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Sammanfattning 
Denna rapport visar på skillnaden mellan dagens geodetiska mätning och den som blir när 

Galileo och Beidou inkluderas. När ny GNSS-utrustning som stödjer Galileo och Beidou 

börjar användas, vilka blir skillnaderna och vad kan förväntas av användare framöver? 

Denna rapport tar upp rådande teori om felkällor och satellitgeometri för att belysa problemen 

som råder med GNSS. Utifrån felkällorna och satellitgeometri kommer resultaten att redovisas 

och diskuteras i slutet av rapporten. 
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Abstract 
This report shows the difference between today's geodetic measurements and the one that 

comes with Galileo and Beidou included. As new GNSS equipment supporting Galileo and 

Beidou begins to be used, what are the differences and what can be expected by users in the 

future? 

This report addresses current theory of sources of error and satellite geometry to highlight the 

problems associated with GNSS. Based on the sources of error and satellite geometry, the 

results will be presented and discussed at the end of the report.  
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Teckenförklaring 
 

Geodetisk detaljmätning – Platsbestämmelse koordinatmässigt vid en punkt. 

GNSS – Global Navigation Satellite Systems - Samlingsnamn för alla satellitsystem som 

används för navigering och platsbestämmelse. 

GPS – Amerikanskt satellitpositioneringssystem. 

GLONASS – Ryskt satellitpositioneringssystem. 

Galileo – EU-finansierat system för satellitpositionering. 

Beidou – Kinesiskt satellitpositioneringssystem. 

PDOP – Ett värde som anger hur nära den optimala beräkningsgeometrin satellitmottagaren 

har. Ett PDOP-värde under 3 är acceptabelt. Tekniken kräver bra spridning av satelliterna över 

himlen geometriskt för att få säkrare beräkningar av position.  

Plankoordinater – Northing och Easting (x och y) ger platsdata i nord och östlig riktning 

(longitud och latitud). 

Z-koordinat – ger höjden vid mättillfället över geoidmodellen (förenklat beskrivet, havsnivån, 

alternativt ”+-höjden”). 

Bas – Radiosändarförsedd GNSS-mottagare positionerad över ”känd” position, skickar ut 

korrigeringar till GNSS-mottagare i närområdet. 

Rover – Benämningen på en satellitmottagare kopplad till en handenhet som används för att 

positionera sig aktivt för att få reda på sin egen position i fält. 

SWEPOS – Lantmäteriets rikstäckande referenstjänst som kan skicka korrigeringar via 

mobilnätet.  

 

Absolut mätning – Mätning direkt mot satelliter utan korrigeringar via RTK. Kallas för 

navigeringsmätning och ger en osäkerhet på 2 - 5 meter i plan. Används i 

konsumentelektronik – telefoner, bilar och så vidare. 

Relativ mätning – korrigeringar skickas till GNSS-mottagaren via radiolänk. Detta ger högre 

precision för störningar på satellitsignalerna genom atmosfären, beräknas över ”känd” position. 

RTK – Real Time Kinematic, är namnet på radiotekniken som möjliggör korrigeringar via 

länk, antingen via tillfällig station (bas) eller via SWEPOS. 

Fix (beräkningslösning) – Den högsta nivån av noggrannhet som GNSS-mottagaren kan 

beräkna fram. Är den enda godtagbara beräkningslösningen vid noggrann mätning. 

Float (beräkningslösning) – Näst högsta grad av noggrannhet vid beräkning av position. Visar 

fel i position med ungefär en halvmeter. 

Navigate – Nav - (beräkningslösning) – Lägsta graden av beräkning, motsvarar den precision 

som civil utrustning (mobiler, bilar och så vidare) genererar, slår fel upp till 5 meter. 



VII 
 

Elevationsmask – ett värde i grader som anger vinkeln med 0° vid horisonten. Värdet ger en 

begränsning på vilka satelliter som får användas vid beräkning. Vid låga vinklar så sjunker 

kvalitén på signalen. 

