noggrannhet, men ändå tillräcklig 

där inmätning sker med GNSS. Vid samma antal bakobjekt, vilket är två, går det att anta att en punkt 

kan mätas in via RUFRIS med en noggrannhet på mellan 55,1 och 12,6 mm beroende på geometrin för 

bakobjekten. Genom ökat antal bakobjekt minskar också osäkerheten i mätningarna vilket gör att 

RUFRIS ger fler valmöjligheter. Att mäta in den här typen av punkter med RUFRIS ger alltså en bättre 

noggrannhet och kontrollerbarhet. Men att använda metoden i dessa situationer kan betraktas som 

omotiverad då den kräver mer arbete, plats och utrustning samtidigt som de andra två metoderna ger en 

tillräcklig noggrannhet.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

GNSS-surveying is common today and it’s interesting to investigate methods that can be applied when 

the ambiguities cannot be fixed to the correct integer on a point that are involved. Three methods are 

compared and two of them tested, which are Two distances and backwards bearing and distance. N-RTK 

(Network- Real Time Kinematic) is used and both methods are measured 24 times each on four known 

points with coordinates in SWEREF 99 13 30. RUFRIS (Real Time Updated Free Station) is the third 

method and earlier studies are the background behind the comparison for this method. The consumption 

of time, material and quality are included parts of the comparison. 

RUFRIS can provide high precision results, but takes more time to establish, more equipment and 

requires free sights. An establishment with two back sights can give a precision between 55.1 and 12.6 

mm depending on the proliferation between the back sights. The result for two distance and backwards 

bearing and distance were found equivalent to each other. The mean deviation was 32 and 33 mm. 

Because of time, material and more flexibility is the method Two distances to prefer.  
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Begrepp 

 

Dold punkt:   En punkt där fixlösning inte erhålls. 

Fix:  Vid mätning med GNSS måste periodobekanta fixeras för att låg 

mätosäkerhet ska kunna uppnås, detta kallas fixlösning. 

GNSS:  Global Navigation Satellite System. Samlingsnamn för satellitbaserade 

positionsbestämningssystem. 

N-RTK:  Nätverks-RTK (Real Time Kinematic). Fasmätning i realtid med minst två 

GNSS-mottagare. 

RUFRIS:  RelatidsUppdaterad FRI Station. Totalstationens placering bestäms med 

GNSS-mätning via N-RTK.  

SWEPOS:  Lantmäteriets stödsystem innehållande fasta referensstationer för mätning 

med GNSS via N-RTK. 

SWEREF 99: Geodetiskt referenssystem som används nationellt i Sverige. Koordinaterna 

anges i Northing (N) och Easting (E).
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1 Inledning 

I det här inledande kapitlet kommer bakgrunden och syftet med studien att behandlas, även 

frågeställningen och de avgränsningar som gjorts i studien redogörs.   

1.1 Bakgrund 

Med tanke på att det blir allt vanligare att göra många typer av geodetiska mätningsjobb med GNSS är 

det intressant att undersöka metoder som kan tillämpas när fixlösning inte kan erhållas på den punkt som 

ska mätas in. Det finns metoder för inmätning av dold punkt i en GNSS-mottagarens handenhet. Av 

dessa kommer dubbla avstånd och ortogonal inmätning att behandlas i den här studien tillsammans med 

inmätning med totalstation etablerad via RUFRIS. De här tre metoderna är de vanligast använda i 

vardagligt arbete. Men det saknas dokumentation för noggrannheten gällande ortogonal inmätning och 

inmätning med dubbla avstånd. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur stor skillnad det är mellan metoderna samt vilken noggrannhet respektive 

metod uppvisar.  

1.3 Frågeställning 

 Vilken noggrannhet uppvisar respektive metod och vilken är bäst? 

 Vad skiljer metoderna åt sett till tidsåtgång i relation till förväntad noggrannhet?  

1.4 Avgränsningar 

Tre metoder jämförs i studien men bara två av dem testas empiriskt. Redan genomförda studier ligger till 

grund för den tredje metoden. De metoder som testas är ortogonal inmätning och inmätning med dubbla 

avstånd. Studien gäller enbart en mätning i plan.  
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2 Teori 

I följande kapitel förklaras bakgrundsinformation som redan är känd inom området, bland annat mätning 

med GNSS och N-RTK samt totalstation, felkällor, kvalitetsmått med förklaring av formler som används 

vid beräkning för att avgöra kvaliteten samt teori om RUFRIS. 

2.1 Mätning med GNSS 

GNSS (Global Navigation Satellite System) är ett samlingsnamn för de satellitbaserade 

positionsbestämningssystemen. De två största är idag GPS från USA och det ryska GLONASS. Kina har 

ett under utbyggnad som kallas BeiDou och även EU har civila Galileo under utveckling.  

För att mäta med GNSS i Sverige behövs sikt uppåt och helst fritt mot söder där de flesta satelliterna 

befinner sig. GLONASS har även bana över norra Sverige vilket inte GPS-satelliterna har. Vid mätning 

med GNSS bör därför de parametrarna finnas i åtanke för att få bra kontakt med satelliterna. Fördelen 

med att mäta med GNSS är att sikt mellan punkter som ska mätas in inte behövs som vid traditionell 

mätning (Harrie 2013). 

2.1.1 Uppbyggnad 

Vad det gäller uppbyggnaden av de olika GNSS-systemen är de snarlika varandra. Nedan förklaras GPS-

systemet vilket består av tre segment: 

Rymdsegmentet består av satelliterna som har sin bana runt jorden. GPS är konstruerat så att sikt till 

minst fyra satelliter alltid ska finnas oberoende vart på jorden en mätning görs. Det behövs 24 stycken 

satelliter för att täcka hela jorden. De senaste åren har 31 stycken satelliter varit operativa för att 

garantera att de 24 satelliterna ska vara funktionella 95 % av tiden (GPS, Gov 2015). Deras omloppstid 

är ungefär 11 timmar och 58 minuter. Satelliterna befinner sig i sex stycken banplan med en lutning på 

55 grader mot ekvatorsplanet och på en höjd av 20 200 kilometer (Harrie 2013). 

