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Förord 

Med detta arbete avslutar vi våra tre år på lantmätarprogrammet, teknisk 

inriktning. Det har varit en lärorik tid här på Högskolan i Gävle. 

Vi vill tacka Geodesienheten på Lantmäteriet för värdefull kunskap och tack 

till SWEPOS för all hjälp kring arbetet. Vi vill också tacka Pontus Schelin på 

Leica Geosystem för hjälp med utrustning så denna studie kunde göras. Stort 

tack till alla lärare på lantmätarprogrammet för hjälp, särskilt Mohammad 

Bagherbandi och vår handledare Faramarz Nilfouroushan. 

Till sist vill vi tacka vänner och familj för att de har funnits där när det 

behövts. 

Per Eklund och Elias Olofsson, Gävle 2018. 
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Sammanfattning 

Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett system för global 

satellitpositionering och navigering och innefattar bland annat Global 

Positioning System (GPS) och Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya 

Sistema (GLONASS), dessa två system är de enda fullt globala operativa 

systemen i dagsläget. Galileo är ett europeiskt satellitsystem under utveckling 

och erbjuder för närvarande 14 satelliter, men ska bestå av totalt 30 satelliter 

när systemet beräknas vara fullt fungerande 2020.  

Den mätmetod med GNSS som har lägst osäkerhet är statisk mätning. Det är 

en relativ metod vilket innebär att minst två mottagare samlar observationer 

samtidigt, vanligtvis i flera timmar. Snabb statisk mätning är en 

vidareutveckling av statisk mätning och erbjuder mycket kortare 

observationstider, däremot innebär det en begränsning på baslinjelängden. 

Syftet med denna studie var att undersöka Galileos påverkan vid snabb statisk 

mätning och se huruvida Galileo kan bidra med lägre osäkerheter, avvikelser 

och observationstider i olika konstellationer tillsammans med GPS och 

GLONASS. 

Mätningarna utfördes under två dagar i fyra respektive två timmar. Två 

baslinjer mättes; ena baslinjen hade en längd på 0,4 km och den andra på drygt 

2 km. I ett bearbetningsprogram delades därefter konstellationerna upp i tio 

tidsfönster (epoker) och varje tidsfönster delades i sin tur upp i tre sessioner 

(1, 5 och 10 minuter). Fyra typer av konstellationer testades: GPS, GPS och 

GLONASS, GPS och Galileo och sist alla tre tillsammans.  

Resultatet i studien visar på låga osäkerheter när fler än en konstellation 

används. Lägst osäkerhet uppnås generellt när mätning med alla 

konstellationer görs. Mätning med endast GPS ger högst osäkerhet i samtliga 

fall, men detta är framförallt kännbart vid den kortaste sessionen (1 minut). 

Likheten i osäkerheterna vid den korta och långa baslinjen är tydlig, men 

osäkerheterna är större för den långa baslinjen. Avvikelserna är lägst med alla 

konstellationer, men baslinjelängden är i nästan alla fall för kort mot sin 

referens. 

Slutsatsen från studien är att Galileo kan användas för att minska 

observationstider och osäkerheter vid snabb statisk mätning. Detta är dock 

försumbart ifall GPS och GLONASS redan används, åtminstone för de två 

baslinjerna i detta test. Låga osäkerheter uppnås antingen med multi-

konstellation eller längre observationstider. 

Nyckelord: Galileo, GNSS, Kort baslinje, Snabb statisk mätning 
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Abstract 

Global Navigation Satellite System (GNSS) is a global system for satellite 

positioning and navigation and consists, amongst other, of Global Positioning 

System (GPS) and Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 

(GLONASS). Currently, these systems are the only fully global operative 

satellite systems for positioning. Galileo is an upcoming satellite system and 

offers at the present time 14 active satellites, but will consist of 30 satellites 

once it is fully operational by 2020. 

The survey method with GNSS that has lowest uncertainties is static survey. It 

is a relative method which means that a minimum of two receivers observe 

simultaneously, usually for several hours. Rapid static surveying is a further 

development of static surveying and offers much shorter observation times, 

but it imposes a restriction of the baseline length. 

The purpose of this study is to evaluate Galileo’s contribution on rapid static 

surveying and see whether Galileo can decrease uncertainties, deviations and 

observation times in different constellations with GPS and GLONASS.  

Measurements were conducted during two days for two and four hours 

respectively. Two baselines were measured; the first baseline had a length of 

0.4 km and the second nearly 2 km. Later in a software, each constellation 

was divided in ten time windows (epochs) and each time window was then 

divided in three sessions (1, 5 and 10 minutes). Four types of constellations 

were tried: GPS, GPS and GLONASS, GPS and Galileo and lastly all three 

combined.   

Results show that low uncertainties are obtained when more than one 

constellation is used. Lowest uncertainties can be obtained with all 

constellations active. Surveying with only GPS gives the highest uncertainties 

in all cases, but this is especially true for the shortest session (1 minute). 

Similarities in uncertainties between the short and long baseline is clear, but 

uncertainties are higher for the long baseline. Deviations are lower with all 

constellations active, but the baseline length is in almost all cases too short. 

The conclusion from the study is that Galileo can be used to lower observation 

time and uncertainties. However this is negligible when used with GPS and 

GLONASS, at least for the two baselines in this test. Low uncertainties can be 

achieved with multi constellation or longer observation time. 

