
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

Terrester fotogrammetri med multistation för 
detaljmätning 

Eventuell underrubrik på ditt arbete 

 
Lars Sandström, Magnus Svensson 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Lantmäteriteknik 

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 

 
 

Handledare: Yuriy Reshetyuk 
Examinator: Mohammad Bagherbandi 

Bitr. examinator: Mattias Lindman 
 



 

 

 



 

i 
 

Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi vår 3-åriga utbildning på 

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle. 

Först och främst vill vi tacka våra familjer som har stöttat och uppmuntrat oss 

under vår utbildning.  

Sedan vill vi särskilt tacka vår externa handledare Ronny Andersson för iden 

till examensarbetet samt för allt stöd och uppmuntran under arbetets gång. 

Ett stort tack riktas till Mattias Jansson och Sweco för lån av utrustning. Vi vill 

även tacka vår handledare Yuriy Reshetyuk. 

 

 

 

 

Gävle den 29 maj 2017 

 

 

_________________________              _________________________ 

Lars Sandström                                             Magnus Svensson 

 

  



 

ii 
 

 



 

iii 
 

Sammanfattning  

Idag används GNSS eller totalstation till nästan all detaljmätning.  

Fotogrammetri har länge använts inom lantmäteri men då främst som 

flygburen fotogrammetri. En inte lika vanlig metod är att mäta i bilder 

terrestert, det vill säga markbunden fotogrammetri. Inom arkitektur används 

tekniken för visualisering och dokumentation. Syftet med denna studie är att 

undersöka om terrester fotogrammetri med multistation är en pålitlig metod 

för detaljmätning. Den huvudsakliga utrustning som använts för studien är: 

Leica Nova MS50, Leica Nova MS60 och programvaran Leica Infinity. Tester 

genomfördes i kontrollerad miljö för att se hur låg avvikelse metoden fick, 

samt ute i fält för att kunna redogöra avvikelser på långa avstånd och för att 

avgöra hur användarvänlig metoden är. Multistationen etablerades med fri 

stationsetablering mot befintliga stompunkter i den kontrollerade miljön och 

genom integrerad stationsetablering med GNSS ute i fält. Sedan mättes Leica 

HDS signaler samt ett antal synbara detaljer in reflektorlöst och fotograferades 

med multistationens teleskopkamera. Efterberäkningarna gjordes i Leica 

Infinity där gemensamma detaljer i bilderna mättes in för att kunna beräkna 

koordinater för signalerna och objekten. De bildberäknade inmätningarna 

jämfördes mot de reflektorlöst inmätta för att kunna se hur stor avvikelse 

metoderna hade mot varandra. I den kontrollerade miljön var avvikelserna på 

millimeternivå och ute i fält på centimeternivå. 

Som alternativ metod till traditionell detaljmätning eller som komplement 

fungerar metoden bra. Vinklarna mellan stationerna och detaljen som skall 

mätas verkar vara viktigare än avstånd till detaljen när det kommer till 

kvaliteten på koordinaterna. 

 

Nyckelord: teleskopkamera, terrester fotogrammetri, Image Assisted Total 

Station (IATS) 
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Abstract 

Today GNSS and or electronic distance measuring (EDM) with a total station 

are used for almost all detail measurements. Photogrammetry has for a long 

time been used in surveying but foremost in airborne surveying. A more 

uncommon used technique is terrestrial photogrammetry were the 

measurements is derived from images. The technique is used in architecture 

and other fields mainly for visualisation and documentation. The purpose of 

this study is to investigate if the terrestrial photogrammetry method is reliable 

enough for detail measurements. The main gear used in this study are Nova 

MS50, Leica Nova MS60 and the software Leica Infinity. Tests were 

conducted in a laboratory environment to see how small deviations the 

method could get, in the field to research how the results change with long 

distances. Both tests were conducted also to evaluate how user-friendly the 

method actually is. The multistation was established by free station method in 

a local coordinate system established in the laboratory environment and with 

GNSS in the field. Leica Geosystems HDS targets and natural elements were 

measured by non-prism technique and in images taken with the multistation 

telescope camera. Calculations were done in Leica software Infinity were 

common details in the images were measured to calculate the coordinates. 

The calculated coordinates from the images were compared with the 

coordinates obtained from non-prism technique to see the differences 

between the two methods. In the laboratory environment the deviations 

between the local coordinate system and the coordinates calculated from 

images were obtained in millimetre level. In the field the deviations by 

comparing non-prism technique coordinates and image calculated coordinates 

in the centimetre level. 

As an alternative method to traditional detail measurements or as a 

complement the method works well. The geometry of the objects and the 

stations seems to be of more significance than the distance according to this 

study. 

 

Keywords: telescope camera, terrestrial photogrammetry, Image Assisted 

Total Station (IATS) 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Till geodetisk detaljmätning räknas inmätning och utsättning, även då de kan ses som 

motsatser till varandra. Den största delen av markbunden detaljmätning sker idag 

med Global Navigation Satellite System (GNSS) med nätverks-RTK (Lantmäteriet 

m.fl., 2013). Vid GNSS-mätning med nätverks-RTK används korrektioner från ett 

aktivt referensnät för att minska mätosäkerheten. Exempel på ett aktivt referensnät 

är SWEPOS. Mätosäkerheten vid denna typ av mätning är på centimeternivå och 

som metod effektiv ur produktionssynpunkt då mätningen sker direkt mot en 

virtuell referensstation. Nackdelen är dock att fri sikt krävs till satelliterna vilket kan 

försvåras i skog eller tätort med höga hus. En kombination av totalstation och GNSS 

är en integrerad mätning.  

 

Integrerad stationsetablering är då GNSS-utrustning används som bakåtobjekt för att 

bestämma en fri stationsetablering (Lantmäteriet 2015) av totalstationen eller 

multistationen (totalstation med skanningsfunktion). GNSS-utrustningen förses med 

ett prisma, vid etableringen av den fria stationen mäter totalstationen vinklar och 

längder mot prismat samtidigt som GNSS-mottagaren mäter sin position mot 

satelliterna. Genom att ha många bakåtobjekt runt totalstationen fås en väl bestämd 

fri station. Detaljmätningen kan efter etableringen ske med både GNSS och 

totalstation beroende på vilken teknik som är mest fördelaktig (Lantmäteriet m.fl., 

2013). 

 

Vid inmätning av olika objekt kan problem uppstå av olika anledningar, ibland är 

detaljen som skall mätas in fysiskt otillgänglig för att kunna hålla en mätstång med 

prisma mot eller finnas i en miljö som är ogästvänlig. Detaljer kan även ha en för 

hög reflektans som ger missvisande värden vid reflektorlös inmätning eller helt 

enkelt sakna tillräcklig reflektants för att mätningen ska kunna genomföras (Mian, 

Mannan & Al-Ahmari, 2014). Även små objekt på långa avstånd gör det svårt att 

vara säker på att laserstrålen träffar rätt utan att ge felaktiga eller inga returer. En 

sådan situation är vid höjdbestämning av uppstickande föremål vid säkerhetsställande 

av hinderfri inflygning vid flygfält där det är av stor vikt att veta master och 

trädtoppars höjd (R. Andersson teknisk lantmätare, personlig kommunikation, 5 

april 2017). Toleransen vid höjdbestämning av uppstickande föremål är 5 m 

(Trafikverket 2010). 
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Fotogrammetri som metod att kartlägga och digitalisera har länge använts inom 

lantmäteri med hjälp av flygburen fotogrammetri (Lantmäteriet. u.å.). Inte lika känt 

eller vanligt är att metoden med att mäta i bilder även fungerar terrestert. Terrester 

fotogrammetri det vill säga markbunden fotogrammetri är vanlig inom till exempel 

arkitektur för visualisering. Terrester fotogrammetri började redan på 1800 talet där 

tekniken användes för topografiska och icke-topografiska ändamål samt 

dokumentation, som t.ex. kartframställning och dokumentation av byggnader. 

Genom att montera kamerorna på stativ kan de mätas in geodetiskt och därmed kan 

den yttre orienteringen bli känd (Lantmäteriet m.fl., 2013).  

 

Idag är de vanligaste användningsområdena för terrester fotogrammetri inom 

arkitektur, bilindustri och kulturvård men då främst för visualisering, men även för 

kontrollmätning av verkstadstekniska detaljer samt uppmätning av interiörer på 

bland annat kärnkraftverk. Även i utredningar av trafikolyckor och krocktester för 

bilar tillämpas metoden med att fotografera terrestert. I de flesta fallen har vanliga 

kameror använts (Lantmäteriet m.fl., 2013). 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka om terrester fotogrammetri med multistation är 

en pålitlig metod för detaljmätning på långa avstånd. Om det visar sig att det är fallet 

kan metoden bli ännu ett användbart redskap i mätningsingenjörens verktygslåda. 

Även undersöka hur användarvänlig programvaran Infinity från Leica är samt vilka 

fördelar och nackdelar metoden har. De frågor som besvaras i detta examensarbete 

är: 

• Vilken osäkerhet kan uppnås vid terrester fotogrammetri med multistation 

vid detaljmätning på långa avstånd och hur förändras resultaten? 

• Hur användarvänlig är metoden för att genomföra detaljmätningar? 

• I vilka situationer kan terrester fotogrammetri med multistation vara att 

föredra framför traditionella metoder? 
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1.2.1 Avgränsningar 

Då arbetet fokuserar på detaljmätning undersöks inga andra metoder. Endast 

teleskopkameran i multistationen kommer testas. Inga andra totalstationer eller 

fotogrammetrisk utrustning kommer användas/undersökas som t.ex. 

eftermonterade system/okularmonterade kameror. En viktig del av metoden i detta 

arbete är att mätningarna ska vara enkla att genomföra när situationen ute i fält bäst 

lämpar sig och då hamnar montering av externa kameror utanför avgränsningarna 

för detta examensarbete. För databearbetningen kommer endast Leica Infinity att 

användas.  

Orsaken till att både Lecia MS50 och MS60 har använts i detta arbete beror på 

dubbelbokning av instrumenten på Högskolan i Gävle. Då författarna av denna 

rapport hade möjlighet att låna utrustning av Sweco avstod de sin bokning av Leica 

MS50 till förmån för andra studenter. Instrumentet Leica MS60 användes därför ute 

i fält och inte i den kontrollerade miljön då mätningarna där redan genomförts med 

Leica MS50. 