I kontrollsegmentet ingår driftledningscentral och spårstationer. Stationerna är utrustade med GPS-

mottagare i ett känt läge med koordinater i WGS 84, vilket är ett tredimensionellt referenssystem som är 

globalt anpassat. Dessa möjliggör att satelliternas positioner kan beräknas och ta emot 

klockkorrektioner. Stationerna är utplacerade runt jorden för att varje satellit alltid ska kunna spåras från 

minst en kontrollstation. Satelliternas signaler bär ett meddelande om sin position och dess status. 

Kontrollstationerna sköter underhållet på satelliterna och kan åtgärda instrumentfel om det behövs för att 

de ska fortsätta i sin tänkta bana. Det finns permanenta stationer vilka mäter mot alla GPS satelliter som 

finns tillgängliga. Satelliternas data kan nås via internet (Harrie 2013; se även LMV Kompendium 

2011). 

Användarsegmentet innefattar alla GNSS-mottagare som finns på jorden, både civila och militära. Dessa 

tar emot signaler från alla i området tillgängliga satelliter. I GNSS-mottagare finns antingen en inbyggd 



9 
 

eller extern antenn för mottagandet av signaler. Med hjälp av en modul som finns hos de flesta GNSS-

mottagare kan beräkning av position, klockfel och hastighet ske (Harrie 2013; se även LMV 

Kompendium 2011). 

2.1.2 Positionsbestämning 

För positionsbestämning med GNSS finns två olika metoder: Absolutpositionering och relativ 

positionering. Vid absolutpositionering mäter GNSS-mottagaren direkt emot satelliterna medan relativ 

mätning görs med minst två GNSS-mottagare. Absolut mätning ger lägre noggrannhet än relativ 

mätning då många felkällor går att eliminera med den relativa metoden (LMV Kompendium 2011). 

Vid bestämingen av position finns det även olika sätt att ta emot signaler ifrån satelliterna på. Det sker 

alltingen genom kodmätning eller bärvågs-/fasmätning. Fasmätning ger mycket högre noggrannhet än 

kodmätning, dock krävs mycket mer avancerade mottagare för fasmätning. Positionen kan bestämmas 

direkt vid själva mätningen, i realtid, men den kan också manuellt behandlas efteråt vilket är vanligt vid 

mätningar som pågår under en längre tid (LMV Kompendium 2011). 

2.1.3 N-RTK 

RTK (Real Time Kinematic) betyder fasmätning i realtid med en rörlig mottagare.  Mätning med N-

RTK innebär mätning relativt mot fasta referensstationer. För mätning med N-RTK behövs fri sikt mot 

satelliterna för att erhålla fixlösning och för att få en hög noggrannhet behöver periodobekanta lösas. 

Därefter kan mätningar utföras på bara några sekunder. Medelfelet som förväntas vid mätning med N-

RTK är 1,5-3 centimeter (Harrie 2013; se även LMV Kompendium 2011). 

Fördelarna med mätmetoden är att osäkerheten i mätningen kan avläsas direkt på plats och att GNSS-

mottagaren kan flyttas med bibehållen låsning gör att mätningar genomförs snabbt och enkelt. Genom 

nätet med referensstationerna kan felkällor så som atmosfärstörningar elimineras och korrektioner 

bearbetas eftersom metoden innebär att två eller flera referensmottagare används (Harrie 2013; se även 

LMV Kompendium 2011). 

2.1.4 SWEPOS 

Lantmäteriet har ett stödsystem för mätning med N-RTK tillgängligt för användare, SWEPOS. Det är ett 

internationellt anpassat nät med permanenta referensstationer skapat för mätning med GNSS. Nätet av 

stationer är fortfarande under utbyggnad. Som längst befinner sig idag en del stationer 70 kilometer från 

varandra. Men efter förtätningen som pågår i landet ska avståndet minskas till 35 kilometer mellan 

referensstationerna. Detta görs för att högre noggrannhet ska kunna uppnås (Lantmäteriet, SWEPOS 

2015). 
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2.2  Mätning med totalstation 

En totalstation är en kombination av en teodolit, som mäter vinklar, och ett EDM-instrument 

(elektrooptiskt avståndsmätningsinstrument) som mäter längder (Harrie 2013). Genom mätning av 

horisontal- och vertikalvinklar samt lutande längder görs avancerade beräkningar i instrumentet. Det 

innehåller också en enhet för minne som gör datalagring möjlig (LMV Kompendium 2011). En 

totalstation mäter med mycket hög precision men är dyr i inköp och kräver goda kunskapar för 

användning. 

För att etablera totalstationen finns några olika metoder. Det går att göra det via kända punkter på 

marken eller med hjälp av GNSS. 

2.3 Felkällor 

Varken observatörer eller instrument är någonsin fullständiga vilket innebär att det aldrig går att 

genomföra mätningar het felfritt. Mätfel går att dela in i tre stycken olika grupper: grova fel, 

systematiska fel och slumpmässiga fel (Från tumstock till GPS 2010). 

2.3.1 Grova fel 

Grova fel orsakas av slarv, förväxlingar, felskrivning m.m. (Från tumstock till GPS 2010). Dessa fel är 

alltså personrelaterade och kan endast upptäckas genom kontroller som exempelvis upprepade 

mätningar.  

Grova fel kan i det här fallet t.ex. vara att inte hålla mätstången med GNSS-mottagaren på i lod vid 

inmätning och att stakkäppar inte placerats i rak linje vid ortogonal mätning eftersom det sker med hjälp 

av enbart ögat. Mätbandet kan läsas av fel eller avståndet bli fel inskrivet i handenheten då det görs 

manuellt. Flera exempel är att mätbandet inte blir helt sträckt mellan punkterna eller att mätning görs när 

fixlösning inte är låst. 

2.3.2 Systematiska fel 

Systematiska fel ger förutbestämda fel (Från tumstock till GPS 2010). Felen är återkommande och kan 

vara svåra att upptäcka. Det går att eliminera dem genom kontroll av sin utrustning, t.ex. kalibrering av 

instrument. Systematiska fel som upptäcks i efterhand kan oftast korrigeras då de är konstanta. 

