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Abstrakt
Utvecklingen av digital hälsa har bidragit till att flera aktörer är villiga att
satsa på e-hälsa för förbättringar inom hälsovård, som t.ex. vid effektivisering
och utbyte av patientinformation. I framtiden kan även utbyte av information
mellan patienter och sjukvårdare, vid bedömning och kartläggning av
patientens fysiska aktivitet, vara aktuellt. Syftet med studien är att utvärdera
olika navigationsenheter i olika prisklasser samt redovisa deras pålitlighet vid
påverkande faktorer. För analys och visualisering av resultatet tillämpades
GIS.
För studien samlades data in med hjälp av testpiloter. För utvärdering av
navigationsenheterna utfördes 10 mätningar med mätinstrumentet GNSS
RTK- nätverk i varierande terräng. Dessa mätpunkter fungerade som
referenspunkter vid beräkning av avvikelse hos samtliga navigationsenheter.
Resultatet av visualiseringen visar navigationsenheternas positionering och
att påverkande faktorer kan kopplas till avvikelserna. Av resultatet kan
navigationsenheternas noggrannhet visuellt avläsas i olika miljöförhållanden.
Nyckelord:

E-hälsa,
GPS
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Geovisualisering, GIS

Navigationsenheter,

Förord
Detta examensarbete är skrivet inom IT/GIS programmet vid Högskolan i Gävle.
Det har varit ett intressant, lärorikt och intensivt arbete under våren 2016.
Examensarbetet har utförts i samarbete med Future Position X (FPX).
Tack till...
Tack till handledaren Jörgen Kunnari på FPX, för ditt engagemang och stöd
under det här examensarbetet.
Tack till testpiloterna som bistod med insamlingen av data, utan er hade inte
studien kunna genomföras.
Tack till Mohammad Bagherbandi för tiden du lagt ned och för hjälpen av
studiens mätteknik. Extra tacksam för att du hjälpte till med mätinstrument när
regnet öste ner.
Tack till Stefan Seipel för genomtänkta tips och idéer kring examensarbete, samt
betydelsefulla diskussioner angående visualiseringar.
Tack till nära och kära som har stöttat mig vilket har varit viktigt för att slutföra
examensarbete.
Sist vill jag framföra ett stort tack till Julia Åhlén, handledare på Högskolan i
Gävle. Tack för att du visat förtroende och tålamod, men framför allt för din
vägledning och ditt stöd under arbetets gång.
Gävle, 2016-06-02
Maria Gutke Jonsson

Innehåll
1

Inledning ................................................................................................ 5
1.1 Teoretisk Bakgrund ......................................................................... 8
1.1.1
Globala satellitbaserade positioneringssystem ........................ 8
1.1.2
Positionering med GNSS ......................................................... 8
1.1.3
Användning av GNSS .............................................................. 9
1.1.4
Redovisning av osäkerheten vid mätning .............................. 11
1.1.5
Geografisk Information System (GIS) ................................... 11
1.1.6
Geovisualisering .................................................................... 12
1.2 Syfte .............................................................................................. 14

2

Datainsamling ...................................................................................... 15
2.1 Testpiloter ..................................................................................... 16
2.2 Navigationsenheter ........................................................................ 17
2.3 Förbehandling av mätningspunkter ............................................... 17

3

Avvikelseanalys ................................................................................... 18
3.1 Beräkning av avvikelser ................................................................ 18
3.2 Visualisering av avvikelser och faktorer i 3D ............................... 18
3.3 Beräkning av positioneringen ....................................................... 19

4

Resultat ................................................................................................ 20
4.1 Resultatet av navigationsenheternas avvikelse
presenterat i tabellform ................................................................ 20
4.2 Visualisering av navigationsenheternas avvikelse
tillsammans med faktorer ............................................................. 20
4.3 Beräkning av positioneringen ....................................................... 22
4.3.1
Positionering under promenad ............................................... 22
4.3.2
Positionering under jogging ................................................... 24

5

Diskussion ............................................................................................ 25
5.1 Analysering av resultat .................................................................. 25
5.2 Möjlighet till förbättring av resultatet ........................................... 26
5.2.1
Datainsamling ........................................................................ 26
5.2.2
Visualisering .......................................................................... 27

6

Slutsats ................................................................................................. 28

7

Referenser ............................................................................................ 29

Bilagor ......................................................................................................... 33

1 Inledning
Idag är digital hälsa (e-hälsa) ett intressant område för flera aktörer för utveckling inom vård
och hälsa. Allt ifrån forskning inom landsting, kommuner, företag, organisationer till
myndigheter och departement. Visionen med e-hälsan är att befolkningens hälsa skulle
förbättras, nya chanser till jobb samt mindre kostnader för samhället och en möjlig optimering
av hälsovården [1]. Därav har EU som mål att förbättra folkhälsan med e-hälsa [2] och
sjukvårdsminister Gabriel Wikström säger “att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa” [3]. Ett
mål med e-hälsa är att lätt kunna dela information mellan olika partner, t.ex. i utbyte av data
inom vården [4].
Hagströmer et al. publicerade i Läkartidningen [5], en artikel om metoder för bedömning av
fysisk aktivitet hos patienter. I artikeln framgår att vid bedömning av fysisk aktivitet används
patientenkäter. I framtiden ses kombination av GPS och acceleration av rörelse som en ny
bedömningsmetod för utvärdering av patientens fysiska rörelse [5]. Patienternas fysiska
aktivitet skulle presenteras digitalt och utbyte av data mellan patient och vårdgivare underlättas.
Ett första steg i kartläggning av fysisk rörelse är utvärdering och experimentering mellan olika
navigationsenheters positionering. Det finns olika typer av bärbara sensorer med positionering,
en typ är aktivitetsklocka med inbyggd GPS-mottagare. Webber et al. [6] klargör att det finns
olika aktivitetsklockor och att det saknas jämförelse mellan klockornas kvalité i positionering.
Skillnaden mellan de olika sensorerna är batteritid, pris, storlek, form, GPS signalkvalitét samt
andra funktioner (pulsmätare, accelerationsmätare, temperaturmätare etc.) [6].
Det är redan känt att det finns en viss osäkerhet vid positionering med GPS och att det finns en
rad olika faktorer som påverkar mätningen [7]. Detta kan leda till mätfel och positioneringen
blir felaktig, vilket ger konsekvenser. Hurford [8] påvisar i studien med vargar att felaktig
mätning av positionen leder till felberäkningar av djurens rörelse och beteenden. I tidigare
studier har väder, byggnader, skog och hastighet [7], [9], [10] tagits upp som faktorer som kan
påverka positionering med globala satellitbaserade positionssystemet (GNSS teknik). Förutom
de nämnda faktorerna kan det finnas fler. I studien kommer både de kända och eventuella
okända faktorer pekas ut som störning vid positionering.
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För att utvärdera navigationsenheternas positionering finns olika visualiseringsverktyg för
analys och redovisning av navigationsenheternas noggrannhet. Idag används ofta tabeller och
tvådimensionella diagram för att påvisa resultat av mätningar. Vid analys av faktorer som
påverkar mätfel redovisas resultatet i form av olika tabeller som presenterar respektive faktor
(Tabell 1a, 1b, 1c). Detta gör det svårt att greppa ett fullständigt resultat av flera faktorers
påverkan. Med faktorer menas i sammanhanget det som påverkar resultatet, nämligen olika
miljöer, typer av mark, tid och väderförhållanden. En studie av Garnett och Stewart [11] gjorde
en jämförelse mellan olika GPS mottagare samt faktorers påverkan på GPS positionering. De
faktorer som Garnett och Stewart tog hänsyn till var höjdskillnader av byggnader och tidpunkt
på dygnet. Navigationsenheterna och faktorerna analyserades och redovisades i varsina tabeller,
se tabeller (Tabell 1a, 1b, 1c).
Tabell 1- Tabellerna redovisar jämförelse mellan navigationsenheternas positionering med avseende på
påverkande faktorer [11]. Jämförelse av navigationsenheterna utan påverkande faktorer (a); Jämförelse av
navigationsenheternas positionering med påverkan av byggnader(b); Jämförelse av navigationsenheternas
positionering med påverkan av tidsperiod (c);
a
Garmin1