 

1.3 Tidigare studier 

1.3.1 Terrester fotogrammetri 

Fotogrammetri omfattar metoder för mätning i bilder samt tolkning för att erhålla 

form och placering av objekt. I princip kan fotogrammetriska metoder användas så 

länge objektet som ska mätas kan fotograferas. Syftet med fotogrammetrisk mätning 

är oftast en tredimensionell rekonstruktion av objekt i digital form (koordinater, 

geometriska objekt, ritningar, ortofoton och kartor). På grund av de varierande 

tillämpningar som fotogrammetri har kan fotogrammetriska metoder för mätning 

vara användbara när mätobjekt är svårtillgängliga, när ett objekt inte har en fast form 

eller är ögonblicklig (t.ex. volymen av en såpbubbla) samt när objektet/detaljen är 

mycket liten. Utöver de exempel som radats upp är fotogrammetri användbart där 

vanlig mätning skulle störa produktionen eller där det är viktigt att ett stort antal 

punkter samlas in samtidigt (Luhmann, Robson, Kyle & Harley, 2006). Exempel på 

verksamhetsområden och tillämpningar där fotogrammetri används ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Användningsområden för terrester fotogrammetri enligt Luhmann, Robson, Kyle & Harley, 2006. 

 

Områden Tällämpningar 

Bilindustri Inspektion av verktyg och jiggar 

 

Reverse engeenering 

 

Tillverkningskontroll 

 

Analyser av bilsäkerhetstester 

  
Rymdindustri Kontroll av montering 

 

Inspektioner av utrusning 

 

Simuleringar 

  
Arkitektur Mätning av fasader 

 

Historisk dokumentation 

 

Deformationsmätning 

 

Rekonstruktion av skadade byggnader 

 

Kartläggning vid utgrävningar 

 

3D modeller 

  
Ingenjörsvetenskap Relationsmätning 

 

Mätning av stora anläggningsplatser 

 

Rörledningar och tunnlar 

 

Gruvdrift 

 

Dokumentering 

  
Medicin och fysiologi Tandvård 

 

Ryggradsmissbildningar 

 

Plastikoperationer 

 

Rörelseanalyser 

 

Datorstödd kirurgi 

  
Rättsväsendet Dokumentering av olyckor 

 

Brottsplatsmätning 

 

Mätning av personer 

  
Naturvetenskap Flödesmätning i vätska 

 

Vågtopografi 

 

Kristalltillväxt 
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Vid dokumentation av kulturhistoriska hus och byggnader fotografiskt har vissa 

metoder utvecklats för att kunna rekonstruera objekten fotogrammetriskt. En enkel 

metod är att bilder kan tas enligt 3×3 metoden (tre regler med tre underrubriker). 

(Lantmäteriet m.fl., 2013): 

  

”1) Tre geometriska regler 

1.1) Ordna stödpunkter eller kända mått i objektet 

• Mät med centimeternoggrannhet längder mellan tydliga detaljer, långa som möjligt och 
minst en längd per sida av objektet. Markera med tejp. 

• Sök lodlinjer i objektet, helst flera per sida, eller häng upp lodlinor. 

• Alternativt markeras stödpunkter runt objektet, så de blir synliga i bilderna. Minst fyra i 
varje blivande stereomodell, och inte tre på rad. Mät in dem geodetiskt. 

1.2) Planera fotostationerna 

• Ta en serie bilder runt objektet, vinkelrätt mot fasaderna. Utefter objektets sidor ska 
bilderna överlappa varandra med minst 60 %. 

• Vid varje hörn tas en diagonal bild. 

• Ta helst bilderna på halva objektets höjd. Ta om möjligt även bilder av taket. 

• Komplettera med översiktsbilder från längre håll. 

1.3) Komplettera till stereopar 

• Till varje fasadbild tas en stereopartner på ett basavstånd av ca 1/5–1/10 av avståndet 
till objektet. 

• Stereopartnern tas med kameraaxeln parallell med den första eller konvergent mot samma 
syftpunkt på objektet 

• Komplettera med sneda bilder och närbildspar, där det behövs.” 

 

Målet med 3×3 metoden är att vem som helst ska kunna dokumentera för 

fotogrammetrisk uppmätning och då främst byggnader. (Lantmäteriet m.fl., 2013). 
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Inom arkeologi har McCarthy (2014) använt fotogrammetri för att dokumentera 

tredimensionella objekt och ytor då tekniken både är noggrann och tidseffektiv. I ett 

experiment lät han fem barn (alla under 16 år) testa att dokumentet två gravstenar 

vid Aberlady kyrka i östra Lothian med hjälp av programvaran 123D Catch som är 

en programvara från Autodesk som skapar 3D-modeller från fotografier. Deltagarna 

fick en 10 minuters introduktion och sen 20 min för själva dokumentationen. 

Resultatet var över förväntan och visade på att med enkla medel och planering av 

bilderna kunde även noviser presentera resultat som inte bara var korrekta utan även 

tidsbesparande i jämförelse med mer traditionella metoder som till exempel 

laserskanning. McCarthys studie visar på att inom kulturhistorisk dokumentation är 

fotogrammetri både billigare och snabbare än traditionella tekniker vilket är viktigt 

inom dels arkeologi samt kulturhistoria då kostnaden för projektet är av stor vikt. 

En annan fördel för just fotogrammetrin är att den går att utföra under vatten (Drap 

et al., 2017). 

 

Aydin (2014) gjorde en analys i Turkiets huvudstad Ankara i hur visuell 

nedskräpning kan avhjälpas och kontrolleras. Problemet var att stora reklamplakat 

täckte nästan all yta på fasaderna som vetter mot boulevarden. Genom att 

dokumentera fasaderna fotogrammetriskt med en kalibrerad digitalkamera kunde 

sedan en 3D-modell skapas där ytorna dels kunde modelleras för visuella syften men 

även mätas för att kunna beskatta företag som ansvarade för reklamplakaten korrekt. 

Genom den fotogrammetriska dokumentationen kommer planeringen för fasadernas 

upprustning förenklas och organiserandet av reklamplakaten så det harmonierar med 

byggnaderna. Beräkningar på den visuella nedskräpningen kunde även 

sammanställas, beräknas och bedömas. 

 

1.3.2 Image Assisted Total Station (IATS) 

Ursprunget till totalstationer med integrerad digitalkamera härstammar från 

fototeodoliten som utvecklades redan år 1867 i Italien av Albrecht Meydenbauer. 

Idén fick han efter att nästan ha fallit ner från en katedral några år tidigare när han 

mätte dess fasad (Albertz, 2001). 
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Den integrerade kameran i dagens totalstationer är en relativt ny företeelse och 

nyttjas i stort sett bara till att underlätta traditionella mätningar genom att rikta 

in/fjärrstyra totalstationen eller för att dokumentera omgivningen (Scherer & 

Lerma, 2009; Wagner, Wiedemann & Wunderlich, 2016). Således är nyttjandet av 

kameran till fotogrammetriska beräkningar inte något som vanligen förekommer. 

Men ett område där den inbyggda kameran används med goda resultat är i 

deformationsanalyser (Wagner, 2016; Wagner, Huber, Wiedemann & Paar, 2014). 

Deformationsanalyser som genomförs med IATS behöver inga prismor utan kan 

genomföras mot cirkulära markeringar eller naturliga mål (Ehrhart & Lienhart, 

2015). Vid deformationsanalyser kan även prismor monteras på objektet och mätas 

in kontinuerligt genom automatisk inriktning (ATR). Ehrhart och Lienharts (2015) 

resultat med IATS-mätningar mot en cirkulär markering fick en osäkerhet på 0,1 

mgon. 

 

Wagner et al. (2014) genomförde ett test i en lertäkt där en konstgjord sten 

flyttades mellan två mätepoker. Ett lokalt koordinatsystem upprättades och sedan 

jämfördes två sammankopplade IATS mot en laserskanner. Baslinjen för de två IATS 

var 84,5 m och avståndet till objektet var 261 m respektive 292 m samtidigt som 

avståndet för laserskannern var ca 80 m. Med totalstation mättes objektets hörn in 

och de koordinaterna användes som referens för att undersöka de olika metodernas 

avvikelser. Resultatet av testet visade att IATS hade en medelavvikelse på 6 mm och 

laserskannern 8 mm från totalstationens resultat. Detta tyder på goda resultat med 

denna metod, men det ska tilläggas att de två IATS som användes var prototyper 

som specialtillverkades i ett fåtal exemplar av Leica år 2007. Från data som Wagner 

et al. (2014) samlade in under sitt test gjordes beräkningar på hur stor osäkerheten 

borde vara vid längre avstånd. De kom fram till att osäkerheten skulle bli 0,035 m 

på 1 km, 0,069 m på 2 km och 0,103 m på 3 km. 

 

Totalstationer som har en integrerad kamera i okularet har fördelen att kameran 

alltid är orienterad automatiskt eftersom kameran och kollimationsaxeln är parallella 

(Scherer & Lerma, 2009; Zhou, Wagner, Wunderlich & Wasmeier, 2016). Det 

finns tester med modulkameror som monterats på totalstationens okular där 

totalstationen får fotogrammetriska egenskaper (Hauth, Schlüter & Thiery, 2012). 

Deras metod får liknande osäkerhet som totalstationens fasmätning men kräver en 

del kalibrering. Fördelen med en sådan kamera är att den kan eftermonteras på 

totalstationer som saknar dessa egenskaper som t.ex. Leica TS15/TS16 som endast 

har en vidvinkelkamera ovanför okularet. För att slippa dessa kalibreringar men även 

för att kunna nyttja den optiska zoomen på 30x har multistation Leica Nova MS50 

och MS60 med inbyggd kamera använts. 
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Wagner et al. (2016) undersökte om det är möjligt med multistationen Leica Nova 

MS60 att läsa av invarstänger och därmed genomföra avvägningar med hjälp av den 

integrerade teleskopkameran. Det visade sig att avvägningsmetoden gav likvärdiga 

resultat som med Leica DNA03 som är en digital avvägare. En stor fördel med 

Wagner et al. (2016) metod för avvägning är att siktlinjen inte behöver vara 

horisontell och därmed kan stora höjdskillnader avvägas med endast en uppställning. 

Författarna tror dock inte att metoden skulle kunna konkurrera med traditionella 

avvägningsinstrument då priset på en multistation är avsevärt mycket högre. 
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2 Material och metod 

2.1 Instrument och programvaror 

Idag finns det flera tillverkare av totalstationer och multistationer. Många av dem 

har inbyggd digitalkamera. I denna studie har instrument valts efter vad som funnits 

tillgängligt och som lämpar sig för uppgiften.  

 

Leica Nova MS50 (figur 1) är en multistation som är utrustad med bl.a. 

vidvinkelkamera samt en teleskopkamera med 30 gångers förstoring. 

Mätosäkerheten mot prisma i gynsamma förhållanden är 1 mm + 1,5 ppm och för 

reflektorlös 2 mm + 2 ppm. Räckvidden för reflektorlös mätning är upp till 2 km 

(Leica Geosystems, 2013a). 

 

Figur 1. Leica Nova MS50. 