Här finns det felkällor som kan reduceras vid relativ mätning. Exempel på det är när satelliterna inte 

riktigt håller sin planerade bana runt jorden eller när satellitsignalerna går genom jonosfären vilken 

består av laddade partiklar till följd av solstrålning och medför att satellitsignalerna kan gå en längre 

väg. Även klockfel kan reduceras vid relativ mätning. Klockfel innebär att signalen inte sänds ut vid 

angivet klockslag eller att det inte tas emot vid angiven tidpunkt (Lantmäteriet, Felkällor 2015). 
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2.3.3 Slumpmässiga fel 

Slumpmässiga eller tillfälliga fel är det som återstår när grova och systematiska fel eliminerats. De kan 

inte undvikas, enbart effekten av dem kan minskas genom att göra flera mätningar (Från tumstock till 

GPS 2010). 

Exempel på slumpmässigt fel som är svåra att eliminera är vädret som ger sin påverkan på GNSS-

signalen i troposfären. Det är främst vattenånga som orsakar problem och att mängden ånga varierar hela 

tiden gör det svårt att eliminera. Även flervägsfel är ett slumpmässigt fel och det innebär att 

satellitsignalerna reflekteras på något annat objekt innan de når mottagaren. Det ger upphov till för långt 

mätt avstånd. Detta kan vara byggnaders väggar, tak eller träd. För att reducera flervägsfel kan mätning 

utföras under en längre tid (Lantmäteriet, Felkällor 2015). 

2.4 Kvalitetsmått 

För mätningars kvalitet används begreppen precision och noggrannhet. Precision innebär liten spridning 

mellan upprepade mätningar. Noggrannhet anger mätningarnas överensstämmelse med det sanna värdet 

(Från tumstock till GPS 2010). Ett antal formler har använts för kontroll av dessa. 

Varje enskild mätning jämförs först med det sanna värdet (koordinaterna) genom beräkning av radiell 

avvikelse (r).  

r = ���² + ��² 

dN och dE = skillnaden mellan sant och mätt värde 

 

Genomsnittet av dessa beräknas för ett få en medelavvikelse (m), riktighet, för att sedan kunna beräkna 

fram standardosäkerheten. 

m = 
∑ �

�
 

Σr = summan av alla radiella avvikelser 

n = antalet avvikelser 
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RMS (noggrannhet, medelfel) är spridningen kring det sanna värdet (HMK Intro, 2013). 

RMS = �
∑ �²

�
 

Σr² = summan av alla radiella avvikelser i kvadrat 

n = antalet avvikelser 

 

Standardosäkerheten (standardavvikelse, precisionen) är spridningen kring medeltalet (HMK Intro, 

2013). Den talar om hur bra upprepade mätningar stämmer överens inbördes. 

STD = �
∑(��ē)²

���
 

Σ(e-ē)² = summan av enskild mätning minus medeltalet av mätningar i kvadrat 

n-1 = antalet avvikelser minus 1 

 

2.5 RUFRIS 

RUFRIS (realtidsuppdaterad fristation) innebär att en totalstations placering bestäms med hjälp av direkt 

GNSS-mätning via N-RTK. För att göra en stationsetablering med RUFRIS krävs en GNSS-mottagare 

och en totalstation som är kompatibel med varandra. Ett prisma fästs på GNSS-mottagarens mätstång. 

Samtidigt som mätningar mot satelliter för positionsbestämning sker mäter totalstationen vinklar och 

längder mot prismat på mätstången. Efter att två punkter mäts in är totalstationen etablerad, men desto 

fler punkter ger upphov till bättre resultat (HMK ReGe 2014). 

Holmeuz (2009) har undersökt hur spridning, avstånd och antal punkter påverkar etableringen med 

RUFRIS. Hans studie sammanfattas enligt nedan (Holmeuz 2009). 

 Precision i plan beror på antalet gemensamma punkter och deras spridning runt TS. 

 Precision i plan förbättras bara marginellt om man ökar antalet gemensamma punkter över 15 st. 

 Precision i plan förbättras bara marginellt om man ökar sektor över 200 gon. 

 Precision i plan ökar signifikant om man ökar radiell spridning av gemensamma punkter inom 

mindre sektorer. För sektorer större än 200 gon är radiell spridning oviktig. 
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 Avgörande faktor för precisionen är precision av GPS-koordinater. Precision av TS-mätningar 

bidrar inte till fristationens precision. Man får samma precision som visas i den här rapporten 

även om man antar en enkel TS med vinkelprecision 3 mgon och avståndsprecision 5 mm. 

 Man kan uppnå 3 mm precision i plan och 2.4 mm i höjd med 30 eller flera gemensamma 

punkter spridda jämnt runt TS. 

 För att öka orienteringsprecision och därigenom öka precision av inmätta punkter, gemensamma 

punkter bör ligga längre bort från totalstation (ca 50 m) eller man måste orientera totalstation mot 

ett befintligt bakåtobjekt. 

 GPS/TS-metoden ger bara marginellt sämre precision jämfört med klassisk polärmetod. 

I diagramet i Figur 1 på följande sida som är tagen ur Holmeuz (2009) rapport beskrivs noggrannheten i 

stationsetableringar i olika förhållanden. Antalet bakobjekt varierar mellan två och 100 stycken 

samtidigt som spridningen mellan dem också varierats.  

 

Figur 1 – Diagram taget ur Holmeuz (2009) som beskriver antalet bakobjekt och dess spridning kring 

instrumentet i relation till medelfel. 

Mätningarna i Holmeuz (2009) studie är gjorda med instrument från Leicas SmartPole system, närmare 

bestämt med totalstationen TPS 1200+. Den finns i flera varianter, så vid beräkning av systemets 

medelfel vid inmätning av punkter efter etablering antogs värdet för den av varianterna som är minst 

precis. Medelfelet som antogs och användes vid beräkningar i studien är följande: 

σHV = σVV = 1.5 mgon 

σLL = 1 mm + 1.5 ppm in standard mode 

σLL = 3 mm + 1.5 ppm in tracking mode 
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3 Metod 

Detta kapitel motiverar val av metod för studien och redogör för hur datainsamlingen utförts samt 

förklarar tillvägagångssättet för arbetet som praktiskt gjorts i fält.  