Fix – Mätpunkt som används för att kontrollera utrustning, ett utgångsvärde som fungerar som 

referens i plan och/eller höjd. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
(Capderou, 2014 & Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger och Wasle, 2008) Geodetisk 

detaljmätning med hjälp av GNSS har använts sedan början av 2000-talet. Kvalitén på dessa 

mätningar har blivit bättre allt eftersom ny teknik har introducerats samt att satellittätheten har 

ökat med nya introducerade satelliter och system.  

Det amerikanska systemet GPS introducerades först, utvecklades under 70- och 80-talet och 

sattes i drift 1994. Deras nät består av minst 24 aktiva satelliter plus några i reserv i 

omloppsbana runt jorden. GPS var länge det enda systemet som fanns att tillgå för 

satellitnavigering.  

2011 driftsattes satellitsystemet GLONASS för allmänheten, men användes av mätföretag sedan 

2004 - 2005. Även här skall det finnas minst 24 operativa satelliter samt ett antal i reserv i 

omlopp.  

I slutet av 2016 började Galileo-systemet tas i bruk. Det systemet är fortfarande under 

uppbyggnad och nya satelliter läggs till systemet fortfarande. Det systemet är utvecklat av EU 

och är kompatibelt med GPS och GLONASS, men beroende på ålder på utrustningen så är det 

inte säkert att systemet stöds, alternativt krävs uppdatering av mjukvara.  

Dessa tre satellitsystem är det som stöds i dagsläget av Swepos.  

På horisonten nu har vi det kinesiska systemet Beidou, som är inne på sin tredje iteration. 

Beidou-1 introducerades i början av 2000-talet och bestod av tre satelliter. Detta system hade 

begränsad användbarhet och tjänade främst den asiatiska marknaden. Beidou-2 togs i drift i 

slutet av 2011 och består av tio satelliter, fortfarande tjänar detta system främst den asiatiska 

marknaden.  

Beidou-3 är tänkt att ha global täckning och bestå av 35 operationella satelliter i omlopp någon 

gång under 2020. I dagsläget är 23 satelliter i drift och fler tillkommer eftersom. Dagens 

utrustning kan inte använda sig av Beidou, ny teknik måste införskaffas, alternativt uppdateras. 

Det sägs att detta system använder sig av starkare signalsändare och detta påstås kunna förbättra 

kvalitén under dåliga förhållanden, till exempel i skogsterräng. Med fler satelliter tillgängliga 

finns en förväntan att bättre satellitgeometri skall kunna fås också. God satellitgeometri är en 

viktig beståndsdel i att få kvalitativa mätresultat (Lindström, Mikael, 2018). 

1.2 Problemställning 
Det finns många problem med satellitnavigering idag. Många störningskällor; jonosfäriska 

(solstormar) och troposfäriska störningar (lufttryck, temperatur och luftfuktighet), 

elektromagnetiska störningar (högspänning) och sikthinder (träd, buskage, byggnader som 

fysiskt blockerar signaler och gör att delar av himlen är otillgänglig). Detta skapar problem då 

geodetisk mätning bygger på triangulering mellan satelliter och mottagaren. Om vissa satelliter 

störs ut av dessa störningskällor så kan det leda till dålig satellitgeometri vilket försämrar 

kvalitén avsevärt (Jämtnäs, 2017). 
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1.3 Syfte 
Jämförelsestudie mellan de traditionella satellitsystemen och Galileo och Beidou. Dokumentera 

förändringar i kvalité vid användning av samtliga system kontra de traditionella vid sikthinder. 

1.4 Frågeställning 
Vilken förändring kan registreras när samtliga system används i min testmiljö? 

1.5 Avgränsningar 
Valt att koncentrera mig på dåliga förhållanden (sikthinder) och kort mättid. 

Traditionellt svår terräng som jag kommer titta på är snöklätt skogslandskap och nära hög 

byggnad. 
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2 Teori 

2.1 Störningskällor vid GNSS-mätning 
Jämtnäs (2017) & Lantmäteriet (2018), listar dessa som störningar som kan påverka en GNSS-

mätning.  