Garmin2

Iphone1

Iphone2

N

2458

2475

2400

2475

Mean

3.65

4.77

5.50

5.71

Std Dev.

4.45

5.93

6.26

6.63

Min

0.05

0.05

0.56

0.12

Max

61.81

49.04

44.75

83.43

b
High

Low

Open

N

3275

3258

3275

Mean

9.24

2.52

2.67

Std Dev

4.45

5.93

2.08

Min

0.05

0.05

0.09

Max

61.81

49.04

58.02

c
Time 1

Time 2

Time3

N

6225

1783

1800

Mean

6.16

6.00

5.23

Std Dev

5.23

5.26

4.77

Min

0.05

0.12

0.10

Max

83.50

45.31

43.57
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För att analysera och redovisa flera faktorer samtidigt finns geografiskt informationssystem
(GIS) som tillhandahåller verktyg för analyser och visualiseringar. Med GIS kan nya samband
och mönster upptäckas vid analysering av flera faktorer samtidigt. Redovisningen av faktorerna
kan geovisualiseras i en flerdimensionell bild [12]. I studien [13] används GIS för analys av
fåglarnas beteendemönster. Med hjälp av en gemensam analys av flera faktorer, som
geografiskt läge, olika tidpunkter och positionering kunde resultat redovisas med
geovisualisering. I studien användes en tredimensionell bild för att visualisera fåglarnas
beteendemönster baserat på dessa faktorers påverkan [13]. Resultatet av studien som utfördes
av Demsar et al [13] visar tydligt att GIS som verktyg fungerar bra vid analys och visualisering
av flera olika faktorer. För att redovisa resultatet av flera faktorers påverkan på
navigationsenheternas positionering kommer GIS att användas som teknik för analys och
visualisering i denna studie.
För e-hälsa på internationellt plan och möjlighet att förbättra befolkningens hälsa [2] har
noggrannhet och priset betydelse vid val av navigationsenhet. Andra faktorer som påverkar val
av navigationsenheter är pålitlighet och faktorer som påverkar. Det finns ett stort utbud av
navigeringsenheter. I exjobbet kommer dyra aktivitetsklockor med inbyggd GPS att
undersökas. I studien kommer även GPS i smartphones med gratis navigationsapplikationer
användas. I undersökningen kommer navigationsenheternas positionering att jämföras och
utvärderas för att visa deras pålitlighet. Vid användning av navigationsenheter inom e-hälsa är
det viktigt att ha kunskap om navigationsenheternas sårbarhet för att minimera risken för
felbedömningar av insamlad data.
Företag som är intresserad av framtagningen av undersökningen är Future Position X (FPX).
Företaget är ett företagskluster inom geografisk informationssystem och driver ett 10 årigt
projekt GeoLifeRegion (GLR) som är en satsning av Vinnova.
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1.1 Teoretisk Bakgrund
I den här delen av kapitlet presenteras teknisk utrustning som är nödvändig för utförande av
studien samt redovisning av tidigare studier.
1.1.1

Globala satellitbaserade positioneringssystem

Navigationsenheterna som kommer att utvärderas i studien tar emot signaler från globala
satelliter för beräkning av positionering. Det första globala satellitbaserade positionssystemet
(Global Navigation Satellite System, GNSS) installerades av Amerikanska försvarsmakten år
1978. Systemet fick namnet GPS och består idag av 24 tillgängliga satelliter som är utspridda i
sex bestämda banor med en bestämd lutningsgrad [14], [15]. GPS har två frekvenser för
positionering (L1 och L2). L1 innehåller både C/A kod och p-kod medan L2 endast har p-kod.
P-koden innehåller en frekvens som påverkas mindre av störningar till skillnad från C/A koden
som har en sämre noggrannhet och är därför endast tillgänglig inom amerikanska försvaret [16].
Informationen som sänds mellan mottagare och sändare innehåller data för att beräkna position
och information om satellitens status.
Idag finns det flera GNSS system utplacerade runt jorden. Skillnaden mellan de olika
positioneringssystemen är antalet satelliter, höjden över jorden samt rörelsebanor och
lutningsgrader [15], [17], [18], [19], [20]. På grund av bestämda banor och lutningsgrader runt
jorden för satelliterna uppstår så kallade skymda line of sight. Det bidrar till signalstörningar
som påverkar mätinstrumentens osäkerhet [10], [21]. Line of sight kan alltså påverka resultatet
men i den här studien kommer det inte att beaktas.
1.1.2 Positionering med GNSS
För att positionera med GNSS teknik finns det relativ positionsbestämning och absolut
positionsbestämning. För absolutmätning behövs minst fyra satelliter som med hjälp av
kodmätning och en mottagare beräknar position. För att få bättre positionering med GNSS
används relativmätning, som utöver fyra satelliter behöver stöd från flera mottagare med kända
positioner. Vid positionsbestämning med relativmätning kan sikthinder och andra felkällor
upptäckas och minimera osäkerheten för positionering [16].
Vid beräkning av positionering med GNSS finns det två olika metoder, kodmätning och
bärvågsmätning. Dessa beräknar avståndet från satelliterna till mottagare. Vid kodmätning
sänds kod i form av signaler mellan satellit och mottagare, som i sin tur klockar tiden samtidigt
för att beräkna avståndet mellan objekten. För beräkning av avståndet multipliceras ljusets
hastighet med tidsskillnad mellan objekten [16]. Vid beräkning av avståndet med
bärvågsmätning beräknas antalet våglängder som finns mellan mottagare och sändare.
Osäkerheten för beräkningen med bärvåg är några centimeters skillnad medan kodmätning har
en skillnad på cirka 0,3-3 meter (m) i precision [16].
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Real time kinematic (RTK) är en metod för positionering som använder relativ och
bärvågsmätning med en osäkerhet på 1-3 centimeter (cm) vid positionering. Det finns
enkelstations RTK som mäter mot en referensstation i taget och det finns så kallad nätverkRTK som samverkar mellan flera referensstationer samtidigt under positionering.
Referensstationerna som används är SWEPOS stationer, dessa är knutna till fasta positioner
med x-, y-koordinater. Dessa stationer fungerar som GNSS mottagare och är utplacerade för att
täcka hela Sverige. Stationerna har delats in i två klasser (A och B), stationerna som har klassats
som A har mottagarens position knuten till berggrunden och stationer med klass B har
mottagaren placerad på byggnader [22]. Referensstationerna som är knuten till berggrunden gör
att dessa används som grund för Sveriges nuvarande referenssystem SWEREFF 99 [22].
Nätverk-RTK har en större tillgång till flera av SWEPOS referensstationer, vilket bidrar till att
kvalitén för positionering är bättre än enkelstation RTK som endast har tillgång till en
referensstation i taget [15], [16]. I studien kommer SWEREFF 99 att användas som
referenssystem (projektion) för insamlad data.
Differential GNSS (DGNSS)/Differential GPS (DGPS) är ytterligare en typ av mätning med
GNSS, som använder sig av relativmätning och kodmätning. Den här mätningen har en
osäkerhet på 0.5 - 5 m [23] och varierar mycket beroende på GPS mottagaren [16].
I studien kommer RTK-nätverk att användas för att den ger låg mätosäkerhet. Även DGNSS
kommer att användas i studien på grund av att mätningsmetoden är den samma som i de
navigationsenheter som kommer att undersökas.
1.1.3