3.1 Metodval 

Med tanke på att denna studies syfte är att undersöka noggrannheten i mätningar klassas den som 

kvantitativ då resultatet kommer att presenteras i siffror, vilket tydligt framgår av Maria Björklund och 

Ulf Paulsson (Björklund & Paulsson 2013). De nämner att i en kvantitativ studie kan informationen 

innebära matematiska formler och att informationen som samlats har gjorts mätbar samt att värdering 

kan göras numeriskt. 

3.2 Datainsamling 

Inför studien samlades information och kunskap in för att få en förståelse om tidigare undersökningar 

och antaganden som gjorts inom området. För detta användes litteraturstudier som metod. Vid 

litteraturstudier innebär det en användning av sekundärdata. Det som måste reflekteras över då är att 

informationen kan vara vinklad och inte heltäckande då den är framtagen i ett annat syfte än vad den 

egna studien riktar sig mot (Björklund & Paulsson 2013). 

Mätningarna som genomfördes under studien har gjordes genom experiment. Experiment utförs vid 

kontrollerade former och är av en sådan uppbyggnad att den ska skildra verkligheten (Björklund & 

Paulsson 2013). 

3.3 Generell strategi  

Metoderna som har testats i den här studien används i vardagligt mätningsarbete i de sammanhang där 

fix inte erhålls på punkter som ska mätas in. Båda metoderna går ut på att söka fix på två intilliggande 

platser. Var fix erhålls i dessa situationer varierar mellan varje tillfälle. Av den anledningen gjordes alla 

testmätningar slumpmässigt och inte efter något speciellt mönster för att ge en så verklighetstrogen bild 

som möjligt. En undersökning av hur varje metod tillämpas för bästa resultat ansågs inte relevant 

eftersom den vardagliga användningen av dem beror helt och hållet på förhållanden i området och oftast 

inte går att anpassa. 

Alla testmätningar genomfördes mot punkter med sedan tidigare kända koordinater i SWEREF 99 13 30 

vilket gjorde att resultaten kunde jämföras emot ett verkligt värde. För att i stor utsträckning kunna 

variera testmätningarnas utformning valdes punkter i ett område där fix går att erhålla. Att genomföra 

detta på punkter som i verkligheten inte är dolda ses som en fördel jämfört med att använda ett antal 

dolda punkter då variationer i mätningarna inte skulle kunna göras i samma utstäckning. Resultatet blir 

på så sätt mer relevant för mätningar med den här metoden än om enbart specifika fall undersöks.  
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3.4 Fältmätningsområde 

Området där mätningarna genomförts är intill Hus 21 inom Karlstads Universitetsområde, (N 6586100, 

E 419495). Koordinaterna är angivna i SWEREF 99. Se Figur 2 nedan på Hus 21 med omgivning. 

 

Figur 2 – Hus 21 vid Karlstads universitet och dess omgivning (Eniro.se). 

De punkter med sedan tidigare kända koordinater som användes vid testmätningarna är etablerade vid en 

kurs i Byggmätning (NGGB66) våren 2015 inom Mät- och Kartteknikprogrammet vid Karlstads 

universitet.  

Testpunkterna är framtagna enligt standardkraven för bruksnät vilka återfinns i SIS-TS 21143:2013 

(Tabell A.8 - Bruksnät i plan). Nätutjämning vid en etablering ska enligt HMK ha en kontrollbarhet på 

minst 0,50 och nätet som gjordes för att skapa dessa punkter har en kontrollbarhet på 0,51. Det enligt 

HMK högst tillåtna grundmedelfelet är 1,15 och dessa punkter har ett medelfel på 0,92. För en 

sammanställning av nätets kvalitet, se bilaga 1. 
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Punkterna är markerade med spik i asfalt och benämns då med bokstaven S framför respektive nummer. 

Ur nätet är fyra punkter utvalda för studien. Valet av punkter gjordes efter hur tillgången på fixlösning 

var i deras omgivning. Se de numrerade punkternas lägen i Figur 3 nedan.  

 

Figur 3 – Testpunkternas lägen kring Hus 21 (Eniro.se). 

3.5 Genomförande av mätningar 

Mätningarna som ligger till grund för studien genomfördes under tre dagar i början av en fyra 

veckorsperiod. Varje metod testades 24 gånger. Sex stycken mätningsomgångar gjordes på fyra olika 

punkter med båda metoderna. Vid varje inmätning av en dold punkt mättes två hjälppunkter in med N-

RTK. Dessa koordinatbestämdes genom medeltalsbildning av 30 stycken insamlade positioner med 

minst 1 sekunds mellanrum. Fixlösning med en noggrannhet högre än 0,04 meter accepterades inte vid 

inmätning av hjälppunkterna. Valet av antalet mätningar vid medeltalsbildning och maxtillåtna 

noggrannhet är valda utifrån rekommendationer i HMK (HMK ReGe 2014). 
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3.5.1 Ortogonal inmätning 

Metoden ortogonal inmätning är till för att kunna mäta in punkter där fixlösning inte går att få. De 

material som användes för att mäta in de dolda punkterna via ortogonalmätning var tre stakkäppar, ett 

mätband och en GNSS-mottagare av typen Leica Viva GS 15 på mätstång med tillhörande handenhet CS 

15.  Kravet för att metoden ska kunna genomföras är att det på rimligt avstånd från den aktuella punkten 

finns en öppen gata i terrängen för att få fri sikt emot satelliterna. 

Mätningarna gjordes med uppkoppling mot SWEPOS N-RTK tjänst. Den dolda punkten beräknades 

med hjälp av avstånd i en känd riktning. För att göra en beräkning av den dolda punktens läge behöver 

två hjälppunkter, A och B, mätas in och sedan avståndet mellan en av dessa och den dolda punkten. 

Vilken av dem som används vid avståndsberäkningen är valbart. 

Vid varje inmätning placerades först en stakkäpp i lod över den dolda punkten. Därefter sattes stakkäpp 

A ut i linje med den dolda punkten på ett slumpmässigt avstånd beroende på terrängen. Den tredje 

stakkäppen B placerades sedan på lämpligt avstånd ut i linje med de andra två. Viktigt var att 

stakkäpparna noggrant placerades i rak linje så gott det gick utifrån enbart ögonmått. Hjälppunkterna A 

och B mättes in med N-RTK med ett medelvärde av 30 positioner på varje punkt. Därefter skrevs 

avståndet ifrån den dolda punkten till hjälppunkt B in i handenheten för att sedan kunna beräknas och få 

koordinater i SWEREF 99 13 30. 