• Flervägsfel – I områden som är i närhet av träd, fasader, andra hårdgjorda ytor samt 

vattenytor, så finns det en risk att satellitsignalerna reflekteras innan de går in i GNSS-

mottagaren, tar inte kortaste vägen till mottagaren. Teknik finns för att filtrera bort 

dessa signaler, men det händer att ”reflektsignalerna” används vid beräkning av 

position, dock extremt ovanligt enligt Lindström (2018). Enligt Lantmäteriet (2018), 

kan denna felkälla nästan elimineras genom att mäta över en något längre tid och se till 

att använda utrustning av god kvalité. 

 

• Sikthinder – Höga byggnader, skogslandskap eller kuperad terräng kan helt eller delvis 

fysiskt blockera signalerna från satelliter då tekniken bygger på fri sikt. 

 

• Säsongsberoende störningar – Lövbeklädda träd samt snö är typiska exempel på 

praktiska hinder som kan försvåra en mätning. 

 

• Elektromagnetiska störningar – Det beskrivs i litteraturen att moderna mätinstrument 

inte är så känsliga för denna typ av störning, men praktisk erfarenhet samt samtal med 

Lindström (2018), ger en annan bild. Plankoordinaterna påverkas i liten grad, höjden 

(z-koordinaten) däremot har en tendens att vandra. I extremfall talar vi om 10-tals 

meter i närhet av högspänning. 

 

• Datakommunikation – Den relativa mätningen som används vid positionering i fält 

använder nätverkskommunikation för korrigeringar med antingen en direkt referens 

(bas) eller ett referensnät (SWEPOS). Detta kräver att radiomottagaren har signal via 

bärvåg till lokal ”bas” eller via mobilnätet. Finns inte täckning kan mätning ej 

genomföras (korrigeringar kan ej tas emot). 

 

• Satellit- och mottagarklockor ej i synk 

Klockfel är ett problem främst vid absolutmätning, inte ett stort problem vid relativ 

mätning som används vid professionell applikation, klockfelen reduceras, nästan 

elimineras tack vare korrigeringarna vid RTK från känd punkt.  

 

• Satellitbanor 

Det är inte ovanligt att utsänd data om satellitposition inte överensstämmer exakt med 

verklig position för satelliten i omlopp. Detta gör att beräkningen av position av 

GNSS-mottagaren blir något felaktig. Detta problem reduceras kraftigt om relativ 

mätning används. Även efterberäkning av position är möjligt att använda om tillgång 

till beräknad bandata kan fås fram i efterhand som håller god kvalité. 

 

• Jonosfär 

Jonosfären är ett område i den övre delen av atmosfären. Detta område innehåller 

partiklar som laddas upp av solen. Detta varierar med solaktiviteten och kan förändras 
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kraftigt från timme till timme. Detta räknas som den största påverkande felkällan när 

störningar behandlas. Problematiken kan reduceras genom att använda relativ mätning, 

men då störningarna kan vara tämligen lokala så ökar problemet med avståndet från 

korrigeringarna. Problemet kan även reduceras via mätning vid flera frekvenser då felet 

är proportionerligt mot frekvensen. Vid flera frekvenser kan beräkningar göras mellan 

frekvenserna och korrigeringar beräknas direkt.  

 

• Troposfär 

Den nedersta delen av atmosfären (7 - 17 kilometer över jordytan, beroende på 

latituden). GNSS-signalen påverkas främst av vattenångan från denna del av atmosfären. 

Varierar naturligtvis mycket med tid och rum. Detta påverkar inte positioneringen i 

samma grad som jonosfärstörningarna under normala svenska väderförhållanden, men 

kan istället inte reduceras då störningen är frekvensoberoende. Samma problem som 

jonosfärstörningar, avståndet till korrigeringsstationen påverkar. 

Detta sammantaget gör att en osäkerhet alltid finns vid GNSS-mätning. I normalfall och 

vid noggrann mätning så ligger koordinatfelet på punkter dock inom 1 cm i plan och 1,5 

cm i höjd (Lindström, 2018). Sen utöver detta tillkommer handhavandefel, fel 

konfiguration, dåliga libeller på mätstänger och så vidare. 