 

Nova MS60 (figur 2) är Leicas senaste multistation som även den är utrustad med 

bl.a. vidvinkelkamera och teleskopkamera med 30 gångers förstoring. Skillnaden 

mellan MS50 och MS60 är förutom mjukvaran i stort sett endast en pekskärm på 5” 

och ATR låsning på 1000 m istället för 800 respektive 600 m beroende på om 

rundprisma eller 360-prisma används med MS50. Mätosäkerheten och räckvidden är 

densamma som hos Nova MS50. (Leica Geosystems, 2013c). 
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Figur 2. Leica Nova MS60. 

 

Gemensamt för båda multistationerna är bland annat teleskopkameran där utvalda 

specifikationer kan ses i tabell 2. 

Tabell 2. Tabell med urval från specifikationer för Leica MS50 och MS60 (Leica Geosystems, 2013a). 

 

 

Leica Infinity är en mångsidig programvara som är en helhetslösning för de flesta 

mätuppdrag och läser de flesta filformat. Programvaran har en bildmodul som gör 

det möjligt att beräkna koordinater ur bilder (Leica geosystems, 2013b).  

 

Vidvinkel och teleskopkam Sensor 5 Mpixel CMOS sensor

Siktfält vidvinkel/teleskop 19.4° / 1.5°

Bildhastighet Upp till 20 bilder/sek.

Teleskop med autofoc Förstoring/Focusområde 30 x/1.7 m till oändligt
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2.2 Fältarbete 

För att kunna redogöra hur låg osäkerhet metoden att mäta terrestert med 

multistationens kamera kan få har tester genomförts i både kontrollerad miljö och 

ute i fält. Innan själva mätarbetet började kalibrerades multistationerna MS50 som 

användes i den kontrollerade miljön och MS60 som användes ute i fält enligt 

kalibreringsguiden i multistationerna. Då klimatet inomhus och utomhus skiljer sig 

fick multistationerna först acklimatisera sig med 2 minuter per 1°C i 

temperaturskillnad. Efter att multistationerna acklimatiserats gjordes mätningar på 

plan mark mot ett Leica rundprisma som ställdes upp på ett stativ ca 100 m ifrån 

stationen, mot vilket kalibreringen utfördes tre gånger enligt tillverkarens 

rekommendation och tillvägagångsätt. De instrumentavvikelser som kan justeras 

elektroniskt vid kalibreringen är kompensatorns längs- och tvärgående indexfel, 

vertikalt indexfel, siktlinjefel, kikaraxelfel, nollpunktsfel för automatisk 

prismalåsning (ATR) i horisontal- och vertikalvinkel samt teleskopkamerans 

nollpunktsfel där avvikelser i kamerans centrumpunkt mot teleskopets hårkors 

korrigeras (Leica Geosystems, 2013a). Resultaten från kalibreringarna visas i figur 3 

där de nya kalibreringsparametrarna ersätter de gamla. 

 

Figur 3. Resultat av kalibreringar av Leica Nova MS50 och MS60. 
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2.2.1 Kontrollerad miljö 

För att kunna kontrollera metoden utan yttre påverkan har mätningar genomförts 

inne i labbhallen på högskolan i Gävle. Ett befintligt lokalt koordinatsystem som 

realiserat genom koordinatbestämda reflextejper finns etablerat i hallen. 

Multistationen Leica Nova MS50 etablerades med en fri stationsetablering mot tio 

bakåtobjekt för att få en låg osäkerhet då stationsetableringen fås genom RMS av alla 

bakåtobjekt. Stationsetableringens kvalitet var mycket bra enligt HMK 

(Lantmäteriet 2015) redovisas i tabell 3. Några utvalda reflextejpar (se bilaga A) 

mättes in reflektorlöst och sedan fotograferades de med multistationens 

teleskopkamera. Bilder togs med objektet placerat mitt i bilden men även utspridda. 

Processen upprepades från en andra stationsetablering där samma objekt mätes in 

och fotograferades. De koordinater som jämfördes i den kontrollerade miljön var 

för punkterna 102, 212, 213, 214 och 436 i labbhallens koordinatsystem (se bilaga 

A). 

Tabell 3. Kvalitet på stationsetableringarna i labbhallen. 

 

 

 

 

 

2.2.2 Ute i fält 

För att fastställa att SWEPOS korrektioner saknade problem samt att rätt 

parametrar var valda i instrumentet som koordinatsystem och geoidmodell så 

gjordes en egenkontroll av GNSS-utrustningen. Kontrollen genomfördes mot en 

avvägd rix95 punkt samt en höjdfix före och efter varje dag i fält. Rix95 punkten 

och höjdfixen är belägna strax söder om golfbanorna i Strömsbro nära vägen mot 

Hille och utgörs av rör i berg samt dubb i berg. Den avvägda Rix95 punkten är 

etablerad 2003 och höjdfixen 1986 (anmäld återfunnen 2007). För att få 

mätningarna av punkterna så korrekta som möjligt och minimera den mänskliga 

faktorn användes teleskopstångstöd. Rådata för egenkontrollen kan se i tabell 4. 

Stn 1 Kvalite (m) 

 

Stn 2 Kvalite (m) 

ơ Y-koord: 0,001 

 

ơ Y-koord: 0,001 

ơ X-koord: 0,001 

 

ơ X-koord: 0,001 

ơ Höjd: 0,000 

 

ơ Höjd: 0,000 

ơ Ny orientering: 0,0020g 

 

ơ Ny orientering: 0,0014g 
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Strax sydost om Hille kyrka fanns goda förutsättningar att genomföra testerna på 

längre avstånd då området öster om kyrkan och vattentornet är helt öppet på grund 

av jordbruksmark (se figur 4b). På kyrkans torn, en radiomast samt toppen av ett 

vattentorn finns flera tydliga detaljer som mättes in. Utöver de objekten monterades 

sex signaler av typen Leica 6” HDS på stativ längs med två vägar i nord-sydlig och 

öst-västlig riktning för att få väldefinierade objekt spridda i längd och bredd. Valet 

av signaler istället för prismor är i enlighet med Ehrhart och Lienharts (2015) att 

föredra vid terrester fotogrammetri. En MS60 etablerades med hjälp av GNSS på 

fyra platser (se figur 4a). För stationsetableringarnas kvalitet se bilaga D. Station 4 är 

bakom en ås och har ingen fri sikt mot de övriga uppställningarna. För att kunna 

kontrollera Infinitys baslinjeberäkning gjordes korresponderande längdmätningar 

mellan stationsuppställning 1 och 2. 

 

Efter varje stationsetablering riktades multistationen in och reflektorlösa 

inmätningar gjordes mot gemensamt synbara detaljer från minst två 

stationsetableringar på objekten och mot signalernas centrum. Sedan riktades 

teleskopkameran in och objekten fotograferades. För att förtydliga vilka detaljer som 

mättes in reflektorlöst sparades två bilder vid varje fototillfälle, ett med de 

reflektorlösa punkterna synliga i bilden och ett utan punkterna. 
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Figur 4a. Översikt av stationsetableringarna samt inmätta signaler (S1-S6) och objekts positioner. 

 

Figur 4b. Panoramabild över mätområdet från stationsuppställning 1.  

 

2.3 Databearbetning 

Vid markfotogrammetrins normalfall används två kameror där kameraaxlarna är 

parallella och vinkelräta mot en fast baslinje (Lantmäteriet m.fl., 2013). I denna 

rapports metod bestäms kameraaxeln av multistationens etablering och baslinjen 

bestäms av avståndet mellan stationsetableringarna (figur 5), vilket kan liknas med 

fotogrammetrins allmänna fall (Lantmäteriet m.fl., 2013). 

 

Figur 5. Kameraaxeln och baslinjens längd bestäms av multistationens etableringar. 
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I detta fall exporterades hela projektfilen från multistationen till en dator och 

öppnades i Infinity. Ett nytt projekt skapades och sedan skapades en bildgrupp där 

bilder från alla stationsuppställningar samlades, därefter öppnades bildgranskaren. I 

bildgranskningsfönstret valdes en gemensam punkt i bilderna från minst två 

stationsetableringar (se figur 6). När den gemensamma punkten i bilderna var 

inmätt från valda stationsuppställningar sparades den som en ny beräknad punkt.  

 

Figur 6. Inmätning i bilder från två stationsuppställningar i kontrollerad miljö, till vänster slumpmässigt 
placerad detalj i bild och till höger centrerad detalj i bild. 

 

Stödpunkter, de reflektorlösa inmätningarna och bildberäknade punkterna 

exporterades till Excel där koordinaternas avvikelse från varandra beräknades i plan, 

höjd och i 3D. För reflektorlös inmätt punkt och bildberäknad punkt i 3D 

beräknades det Euklidiska avståndet (2.1). 

 

𝑑𝐸 = √(𝑋1 − 𝑋2)
2 + (𝑌1 − 𝑌2)

2 + (𝑍1 − 𝑍2)
2  

(2.1) 

Där 𝑑𝐸 är det euklidiska avståndet, X är Nordliga koordinaten, Y är östlig koordinat 

och Z är höjd. 

För avvikelserna i plan användes ekvationen (2.2) 

 

𝑑𝐸 = √(𝑋1 − 𝑋2)
2 + (𝑌1 − 𝑌2)

2  

(2.2) 
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För höjdavvikelserna användes ekvationen (2.3) 

 

𝑑𝐸 = √(𝑍1 − 𝑍2)
2  

(2.3) 

För de reflektorlösa och de bildberäknade inmätningarna beräknades kvadratiska 

medelvärdet (RMS) med hjälp av ekvationen (2.4). 

 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
∑(𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

)2 

(2.4) 

 

Jämförelser gjordes mellan de realiserade koordinaterna i den kontrollerade miljön 

och de inmätta koordinaterna. De jämförelser som gjordes var mellan:  

• kända koordinaterna mot de reflektorlöst inmätta 

• kända koordinaterna mot de bildberäknade med objektscentrerade bilder 

• kända koordinaterna mot de bildberäknade där objekten är spridda i bilderna 

• reflektorlöst inmätta mot de bildberäknade med objektscentrerade bilder 

• reflektorlöst inmätta mot de bildberäknade där objekten är spridda i bilderna 

• två bildberäknade metoderna 

(Exempel på objekt spridda i bilder och centrerade i bilder ses i figur 6) 

 

De koordinater som jämfördes ute i fält var för de sex signalerna samt detaljer på 

kyrkan, masten och vattentornet. Då multistationens mätosäkerhet är låg har de 

reflektorlösa mätningarnas koordinater ute i fält valts att anses som sanna. 

 

Jämförelser från mätningar i fält gjordes mellan: 

• reflektorlöst inmätta och de bildberäknade detaljerna 
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3 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den kontrollerade miljön i ett lokalt 

referenssystem och resultaten från fältmätningarna presenteras i SWEREF99 1630 

och RH2000.  De resultat som redovisas är egenkontroll av GNSS, avvikelser mellan 

kända koordinater och inmätta samt RMS. 