 

Figur 4 – En skiss över hur metoden ortogonal inmätning av dold punkt går till. 

 

3.5.2 Inmätning med dubbla avstånd 

För att mäta in en dold punkt med metoden dubbla avstånd användes en GNSS-mottagare av typen Leica 

Viva GS 15 på mätstång med tillhörande handenhet CS 15 och ett mätband för mätning av avstånd. 

GNSS-mottagaren var uppkopplad emot SWEPOS N-RTK-tjänst.  

Till att börja med placerades GNSS-mottagaren på en närbelägen plats där fix erhölls, på en så kallad 

hjälppunkt. Hjälppunkten mättes in och koordinatbestämdes genom medelvärdet av 30 stycken 
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insamlade positioner. Avståndet ifrån mottagaren till den dolda punkten mättes sedan med måttband och 

angavs i GNSS-mottagarens handenhet och lagrades som hjälppunkt A. Efter det placerades GNSS-

mottagaren på ytterligare en plats, hjälppunkt B, där fix också återfanns. På samma sätt som hjälppunkt 

A koordinatbestämdes hjälppunkt B och avståndet till den dolda punkten mättes och lagrades i 

handenheten.  

Vid inmätning av hjälppunkterna bildade dessa tillsammans med den dolda punkten en triangel. Detta 

gjorde att en bestämning av den dolda punktens position kunde beräknas i handenheten. I instrumentet 

skapas en linje mellan hjälppunkterna med riktningen A till B. För att beräkna fram en koordinat på den 

dolda punkten angavs i handenheten på vilken sida om denna linje den dolda punkten var belägen. Vid 

exemplet i Figur 5 nedan ligger den dolda punkten på vänster sida om linjen. 

Avståndet mellan alla tre punkterna varierades slumpmässigt under samtliga mätningar.  

 

Figur 5 – En skiss över hur inmätning av dold punkt med metoden dubbla avstånd går till. 
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4 Resultat av datainsamling 

Här presenteras resultatet av testmätningarna utförda enligt metoderna ortogonal inmätning och 

inmätning med dubbla avstånd. En presentation av resultatet av den litteraturstudie som gjorts om 

RUFRIS redovisas också i kapitlet. 

4.1 Ortogonal 

Alla de 24 inmätningar som gjordes med den ortogonala metoden ansågs representativa för studien och 

ett sammanställt resultat av dem presenteras i tabell 1 nedan. En presentation för alla mätningar på 

respektive punkt återfinns i följande kapitel. 

Tabell 1 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla 24 mätningar med den ortogonala 

metoden.  

Medelavvikelse 
 

0,032 

RMS 
 

0,038 

Standardosäkerhet 0,021 

 

4.1.1 Punkt S22 

Nedan följer en sammanställning av mätningarna mot punkt S22 med den ortogonala metoden. 

Tabell 2 – Visar skillnaden i N och E, radiell avvikelse, den med måttband mätta längden ifrån den 

dolda punkten till hjälppunkt A och B samt vilken kvalité det var på mätningen för varje hjälppunkt. 

Mätning dN dE rad.avv Längd A Längd B Fix A Fix B 

S22 01 -0,020 -0,004 0,020 6,025 12,440 0,023 0,019 

S22 02 -0,001 0,008 0,008 6,458 11,742 0,012 0,019 

S22 03 -0,046 -0,054 0,071 11,698 21,577 0,028 0,029 

S22 04 0,000 0,011 0,011 11,065 19,477 0,016 0,022 

S22 05 -0,027 0,029 0,040 7,006 13,795 0,023 0,022 

S22 06 0,021 -0,034 0,040 6,154 13,016 0,024 0,013 

Tabell 3 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla mätningar mot punkt S22 med den 

ortogonala metoden.  

Medelavvikelse 0,032 

RMS 0,038 

Standardosäkerhet 0,024 
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4.1.2 Punkt S26 

Nedan följer en sammanställning av mätningarna mot punkt S26 med den ortogonala metoden. 

Tabell 4 – Visar skillnaden i N och E, radiell avvikelse, den med måttband mätta längden ifrån den 

dolda punkten till hjälppunkt A och B samt vilken kvalité det var på mätningen för varje hjälppunkt. 

Mätning dN dE rad.avv. Längd A Längd B Fix A Fix B 

S26 01 -0,010 0,041 0,042 5,765 11,622 0,026 0,023 

S26 02 0,003 -0,006 0,007 4,458 10,784 0,023 0,024 

S26 03 0,004 -0,018 0,018 11,993 21,794 0,027 0,029 

S26 04 -0,033 -0,021 0,039 6,838 16,610 0,034 0,031 

S26 05 0,008 -0,058 0,059 17,606 23,037 0,019 0,022 

S26 06 -0,022 -0,050 0,055 12,987 29,558 0,026 0,028 

Tabell 5 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla mätningar mot punkt S26 med den 

ortogonala metoden.  

Medel 0,037 

RMS 0,041 

STD 0,020 

 

4.1.3 Punkt S27 

Nedan följer en sammanställning av mätningarna mot punkt S27 med den ortogonala metoden. 

Tabell 6 – Visar skillnaden i N och E, radiell avvikelse, den med måttband mätta längden ifrån den 

dolda punkten till hjälppunkt A och B samt vilken kvalité det var på mätningen för varje hjälppunkt. 

Grön markering innebär bäst resultat av alla mätningar med den här metoden och röd innebär sämst 

resultat av alla mätningar med den här metoden. 

Mätning dN dE rad.avv Längd A Längd B Fix A Fix B 

S27 01 0,011 -0,046 0,047 6,974 13,753 0,021 0,015 

S27 02 0,004 0,002 0,004 6,873 13,850 0,020 0,020 

S27 03 -0,008 -0,008 0,011 12,108 24,342 0,018 0,021 

S27 04 -0,008 0,020 0,022 13,488 22,706 0,015 0,022 

S27 05 -0,022 0,028 0,036 20,978 29,004 0,015 0,016 

S27 06 0,008 -0,083 0,083 20,508 27,246 0,018 0,015 

Tabell 7 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla mätningar mot punkt S27 med den 

ortogonala metoden.  