 

2.2 Satellitgeometri 
Dagens instrument som används vid mätning kräver minst fem stycken satelliter för att kunna 

ge fix-lösning med GNSS/RTK, men det är ett minimum, eftersträvas bör att ha fler då 

tillförlitligheten och noggrannheten blir bättre ju fler satelliter som du har tillgängligt. 

Förutom fixlösning så skall även satellitgeometrin tas i beaktning när utvärdering av kvalitén 

skall göras. Satellitgeometrin får ett värde som stiger ju längre ifrån den teoretiskt mest optimala 

som för tillfället råder. Detta värde kallas för PDOP och värde mellan 1 - 3 är bra, mellan 3 - 4 

är acceptabelt i de flesta fall och över 4 är dålig geometri.  

För att höja kvalitén ytterligare så kan man vid mycket god satellitgeometri höja gränsen för 

vid vilken satellitelevationvinkel satellitsignaler skall tas in (elevationsmask). Vid låg 

satellitelevation så tillåts satelliter nära horisonten ingå i beräkningarna. Dessa signaler håller 

generellt en lägre kvalité genom att signalen färdas längre genom atmosfären. En balans mellan 

satellitelevation och PDOP ger högst kvalité (Jämtnäs, 2017). 
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3 Metod – kvantitativ datastudie 
Två satellitmottagare kommer användas under mina fältövningar. En mottagare som bas och 

den andra som rover. Basen kommer etableras på ett öppet fält upphöjd för att kunna 

maximera täckningen och få in så många satelliter som bara är möjligt.  

Två testscenarion kommer jag använda mig av. Ena mot en hög vägg och i det andra fallet i 

skogsmiljö. Kommer bestämma ett antal punkter som jag sedan kommer använda mig av i 

testen av de olika satellitsystemen.  

Kommer mäta i fyra omgångar. Först med Swepos som referens, sedan använda mig av 

etablerad bas och kontrollera i följande ordning. Gps och Glonass, sedan Gps, Glonass och 

Galileo. Sist Gps, Glonass, Galileo och Beidou. 

Bestämt mig för att logga PDOP, standardavvikelse, antal satelliter och lösningsberäkning. Har 

satt en maxtid för beräkning till 60 sekunder. Därefter registreras mätpunkt oavsett 

lösningsberäkning.  

Ska ta ner en fix med Swepos som jag kommer använda för kalibrering av basstation samt 

kontrollera stånghöjd för att se till att alla mätpunkter hamnar rätt oavsett teknisk lösning. Detta 

underlättar vid utvärdering av mätdata efter fältövningen. Skall även utföra en kontroll efter 

färdig mätning för att säkerställa att inget har hänt med basen under mättiden. 

Kommer försöka minimera mätfönstret, alltså den tid jag mäter. Satelliterna rör sig över 

himlen, de jonosfäriska solstormsstörningarna förändras i intensitet och så vidare, därför är det 

av värde att begränsa mättiden så långt det är möjligt.  

För att simulera trovärdiga verklighetsförhållanden så kommer en kort mättid användas på 

mätpunkterna för det är så det jobbas i fält. I 99% av fallen skall mätpunkt efter mätpunkt 

samlas in och tiden då satellitmottagaren är stilla över önskad position är sällan mer än några 

sekunder. Tekniken fungerar så att mätvärden loggas i snabb följd, medelvärde tas fram och 

felen blir mindre med mättiden över punkten, så tiden är väsentlig att hålla reda på vid 

fältövningarna. Har som beskrivit tidigare satt en begränsning på 60 sekunder, men om fix ges 

direkt så registreras punkten direkt. Detta för att utvärdera mätvärden i skarpt läge, inte som de 

flesta andra har gjort i de rapporter jag läst, ”medlat” värden och gjort en mer teoretisk 

jämförelse. Min metod simulerar bättre riktiga förhållanden och det är mer intressant enligt 

mig. 