 

Egenkontrollen av GNSS utrustningen visar att den största avvikelsen i plan var 2,2 

cm och den största avvikelsen i höjd var 2,6 cm (se tabell 4). 

Tabell 4. Rådata från egenkontroll av GNSS med sanna värden överst, koordinatkvaliten (CQ) i 3D, plan och 
höjd redovisas under CQ 3D, CQ 2D och CQ 1D, (meter). 

 

3.1 Mätosäkerhet vid terrester fotogrammetri med 

multistation 

3.1.1 Kontrollerad miljö 

De kända koordinaterna i labbhallen jämfördes mot de inmätta punkternas 

koordinater där avvikelserna beräknades (tabell 5). Först mot de reflektorlösa 

inmätningarna och sedan mot de två bildberäknade inmätningarna. Mätdata kan ses i 

bilaga B. 

Punkt id Öst Norr 

Orto. 

Höjd 

CQ 

3D 

CQ 

2D 

CQ 

1D 

Rix95 1376490 618489,996 6731372,749 

    Höjdfix 1376413 

  

10,131 

   

       Höjdfix 1376413 618499,120 6731357,042 10,128 0,016 0,009 0,014 

Rix95 1376490 618489,998 6731372,745 11,587 0,015 0,008 0,013 

Höjdfix 1376413 618499,116 6731357,036 10,118 0,022 0,011 0,019 

Höjdfix 1376413 618499,117 6731357,040 10,122 0,020 0,010 0,017 

Rix95 1376490 618489,996 6731372,743 11,599 0,015 0,008 0,012 

Rix95 1376490 618489,998 6731372,744 11,600 0,016 0,009 0,014 

Höjdfix 1376413 618499,119 6731357,038 10,105 0,012 0,006 0,010 

Höjdfix 1376413 618499,119 6731357,039 10,109 0,013 0,007 0,011 

Rix95 1376490 618490,000 6731372,748 11,588 0,012 0,006 0,010 

Höjdfix 1376413 618499,113 6731357,058 10,114 0,017 0,008 0,014 

Rix95 1376490 618489,994 6731372,751 11,585 0,016 0,008 0,014 

Höjdfix 1376413 618499,128 6731357,042 10,110 0,012 0,006 0,010 

Rix95 1376490 618489,998 6731372,727 11,586 0,012 0,006 0,010 

Höjdfix 1376413 618499,125 6731357,042 10,123 0,016 0,008 0,014 

Rix95 1376490 618490,005 6731372,748 11,586 0,015 0,008 0,013 
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Tabell 5. Avvikelser mellan kända punkter och inmätta (meter). 

 

 

För att kunna bedöma skillnaden mellan reflektorlösa inmätningar och 

bildberäknade så beräknades avvikelser mellan dessa i tabell 6. 

Tabell 6. Avvikelser mellan reflektorlösa och bildberäknade inmätningar (meter). 

  Reflektorlösa (station 1) 

mot kontroll 

Punkt 

id 

Avvikelse 

plan 

Avvikelse 

höjd 

Avvikelse 

3D 

 

102 0,002 0,001 0,003 

 

212 0,001 0,001 0,001 

 

213 0,003 0,000 0,003 

 

214 0,001 0,000 0,001 

 

436 0,003 0,001 0,003 

Bildberäknade (centrerade i 

bilder) mot kontroll 

Punkt 

id 

Avvikelse 

plan 

Avvikelse 

höjd 

Avvikelse 

3D 

 
102 0,008 0,003 0,009 

 
212 0,001 0,000 0,001 

 
213 0,002 0,000 0,002 

 
214 0,004 0,001 0,004 

 
436 0,003 0,000 0,003 

Bildberäknade (spridda i 

bilder) mot kontroll 

Punkt 

id 

Avvikelse 

plan 

Avvikelse 

höjd 

Avvikelse 

3D 

 
102 0,005 0,002 0,006 

 
212 0,002 0,000 0,002 

 
213 0,002 0,000 0,002 

 
214 0,004 0,002 0,005 

 
436 0,003 0,000 0,003 

Reflektorlös (station 1) mot 

bildberäknade (centrerade i bilder) 

Punkt 

id 

Avvikelse 

plan 

Avvikelse 

höjd 

Avvikelse 

3D 

 
102 0,006 0,001 0,006 

 
212 0,002 0,001 0,002 

 
213 0,001 0,000 0,001 

 
214 0,004 0,001 0,004 

 
436 0,001 0,000 0,001 

Reflektorlös (station 1) mot 

bildberäknade (spridda i bilder) 

Punkt 

id 

Avvikelse 

plan 

Avvikelse 

höjd 

Avvikelse 

3D 

 
102 0,003 0,000 0,003 

 
212 0,002 0,001 0,002 

 
213 0,001 0,000 0,001 

 
214 0,004 0,002 0,005 

 
436 0,001 0,000 0,001 
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För att se om det är någon skillnad vart i bilderna som punkterna mättes in men 

även hur noga inmätningar kan genomföras i Infinity har en jämförelse gjorts mellan 

de bildberäknade inmätningarna där punkter skapades i centrum av bilderna mot de 

som skapades spridda i bilderna (tabell 7). 

Tabell 7. Avvikelser mellan de bildberäknade punkterna (meter). 

 

 

I den kontrollerade miljön uppnåddes RMS enligt tabell 8 för de olika 

mätningssituationerna. Mätningen mot punkt 102 är borttagen p.g.a. grova fel. 

Tabell 8. RMS i plan, höjd och 3D (meter). 

 

 

 

Bildberäknade (centrerade i 

bilder) mot bildberäknade 

(spridda i bilder) 

Punkt 

id 

Avvikelse 

plan 

Avvikelse 

höjd 

Avvikelse 

3D 

 102 0,003 0,001 0,003 

 
212 0,000 0,000 0,000 

 
213 0,000 0,000 0,000 

 
214 0,001 0,000 0,001 

 
436 0,000 0,000 0,000 

Mätning Plan höjd 3D 

Kontroll mot reflektorlös 0,002 0,001 0,002 

Kontroll mot bildberäknade (centrerade i 

bilder) 0,003 0,001 0,003 

Kontroll mot bildberäknade (spridda i 

bilder) 0,003 0,001 0,003 

Reflektorlös mot bildberäknad (centrerade i 

bilder) 0,002 0,001 0,002 

Reflektorlös mot bildberäknad (spridda i 

bilder) 0,003 0,001 0,003 

Bildberäknad mot bildberäknad 0,000 0,000 0,001 
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3.1.2 Ute i fält 

För att kontrollera stationsetableringarna gjordes korresponderande längdmätningar 

som egenkontroll mellan stationsuppställning 1 och 2 vilket gav en lutande längd på 

455,727 m. Den koordinatberäknade längden mellan stationsetableringarna blev 

455,734 m. 

 

Medeltalen från de reflektorlösa inmätningarna mot signalerna redovisas i tabell 9. 

Tabell 9. Koordinater för signalerna från de reflektorlösa inmätningarna (meter). 

 

 

I bilderna från stationsetablering ett och två beräknades koordinater för signalerna 

(se tabell 10).  

Tabell 10. Koordinater för signalerna från bildberäkningen i Infinity (meter). 

 

 

Avvikelsen mellan de reflektorlösa inmätningarna och de bildberäknade ses i tabell 

11 där avvikelsen ges i östlig, nordlig riktning och i höjd, samt osäkerheten i 3D, 

plan och höjd genom avståndsformeln. 

Punkt Öst Norr 

Orto. 

Höjd 

CQ 

3D 

CQ 

2D 

CQ 

1D 

Lut. 

Längd 

(stn1) 

 Lut. 

Längd 

(stn2) 

Signal 1 187007,229 6735522,698 20,772 0,006 0,005 0,003 535,463 402,827 

Signal 2 187028,465 6735618,927 20,433 0,006 0,005 0,003 583,055 361,036 

Signal 3 187081,698 6735720,780 20,697 0,006 0,005 0,003 628,266 312,982 

Signal 4 187121,055 6735712,042 17,532 0,006 0,005 0,003 599,479 272,614 

Signal 5 187232,760 6735680,734 14,345 0,005 0,004 0,002 520,143 156,968 

Signal 6 187293,007 6735659,826 13,584 0,005 0,004 0,002 479,704 94,725 

Punkt Öst Norr Orto. Höjd CQ 3D CQ 2D CQ 1D 

Signal 1 187007,264 6735522,690 20,770 0,024 0,022 0,009 

Signal 2 187028,489 6735618,903 20,423 0,049 0,046 0,016 

Signal 3 187081,720 6735720,771 20,700 0,054 0,052 0,014 

Signal 4 187121,062 6735712,032 17,524 0,042 0,040 0,011 

Signal 5 187232,751 6735680,737 14,361 0,021 0,020 0,005 

Signal 6 187293,008 6735659,824 13,599 0,056 0,055 0,010 
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Tabell 11. Avvikelser mellan reflektorlösa inmätningars medel och de bildberäknade (meter). 

 

 

På de tre objekten kyrkan, masten och vattentornet mättes flera synbara detaljer in 

reflektorlöst (se tabell 12). På kyrkan var det en åskledare, det östliga hörnet av 

kyrkkorset samt centrum på kyrkklockan (urverket). På masten var det de två 

uppstickande antennerna. På vattentornet var det antenner, infästningar och 

uppstickande rör. Ett rör på vattentornet mättes in från tre håll och redovisas som 

ett medeltal från dessa inmätningar. 

Tabell 12. Koordinater för de reflektorlöst inmätta detaljerna på objekten (meter). 

 

 

I bilderna från multistationen inmättes samma detaljer som tidigare mättes in 

reflektorlöst (se bilaga C). Punkterna bildinmättes från två, tre eller fyra olika 

stationsuppställningar. För att kunna bedöma avvikelsen mellan reflektorlösa 

inmätningar och bildberäknade så beräknades avvikelser mellan dessa i tabell 13. 

Punkt Öst Norr Orto. Höjd CQ 3D CQ 2D CQ 1D 

Signal 1 0,035 0,007 0,002 0,036 0,036 0,002 

Signal 2 0,023 0,025 0,010 0,035 0,034 0,010 

Signal 3 0,022 0,009 0,003 0,024 0,024 0,003 

Signal 4 0,007 0,011 0,008 0,015 0,013 0,008 

Signal 5 0,009 0,003 0,016 0,019 0,010 0,016 

Signal 6 0,001 0,002 0,014 0,014 0,002 0,014 

Punkt Öst Norr 

Orto. 