Användning av GNSS

GNSS teknik används som navigeringsverktyg inom många användningsområden, t.ex.
sjöfarten, skogsindustrin och utryckningsfordon. Utveckling av enklare och mindre GPS
mottagare har bidragit till att GNSS har blivit mer tillgänglig för privat personer.
Dagens mobiltelefoner (smartphones) innehåller ett eller flera satellitbaserade
positioneringssystem. Många smartphones med IOS eller Android operativsystem använder
GPS och det ryska satellitbaserade positioneringssystemet GLONASS för att förbättra
bestämningen av positionering när signalerna från GPS är bristfälliga.
I artikeln ”GPS- så funkar det” som publiceras 27 januari 2010 av Max Carlgren [24] beskrivs
kombinationen av GPS och Assisted GPS (A-GPS) som förbättring av positionsbestämning hos
smartphones. A-GPS använder metoden triangulering mellan telefonmaster i mobilnätet, som
utsänder information om position och redogör status för tillgänglighet av närliggande satelliter
[25]. Med hjälp av A-GPS effektiviseras först och främst positionsbestämning, men framför allt
förbrukas mindre batteri. A-GPS används även som alternativ när signalstyrkan är svag mellan
mottagare och GPS. I studien kommer GPS och A-GPS att användas vid positionering med
smarthone. Utöver GPS och A-GPS finns även trådlöst nätverk (Wi-Fi) som
positionsbestämning. Den använder triangulering mot trådlösa nätverk [24], [26]. Metoden
kommer inte att användas i studien på grund av att insamlad data sker utomhus.
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I en artikel [24] intervjuades GPS-expert Fredrik Marsten Eklöf som arbetar på Totalförsvarets
forskningsinstitut och han säger att strävan efter noggrannare positioner krockar med
smartphones batteriprestanda. GPS tekniken som används i smarthones skiljer sig inte mycket
från andra navigeringsenheter i t.ex. bil, båt navigatorer. Det som skiljer navigeringsenheterna
åt enligt Marsten Eklöf är att positioneringsbestämningen hos smartphones medvetet uppdaterar
positionen varsamt för att spara batteri hos enheten. (Vilket gör att osäkerheten ökar hos
smartphones). På grund av osäkerheten hos smartphone kommer den att tas med i studien.
För bra signal mellan GPS och smartphone krävs att den har en välplacerad antenn. Enligt
antennexpert Thomas Bolin är antennerna känsliga för kontakt mot huden [27]. I studien
kommer därför en modell av smartphone användas, som under positionering kommer att
placeras i ett mobilarmband för att undvika kontakt med huden.
Guido et al. [9] redogör andra faktorer som kan påverka positionering av GPS hos smartphones.
Det kan vara atmosfär och jonosfärstörningar, brister i satellitteknik (position, bana, klocka),
stål förstärka föremål, täckande material, dynamisk rörelse av GPS mottagare, brister inom GPS
mottagare i mobilen (chip) samt mänsklig faktor [9], [28]. I studien kommer dynamisk rörelse
och täckande material att användas som påverkande faktorer.
Garnett och Stewart [11] har i sin studie testat fyra olika GPS mottagare i statsmiljö för att se
hur positionering påverkas av byggnader. I området var 15 platser utvalda och uppdelad i tre
kategorier, små hus, medelhöga hus och höghus. Insamling av data upprepades 24 gånger under
olika tider för tillgång till varierande data. Beräkningar av medelvärdet, derivatan, min- och
maxvärde, intervall och differens beräknades på avseende på GPS mottagare, huskategori och
tid. Resultaten redovisades med tabeller, för förtydligande av resultatet användes
tvådimensionella grafer. Studien kommer att likna Garnett och Stewarts undersökning. Dock
kommer framställningen av resultatet visualiseras med GIS.
För att se positioner med GPS-mottagare i smartphones har applikationerna (app) utvecklats.
Applikationerna sparar positioners koordinater, som placeras ut på en karta för att visa
användarens position. Denna funktion används i många fall i träningsappar, t.ex. Runtastic [29]
och Runkeeper [30]. I studien kommer dessa två appar att undersökas på grund av deras
tillgänglighet och för att de är gratis.
Idag finns det både smartklocka och aktivitetsklocka, skillnaderna mellan dessa är funktionerna.
Aktivitetsklockan innehåller hälsorelaterade funktioner medan smartklockan fungerar mer som
en smartphone [31]. Exklusiva aktivitetsklockor innehåller GPS mottagare för att positionera
aktiviteter. Vid kombinationer av GPS och andra sensorer, exempel pulsmätning och
acceleration kan analys av människans rörelse och aktivitet förbättras [32]. Dessa
aktivitetsklockor är idag heta på marknaden vilket gör att även dessa kommer att undersökas i
studien på grund av dess breda funktionalitet. Vid undersökning av navigering hos klockor
saknas uppgifter om dess osäkerhet, vilket gör den här studien mer värdefull för användning
inom e-hälsa.
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1.1.4