Medel 0,034 

RMS 0,043 

STD 0,029 
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4.1.4 Punkt S29 

Nedan följer en sammanställning av mätningarna mot punkt S29 med den ortogonala metoden. 

Tabell 8 – Visar skillnaden i N och E, radiell avvikelse, den med måttband mätta längden ifrån den 

dolda punkten till hjälppunkt A och B samt vilken kvalité det var på mätningen för varje hjälppunkt. 

Mätning dN dE rad.avv. Längd A Längd B Fix A Fix B 

S29 01 -0,036 0,021 0,042 6,458 11,742 0,014 0,016 

S29 02 0,010 -0,008 0,013 6,321 12,403 0,024 0,016 

S29 03 0,020 -0,013 0,024 11,378 22,588 0,026 0,017 

S29 04 -0,010 0,033 0,034 11,620 25,282 0,026 0,029 

S29 05 0,014 0,000 0,014 9,435 17,581 0,028 0,020 

S29 06 -0,013 0,032 0,035 12,199 24,398 0,023 0,020 

Tabell 9 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla mätningar mot punkt S29 med den 

ortogonala metoden.  

Medel 0,027 

RMS 0,029 

STD 0,012 

 

4.2 Dubbla avstånd 

En av mätningarna som gjordes med metoden dubbla avstånd visade stor avvikelse och har uteslutits ur 

beräkningarna. Troligen föreligger ett grovt fel uppkommet vid avläsning av måttbandet eller vid 

inmatning av avståndet till en av punkterna i handenheten. Resterande 23 mätningar är sammanställda i 

tabell 10 nedan. 

Tabell 10 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla 23 mätningar som gjordes med 

dubbla avstånd. 

Medelavvikelse 
 

0,033 

RMS 
 

0,039 

Standardosäkerhet 0,021 
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4.2.1 Punkt S22 

Nedan följer en sammanställning av mätningarna mot punkt S22 med metoden dubbla avstånd. 

Tabell 11 – Visar skillnaden i N och E, radiell avvikelse, den med måttband mätta längden ifrån den 

dolda punkten till hjälppunkt A och B samt vilken kvalité det var på mätningen för varje hjälppunkt. 

Grön markering innebär bäst resultat av alla mätningar med den här metoden. 

Mätning dN dE rad.avv. Längd A Längd B Fix A Fix B 

S22 01 -0,009 -0,003 0,009 10,832 11,120 0,031 0,028 

S22 02 
       S22 03 0,026 -0,034 0,043 14,065 25,088 0,016 0,020 

S22 04 0,024 -0,018 0,030 19,417 19,199 0,019 0,021 

S22 05 -0,005 -0,027 0,027 14,345 11,927 0,021 0,020 

S22 06 -0,003 0,011 0,011 33,172 23,038 0,015 0,030 

Tabell 12 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla mätningar mot punkt S22 mätt 

med dubbla avstånd.  

Medel 0,024 

RMS 0,027 

STD 0,014 

 

4.2.2 Punkt S26 

Nedan följer en sammanställning av mätningarna mot punkt S26 med metoden dubbla avstånd. 

Tabell 13 – Visar skillnaden i N och E, radiell avvikelse, den med måttband mätta längden ifrån den 

dolda punkten till hjälppunkt A och B samt vilken kvalité det var på mätningen för varje hjälppunkt. Röd 

markering innebär sämst resultat av alla mätningar med den här metoden. 

Mätning dN dE rad.avv. Längd A Längd B Fix A Fix B 

S26 01 -0,015 -0,055 0,057 8,943 8,744 0,024 0,026 

S26 02 -0,029 0,080 0,085 16,394 14,760 0,029 0,032 

S26 03 -0,030 -0,076 0,082 3,091 6,216 0,024 0,036 

S26 04 0,037 -0,016 0,040 6,308 7,738 0,022 0,019 

S26 05 -0,019 0,006 0,020 4,540 17,506 0,021 0,020 

S26 06 0,012 -0,041 0,043 32,804 18,386 0,024 0,024 

Tabell 14 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla mätningar mot punkt S26 mätt 

med dubbla avstånd.  

Medel 0,054 

RMS 0,059 

STD 0,025 



23 
 

4.2.3 Punkt S27 

Nedan följer en presentation och sammanställning av mätningarna mot punkt S27 med metoden dubbla 

avstånd. 

Tabell 15 – Visar skillnaden i N och E, radiell avvikelse, den med måttband mätta längden ifrån den 

dolda punkten till hjälppunkt A och B samt vilken kvalité det var på mätningen för varje hjälppunkt. 

Mätning dN dE rad.avv. Längd A Längd B Fix A Fix B 

S27 01 0,010 -0,037 0,038 14,543 12,821 0,019 0,017 

S27 02 -0,021 0,002 0,021 23,485 22,227 0,018 0,017 

S27 03 0,001 0,010 0,010 7,360 6,731 0,024 0,021 

S27 04 -0,019 0,007 0,020 22,140 30,191 0,016 0,019 

S27 05 -0,024 -0,005 0,025 25,481 22,440 0,016 0,016 

S27 06 -0,018 -0,002 0,018 30,355 21,836 0,023 0,022 

Tabell 16 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla mätningar mot punkt S26 mätt 

med dubbla avstånd.  

Medel 0,022 

RMS 0,024 

STD 0,009 

 

4.2.4 Punkt S29 

Nedan följer en presentation och sammanställning av mätningarna mot punkt S29 med metoden dubbla 

avstånd. 

Tabell 17 – Visar skillnaden i N och E, radiell avvikelse, den med måttband mätta längden ifrån den 

dolda punkten till hjälppunkt A och B samt vilken kvalité det var på mätningen för varje hjälppunkt. 

Mätning dN dE rad.avv Längd A Längd B Fix A Fix B 

S29 01 -0,018 -0,013 0,022 13,754 12,715 0,017 0,018 

S29 02 0,054 -0,015 0,056 15,752 15,909 0,020 0,026 

S29 03 0,013 -0,014 0,019 7,265 9,011 0,028 0,033 

S29 04 0,014 -0,001 0,014 13,638 11,524 0,024 0,021 

S29 05 -0,034 0,021 0,040 13,734 8,861 0,024 0,032 

S29 06 -0,006 0,017 0,018 6,862 10,620 0,017 0,016 

Tabell 18 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla mätningar mot punkt S29 mätt 

med dubbla avstånd.  