Höjd 

CQ 

3D 

CQ 

2D 

CQ 

1D 

Åskledare 187099,408 6736010,064 70,118 0,004 0,003 0,002 

Kyrkkorset 187099,793 6736009,468 68,903 0,004 0,003 0,002 

Kyrkklockan 187103,121 6736007,496 49,323 0,004 0,003 0,001 

Masten 1 186664,511 6735617,235 71,932 0,004 0,004 0,002 

Masten 2 186661,990 6735619,084 71,936 0,004 0,004 0,002 

Vattentorn 1 186732,997 6735235,327 69,284 0,009 0,007 0,005 

Vattentorn 2 186732,880 6735237,232 68,430 0,006 0,005 0,003 

Vattentorn 3, 

(medel 3 stn) 186729,420 6735228,301 72,488 0,008 0,006 0,004 

Vattentorn 4 186722,554 6735233,131 72,557 0,006 0,005 0,003 
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Tabell 13. Avvikelser mellan de reflektorlöst inmätta koordinaterna och de bildberäknade koordinaterna (meter). 

 

 

För de bildberäknade inmätningarna ute i fält jämfördes dessa mot de reflektorlöst 

inmätta och RMS beräknades, då arbetet var att testa metoden så har grova fel som 

t.ex. dålig geometri skapats mot vissa punkter med flit. De mätningar som har 

plockats bort vid RMS beräkningen är en av mätningarna på kyrkkorset, en mätning 

mot masten samt två mätningar mot vattentornet. Resultatet blev 0,039 m i plan, 

0,016 m i höjd och 0,042 m i 3D. 

 

 

Reflektorlöst 

inmätta 

detaljer 

Bildinmätta 

detaljer Öst Norr 

Orto. 

Höjd 

CQ 

3D 

CQ 

2D 

CQ 

1D 

Åskledare 

Åskledare stn1, stn2, 

stn4 0,010 0,003 0,008 0,013 0,010 0,008 

Åskledare Åskledare stn2,stn4 0,011 0,014 0,014 0,023 0,018 0,014 

Åskledare Åskledare stn3,stn4 0,045 0,010 0,005 0,046 0,046 0,005 

Åskledare Åskledare stn1,stn4 0,033 0,030 0,013 0,046 0,045 0,013 

Kyrkkorset Kyrkkorset, stn1,stn2 0,130 0,146 0,022 0,197 0,196 0,022 

Kyrkkorset 

Kyrkkorset, 

stn1,stn2,stn3 0,025 0,000 0,004 0,025 0,025 0,004 

Kyrkkorset 

Kyrkkorset, 

stn1,stn2,stn3,stn4 0,022 0,001 0,005 0,022 0,022 0,005 

Kyrkkorset Kyrkkorset stn2,stn4 0,005 0,014 0,008 0,017 0,015 0,008 

Kyrkklockan Kyrkklockan stn1,stn2 0,024 0,032 0,016 0,044 0,040 0,016 

Kyrkklockan 

kyrkklockan 

stn1,stn2,stn3 0,028 0,007 0,006 0,029 0,028 0,006 

Masten 1 Masten 1, stn1,stn2 0,030 0,000 0,037 0,048 0,030 0,037 

Masten 1 

Masten 1, 

stn1,stn2,stn4 0,065 0,011 0,014 0,067 0,066 0,014 

Masten 2 Masten 2, stn1,stn2 0,061 0,016 0,035 0,072 0,063 0,035 

Masten 2 

Masten 2, 

stn1,stn2,stn4 0,092 0,008 0,016 0,094 0,093 0,016 

Vattentorn 1 Vattentorn 1, stn1,stn2 0,054 0,009 0,003 0,055 0,055 0,003 

Vattentorn 2 Vattentorn 2, stn1,stn2 0,005 0,085 0,008 0,086 0,085 0,008 

Vattentorn 2 

Vattentorn 2, 

stn1,stn2,stn4 0,060 0,072 0,001 0,094 0,094 0,001 

Vattentorn 3, 

(medel 3 stn) Vattentorn 3, stn1,stn2 0,043 0,066 0,016 0,080 0,078 0,016 

Vattentorn 3, 

(medel 3 stn) 

Vattentorn 3, 

stn1,stn2,stn4 0,004 0,021 0,001 0,021 0,021 0,001 

Vattentorn 4 Vattentorn 4,stn1,stn2 0,003 0,053 0,033 0,063 0,053 0,033 

Vattentorn 4 

Vattentorn 

4,stn1,stn2,stn4 0,005 0,049 0,007 0,050 0,050 0,007 
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4 Diskussion 

4.1 Mätosäkerhet vid terrester fotogrammetri med 

multistation 

Vid kontroll av stationsetableringarna gjordes längdmätningar mellan 

stationsuppställning 1 och 2 vilket gav en lutande längd på 455,727 m. Den 

koordinatberäknade längden mellan stationsetableringarna i Infinty blev 455,734 m. 

Skillnaden på 7 mm mellan den mätta längden och den beräknade beror till stor del 

på flera faktorer så som mätosäkerheten i längdmätningen, den radiella osäkerheten i 

stationsetableringarna då etableringarna sattes med GNSS samt den mänskliga 

faktorn. Kontrollen gjordes i huvudsak för att kontrollera Infinitys 

baslinjeberäkning. 

 Wagner et al. (2014) teoretiska beräkningar på osäkerheten vid långa avstånd 

överensstämmer med våra beräknade koordinater. De kom fram till att 

positionsavvikelsen bör vara omkring 0,035 m på en kilometer. Resultaten från 

denna studie visar att metoden kan ge snarlika avvikelser med enbart en multistation 

som dessutom inte är en prototyp utan serietillverkad. Vid mätningar på masten från 

stationsuppställning 1 och 2 som var belägna 880 m och 730 m ifrån blev avvikelsen 

ifrån den reflektorlösa inmätningen 0,048 m. Den reflektorlösa inmätningen skedde 

från stationsuppställning 4 på ca 215 m men var placerad på andra sidan masten, 

vilket medför en ökad avvikelse på grund av antennens diameter på resultatet. 

Test genomfördes att mäta detaljer med ofördelaktiga geometrier i etableringar mot 

några utvalda objekt. Anledningen var att se vilket resultat som fås vid ofördelaktiga 

uppställningar då det bör undvikas att mäta detaljer i baslinjen. Punkt 102 är ett bra 

exempel på vad som händer med mätosäkerheten när detaljen ligger nära i linje med 

baslinjen. Det samma gäller mätningen mot kyrkans kors från stn1 och stn2. 

Då multistationens teleskopkamera endast har 5 megapixlar gör det att vissa 

begränsningar i bildmätningen på långa avstånd uppstår. Beroende på avståndet till 

objektet kan en pixels storlek variera från någon millimeter till några centimeter och 

kvalitén på den beräknade koordinaten är beroende på hur väl objektet kan mätas i 

bilderna. Precisionen att träffa rätt objekt vid bildmätningen är dock högre än vid 

manuell inriktning av hårkorset i okularet på långa avstånd. 
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4.2 Resultatens förändring vid olika avstånd 

Att mäta en detalj från motsatt sida eller nästan på linje ger sämre resultat. Då 

kvaliteten på resultaten är beroende på hur god geometri som uppnås hamnar 

längden till objektet längre ner i prioriteringen. En god geometri kan förenklat 

förklaras som att en rätvinklig triangel mellan stationsetableringarna och detaljen 

eftersträvas där den 90° vinkeln är från objektet till stationerna. Det är svårt att veta 

tjockleken på objekt t.ex. ett rör, vilket gör att osäkerheten kan verka högre än vad 

den faktiskt är då detaljen mäts från flera sidor (detta problem gäller även för 

reflektorlös inmätning). Rör på vattentornet mättes in i bild och reflektorlöst, 

diameter på rören är svåra att veta då vi inte hade tillgång till vattentornet att mäta 

dessa. Det mättes från två olika håll vilket ger ett lägesfel i koordinaten på grund av 

den okända diametern. Utöver den okända diametern har reflektorlös 

avståndsmätning en mätosäkerhet på 2 mm + 2 ppm upp till 500 meter och på 

avstånd över 500 m är mätosäkerhet 4 mm + 2 ppm för längdmätningar (Leica 

Geosystems 2013c). 

För att överskådligt kunna avgöra hur avvikelsen förändras med avståndet har ett 

diagram konstruerats där den lodräta axeln visar avvikelsen i 3D och den 

horisontella axeln visar medelavståndet mellan objektet och de 

stationsuppställningar som använts vid bildberäkningen (figur 7). Skalorna i 

diagrammet visas i meter.  

Figur 7. Diagram över avvikelserna mellan de bildberäknade och reflektorlöst inmätta detaljerna på olika 
avstånd (meter).  
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I diagrammet ovan har några tydliga toppar och dalar valts ut för att visa hur viktig 

geometrin är för resultatet. Punkt 1 i diagrammet är resultatet från mätningar på 

radiomastens antenn från stationsuppställningarna 1,2 och 4. Här kan den radiella 

avvikelsen bero på antennens diameter då den är bildinmätt från tre olika håll och 

reflektorlöst inmätt från endast ett.  

Punkt 2 är resultatet från mätningar på kyrkans kors från stationsuppställning 2 och 

4, där geometrin är god och detaljen är väldefinierad vilket även resultatet vittnar 

om då den radiella avvikelsen är lägre än punkt 1 trots att avstånden är längre.  

Punkt 3 är resultatet från mätningar på en detalj på vattentornet där samma fenomen 

som vid punkt 1 uppstår där rörets diameter har en avgörande roll då punkten är 

bildinmätt från stationsuppställning 1,2 och 4. Samma detalj har även mätts in 

genom bilder från station 1 och 2 där den radiella avvikelsen är lägre då punkten 

bildinmättes från samma sida vilket gör att rörets diameter inte påverkar resultatet.  

Punkt 4 är resultatet från mätningar på kyrkans kors från stationsuppställning 1 och 

2. Här är geometrin dålig då objektet ligger nära i linje med de två 

stationsuppställningarna vilket ger små horisontalvinklar. Resultatet blir då lidande 

vilket tydligt syns på den radiella avvikelsen. Om stationsuppställning 2 och 4 

används istället som har en bättre geometri fås en radiell avvikelse på 17 mm istället 

för 196 mm på samma detalj vilket visar att geometrin har en avgörande roll för 

goda resultat samtidigt som avståndet till objektet inte är lika avgörande.  

Punkt 5 är resultatet från mätningar på åskledaren ovanpå kyrkans kors. Här 

förbättrades geometrin genom att inte bara stationsuppställning 1 och 2 användes 

utan även stationsuppställning 4 vilket sänkte den radiella avvikelsen till 13 mm. Här 

kan antas att åskledarens smala diameter ger mindre påverkan av den radiella 

avvikelsen än röret på vattentornet eller antennen på masten. 

 

4.3 Användarvänligheten i metoden att genomföra 

detaljmätning med multistation 

Själva programvaran Infinity underlättar arbetet genom att vara intuitivt och 

användarvänligt, det går fort att få fram ett resultat. Data kan enkelt importeras till 

programvaran och den läser de flesta filformaten. Det är även smidigt att exportera 

data till t.ex. Excel genom att högerklicka och spara som för vidare databearbetning. 