Vid fältövningarna skall jonosfärisk aktivitet dokumenteras, tillsammans med datum, tid, 

lufttryck, luftfuktighet och temperatur. I och med att en mottagare kommer användas så är det 

vitalt att registrera detta för validering av mätresultat. (Samma jonosfäriska- och troposfäriska 

förutsättningar).  

Gällande vädret, (troposfäriska störningar), basstationen kommer förhoppningsvis etableras 

inom 100 meter från mätning samt se till att samma väderförhållande råder över hela sessionen. 

Kommer även se till att de jonosfäriska störningarna är låga vid mättillfällena. Detta gör att inga 

slutsatser kommer kunna dras om väder- och solstormskänslighet, det ligger utanför denna 

rapport. Detta är en studie som enbart tittar på förändringar när fler och olika system används 

samtidigt. 
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4 Resultat 
Valt mätområde blev en större äng med en ligghall för hästar som är 4,5m hög och 8m bred 

och skog i kanten av ängarna. På grund av oförutsett snöfall och plogning ej hunnits med så var 

jag tvungen att etablera basen i anslutning till väg som tyvärr låg väldigt nära väggmätningen 

(20 meter) och långt ifrån skogsmätningen (240 meter). Hade önskat att placera den i mitten av 

mätområdena förstås, men snön gjorde det omöjligt att praktiskt utföra. 

Höjden är satt lika mot en fix innan mätning har påbörjats samt kontroll har gjorts att alla 

mätningar visar samma i plan samt kontroll igen efter mätning mot samma punkt. 
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För väggmätningen så stod jag på kortsidan och mätte mig mot plåttaket, detta gav att den 

sydvästliga delen av himlen försvann mer och mer för att tillslut under plåttaket helt utesluta 

satelliter i syd och väst. Punkten längst bort från väggen är punkt 1 i resultatlistan och den 

under tak är punkt 7.   

 

 

Mätpunkterna för skogsmiljö - mätpunkter för fältstudien i vitt. Punkten längst upp till vänster 

är punkt 1, sedan går punkterna motsols runt en skogsdunge med punkt 8 sist längst upp till 

höger: Punkt 1 – 4 har dålig täckning mot söder, 5 – 8 har extremt dålig täckning mot söder. 
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De jonosfäriska förutsättningarna för mätningen var gynnsamma. Enligt Swepos 

jonosfärsmonitor så låg de under gränsen för GNSS-störning under hela mätsessionen (se 

bilaga). Vädret var klart, -2 grader. Samma väder rådde under mättimmarna, snöklätt landskap 

(se bilder under rubriken bilaga). 

Bas: GPS & GLONASS 

Bas: + GALILEO = GPS, GLONASS & GALILEO 

Bas: + BEIDOU = GPS, GLONASS, GALILEO & BEIDOU 

4.1 Mot vägg 

 

 

Sweposmätning: TopCon Hiper V

Bas: Javad Delta + Javad GrAnt G3T som antenn

Rover: Javad Delta + Javad GrAnt G3T som antenn

Elevationsvinkel: 12°

Total mättid: 2h

Maxtid 60 sek

LÖSNINGSBERÄKNING:

Fix = F, Float = Fl, Nav = N

Punktnr Avstånd till vägg: SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 7,5m F F F F

2 5m F F F F

3 3,5m F F F F

4 2m F F F F

5 1m F F F F

6 0m N F F F

7 -1m (under plåttak) N Fl F F

ANTAL SATELLITER:

Punktnr Avstånd till vägg: SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 7,5m 8 15 20 8

2 5m 8 15 20 18

3 3,5m 8 15 19 18

4 2m 8 11 16 16

5 1m 8 10 15 14

6 0m 5 9 12 13

7 -1m (under plåttak) 3 6 7 8

Medel: 6,9 11,6 15,6 13,6
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TID TILL FIX: (MAXTID 60 sek.)