Medel 0,028 

RMS 0,032 

STD 0,016 
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4.3 RUFRIS 

Enligt tidigare studier om RUFRIS (Holmeuz, 2011) går det att utläsa att en stationsetablering med en 

noggrannhet på 3 mm i plan går att uppnå. Det resultatet gäller vid etablering med minst 30 bakobjekt.  

Sett till det minsta antalet bakobjekt som krävs, vilket är två, går det att uppnå en noggrannhet i 

stationsetableringen på ca 12 mm enligt diaramet i avsnitt 2.5 RUFRIS. Dock krävs då en spridning av 

bakobjekten på en sektor på minst 200 gon. Med en spridning på enbart 20 gon för två bakobjekt uppnås 

endast en noggrannhet på ca 55 mm, men med en ökning till 50 gon eller mer går det att komma under 

ca 25 mm noggrannhet för stationsetableringen. 

För att kunna anta med vilken noggrannhet en punkt kan mätas in med etablering via RUFIS behöver 

också osäkerheten för inmätningen beräknas, se resultatet i tabell 19. Vid denna beräkning används 

uppgifterna i kapitel 2.5 RUFRIS. 

Leica Viva   

u (L) 3 mm + 1,5 ppm 

u (V) 1,5 mgon 

    

Tvärmått 2,36 

Radiell avvikelse 3,93 mm 

Tabell 19 – Den beräknade standardosäkerhet som Leica Viva SmartPole mäter på 100 meters avstånd. 
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5 Analys 

En analys av varje mätmetod samt en sammanställning och jämförelse presenteras i det här kapitlet. 

5.1 Ortogonal inmätning 

Metoden kräver att två punkter i linje med varandra och den dolda punkten går att erhålla fix på. Det kan 

vara svårt och ta tid att syfta in linjen och eftersom det görs med ögonmått kan det också ge upphov till 

grova fel. Att sedan mäta in avstånden med mätband och manuellt knappa in dem i handenheten 

innehåller också flera tillfällen där fel kan uppstå. Det är lättare för två personer att utföra inmätningen 

tillsammans. Förutom det material som redan används vid inmätning med GNSS krävs tre stycken 

stakkäppar och ett måttband. 

Det tar ca 8-10 minuter att genomföra en inmätning av en dold punkt med den ortogonala metoden. 

Inom det tidsintervallet ingår utstakning av käppar samt inmätning och beräkning av den dolda punkten. 

Tiden som går åt till att hitta fix för lämplig placering av hjälppunkterna ingår inte i beräkningen då det 

är olika från gång till gång. 

I Figur 6 nedan är den radiella avvikelsen för alla 24 inmätta punkter ställd i relation till längden som 

mättes till hjälppunkt B. Ett svagt mönster om att längre avstånd ger upphov till högre avvikelse går att 

utläsa, vilket också ses som logiskt då felen ökar med längden vid mätning med mätband. Det blir 

svårare att hålla det rakt och riktigt sträckt desto längre avståndet är. 

 

Figur 6 – Den radiella avvikelsen ställd emot längden till punkt B då det är den som legat till grund för 

beräkningen av den dolda punktens koordinat. 
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5.2 Inmätning med dubbla avstånd 

Hjälppunkterna där fix ska gå att erhålla är med den här metoden inte direkt beroende av varandra. Det 

enda som krävs är att de tillsammans med den dolda punkten bildar en triangel i någon form vilket gör 

metoden ganska flexibel. Mätning och avläsning av mätbandet samt inmatningen av måtten i 

instrumentet kan ge upphov till grova fel. Metoden är lättare att genomföra för två personer. Utöver den 

vanliga utrustningen som krävs vid inmätning med GNSS behöver endast ett mätband för 

genomförandet. 

Tidsåtgången för metoden beräknas till 6-8 minuter. Inom den tiden ingår inmätning och beräkning. 

Tiden det tar att leta lämpliga platser där fix går att erhålla ingår inte eftersom det från gång till gång 

varierar. 

I diagramet nedan är medellängden för hjälppunkterna vid varje mätning ställd emot den radiella 

avvikelsen för varje beräknad dold punkt, se Figur 7. Här finns inget samband att se. Däremot finns ett 

lite tydligare mönster om att den radiella avvikelsen påverkats av med vilken kvalité det var på 

fixlösningen vid inmätningen av hjälppunkterna. Ett diagram där medel av båda punkternas fix i relation 

till radiell avvikelse finns presenterat längre ned, se Figur 8. 

 

Figur 7 – Den radiella avvikelsen ställd emot medellängden för hjälppunkt A och B eftersom de båda 

används i beräkningen för den dolda punktens koordinat. 
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Figur 8 – Den radiella avvikelsen ställd emot medelfix för hjälppunkt A och B eftersom de båda används 

i beräkningen för den dolda punktens koordinat. 

 

5.3 Inmätning med RUFRIS 

För inmätning av en dold punkt med den här metoden krävs förutom den vanliga GNSS-utrustningen 

även en totalstation som den är kompatibel med samt ett 360° prisma att fästa på GNSS-mottagarens 

mätstång.  

Metoden medför valmöjligheter i etableringen och därmed följer precisionen i inmätningen. I skymda 

miljöer kan det dock vara svårt att få till en bra geometri och flertalet punkter som fix går att erhålla på. 

Det är enkelt för en person att ensam genomföra mätningar med den här metoden. Men den är 

tidskrävande sett till inmätning av endast en punkt och att ytterligare ett instrument måste fraktas och 

användas. Uppskattningsvis utefter egna erfarenheter tar det ca 15 minuter att etablera en totalsation med 

RUFRIS via två stycken bakobjekt oberoende av hur lång tid det tar att få fixlösning. 
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5.4 Jämförelse av metoderna 

En sammanställning av de genomförda testmätningarnas resultat presenteras i tabellerna 20 och 21 

nedan.  

Tabell 20 – Visar medelavvikelse, RMS och standardosäkerhet för alla inmätningar uppdelade per punkt 

och totalt för respektive metod. 

  Medelavvikelse RMS   Standardorsäkerhet 

Punkt Ort. Dubb. Ort. Dubb. Ort. Dubb. 