Rapporterna från Infinity är överskådliga och tydliga. 
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Det negativa med metoden att terrestert mäta fotogrammetriskt är att det krävs 

minst två uppställningar, det krävs även att det är tillräckligt med ljus för att bilder 

skall kunna tas. Utöver dessa begränsningar upplevs metoden både som enkel och 

tillförlitlig vid detaljmätning, den skiljer sig inte nämnvärt mot hur en vanligt 

terrester inmätning med totalstation sker, då båda metoderna kräver etablerade 

stationsuppställningar och inriktning mot objekten. Att mäta in reflektorlöst är dock 

både snabbare och smidigare då ett resultat fås redan i fält medan koordinaterna från 

bilder behöver beräknas fram i efterbearbetning. Dock är fördelen för 

fotogrammetrins del att där den reflektorlösa inmätningen är svår att genomföra 

pga. små detaljer eller reflektionsrelaterade problem att detaljen fortfarande kan 

mätas in genom bilder.  

 

 

4.4 Fördelar med terrester fotogrammetri med 

multistation 

Under första dagen av fältstudien upptäcktes en av fördelarna med att mäta 

fotogrammetriskt. Studien började med soligt och fint väder där det inte var några 

större problem att mäta reflektorlöst över långa avstånd (400–700 m). När det var 

dags att mäta in de sex signaler som ställts ut mulnade det på och började hagla. Att 

reflektorlöst mäta in signalerna blev omöjligt då multistationen protesterade över 

för mycket störningar men bilder kunde fortfarande tas med godtagbar synbarhet av 

signalerna. I figur 8 syns till vänster signalen sedd från station 1 på 600 m avstånd i 

hagelstorm och till höger samma signal från station 2 på 270 m avstånd utan hagel 

men molnigt.  

 

 

Figur 8. Nedre till vänster en signal i hagelstorm och till höger samma signal efter ovädret. 
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Även små detaljer på större avstånd som den reflektorlösa mätningen misslyckades 

med kunde enkelt mätas in genom bilder från två stationer. Till exempel kunde inte 

åskledaren på kyrkans topp mätas in reflektorlöst från station 2 men från station 3 

gick det, däremot syns den i bilderna från båda stationerna. Även antennerna på 

radiomasten på respektive 878 m och 727 m från station 1 och 2 var omöjliga att på 

dessa avstånd mäta in reflektorlöst, dock syns de tydligt i bilderna (figur 9) vilket 

gjorde att de enkelt kunde bildinmätas och koordinaterna beräknas fram i Infinity. 

 

 

Figur 9. Radiomasten från stationsuppställ 1, 2 och 4. 

 

Då metoden med att mäta fotogrammetriskt med multistation fungerar så länge 

detaljerna som ska mätas in syns i bilderna är metoden mest begränsad av det egna 

kreativa tänkandet. Att till exempel mäta trädtoppar blir med denna metod 

betydligt enklare så länge som samma trädtopp kan ses i bilder tagna från minst två 

stationer. Samma trädtoppar skulle vara svåra att mäta in reflektorlöst om inte 

mätingenjören är relativt nära trädet vilket då skulle ge en ganska brant vinkel. 

 I och med att de längre avstånd som mättes gjorde det svårt att faktiskt avgöra exakt 

vart på objektet multistationen hårkors riktades var det en fördel att mäta i bilderna 

istället. I bilderna går det att zooma och därmed vara mer säker på vad de beräknade 

punkterna är bildinmätta på. 
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4.5 Framtida studier 

Då denna rapport fokuserat på mätningar på längre avstånd vore det intressant att se 

vilka resultat som fås vid normala avstånd för detaljmätning. 

Nya fotobaserade mätinstrument kommer ständigt ut på marknaden. Då våra studier 

bara innefattar Leicas utrustning och programvara skulle det vara intressant och göra 

studier på andra tillverkares utrustning. Några exempel är Trimble SX10 (Trimble, 

2016) och Trimble V10 kamerarover (Trimble, 2013). 

Trimble SX10 är en totalstation med möjlighet att bland annat laserskanna. 

Totalstationen styrs och riktas in mot objekten med hjälp av en handenhet och 

totalstationens tre inbyggda kameror. En översiktskamera som är placerad parallellt 

med mätningsaxeln, en primär kamera som även den är placerad parallellt med 

mätningsaxeln och en teleskopkamera som är placerad i mätningsaxeln. Den har en 

vinkelosäkerhet på 1” och en EDM osäkerhet på 1,0 mm + 1,5 ppm mot prismor. 

Trimble V10 kamerarover har 12 kalibrerade kameror som kan ta 360-graders 

panoramabilder med ett knapptryck. Kamerarovern är framför allt avsedd för snabb 

insamling av data för dokumentation men kan även användas för fotogrammetriska 

mätningar.  
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5 Slutsats 

Detta arbete har gått ut på att jämföra terrester fotogrammetri med multistation 

som metod mot traditionella metoder för att se om resultaten är tillräckligt bra för 

användning inom detaljmätning på längre avstånd. Som alternativ metod till 

detaljmätning eller som komplement fungerar metoden bra. Om 

mätningsingenjören tar för vana att t.ex. ta en bild vid varje stationsuppställning vid 

inmätning skulle det vara möjligt att i efterhand kunna mäta in punkter som 

missades ute i fält. Då skulle mycket tid kunna sparas när ingen 

kompletteringsmätning behöver göras på plats. En annan fördel av att inte behöva 

besöka platsen igen är den negativa miljöpåverkan som fordonstrafik har. 

Geometrin mellan stationerna och detaljen som skall mätas är viktigare än avståndet 

till objektet när det kommer till kvalitet på koordinaterna. Då baslinjen och 

avstånden mellan stationerna och objektet är någorlunda lika blir kvaliteten i 3D 

bättre än när ena avståndet mellan stationerna och objektet är mycket kortare. En 

dålig geometri mellan stationerna och detaljen skapar osäkra koordinatpunkter men 

genom att lägga till flera stationer med bättre geometri sänks lägesosäkerheten i 

punkten betydligt.  

Det är inte av vikt vart i bilden detaljen är placerad för kvaliteten på koordinaterna 

då samma resultat ges oberoende på om detaljen är i bildens kant eller i dess mitt. 

Från stationsetableringarna ett och två ges ett exempel där koordinaten för 

kyrkkorsets kvalitet sjunker från 0,197 m till 0,025 m när ytterligare en station läggs 

till och 0,022 m vid ytterligare en station. Geometrin för kyrkkorset där 

stationsetableringarna ett och två används är visuellt ofördelaktig vilket även 

resultatet vittnar om. Detta är även orsaken till att en punkt i den kontrollerade 

miljön har större avvikelse från den sanna koordinaten än den reflektorlösa 

inmätningen gentemot de övriga punkterna då den har dålig geometri mot 

stationerna för att den ligger nära i linje med baslinjen. 
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A1 

Bilaga A – Karta över labbhallen 

 

 

  



 

 

B1 

Bilaga B – Mätdata från labbhallen 

 

 

  

Etablering 

Punkt 

id Öst (m) Norr (m) 

Höjd 

(m) 

CQ 3D 

(m) 

CQ 2D 

(m) 

CQ 1D 

(m) 

 

ST1 321,511 146,317 21,314 0,001 0,001 0,000 

 

ST2 322,594 136,652 21,315 0,001 0,001 0,000 

Kontrollpunkter 

Punkt 

id Öst (m) Norr (m) 

Höjd 

(m) 

CQ 3D 

(m) 

CQ 2D 

(m) 

CQ 1D 

(m) 

 

100 328,991 112,935 26,498 - - - 

 

102 323,113 120,746 25,381 - - - 

 

211 313,276 131,432 26,955 - - - 

 

212 312,782 137,964 26,430 - - - 

 

213 312,802 137,655 23,660 - - - 

 

214 312,331 143,887 26,713 - - - 

 

321 313,638 151,695 24,767 - - - 

 

322 320,035 152,183 24,960 - - - 

 

323 321,547 157,702 26,023 - - - 

 

433 327,023 138,437 26,362 - - - 

 

436 326,513 145,256 22,396 - - - 

Station 1 

(Inmätta punkter) 

Punkt 

id Öst (m) Norr (m) 

Höjd 

(m) 

CQ 3D 

(m) 

CQ 2D 

(m) 

CQ 1D 

(m) 

 

K102 323,114 120,748 25,380 0,003 0,003 0,001 

 

K212 312,782 137,964 26,429 0,003 0,003 0,001 

 

K213 312,805 137,656 23,660 0,003 0,003 0,001 

 

K214 312,331 143,888 26,713 0,003 0,003 0,002 

 

K436 326,512 145,253 22,397 0,003 0,003 0,001 

Station 2 

(Inmätta punkter) 

Punkt 

id Öst (m) Norr (m) 

Höjd 

(m) 

CQ 3D 

(m) 

CQ 2D 

(m) 

CQ 1D 

(m) 

 

KK102 323,115 120,748 25,380 0,003 0,003 0,001 

 

KK212 312,781 137,965 26,431 0,003 0,003 0,001 

 

KK213 312,803 137,656 23,660 0,003 0,003 0,001 

 

KK214 312,331 143,888 26,714 0,003 0,003 0,001 

 

KK436 326,510 145,252 22,396 0,003 0,003 0,000 



 

 

B2 

 

 

Bildberäknade 

punkter (centrerade 

i bilder) Punkt id Öst (m) Norr (m) 

Höjd 

(m) 

CQ 3D 

(m) 

CQ 2D 

(m) 

CQ 1D 

(m) 

 

B102 323,114 120,754 25,378 0,005 0,005 0,001 

 

B212 312,781 137,965 26,430 0,001 0,001 0,001 

 

B213 312,804 137,656 23,660 0,001 0,001 0,000 

 

B214 312,329 143,890 26,714 0,001 0,001 0,001 

 

B436 326,511 145,254 22,396 0,000 0,000 0,000 

Bildberäknade 

punkter (Spridda i 

bilder) Punkt id Öst (m) Norr (m) 

Höjd 

(m) 

CQ 3D 

(m) 

CQ 2D 

(m) 

CQ 1D 

(m) 

 

BS102 323,115 120,751 25,379 0,002 0,002 0,000 

 

BS212 312,781 137,965 26,430 0,001 0,001 0,001 

 

BS213 312,803 137,656 23,660 0,001 0,001 0,000 

 

BS214 312,328 143,890 26,715 0,001 0,001 0,000 

 

BS436 326,511 145,254 22,396 0,000 0,000 0,000 



 

C1 

 
 

Bilaga C – Koordinater på bildberäknade detaljer i fält 

Punkt Öst (m) Norr (m) 

Orto. 