Punktnr Avstånd till vägg: SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 7,5m 0 0 0 0

2 5m 0 0 0 2

3 3,5m 0 0 0 0

4 2m 0 0 0 0

5 1m 0 0 0 0

6 0m 60 0 0 0

7 -1m (under plåttak) 60 60 0 3

Medel: 17,1 8,6 0,0 0,7

PDOP

Punktnr Avstånd till vägg: SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 7,5m 2,567 1,7 1,262 2,425

2 5m 2,567 1,78 1,262 1,33

3 3,5m 2,558 1,78 1,298 1,33

4 2m 2,545 2,445 1,475 1,522

5 1m 2,545 2,438 1,582 2,179

6 0m 6,265 2,668 2,499 1,773

7 -1m (under plåttak) 4,19 3,726 4,792 4,89

Medel: 3,320 2,362 2,024 2,207

STANDARDAVVIKELSE

Radiellt (sR) och i höjd (sZ)

sR (meter)

Punktnr Avstånd till vägg: SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 7,5m 0,031 0,008 0,006 0,015

2 5m 0,032 0,01 0,005 0,004

3 3,5m 0,031 0,018 0,006 0,005

4 2m 0,032 0,006 0,005 0,007

5 1m 0,032 0,009 0,007 0,009

6 0m 6,181 0,021 0,015 0,018

7 -1m (under plåttak) 8,388 0,605 0,031 0,059

Medel: 2,104 0,097 0,011 0,017

sZ (meter)

Punktnr Avstånd till vägg: SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 7,5m 0,061 0,015 0,009 0,021

2 5m 0,062 0,018 0,007 0,004

3 3,5m 0,06 0,037 0,007 0,009

4 2m 0,061 0,013 0,009 0,008

5 1m 0,06 0,016 0,011 0,011

6 0m 6,784 0,032 0,022 0,028

7 -1m (under plåttak) null 0,523 0,027 0,071

Medel: inget mätvärde (null) 0,093 0,013 0,022
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4.2 I skogsmiljö 
 

 

Maxavstånd mellan mätpunkter som löst fix (centimeter)

Punkt Avstånd inkl Sweposmätning (cm) Avstånd utan Sweposmätning (cm)

1 4,4 1,2

2 2,4 2,4

3 5,6 2,6

4 3,1 1,7

5 6,6 4,9

6 5,6 5,6

7 1,2 1,2

Medel: 4,1 2,8

Maxskillnad i höjd mellan mätpunkter som löst fix (centimeter)

Punkt Avstånd inkl. Sweposmätning (cm) Avstånd utan Sweposmätning (cm)

1 3,4 1,8

2 3,4 1,8

3 7,3 2,5

4 3,9 3,9

5 3,4 2,2

6 4,6 4,6

7 8,4 8,4

Medel: 4,9 3,6

LÖSNINGSBERÄKNING:

Fix = F, Float = Fl, Nav = N

Punktnr SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 N F F F

2 Fl F Fl F

3 F F F F

4 Fl F Fl F

5 Fl Fl Fl F

6 Fl Fl F F

7 N F Fl F

8 Fl Fl F F
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ANTAL SATELLITER:

Punktnr SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 5 7 17 15

2 7 12 16 8

3 6 14 12 16

4 6 14 16 16

5 7 14 8 14

6 6 15 6 13

7 7 9 7 15

8 7 15 6 19

Medel: 6,4 12,5 11,0 14,5

TID TILL FIX: (MAXTID 60 sek.)

Punktnr SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 60 15 35 0

2 60 15 60 5

3 7 22 23 2

4 60 6 60 38

5 60 60 60 27

6 60 60 25 49

7 60 25 60 29

8 60 60 17 7

Medel: 53,4 32,9 42,5 19,6

PDOP

Punktnr SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 6,947 2,999 1,204 1,325

2 3,309 2,358 1,258 1,799

3 3,274 1,954 1,71 1,451

4 3,251 1,908 1,268 1,882

5 3,074 1,917 1,629 1,396

6 3,046 1,903 1,79 1,414

7 5,097 2,326 1,791 1,419

8 2,891 2,093 2,277 1,346

Medel: 3,861 2,182 1,616 1,504
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STANDARDAVVIKELSE