Redovisning av osäkerheten vid mätning

Vid varje mätning finns det en osäkerhet, kvalitén beräknas med hjälp av precision och
noggrannhet. För att mäta precision beräknas skillnaden mellan mätvärdet och genomsnitt av
alla mätvärden i serien. Vid mätning av noggrannhet beräknas skillnaden mellan medelvärdet
av alla mätvärden och värdet som egentligen förväntas från en felfri mätning. Summan av dessa
två beräkningar anger mätosäkerheten hos mätningen.
Som det nämnts tidigare finns det en rad olika faktorer som kan påverka resultatet av mätning.
Dessa faktorer delas in i tre olika kategorier, slumpmässiga fel, systematiska fel och grova
misstag. Slumpmässiga fel sker på grund av oförklarliga händelser medan systematiska fel ofta
inträffar i realistiska händelser, t.ex. felaktighet i mätinstrument. Dessa fel kan ha bra precision
men avviker från förväntat resultat. När endast få mätvärden sticker ut i alla mätvärden i serien,
är det oftast fel och dessa kategoriseras som grova misstag. De grova misstagen orsakas oftast
av den mänskliga faktorn [15], [33]. Studien kommer inte analysera eventuell typ av mätfel,
utan istället tydliggöra redovisning av kvalitén av positionering för respektive navigationsenhet.
1.1.5 Geografisk Information System (GIS)
Harrie (red) [15] redogör vad GIS är: “ett datoriserat informationssystem med funktioner för
insamling, lagring, bearbetning, analys och visualisering av geografiska data”. Verktyget
används ofta vid planering och underlag för lokalisering av objekt (t.ex. byggnader och vägar)
[15]. Genom att analysera flera olika typer av data och visualisera dem på en och samma karta
kan nya samband och mönster upptäckas [34]. Analys med tillämpning av GIS visualiseras ofta
med virtuella tredimensionella modeller (3D) och en realistisk virtuell värld kan tas fram med
hjälp av kombinationer av olika data typer [35]. Jianqin et al [36] skriver att 3D visualisering i
GIS “är en kraftfull plattform” för analyser.
Mitsasova el al. [35] redogör att 3D modeller har funnits sedan länge, t.ex. inom planering av
samhällen. De ansågs som lättförståeliga. Även idag anses modellerna som bra verktyg och
används ofta vid GIS-analyser, som ett stöd för beslutfattare t.ex. inom kommuner [35]. I
studiens undersökningsområde kommer 3D att användas för att ge en tydlig överblick över
terrängens kupering.
Vid tillämpning av GIS kan både raster och vektorlager skapas av data. Rasterlager består av
ett rutnät, där varje ruta (pixel) innehåller ett värde som representerar ett objekt. Raster används
vid presentationer av data som är av bildformat. Vektorlager består av olika objekt, som kan
vara av typen linjer, punkter eller polygoner (som innehåller fler än två positioner). Linjeobjekt
representerar ofta vägar av olika slag, vattendrag eller dylikt. Punkter används för att presentera
specifika och utvalda platser medan polygoner appliceras för att representerar områden [15].
Objekt separeras med hjälp av form, färg, textur och storlek [37]. I studien kommer både
rasterlager och vektorlager att användas för att maximera möjligheten att visa upp olika typer
av information. För att skilja navigationsenheterna och faktorerna ifrån varandra kommer data
att presenteras på olika sätt (form, färg och storlek).
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1.1.6 Geovisualisering
Med geovisualisering visas data som är knuten till geografisk plats. En viktig del inom
geovisualisering är att välja rätta metoder för datalagrets syfte, för att undvika missförstånd och
svårtolkade resultat.
Färgsättningen kan både vara av basfärg eller färgintervaller, som är baserad på minimum och
maximumvärden [37]. Vid val av färger är det viktigt att vara konsekvent. Färger kan uppfattas
olika och kan förknippas till objekt eller situationer, t.ex. blå förknippas med vatten och röd ses
som varningssymbol medan grön ofta representerar något positivt [15]. Studien kommer att ha
tydliga färgkombinationer vid visualiseringen.
För förenkling vid tolkning av 3D modeller i terräng täcks objektområdet med ett texturmönster,
för att ytterligare tydliggöra objektområdet. T.ex. kan texturmönster placeras ovanpå
terrängmodell för att visa olika typer av mark [38]. I studien kommer typ av mark visualiseras
med ett texturmönster i 3D modellen.
Utöver färgsättning och texturmönster för beskrivning av data används även symboler och
diagram. Kartor som både innehåller data/statistik och en karta med områdets topologi
(baskarta) kallas tematiska. Diagramkartor är en typ av tematiska kartor som presenterar
statistik i förhållande till geografiskt position. Diagram är lätta att analysera och kan vara i form
av cirkel, 2D eller 3D diagram [15].
För att visualisering av data som är knutna (associerade) till specifika positioner används
proportionerlig symbolkarta. Symbolernas storlek baseras på mängden data. Cano et al (2015)
[39] tar upp nackdelar vid användning av proportionella symboler. Vid visualisering av en
större mängd data inom ett område blir resultatet oöverskådlig och därför kommer denna metod
inte användas i studien.
Kartogram är ytterligare en visualiseringsmetod som kan användas. Metoden baseras på
mängden data som i sin tur gör att kartan förvrängs [15]. Nusrat och Koborov [34] konstaterar
att metoden förvirrar och försvårar tolkning av karta när den förvrängs, men att det är lätt att
upptäcka trender och mönster med visualiseringen. I undersökningen [34] föreslår Nusrat och
Koborov att istället för kartogram använda diagram för redovisning av mängd av data. Vid
presentation av studiens resultat kommer kartogram inte att användas. Däremot kommer
diagram att beaktas som eventuell visualiseringsmetod.
Chertov et al. [40] använde geovisualisering för analyser och beslutsfattande för skogsindustrin.
I analysen användes bland annat data av mängden skogsproduktion, kolhalten och den
biologiska mångfalden i ett förbestämt område. Analysen visualiserades med hjälp av en karta
över hela området tillsammans med 2D diagram (stapeldiagram) som representerade nämnd
data. Utifrån geovisualiseringen kunde Chertov et al. [40] redogöra vilka faktorer som påverkar
olika typer av skog. Resultatet i denna studie ansågs ha en stor möjlighet att användas av analys
för förbättring av skogens ekosystem och effektivisering av skogsproduktionen.
En annan typ av geovisualisering är kombinationer av geografisk karta och tidsperiod. Tiden
kan presenteras på flera sätt, t.ex. med hjälp av diagram och staplar [41], men även med så
kallad Space-time cube som skapades av svensken Torsten Hägerstrand [42]. Space-time cube
är uppbyggd i en 3D miljö som utöver en karta med x och y-axel innehåller en z-axel för
tidsperiod.
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Jianqin et al. [36], Shen et al. [43] samt Lu och Fang [44] har baserat sina studier på Space time
cube visualisering. Lu och Fang [44] undersökte hur halten luftföroreningar påverkade
människans hälsa. Utav undersökningen hittades samband mellan människans fysiska aktivitet
och luftföroreningar. Jianqin et al. [36] analyserade taxibilars rörelsemönster i en stad.
Resultatet av analysen påvisades som underlag för beslut inom taxibolagen för förbättring och
effektivisering. Shen et al. [43] undersökte människors dagliga rörelsemönster till och från
arbetet under en vecka. För insamling av data användes mobiltelefonens GPS kombinerat med
A-gps. För analys insamlades tid, typ av färdmedel och resväg. Utöver positionsdata samlades
även personlig data in sådana som socialekonomiska faktorer. All data redovisades med hjälp
av space-time cube visualisering. Resultatet visade att variationen av tiden hade största inverkan
på rörelsemönstret och Shen et al. [43] menar att denna analys skulle kunna ge underlag vid
samhällsplanering.
Experterna anser att geovisualisering är ett bra verktyg för att redovisa hur faktorer påverkas av
varandra och förordar verktyget som underlag för beslutsfattande i olika områden [13], [36],
[40], [43], [44]. Space time cube visualisering visar tydligt nya samband och trender [42], men
i studien kommer dock denna teknik inte att användas då tidtagning i undersökningen saknas.
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1.2 Syfte
Studiens syfte är att skapa en visualisering som visar samband mellan mätinstruments mätfel
och påverkande faktorer. Studiens huvudmål är att utvärdera mätinstrumentens positionering
och hitta samband mellan faktorer som påverkar mätfel. Under studien kommer mätningen av
olika mätinstrument att utföras flera gånger för att kunna beräkna och visa avvikelser. Med
GIS som tillämpning kommer eventuella avvikelser att analyseras och kopplas till faktorer
som kan påverka mätfelet.
Studiens frågeställning är:
1) Är det möjligt att påvisa mätinstrumentens osäkerhet med visualiseringsteknik?
2) Hur kan kopplingen av olika faktorer som påverkar mätinstrumentens osäkerhet redovisas?
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2 Datainsamling
I det här kapitlet ska redovisning av data och navigationsenheternas noggrannhet presenteras.
Därefter kommer en presentation av visualiseringen.
För utförande av studien har data samlas in. Insamling har utförts av testpiloter (personer som
deltagit i undersökningen) som har burit utvalda navigationsenheter under en förbestämd
sträcka. För utvärdering och beräkning av eventuella avvikelser hos navigationsenheterna
användes 10 punkter som referenser. Dessa referenspunkter mättes med mätinstrument GNSS
(Leica geosystems) med Nätverks-RTK tjänst. Referenspunkterna var utplacerade i en varierad
terräng. Anledningen till det är att omgivning förväntas påverka positionering hos
navigationsenheterna olika mycket. Figur 1 visar en av platserna där en referenspunkt mättes
in. Placering av punkterna kan ses i figur 2.