Höjd (m) 

CQ 3D 

(m) 

CQ 2D 

(m) 

CQ 1D 

(m) 

Lut. 

längd 

stn1 (m) 

Lut. längd 

stn2 (m) 

Lut. 

längd 

stn3 (m) 

Lut. längd 

stn4 (m) 

Åskledare stn1, stn2, stn4 187099,418 6736010,067 70,126 0,035 0,032 0,014 877,093 460,802 

 

770,818 

Åskledare stn2,stn4 187099,398 6736010,079 70,132 0,049 0,045 0,020 

 

460,8213 

 

770,8175 

Åskledare stn3,stn4 187099,453 6736010,075 70,123 0,055 0,051 0,020 

  

153,532 770,861 

Åskledare stn1,stn4 187099,442 6736010,094 70,105 0,008 0,007 0,003 877,107 

  

770,861 

Kyrkkorset, stn1,stn2 187099,923 6736009,322 68,881 0,001 0,001 0,000 876,136 459,756 

  Kyrkkorset, stn1,stn2,stn3 187099,818 6736009,468 68,899 0,016 0,015 0,007 876,312 459,937 152,826 

 Kyrkkorset, 

stn1,stn2,stn3,stn4 187099,814 6736009,469 68,898 0,015 0,013 0,006 876,314 459,940 152,829 770,758 

Kyrkkorset stn2,stn4 187099,7872 6736009,482 68,9108 0,0282 0,0257 0,0115 

 

459,9679 

 

770,7434 

Kyrkklockan stn1,stn2 187103,145 6736007,464 49,307 0,050 0,050 0,007 872,224 454,331 

  kyrkklockan stn1,stn2,stn3 187103,149 6736007,503 49,317 0,016 0,015 0,006 872,259 454,360 143,958 

 Masten 1, stn1,stn2 186664,541 6735617,235 71,895 0,029 0,028 0,007 877,880 726,442 

  Masten 1, stn1,stn2,stn4 186664,446 6735617,224 71,918 0,050 0,048 0,012 877,959 726,539 

 

215,238 

Masten 2, stn1,stn2 186661,929 6735619,101 71,901 0,004 0,004 0,001 881,058 728,949 

  Masten 2, stn1,stn2,stn4 186661,897 6735619,092 71,920 0,040 0,039 0,010 881,083 728,982 

 

213,054 

Vattentorn 1, stn1,stn2 186732,943 6735235,318 69,281 0,008 0,008 0,002 705,804 779,703 

  Vattentorn 2, stn1,stn2 186732,875 6735237,317 68,422 0,013 0,012 0,004 705,905 778,624 

  Vattentorn 2, 

stn1,stn2,stn4 186732,820 6735237,304 68,431 0,004 0,004 0,002 705,960 778,679 

 

447,688 



 

C2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vattentorn 3, stn1,stn2 186729,378 6735228,236 72,472 0,015 0,015 0,004 709,304 786,754 

  Vattentorn 3, 

stn1,stn2,stn4 186729,416 6735228,281 72,489 0,036 0,033 0,015 709,269 786,699 

 

453,125 

Vattentorn 4,stn1,stn2 186722,551 6735233,078 72,523 0,043 0,041 0,012 716,303 789,881 

  Vattentorn 4,stn1,stn2,stn4 186722,549 6735233,082 72,550 0,034 0,031 0,014 716,307 789,883 

 

445,207 



 

D1 

 
 

Bilaga D – Stationsuppställningar i fält 

För bilaga D se nästkommande sida. 
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Projektnamn: Hille 2 första dagen borta
Ägare: -
Mätchef: Lars Sandström
Skapad datum: 02/05/2017 21:02:12
Senast använd: 18/05/2017 10:11:01
Applicationsprogramvara: Infinity 2.1

Kunddata:
Kundnamn: -
Kontaktperson: -
Nummer: -
E-post: -
Skype: -
Hemsida: -

Master-koordinatsystem
Namn på koordinatsystem: SWEREF1630
Transformationstyp: Ingen
Residualfördelning: Ingen
Ellipsoid: WGS 1984
Projektionstyp: Transverse Mercator
Geoidmodell Swen08_RH2000
CSCS-Modell -

Leica Geosystems AG
Heinrich Wild Strasse
CH-9435 Heerbrugg
St. Gallen, Switzerland

Phone: + 41 71 727 3131
Fax: + 41 71 727 4674

Uppställng-rapport
Rapporten skapad: 18/05/2017 10:13:10

Projektdetaljer

Sökväg: C:\Users\lasse\Documents\Leica Geosystems\Infinity\Projects\Hille 1\Hille 2 första dagen borta.iprj
Storlek: 311,7 MB
Kommentarer: -

Sationsid stn3 - Fri station

Datum/Tid 28/04/2017 12:23:28 Öst: 187 240,8609 m SD ÖST: 0,0018 m
Punktroll Etablering TPS Norr: 6 736 029,3614 m SD Norr: 0,0018 m
Instrumenthöjd 0,0000 m Höjd: 13,5201 m SD Höjd: 0,0031 m

Azimut 245,0934 gon Instrumenttyp MS60 1" R2000 Instrument SN: 883229
Orienteringskorrektion 1,4542 gon Geom PPM Max: 0,0 Atm PPM Max: -6,9
Station-skala 0,9999725455 Geom PPM Min: 0,0 Atm PPM Min: -6,9
Skala Ja
Metod: Minsta kvadrat

GNSS mätningar

Punkt id Hz raw [gon] V [gon] LL [m] Horis. Avstånd [m] Reflektorhöjd [m] Prisma/Prisma/Måltavla
a6 243,6392 98,4126 156,6814 156,6283 1,9410 Leica 360° Prism
a7 260,8238 98,1339 73,7110 73,6773 1,9410 Leica 360° Prism
a8 339,6299 96,7919 39,4615 39,4103 1,9410 Leica 360° Prism
a11 50,4346 99,0204 19,8556 19,8527 1,9410 Leica 360° Prism
a12 175,7442 102,1823 32,0598 32,0401 1,9410 Leica 360° Prism
a13 215,4937 99,1805 36,7646 36,7606 1,9410 Leica 360° Prism
a14 244,6410 98,8447 48,3043 48,2950 1,9410 Leica 360° Prism

Prisma/Måltavla-punkter

Punkt id Punktroll Öst [m] Norr [m] Höjd [m]
a6 TPS-mätt reflektor 187 138,9642 6 735 910,4097 15,4873
a7 TPS-mätt reflektor 187 179,7436 6 735 988,2152 13,7398
a8 TPS-mätt reflektor 187 209,3763 6 736 053,0658 13,5670
a11 TPS-mätt reflektor 187 255,3091 6 736 042,9768 11,8847
a12 TPS-mätt reflektor 187 252,0928 6 735 999,3546 10,4804
a13 TPS-mätt reflektor 187 231,1898 6 735 993,8958 12,0524
a14 TPS-mätt reflektor 187 208,8687 6 735 993,1826 12,4558

Fixpunkter

Punkt id Punktroll Öst [m] Norr [m] Höjd [m]
a6 GNSS fas mätt RTK 187 138,9604 6 735 910,4072 15,4881
a7 GNSS fas mätt RTK 187 179,7459 6 735 988,2148 13,7458
a8 GNSS fas mätt RTK 187 209,3828 6 736 053,0619 13,5754
a11 GNSS fas mätt RTK 187 255,3037 6 736 042,9761 11,8690
a12 GNSS fas mätt RTK 187 252,0941 6 735 999,3599 10,4855
a13 GNSS fas mätt RTK 187 231,1899 6 735 993,8967 12,0480
a14 GNSS fas mätt RTK 187 208,8674 6 735 993,1838 12,4555

Prisma/Måltavla residualer

Punkt id Använd dHv [gon] dLängd [m] dÖst [m] dNord [m] dHöjd [m]
a6 Positionshöjd 0,0005 0,0044 -0,0039 -0,0025 0,0009
a7 Positionshöjd -0,0014 -0,0018 0,0024 -0,0004 0,0060
a8 Positionshöjd 0,0013 -0,0075 0,0065 -0,0039 0,0084
a11 Positionshöjd -0,0102 -0,0044 -0,0054 -0,0007 -0,0157
a12 Positionshöjd -0,0062 -0,0045 0,0014 0,0053 0,0051
a13 Positionshöjd 0,0001 -0,0010 0,0002 0,0009 -0,0044
a14 Positionshöjd 0,0023 0,0000 -0,0013 0,0012 -0,0003

Sationsid stn1 2/5 - Fri station

Datum/Tid 02/05/2017 10:58:48 Öst: 187 435,9386 m SD ÖST: 0,0009 m
Punktroll Etablering TPS Norr: 6 735 201,9127 m SD Norr: 0,0009 m
Instrumenthöjd 0,0000 m Höjd: 15,9838 m SD Höjd: 0,0021 m

Azimut 393,8063 gon Instrumenttyp MS60 1" R2000 Instrument SN: 883229



Orienteringskorrektion 1,4541 gon Geom PPM Max: 0,0 Atm PPM Max: -3,8
Station-skala 1,0000074293 Geom PPM Min: 0,0 Atm PPM Min: -6,9
Skala Ja
Metod: Minsta kvadrat

GNSS mätningar

Punkt id Hz raw [gon] V [gon] LL [m] Horis. Avstånd [m] Reflektorhöjd [m] Prisma/Prisma/Måltavla
bak1 392,3522 100,4873 45,9458 45,9448 1,9410 Leica 360° Prism
bak2 362,1610 100,0044 63,1195 63,1199 1,9410 Leica 360° Prism
bak3 333,1652 100,2054 78,8278 78,8279 1,9410 Leica 360° Prism
bak4 302,4938 100,2312 103,5482 103,5483 1,9410 Leica 360° Prism
bak5 281,2705 100,1130 119,0165 119,0172 1,9410 Leica 360° Prism
bak6 251,1397 100,1232 119,9358 119,9364 1,9410 Leica 360° Prism
bak7 234,4268 99,9571 117,2109 117,2117 1,9410 Leica 360° Prism
bak8 103,4751 99,8233 52,8027 52,8029 1,9410 Leica 360° Prism
bak9 132,0661 99,8145 64,3691 64,3693 1,9410 Leica 360° Prism
bak10 75,9242 99,7036 71,0871 71,0869 1,9410 Leica 360° Prism