S 22 0,032 0,024 0,038 0,027 0,024 0,014 

S 26 0,037 0,054 0,041 0,059 0,020 0,025 

S 27 0,034 0,022 0,043 0,024 0,029 0,009 

S29 0,027 0,028 0,029 0,032 0,012 0,016 

Alla mätningar 0,032 0,033 0,038 0,039 0,021 0,021 

Tabell 21 – Visar minsta och största felet i en enskild mätning för varje testad metod. 

  Ort. Dubb. 

Min 0,004 0,009 

Max 0,083 0,085 

 

Enligt resultaten i tabell 20 går det att se att det vid dessa testmätningar inte finns någon betydlig 

skillnad mellan inmätning av dold punkt med ortogonal metod och genom inmätning med dubbla 

avstånd. Medelavvikelsen för de båda är 32 respektive 33 mm. Som mest uppvisar det enligt tabell 20 

avvikelser upp emot 85 mm. Samtidigt är den minsta radiella avvikelsen endast 4 mm. 

Medeltalet av alla mätningars kvalité på fixlösningen togs också fram för respektive punkt och metod för 

att undersöka ett eventuellt samband med medelavvikelsen. Se Figur 9 och 10 nedan. 

 

Figur 9 – Medelfix per punkt och metod. 
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Figur 10 – Medelavvikelse per punkt och metod. 

Det går i Figur 9 att se att kvalitén på fixlösningen följer samma mönster för båda metoderna på 

respektive punkt. I efterföljande Figur där medelavvikelsen per punkt presenteras återfinns inte samma 

tydliga mönster men en liten trend går att se. 

För att jämföra RUFRIS med de två testade metoderna så går det att med samma antal bakobjekt som 

hjälppunkter, vilket är två, att beroende på förutsättningarna uppnå en noggrannhet i stationsetableringen 

på mellan ca 55 och 12 mm enligt Figur 1 i kapitel 2.5 RUFRIS (Teori). I tabell 19 i kapitel 4.3 RUFRIS 

(Resultat) presenteras precisionen i en inmätning vid ett avstånd på max 100 meter, vilken är 3,93 mm. 

Genom dessa två beräknas den sammanlagda mätosäkerheten1 för systemet Leica Viva SmartPole och 

med ovan nämnda faktorer som grund går det att beroende på bakobjektens spridning anta att det går att 

göra en inmätning med en noggrannhet mellan ca 55,1 och 12,6 mm. 

Att etablera en totalstation med RUFRIS för inmätning av en dold punkt är mer tidskrävande än de andra 

två mätmetoderna och kräver dessutom mer utrustning. Noggrannheten och kontrollerbarheten är 

däremot bättre när det gäller RUFRIS. I områden med liten möjlighet till fix kan det dock vara svårt att 

använda RUFRIS eftersom den metoden är beroende av mer plats och bra spridning mellan bakobjekten. 

 

 

 

 

                                                           
1 u (total) = �� (�������)� + � (�ä�����)² (HMK ReGe, s. 65). 
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6 Diskussion 

Studien visar att det sett till noggrannhet inte går att skilja metoderna ortogonal inmätning och inmätning 

med dubbla avstånd åt. Dubbla avstånd är den metod som kräver minst tid och material och dessutom är 

den mer flexibel än ortogonal inmätning, vilket visar på att dubbla avstånd är den metod att föredra sett 

till tidsåtgång i relation till förväntad noggrannhet. 

Inmätning med RUFRIS ger den bästa noggrannheten vid samma förutsättningar som de andra två 

metoderna och erbjuder också utöver det fler valmöjligheter för att öka noggrannheten. Dock krävs 

betydligt mer utrustning, tid och utrymme. Förutom noggrannheten är fördelen med RUFRIS att det till 

skillnad ifrån de andra metoderna direkt går att se och kontrollera etableringen och med den följer också 

noggrannheten i inmätningen. De andra metoderna kan enbart kontrolleras med mätband vilket inte kan 

ses som lika säkert. 

Eftersom mätmetoderna i den här studien enbart innefattar mätning med N-RTK och mätband för att 

beräkna den dolda punkten uppnår en medelavvikelse på strax över 30 mm kan etablering av RUFRIS 

för den här typen av inmätningar anses omotiverad. Detta med tanke på att det inte går att förvänta sig så 

mycket högre noggrannhet än så vid direkt inmätning med GNSS på en icke dold punkt heller. Notera att 

metoderna ortogonal inmätning och inmätning med dubbla avstånd uppvisat avvikelser upp emot 80 mm 

vilket i många fall är för mycket. 
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7 Slutsats 

RUFRIS erbjuder bättre noggrannhet och kontrollerbarhet. Men metoden kan också vara begränsad i 

stängda miljöer och anses omotiverad för jobb där GNSS-mätning är tillräcklig. Inmätning med 

ortogonal metod och inmätning med dubbla avstånd går här inte att skilja åt. Sett till tid, material och 

genomförande är inmätning med dubbla avstånd att föredra i relation till förväntad kvalité. 
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Bilaga 1 

Rapport från nätutjämning vid etablering av byggnätet vars punkter använts i denna studie. 

Nätutjämning i plan    Skapad: 2015-03-
04 

Beräkning: Utjämning Metod Utjämning med fast punkt och riktning 

     

Antal observationer: 120  Kontrollerbarhet: 0.51 

Antal okända: 59  Minsta tillåtna 
(HMK): 

0.50 

Rangdefekt: 0    

Redundans: 61  Grundmedelfel: 0.92 

   Max tillåtna (HMK): 1.15 

A priori standardavvikelse:    

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 

Riktningar: 0.0011   Antal helsatser: 2 

Orienterade 
riktningar: 

0.0020   Antal helsatser: 2 

Längder: 0.002  + 2,000 ppm     

      Koordinater 0.020 

Centrering: 0.003   Koordinatdifferenser: 0.005 

     

Fördelning av Std Res    

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 

1 0.0 - 1.0 102 85.00 67.72 

2 1.0 - 2.0 14 96.67 95.26 

3 2.0 - 3.0 2 98.33 99.61 

0 0.0000 0 98.33 100.00 

? Ej beräkningsbar 2 100.00   

  

 