Figur 1- Platsen för en av referenspunkterna.
Den röda cirkeln markerar var referenspunkten mättes in.

Referenspunkterna positioner (x och y koordinater) mättes även med DGNSS tjänsten hos
GNSS instrumentet (Leica geosystems). Skälet till det var att vid senare tillfälle jämföra dem
med navigationsenheternas positionering. Vid mätning med GNSS instrumentet angavs
projektionen SWEREF 99 TM för samtliga inmätningar.
Av referenspunkterna skapades en sträcka som var cirka 3 kilometer (km) lång. Sträckan var
placerad runt Gävle Högskola (figur 2). Omgivningen för respektive referenspunkt kan ses i
bilaga A.
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Figur 2- Kartan visualiserar området för insamling av data och sträckan presenteras i lila färg.
Referenspunkterna presenteras med svart punkt och varsitt nummer.

Insamlingarna av data ägde rum i soligt väder med temperatur mellan 14 - 23 grader Celsius.
För att inte satelliternas position skulle påverka insamlingen utfördes studien mitt på dagen.
Anledningen till det var att få samma utgångsläge för varje insamling.

2.1 Testpiloter
Data samlades in av fyra testpiloter. Två av personerna valdes från FPX:s friskpilotsprojekt och
resterande två personer valdes utifrån närhet och tillgänglighet. Innan testpiloterna insattes i
studien, godkände de nyttjandet av datainsamlingen i undersökningen och information gavs ut
om hur utförandet skulle gå till. För att förenkla det för testpiloterna delades en karta ut och
referenspunkterna markerades ut längs sträckan. Navigationsenheterna var förinställda och
klara för att påbörja positionering innan de placerades på testpiloterna. Placering av
navigationsenheterna kan ses i figur 3.

Figur 3- Figuren visar placering av navigationsenheterna.
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På grund av att testpiloterna ska vara anonyma i studien kommer de att nämnas som Testpilot
1, Testpilot 2, Testpilot 3 och Testpilot 4. Insamling utfördes olika dagar, Testpilot 1 och 4
promenerade två varv vardera medan Testpilot 2 och 3 sprang två varv vardera av sträckan.

2.2 Navigationsenheter
Navigationsenheterna som har använts i studien:
 Applikation Runkeeper (Mätinstrument 1)
 Applikation Runtastic
(Mätinstrument 2)
 Suunto Ambit 2 S
(Mätinstrument 3)
 Garmin 920 XT
(Mätinstrument 4)
Aktivitetsklockan Garmin 920 XT ligger i prisklass runt 3000-5000 kr medan Suunto Ambit 2
S ligger mellan 1500-3000 kr. För att utvärdera dessa klockor placerades dessa på samma arm
för strävan efter samma förhållanden (figur 3). Applikationerna som användes i studien var
båda gratisversioner och laddades ner i IOS operativsystem. I fortsättning kallas dessa
navigationsenheter för Mätinstrument 1, Mätinstrument 2, Mätinstrument 3 och Mätinstrument
4. I studien användes Iphone 6 och vid insamling användes mobilarmband som placerades på
samma arm som aktivitetsklockorna (figur 3).
Den insamlade informationen från alla navigationsenheter sparades automatiskt till gpx format
med WGS 84 som projektion.

2.3 Förbehandling av mätningspunkter
För undersökningen användes höjddata, markanvändning och ortofoto över området från
Lantmäteriet, med projektion SWE REF 99 TM.
För behandling av insamlad data från navigationsenheter sparades gpx formaten om till
shapefiler med projektion WGS 84 i programvaran QGIS 2.12.3 Lyon. Detta gjordes för att vid
senare tillfälle möjliggöra beräkning av distansen. Insamlad data från mätinstrumentet GNSS
lästes in som textfil i Qgis och sparades om som shapefile med projektionen SWE REF 99.
Skälet till vald projektion var att vid ett senare tillfälle visualisera data tillsammans med data
från Lantmäteriet.
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3

Avvikelseanalys

I kommande text beräknas navigationsenheternas avvikelse och resultatet kommer att
visualiseras tillsammans med påverkande faktorer. Visualiseringen kommer att presenteras i en
höjdmodell där faktorer och respektive navigationsenhet kommer att kunna läsas av.

3.1 Beräkning av avvikelser
För analys och visualisering av data har programvaran MatLab R2016a använts. Vid beräkning
av avvikelser hos navigationsenheterna skapades en algoritm som beräknade euklidiska
distansen [44] mellan referenspunkterna och punktobjekt (brytpunkter från shapefile
innehållande insamlad data). För att jämföra avståndet mellan alla punkter användes två forloopar för att gå igenom alla punktobjekt för varje referenspunkt. Den punkt från respektive
navigationsenhet som var närmast referenspunkt sparades för att sedan visualiseras. Denna
process gjordes av alla shapefiler som skapats av navigationsenheterna. De 10 punkter med
minst avstånd till respektive referenspunkt hos samtliga navigationsenheterna sparades även i
en tabell för att kunna jämföras med visualiseringen, se bilaga B.

3.2 Visualisering av avvikelser och faktorer i 3D
För visualisering av punkterna som var närmast referenspunkterna användes punktobjekt.
Punktobjekten färgsattes med färg som representerade varsin navigationsenhet (figur 4).
Referenspunkterna visualiserades med ett kryss för att urskiljas från punkterna, och i det här
fallet (figur 4) färgsattes symbolen med svart färg.