Radiellt (sR) och i höjd (sZ)

sR (meter)

Punktnr SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 4,535 0,01 0,007 0,012

2 0,982 0,013 0,528 0,008

3 0,04 0,019 0,011 0,012

4 1,26 0,014 1,377 0,074

5 0,925 0,062 0,397 0,011

6 1,348 0,526 0,012 0,009

7 3,659 0,013 0,363 0,014

8 0,94 0,081 0,008 0,015

Medel: 1,711 0,092 0,338 0,019

sZ (meter)

Punktnr SWEPOS: GPS & GLONASS BAS: GPS & GLONASS BAS: + GALILEO BAS: + BEIDOU

1 8,628 0,018 0,012 0,01

2 2,002 0,02 2,794 0,011

3 0,077 0,028 0,014 0,009

4 2,226 0,029 6,719 0,079

5 1,732 0,541 0,903 0,012

6 2,541 3,15 0,016 0,009

7 6,742 0,025 1,484 0,03

8 1,731 0,708 0,015 0,017

Medel: 3,210 0,565 1,495 0,022

Maxavstånd mellan mätpunkter som löst fix (centimeter)

Punkt Avstånd inkl. Sweposmätning (cm) Avstånd utan Sweposmätning (cm)

1 3,4 3,4

2 4,9 4,9

3 7,6 2,6

4 2,9 2,9

5 null (bara Beidou löste fix) null (bara Beidou löste fix)

6 4,3 4,3

7 0,9 0,9

8 1,9 1,9

Medel: 3,7 3,0
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Maxskillnad i höjd mellan mätpunkter som löst fix (centimeter)

Punkt Avstånd inkl. Sweposmätning (cm) Avstånd utan Sweposmätning (cm)

1 10,9 10,9

2 3,5 3,5

3 12,7 2,8

4 0,2 0,2

5 null (bara Beidou löste fix) null (bara Beidou löste fix)

6 13 13

7 6,2 6,2

8 7,6 7,6

Medel: 7,7 6,3
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5 Analys 
Till att börja med framgår det tydligt att ålder på utrustning och uppdatering av mjukvara har 

en betydande roll i noggrannheten och snabbheten i en mätning. Har fått låna En TopCom 

Hiper V för att kunna använda Swepos och har fått veta att utrustningen inte har den senaste 

uppdateringen vilket betyder att alla satelliter i Gps- och Glonass-konstellationerna inte är 

tillgängliga. Detta syns tydligt i resultatdelen att Sweposmätningen i sin helhet halkar efter 

betydande. En annan sak som kan spela in i resultatet från Sweposmätningen är att avståndet till 

referensstationerna har betydelse för att snabbt kunna lösa fix.  

5.1 Mot vägg 
Två stora skillnader kan konstateras. Den första stora skillnaden är mätningen mellan Swepos 

och med bas kopplat till samma satelliter. Basmätningen är betydligt stabilare på alla värden. 

Fler satelliter, lägre PDOP, lägre standardavvikelse.  

Andra stora skillnaden som kan utläsas är när du lägger till Galileo. Det är först nu fix ges inom 

bestämd maxtid (60 sek) på alla punkter. Denna mätning gav bäst resultat när man tittar på 

mätvärden som PDOP, standardavvikelse och så vidare. 

Mätningarna överlag stämmer väl överens (inom några cm) sinsemellan vilket ger en indikation 

på att de är korrekta och inte är störda av flervägsfel eller annat som orsakat falska fixpunkter.  

5.2 I skogsmiljö 
Återigen, två stora skillnader kan identifieras. Första skillnaden är att Sweposmätningen sticker 

ut med sina svårigheter att lösa fix, bara en fixlösning på åtta punkter inom tidsramen. Andra 

stora skillnaden i mätningen är hastigheten till fixlösning när Beidou-systemet används. 

Konsekvent över hela mätningen så fick jag fixlösning oavsett hur eländigt till punkten var 

placerad.  