Prisma/Måltavla-punkter

Punkt id Punktroll Öst [m] Norr [m] Höjd [m]
bak1 TPS-mätt reflektor 187 431,4757 6 735 247,6403 13,6912
bak2 TPS-mätt reflektor 187 401,7957 6 735 255,0012 14,0387
bak3 TPS-mätt reflektor 187 368,4817 6 735 242,6976 13,7888
bak4 TPS-mätt reflektor 187 332,5894 6 735 208,3301 13,6674
bak5 TPS-mätt reflektor 187 321,2766 6 735 170,0111 13,8325
bak6 TPS-mätt reflektor 187 347,7467 6 735 120,6297 13,8117
bak7 TPS-mätt reflektor 187 373,3186 6 735 102,8303 14,1228
bak8 TPS-mätt reflektor 187 488,5833 6 735 197,8284 14,1895
bak9 TPS-mätt reflektor 187 491,5893 6 735 169,5646 14,2306
bak10 TPS-mätt reflektor 187 502,5845 6 735 226,6446 14,3741

Fixpunkter

Punkt id Punktroll Öst [m] Norr [m] Höjd [m]
bak1 GNSS fas mätt RTK 187 431,4776 6 735 247,6433 13,6912
bak2 GNSS fas mätt RTK 187 401,7973 6 735 255,0018 14,0347
bak3 GNSS fas mätt RTK 187 368,4824 6 735 242,6948 13,7899
bak4 GNSS fas mätt RTK 187 332,5895 6 735 208,3243 13,6581
bak5 GNSS fas mätt RTK 187 321,2745 6 735 170,0106 13,8290
bak6 GNSS fas mätt RTK 187 347,7453 6 735 120,6329 13,8113
bak7 GNSS fas mätt RTK 187 373,3172 6 735 102,8326 14,1216
bak8 GNSS fas mätt RTK 187 488,5842 6 735 197,8281 14,1904
bak9 GNSS fas mätt RTK 187 491,5912 6 735 169,5618 14,2301
bak10 GNSS fas mätt RTK 187 502,5818 6 735 226,6474 14,3912

Prisma/Måltavla residualer

Punkt id Använd dHv [gon] dLängd [m] dÖst [m] dNord [m] dHöjd [m]
bak1 Positionshöjd 0,0030 0,0028 0,0019 0,0030 0,0000
bak2 Positionshöjd 0,0017 -0,0003 0,0016 0,0006 -0,0040
bak3 Positionshöjd -0,0016 -0,0021 0,0008 -0,0028 0,0010
bak4 Positionshöjd -0,0035 -0,0005 0,0002 -0,0057 -0,0093
bak5 Positionshöjd 0,0001 0,0022 -0,0021 -0,0005 -0,0035
bak6 Positionshöjd 0,0018 -0,0011 -0,0015 0,0033 -0,0004
bak7 Positionshöjd 0,0013 -0,0012 -0,0014 0,0023 -0,0012
bak8 Positionshöjd 0,0003 0,0009 0,0008 -0,0003 0,0009
bak9 Positionshöjd 0,0014 0,0030 0,0019 -0,0027 -0,0005
bak10 Positionshöjd -0,0032 -0,0015 -0,0027 0,0028 0,0171

Sationsid stn2 2/5 - Fri station

Datum/Tid 02/05/2017 12:50:08 Öst: 187 387,6066 m SD ÖST: 0,0014 m
Punktroll Etablering TPS Norr: 6 735 655,0675 m SD Norr: 0,0014 m
Instrumenthöjd 0,0000 m Höjd: 13,0450 m SD Höjd: 0,0027 m

Azimut 319,3928 gon Instrumenttyp MS60 1" R2000 Instrument SN: 883229
Orienteringskorrektion 1,4551 gon Geom PPM Max: 0,0 Atm PPM Max: -3,5
Station-skala 1,0000228497 Geom PPM Min: 0,0 Atm PPM Min: -3,8
Skala Ja
Metod: Minsta kvadrat

GNSS mätningar

Punkt id Hz raw [gon] V [gon] LL [m] Horis. Avstånd [m] Reflektorhöjd [m] Prisma/Prisma/Måltavla
bak20 317,9377 99,5540 53,7385 53,7384 1,9410 Leica 360° Prism
bak21 251,2128 99,4411 59,8463 59,8453 1,9410 Leica 360° Prism
bak22 209,6762 99,5993 108,6200 108,6203 1,9410 Leica 360° Prism
bak23 184,2778 99,5079 113,4772 113,4764 1,9410 Leica 360° Prism
bak24 149,7089 99,5843 62,7932 62,7933 1,9410 Leica 360° Prism
bak25 113,1222 99,0293 53,4744 53,4694 1,9410 Leica 360° Prism
bak26 72,4702 99,8479 67,7203 67,7217 1,9410 Leica 360° Prism
bak27 41,7860 99,8469 64,7954 64,7966 1,9410 Leica 360° Prism
bak28 17,2443 99,9004 66,2445 66,2460 1,9410 Leica 360° Prism
bak29 388,1866 99,9824 75,6368 75,6385 1,9410 Leica 360° Prism

Prisma/Måltavla-punkter

Punkt id Punktroll Öst [m] Norr [m] Höjd [m]
bak20 TPS-mätt reflektor 187 336,3423 6 735 671,1853 11,4807
bak21 TPS-mätt reflektor 187 343,5539 6 735 614,5605 11,6297



bak22 TPS-mätt reflektor 187 368,7110 6 735 548,1033 11,7884
bak23 TPS-mätt reflektor 187 412,8251 6 735 544,4288 11,9821
bak24 TPS-mätt reflektor 187 431,1889 6 735 609,8615 11,5143
bak25 TPS-mätt reflektor 187 439,6804 6 735 642,9307 11,9196
bak26 TPS-mätt reflektor 187 449,7269 6 735 682,0359 11,2661
bak27 TPS-mätt reflektor 187 428,3115 6 735 705,4829 11,2601
bak28 TPS-mätt reflektor 187 406,7865 6 735 718,4762 11,2080
bak29 TPS-mätt reflektor 187 375,3540 6 735 729,7070 11,1253

Fixpunkter

Punkt id Punktroll Öst [m] Norr [m] Höjd [m]
bak20 GNSS fas mätt RTK 187 336,3454 6 735 671,1863 11,4748
bak21 GNSS fas mätt RTK 187 343,5569 6 735 614,5588 11,6284
bak22 GNSS fas mätt RTK 187 368,7155 6 735 548,1011 11,7988
bak23 GNSS fas mätt RTK 187 412,8289 6 735 544,4312 11,9884
bak24 GNSS fas mätt RTK 187 431,1870 6 735 609,8588 11,5241
bak25 GNSS fas mätt RTK 187 439,6806 6 735 642,9306 11,9258
bak26 GNSS fas mätt RTK 187 449,7251 6 735 682,0321 11,2704
bak27 GNSS fas mätt RTK 187 428,3122 6 735 705,4821 11,2606
bak28 GNSS fas mätt RTK 187 406,7818 6 735 718,4851 11,1936
bak29 GNSS fas mätt RTK 187 375,3555 6 735 729,7061 11,1261

Prisma/Måltavla residualer

Punkt id Använd dHv [gon] dLängd [m] dÖst [m] dNord [m] dHöjd [m]
bak20 Positionshöjd 0,0022 -0,0026 0,0031 0,0010 -0,0059
bak21 Positionshöjd -0,0035 -0,0011 0,0031 -0,0016 -0,0013
bak22 Ingen - - - - -
bak23 Ingen - - - - -
bak24 Positionshöjd 0,0033 0,0006 -0,0020 -0,0027 0,0097
bak25 Positionshöjd 0,0001 0,0002 0,0002 -0,0001 0,0062
bak26 Positionshöjd 0,0026 -0,0032 -0,0019 -0,0038 0,0043
bak27 Positionshöjd 0,0010 -0,0002 0,0006 -0,0008 0,0005
bak28 Positionshöjd -0,0068 0,0072 -0,0047 0,0090 -0,0144
bak29 Positionshöjd 0,0011 -0,0012 0,0015 -0,0009 0,0008

Sationsid stn4 - Fri station

Datum/Tid 02/05/2017 15:20:39 Öst: 186 456,7267 m SD ÖST: 0,0012 m
Punktroll Etablering TPS Norr: 6 735 586,9512 m SD Norr: 0,0013 m
Instrumenthöjd 0,0000 m Höjd: 24,3394 m SD Höjd: 0,0022 m

Azimut 14,9006 gon Instrumenttyp MS60 1" R2000 Instrument SN: 883229
Orienteringskorrektion 1,4541 gon Geom PPM Max: 0,0 Atm PPM Max: -2,3
Station-skala 1,0000405226 Geom PPM Min: 0,0 Atm PPM Min: -2,3
Skala Ja
Metod: Minsta kvadrat

GNSS mätningar

Punkt id Hz raw [gon] V [gon] LL [m] Horis. Avstånd [m] Reflektorhöjd [m] Prisma/Prisma/Måltavla
bak001 13,4466 99,1657 61,5064 61,5036 1,9410 Leica 360° Prism
bak002 394,6385 99,5199 72,5532 72,5541 1,9410 Leica 360° Prism
bak003 364,5484 100,0843 47,0806 47,0825 1,9410 Leica 360° Prism
bak004 238,7015 99,9593 53,0663 53,0684 1,9410 Leica 360° Prism
bak005 222,7934 100,8534 55,0984 55,0957 1,9410 Leica 360° Prism

Prisma/Måltavla-punkter

Punkt id Punktroll Öst [m] Norr [m] Höjd [m]
bak001 TPS-mätt reflektor 186 470,9910 6 735 646,7778 23,2046
bak002 TPS-mätt reflektor 186 452,2763 6 735 659,3687 22,9459
bak003 TPS-mätt reflektor 186 432,7613 6 735 627,4780 22,3362
bak004 TPS-mätt reflektor 186 425,4290 6 735 544,0943 22,4325
bak005 TPS-mätt reflektor 186 436,2456 6 735 535,8038 21,6600

Fixpunkter

Punkt id Punktroll Öst [m] Norr [m] Höjd [m]
bak001 GNSS fas mätt RTK 186 470,9936 6 735 646,7750 23,2064
bak002 GNSS fas mätt RTK 186 452,2732 6 735 659,3720 22,9379
bak003 GNSS fas mätt RTK 186 432,7621 6 735 627,4766 22,3414
bak004 GNSS fas mätt RTK 186 425,4280 6 735 544,0941 22,4324
bak005 GNSS fas mätt RTK 186 436,2464 6 735 535,8051 21,6611

Prisma/Måltavla residualer

Punkt id Använd dHv [gon] dLängd [m] dÖst [m] dNord [m] dHöjd [m]
bak001 Positionshöjd 0,0033 -0,0022 0,0026 -0,0028 0,0018
bak002 Positionshöjd -0,0026 0,0034 -0,0032 0,0033 -0,0080
bak003 Positionshöjd -0,0001 -0,0016 0,0008 -0,0015 0,0052
bak004 Positionshöjd 0,0008 0,0008 -0,0010 -0,0002 -0,0001
bak005 Positionshöjd -0,0003 -0,0015 0,0008 0,0013 0,0011
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