Figur 4- Navigationsenheternas närmsta punkt i förhållande till referenspunkten som har symbolen +.
Navigationsenheterna har tilldelats varsin färg.

Vid analys av eventuella faktorer, som kan ha påverkat avvikelserna, användes
markanvändningsdata. Datat bestod av separata shapefiler, vatten, bebyggelse, öppen mark,
blandad skog (löv och barrskog), vägar och vattendrag. Anledningen till varför dessa typer av
data användes i studien var för att området bestod av denna typ av miljö. Vägar och vattendrag
var av objekttypen linjesegment och övrig data var av polygonobjekt. Vid visning av dessa
shapefiler presenteras de alla med linjesegment i olika färger.
Utöver nämnda faktorer användes även höjddata vid analysering. Med MatLab skapades en 3D
modell över området. Detta gjordes för att ge en överblick över området samt för att påvisa hur
typ av terräng påverkar positioneringen. För förtydligandet av modellen användes ortofotot som
ett texturmönster (figur 5).
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Figur 5- Höjddata och ortofoto som texturmönster över området

För gemensam analys av faktorerna visades lagret med markdata ovanpå höjdmodellen. Som
slutsteg visades även punkterna (som beräknades i tidigare steg) upp i modellen. Punkterna
färgsattes med en färg för respektive navigationsenhet. För redovisning av visualiseringen
skapades en innehållsförteckning (legend) för beskrivning av det data som fanns med i
modellen.

3.3 Beräkning av positioneringen
För förtydligandet av utvärderingen mellan navigationsenheterna beräknades minimumvärdet,
maximumvärdet, medelvärdet och standardavvikelsen för samtliga 10 punkter, som ansågs
ligga närmast referenspunkterna [11]. Med standardavvikelsen påvisades genomsnittlig
avvikelse hos respektive navigationsenhet och som beräknades med MatLabs egna funktion std
[45]. Formeln för beräkningen ses nedan.
1
2
∑N
𝑆 = √N-1
i=1|𝐴𝑖 − 𝜇 |

(1).

På grund av att testpiloterna inte rörde sig på exakt samma positioner kan inte resultaten av
minimumvärdet, maximumvärdet, medelvärdet och standardavvikelse för varje
navigationssenhet endast jämföras för respektive sträcka.
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4 Resultat
I det här kapitlet kommer resultatet av studien att redovisas samt studiens frågeställning att
besvaras. Först kommer tabellen som redovisar avvikelserna för respektive navigationsenhet att
presenteras och därefter kommer visualiseringen av navigationsenheternas avvikelse
tillsammans med påverkande faktorer att redovisas. Till sist kommer utvärderingen av
navigationsenheterna att bekräftas med respektive tabell. Alla värden har beräknats med meter
som mätenhet.
4.1

Resultatet av navigationsenheternas avvikelse presenterat i tabellform

Tabellen nedan (tabell 2) är ett exempel från bilagan B. I tabellen visas navigationsenheternas
avvikelse till referenspunkten 1 och presenteras i meter.
Tabell 2- Redovisar avvikelserna för respektive navigationsenhet i tabellform.

Omgivning
Referenspunkt
DGNSS
Person1
Varv 1
Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Mätinstrument 4

4.2

Höga byggnader
1
2,492268135

1,459922623
5,176722081
1,434875155
1,541350758

Visualisering av navigationsenheternas avvikelse tillsammans med
faktorer

Resultatet för geovisualiseringen på navigationsenheternas avvikelse av positionering
tillsammans med påverkande faktorer visas i figur nedan (figur 6). Visualiseringen redovisar
första varvet av testpilot 1. Visualiseringen av de resterande sträckorna finns i bilaga C. I
resultatet redovisas navigationsenheternas avvikelse för respektive referenspunkt med hjälp av
punktobjekt och färg. Faktorerna som användes i visualiseringen var byggnader och skog, dessa
presenteras med linjesegment i varsina färger. Vid tydlig skillnad vid avvikelse kan koppling
av faktor och avvikelse påvisas.
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Figur 6- Visualiseringen redovisar resultatet från testperson 1 första varv. I legenden redovisas innehållet av
visualiseringen. Resultatet innehåller navigationsenheterna närmaste positioneringen till referenspunkterna
samt referenspunkter och två faktorer.

Visualiseringen kan roteras för att ge betraktaren ett annat perspektiv (figur 7). Med
visualiseringen finns det även möjlighet att zooma in specifika områden, se figur 8.

Figur 7- Visualiseringen från en annan vinkel.
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Figur 8- Inzoomning vid en referenspunkt. Navigationsenheterna
presenteras med punkt med respektive färg. Referenspunkten presenteras med vitt kryss.

4.3 Beräkning av positioneringen
För att bekräfta visualiseringen av navigationsenheternas positionering användes beräkning av
minimumvärdet (min), maximumvärdet (max), medelvärdet (mean) och standardavvikelsen
(std). Resultaten för respektive navigationsenhet redovisas endast i tabellform och har meter
som enhet. Utöver navigationsenheterna beräknades även min, max, mean och std för
positioneringen av DGNSS-tjänsten. Resultatet för DGNSS ses i tabellen nedan (tabell 2).
Tabell 3- Resultat av standardavvikelsen för mätning av DGNSS tjänst

DGNSS

Min
Max
Mean
Std
0,217536557701063 3,511181020124335 1,712604028079818 0,982824986098784

4.3.1 Positionering under promenad
Resultatet för testpiloterna som promenerade sträckan visas i tabellerna (tabell 4 och 5) och har
meter som enhet. Tabell 4 redovisar resultatet från båda varven som testpilot 1 utförde. Av
resultatet framgår det tydligt att mätinstrumentet 4 hade minst spridning av avvikelse första
varvet men andra varvet hade mätinstrument 3 minst spridning.
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Tabell 4- Redovisar resultatet för respektive navigationsenhet för båda varven som testpilot 1 utförde. Grön färg
indikerar minsta värdet och röd färg indikerar största värdet.

Navigationsenhet
Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Mätinstrument 4
Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Mätinstrument 4

Min

Person 1 - Varv 1
Max

Mean

Std

1,287168910130921
1,366137413132389
0,490290298114770
0,367564421273340

5,230858272731615
5,176722081099530
4,769214538660759
3,679558803421786

2,611098816867247
3,630998758073639
2,429044166915142
2,335591914558677

1,262844107675179
1,490010384907058
1,442209346959987
1,025472899946850

0,859117601320719
0,722956827126752
0,173335941916817
0,415657411848706

Person 1 -Varv 2
4,881616228619302
5,171270457375927
4,418121067095274
5,022853255712032

3,073809319100126
3,688908745602922
1,855404105517259
2,238523609913703

1,181067911329663
1,457619074302894
1,356426996449445
1,459018739438186

Resultatet för testpilot 4 visas i tabell nedan (tabell 5). Av detta resultat finn inget tydligt
mönster på vilken av de mätinstrumenten som var bäst med minst spridning.
Tabell 5- Redovisar resultatet för respektive navigationsenhet för båda varven som testpilot 4 utförde. Grön färg
indikerar minsta värdet och röd färg indikerar största.