Kan konstatera att när fix har getts i skogen så stämmer mätningarna väl överens med varandra 

vilket på sannolikhetsgrunder validerar resultatet.  
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6 Slutsats 
Jag kan konstatera att under bättre förhållanden så hade man kunnat korta ner mättiden och 

valideringen av mätningen hade kunnat höjas något. Avstånd, snö och teknikproblem gjorde 

det svårt och med tanke på hindren så är jag nöjd med tidsfönstret för mätningen. Om man 

tittar på värden från jonosfärsmonitorn och satellitkonstellationsprognosen (se bilaga) så är det 

inga dramatiska förändringar vad gäller förutsättningarna under dessa två timmar. 

6.1 Swepos 
Presterade dåligt i en direkt jämförelse med basmätningen mot samma satelliter. Det har ju visat 

sig att senaste programvaran ej var installerad i GNSS-mottagaren vilket kan förklara varför den 

presterade sämre. Har dock inte inom denna studie haft möjlighet att prova igen efter 

uppdatering. 

6.2 Mot vägg 
Bättre värden då fler satelliter var tillgängliga vilket var väntat. Kan konstatera att kvaliteten på 

mätningar nära hinder kommer höjas i framtiden. 

Inmätta mätpunkter har låg spridning både i plan och i höjd, speciellt om man exkluderar 

Sweposmätningen som genererade något högre spridning. 

6.3 I skogsmiljö 
Stora skillnader kan konstateras. Hade i förhand fått indikationer på att Beidou ska vara 

överlägsna i skogsterräng och jag kan inte annat än fastställa att mina mätdata stöttar det utfallet.  

Spridningen i plan är låg bland de inmätta punkterna i skogen där jag fått fixlösning. Detta ger 

en sannolikhetsindikation på att de inte är påverkade av flervägsfel (studsande signaler). 

Spridningen i höjd är något större, speciellt om man inkluderar Sweposmätningen. Däremot är 

det inga dramatiska siffror, speciellt inte när man tänker på vart dem är inmätta (snöklädd tät 

barrskog). 

6.4 Galileo och Beidou 
Kan konstatera att Galileo och Beidou kommer bidra till högre kvalitet, speciellt i svårgörlig 

terräng. Swepos använder redan Galileo fullt ut, nu är det investeringen av ny teknik som vill 

till för att fältarbetarna ska få tillgång till dem satelliterna. 

Varför fungerar det bättre med Beidou i skogsmiljö? Har inte kunnat bekräfta uppgiften med 

siffror, men Beidous satelliter använder högre utsändingseffekt (watt) enligt hörsägen, vilket då 

leder till bättre penetrering av trädkronan vid skogsmätning.  

Hur kommer det sig att Beidoumätningen mot vägg gav sämre värden? Har inget bra svar på 

den frågan, tillfälligheter eller något med satelliternas tillförlitlighet/tillgänglighet? 

Avslutningsvis så tror jag att inom de närmsta tre åren så har vi också Beidou i Swepos och min 

mätdata ger en indikation på vad vi har att vänta. 
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7 Fortsatt arbete/forskning/rekommendationer 
Önskar att jag hade hunnit utöka mina fältövningar till att även göra en rigorös kontroll av 

mätpunkterna genom att kontrollera med totalstation. Har nu bara statistik från mätpunkterna 

och sannolikheter genom att titta på spridningen över olika mätningar. Hade gett en högre 

konfidens om sådan mätning hade kunnat utföras, men det är något jag lämnar som förslag till 

vidare forskning. 

Har också försökt få till flera mätningar vid olika tidpunkter och dagar, men tekniska 

bekymmer har stoppat mig från det. Hade varit intressant att se stabiliteten över tid, både på 

möjlighet till fix, men även se om mätvärdena i plan och höjd skiftar mycket mellan systemen.  
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Bilaga 1 

Bilder från mätningen 
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Bilaga 2 

Stratosfärsförhållanden under mätdagen 
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Satellitprediktion under mätdagen 
 

 