Person 4 - Varv 1
Navigationsenhet
Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Mätinstrument 4

Min
Max
0,929872450742689 5,664822926167869
0,238934297779785 4,587031588146443
0,557587316697941 4,821543310739022
0,389181168337895 19,157873253162158

Mean
2,319442232382718
2,465163733483883
2,170892812201656
3,730251408319886

Std
1,373423134915433
1,407168518809975
1,472780685467046
5,587031771503904

Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Mätinstrument 4

Person 4 -Varv 2
6,440018368505052
6,951141636456404
6,477866084608277
3,934281384825367

2,380675252384133
2,486891724667927
2,670599485975877
1,880458081365263

1,827361084138063
2,263088826407338
1,986513843284665
1,078457062906448

0,650350821078484
0,200945967333163
0,209682506724096
0,217536557701063
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4.3.2 Positionering under jogging
Resultatet för testpiloterna som joggande sträckan redovisas i tabellerna (tabell 6 och 7) och har
meter som enhet. I tabell 6 redovisas resultatet från båda varven som testpilot 2 utförde. Ur
tabellen framgår det att mätinstrumentet 2 hade störst spridning av avvikelse under första varvet
men på andra varvet var det desto jämnare mellan mätinstrumenten 1, 2 och 3 vid störst
avvikelse. Mätinstrument 4 hade däremot mindre avvikelse med minst spridning av avvikelse.
Tabell 6- Redovisar resultatet för respektive navigationsenhet för båda varven som testpilot 2 utförde. Grön färg
indikerar minsta värdet och röd färg indikerar största värdet.

Person 2 - Varv 1
Navigationsenhet
Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Mätinstrument 4
Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Mätinstrument 4

Min
1,272729994284258
1,202634938350365
1,408234065190363
0,522870646768755

Max
7,878676766427113
10,437747902161195
9,889595151925667
9,922705425701176

Mean
3,860892235574186
4,157429205325455
3,399858076383725
3,236086761780514

Std
2,408323778725843
2,964876570546076
2,504978743970349
2,631327846973059

0,598682091393707
0,338895180556619
0,404186055454443
1,030406726093028

Person 2 -Varv 2
8,902618708809795
8,802551260387180
8,920221888658096
5,201350789190514

3,056627576371134
3,332277853816380
3,327855728904814
2,913823907171845

2,236735493333406
2,418161978004510
2,574487483088015
1,326903025519831

Resultatet för testpilot 3 redovisas i tabellen nedan (tabell 7). Av resultatet framgår det att alla
mätinstrument under första varvet varierade mycket medan i andra varvet hade mätinstrumentet
1 störst spridning och mätinstrument 3 hade minst spridning av avvikelse.
Tabell 7- Redovisar resultatet för respektive navigationsenhet för båda varven som testpilot 3 utförde. Grön färg
indikerar minsta värdet och röd färg indikerar största värdet.

Person 3 - Varv 1
Navigationsenhet
Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Mätinstrument 4
Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Mätinstrument 4

Min
0,486554663062607
1,364998200964829
0,508992745845944
0,522870646768755

Max
Mean
Std
6,026992770042093 2,519797698235406 1,868550868758839
5,258486724737899 3,247667606802898 1,501217698395700
5,581990440741270 2,759673588762039 1,553681907585317
9,922705425701176 3,236086761780514 2,631327846973059

1,111519339044790
0,358454175430888
0,328712596752641
1,010299355720341

Person 3 -Varv 2
8,136745114897339
6,665449957314706
5,255064715141385
4,550946333597768

3,783845766012124
3,043684251274628
2,220832825825263
2,363078551728630

2,633345913376434
2,016578594334356
1,408035811235347
1,411548412128170
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5 Diskussion
I det här kapitlet kommer resultat av studien att diskuteras. Fördelar och nackdelar med studiens
metoder kommer att tas upp. I det här kapitlet kommer även förbättringar och
utvecklingsområden för framtiden att tas upp.

5.1 Analysering av resultat
Resultatet av geovisualiseringen för navigationsenheterna tillsammans med påverkande
faktorer presenteras i samma visualisering, vilket möjliggör analys av flera faktorers påverkan
på positioneringen samtidigt. I visualiseringen presenteras även navigationsenheternas
avvikelse för att indikera hur navigationsenheterna skiljer sig ifrån varandra i förhållande till
referenspunkterna. Vid inzoomning av referenspunkterna i visualiseringen syns tydligt
skillnaderna mellan navigationsenheternas positionering. Med tydlighet menas att varje
navigationsenhet representeras av varsin färg samt punkternas position visar avvikelsen från
referenspunkterna (figur 8). Tydlighet kan beaktas vid jämförelsen nedan (figur 9) mellan
tabellform (tabell 2) och visualiseringen (figur 8). I figuren (figur 9) presenteras samma
information om hur stor avvikelse mätinstrumenten har till referenspunkt 1 på två olika sätt.
Namnen på mätinstrumenten och siffrorna i tabellen är ersatt med en geometri, position
beroende på avvikelse och varsin färg i visualiseringen.

Figur 9 – Till vänster är informationen i tabellform där referenspunkt 1 har mätinstrumentens avvikelse
presenterade med hjälp av siffror. På höger sida av figuren representeras referenspunkten med ett vitt
kryss. Mätinstrumenten representeras med varsin färg och har position beroende på avvikelse till
referenspunkt.

I studien finns inte alla tänkbara faktorer som kan påverka navigationsenheternas positionering
med, och på grund av datorns prestanda kunde endast två faktorer delta i analysen. Påverkande
faktorer är placerade som linjesegment i visualiseringen och omger de olika referenspunkterna.
Den ena faktorn som visualiserades var skog. Shapefilen innehöll blandade skogsmarker i
samma kategori. Vid analys av påverkande faktorer gick det inte att urskilja hur olika
skogsområden påverkade positioneringen. Lösning på problemet hade varit att dela in typer av
skog med hjälp av digitalisering (som vektoriserar skogen från ortofotot). Men detta
prioriterades inte i studien.
I studien användes 3D för visualisering av höjddata, detta gjordes för att få en tydlig överblick
av området samt för att kunna se hur höjden påverkar positioneringen. I studien kunde inte
höjddata ses som en påverkande faktor vid avvikelserna. Om tid och hastighet hade beaktats i
studien hade medelhastigheten kunnat beräknas för jämförelse av hur positioneringen påverkas
av olika hastigheter. En påverkande faktor hade då varit typ av terräng.
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Tanken var att visualisera mätinstrumentens minimumvärde, maximumvärde, medelvärdet och
standardavvikelse. Dessa beräkningar valdes som metod för utvärdering av
navigationsenheternas precision, eftersom tidigare studier förespråkat den. I studien av Garnett
och Stewart [11] användes dessa beräkningar som en del i presentation av utvärdering av
navigationsklockor. Tyvärr ingår inte beräkningarna med i visualiseringen på grund av
tidsekonomiska skäl utan visas endast i tabellerna (tabell 4, 5, 6, 7). Av tabellerna går det att
avläsa att mätinstrumenten har ett medelfel kring 1-3 meter vid positionering. Av bilaga B går
det att se att mätinstrumenten är som mest jämna när omgivning av referenspunkten är relativt
öppen.
Resultatet av beräkningarna påvisar en marginell skillnad av navigationsenheternas
positionering. Av resultatet framgår det även att promenad eller jogging inte har någon större
påverkan vid positioneringen. Som nämnts tidigare har EU [2] som mål att förbättra folkhälsan
med e-hälsa. Inom e-hälsa är navigationsenheternas pålitlighet vid positionering relevant då
tekniken i framtiden kommer att användas för att fastställa och kartlägga patienters fysiska
rörelse [5]. För att förbättra hälsan hos landets befolkning är kunskapen om hur positioneringen
skiljer sig mellan olika navigationsenheter av betydelse då priset på navigationsenheterna
varierar kraftigt.
Positionering av RTK och DGNSS-tjänst användes i studien för att jämföras med
navigationsenheternas positionering. Till skillnad från navigationsenheterna som beräknade
positioneringen under dynamiskt rörelse, beräknades dessa statiskt. Vid jämförelse mellan
DGNSS och navigationsenheternas positionering finns en liten skillnad mellan
standardavvikelserna. Vilket tyder på att resultatet av positioneringen från
navigationsenheterna är trovärdiga men på grund av för litet underlag av insamlat data kan man
inte dra några slutsatser för navigationsenheternas noggrannhet. För ett säkrare resultat hade
mer data behövts samlats in från testpiloterna. Detta gjordes tyvärr inte, på grund av att det var
svårt att hitta testpiloter som var tillgängliga mitt på dagen i samma väderförhållanden samt
tidskrävande förberedning vid insamling av data. Av resultat kan däremot GIS och
geovisualisering fastställas som effektfulla verktyg vid analyser av flera faktorer, precis som
Jianqin et al. säger [36].

5.2 Möjlighet till förbättring av resultatet
För tydligare resultat hade flera förbättringar kunnat vidtas under arbetets gång. I följande
stycke kommer därför varje steg i metoden tas upp med respektive förbättring.
5.2.1 Datainsamling
Referenspunkterna valdes ut efter typ av miljö och identifierbar position för testpiloterna.
Punkterna placerades i mitten av vägarna för att underlätta det för testpiloterna. Problem som
uppstod var att det var svårt att hitta identifierbara positioner efter vägarna. Vilket bidrog till
att det var svårt att markera ut de exakta referenspunkterna för varje testpilot. För bättre
noggrannhet av referenspunkter borde existerande fixpunkter använts istället.
För förbättring av resultat av faktorernas påverkan på navigationsenheternas positionering
skulle extrema platser valts ut för referenspunkterna. Som exempel påvisade Garnett och
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Stewart [11] att höga byggnader påverkade positioneringen mer än lägre byggnader. Vilket
hade resulterat till en tydligare koppling mellan faktor och mätfel vid positionering. Men på
grund av brist på höga byggnader i området valdes lägre byggnader.
Insamlingen utfördes i liknande väderförhållanden och tid för att minimera påverkan av
faktorerna. Det bästa förutsättning hade varit om testpiloterna hade samlat in data samtidigt,
men på grund av för få navigationsenheter kunde inte gemensam insamling av data genomföras.
5.2.2 Visualisering
För visualiseringsdelen hade andra programvaror kunnat används, till undersökningen valdes
MatLab som visualiseringsprogram för att en del kunskap redan fanns.
Färger som valdes för visualisering av punkterna var färger som hade bra kontrast mot
bakgrunden, dock hade storleken av punkterna kunnat baseras på distansen till
referenspunkterna för att öka visuell tydlighet för avvikelserna. I studien presenteras
navigationsenheternas avvikelser med punkter. I tidigt skede var det tänkt att resultatet av
avvikelser skulle presenteras med diagramstolpar, men på grund av tidsekonomiska skäl
användes punkter istället. En annan idé för visualiseringen var att endast visa de punkter som
hade mest avvikelse från referenspunkterna. Visualiseringen skulle då gett en tydlig bild av
vilken av navigationsenheterna som avvek mest för varje referenspunkt.
En förbättring för att tydligt påvisa koppling mellan påverkande faktorer och
navigationsenheternas positionering hade standardavvikelsen för varje referenspunkt kunnat
beräknas och presenterats i form av symbol och ökande storlek. Visualiseringen hade tydligt
visat hur omgivningen påverkade navigationsenheternas positionering.
I visualiseringen hamnade baskartans koordinater och punkternas koordinater på olika
positioner, på grund av justering av baskartans storlek (omsampling). Detta kan förbättras för
att få en mer överensstämmelse mellan koordinater. Resultatet av visualiseringen hade också
kunnat förbättras med automatiskt inzoomning för varje referenspunkt med hjälp av ett
kommando av tangenttryck.
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6 Slutsats
Av denna studie går det att påvisa att geovisualiseringen kan användas för att visa skillnader av
avvikelse mellan mätinstrumentens positionering. Med geovisualisering finns det även
möjlighet att använda olika faktorer med i samma analys för att visa samband mellan
gemensamma avvikelser. Vid tydlig skillnad vid avvikelser inom navigationsenheter för
respektive referenspunkter kan koppling av faktor och avvikelse påvisas. Dock behövs mer data
i studien för att se samband mellan faktorerna och avvikelse. Av visualiseringen kan
navigationsenheternas positionering redovisas samt en gemensam bild av påverkande faktorer
visas. Studien kan ses som ett steg i rätt riktning, för utveckling inom e-hälsa. För framtida
forskning finns det stora möjligheter till att använda geovisualisering för analys av
mätinstrumentens positionering och det finns stort potential att hitta nya samband och mönster.
Fördelen med att använda GIS som verktyg vid analys och visualisering är att om data saknas
kan den läggas till i efterhand. Detta möjliggör att studien kan analyseras om på nytt och nya
samband kan upptäckas. Dock måste all data vara insamlad innan undersökningen påbörjas.
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Bilagor
Bilaga A
I bilagan A presenteras omgivningen för respektive referenspunkt. Figurerna är namnsatta
med numret som respektive referenspunkt har tilldelats i figur 2.
Bilaga B
I bilagan presenteras tabellen som innehåller de 10 punkter för varje mätinstrument som hade
minst avstånd till respektive referenspunkt.
Bilaga C
I bilagan presenteras resultat av geovisualisering för respektive testpilot.
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Bilaga AReferenspunkt 1

Referenspunkt 2

Referenspunkt 3

Referenspunkt 4
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Referenspunkt 5

Referenspunkt 6

Referenspunkt 7

Referenspunkt 8
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Referenspunkt 9

Referenspunkt 10
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Bilaga B -
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Bilga C Testpilot 1, varv 1

Testpilot 1, varv 2
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Testpilot 2, varv 1

Testpilot 2, varv 2
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Testpilot 3, varv 1

Testpilot 3, varv 2
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Testpilot 4, varv 1

Testpilot 4, varv 2
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