Key words: Galileo, GNSS, Rapid static survey, Short baseline  
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1 Introduktion 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) är idag ett utbrett system för global 

satellitpositionering och innefattar flera olika satellitpositioneringssystem, däribland 

det amerikanska Global Positioning System (GPS), det ryska Globalnaya 

navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS) och det europeiska Galileo som 

är under utveckling. Dessa system, inklusive några andra, utgör idag GNSS och 

används inom en rad områden för positionering: till exempel vid 

lantmäteriförrättningar och byggmätningar, men även för navigation på land och 

hav.   

Det amerikanska GPS lanserades på 70-talet och är idag tillsammans med GLONASS 

det enda fullt operativa globala satellitsystemet (Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger 

& Wasle, 2008). GPS utvecklades till en början för militärt bruk – GLONASS likaså 

och båda systemen underhålls av respektive lands försvarsdepartement men den 

civila användningen är utbredd.  

Det europeiska satellitsystemet Galileo utvecklas av den europeiska 

rymdorganisationen (ESA) och ska enligt planerna bestå av totalt 30 satelliter i tre 

omloppsbanor, jämfört med GPS 24 satelliter i sex omloppsbanor. Galileo erbjuder 

idag Early Operational Capabillity (EOC), det vill säga en tidig användning av 

systemet i dess nuvarande konfiguration med 14 tillgängliga satelliter. Totalt är 22 

av de 30 planerade satelliterna i omlopp, men klockfel och inkorrekta omloppsbanor 

har lett till färre operativa satelliter. Den senaste uppskjutningen genomfördes 12 

december 2017 med fyra satelliter och beräknas vara användbara för bruk efter 6 

månaders tester. Dessa satelliter är därmed inte tillgängliga under detta arbete. 

Vidare planeras en sista uppskjutning under 2018 innan systemet beräknas vara fullt 

operativt 2020 (ESA, 2017).  

Galileo har en inklinationsvinkel på 56°, det vill säga den högsta latituden 

satelliterna når innan den vänder, och ligger mellan GLONASS med en 

inklinationsvinkel på 64,8° och GPS på 55°. Alla tre systemen har en omloppstid på 

cirka 12 timmar beroende på satelliternas höjd, där GLONASS cirkulerar 19 100 

km över jorden, jämfört med GPS 20 200 km och Galileos 23 222 km. Den högre 

höjden medför något längre omloppstid för Galileo (Hofmann-Wellenhof et al., 

2008). 

1.1 GNSS teori 

Principen för positionering med satelliter bygger på mätning av tiden det tar för 

signalen att färdas från satelliten till mottagaren. Två olika metoder används för att 

lyckas med detta; den första och enklaste är kodmätning som går ut på att jämföra 

tidsskillnaden mellan en utsänd kod som genereras i satelliten med en kopia av 
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samma kod som finns i mottagaren. Denna typ av mätning är i stort begränsad av 

noggrannheten i mottagarens klocka och är således känslig för klockfel. Fastmätning 

(bärvågsmätning) är den andra och lite mer komplicerade metoden där mätningen 

utgörs på antal hela våglängder (periodobekanta) mellan satellit och mottagare. 

Detta är möjligt eftersom frekvensen på signalen är känd, således kan antal hela 

våglängder plus den resterande våglängden bestämmas genom fasmätning. 

Fasmätning kräver längre observationstider än kodmätning, men båda metoderna 

används i dagens GNSS-instrument (Hofmann-Wellenhof et al., 2008). I båda fall 

förutsätter det att mottagaren vet satellitens position vid mätningen – vilket den gör 

eftersom satelliten skickar ut navigationsmeddelande innehållande satellitens 

position. 

Gällande GPS-satellitsignalerna så används L1 och L2 signalerna med fördelen att de 

har olika frekvenser och våglängder. L1 har en frekvens på 1575,42 Mhz med en 

våglängd om ca 19 cm medan L2 signalen har frekvensen 1227,60 Mhz och en 

våglängd om ca 24 cm. Galileos signalstruktur påminner mycket om GPS med 

skillnaden att L1 signalen kallas för E1, men delar annars samma frekvens. E5 

signalen som motsvarar L2 signalen (men delar inte samma frekvens), är uppdelad i 

två, E5a och E5b, som används vid mätning med dubbla frekvenser tillsammans med 

E1 signalen (Hofmann-Wellenhof et al., 2008). Den främsta anledningen till att 

mäta med två frekvenser är jonosfärens påverkan. Beroende på antalet elektroner i 

jonosfären kan dessa förkorta signalens löptid vid fasmätningarna och förlänga 

signalen vid kodmätningarna. Detta påverkar framförallt mätningar med långa 

baslinjer eftersom mottagare nära varandra har liknande förhållande i jonosfären; vid 

längre avstånd är detta inte alls lika säkert. 

1.2 Statisk mätning 

Statisk mätning är den mätmetod med GNSS som ger lägst mätosäkerhet och är 

således den mest noggranna (Lantmäteriet, 2013). Principen bygger på att minst två 

GNSS-mottagare, samtidigt och relativt till en känd punkt, samlar observationer 

från samma satelliter under en lång tid. Vanligen från ett par minuter upp till flera 

timmar beroende på avstånd mellan mottagarna. På detta vis skapas differenser 

mätningarna emellan och eliminerar många av felkällorna så som klockfel och 

atmosfäriska påföljder (Lilje, Engfeldt & Jivall, 2007). Mellan mottagarna skapas s.k. 

baslinjer som på millimeternivå kan bestämma avståndet mellan mottagarna. Den 

mottagare som placeras över en känd punkt kallas för referensstation och den eller 

de mottagare som placeras över det objekt som ska mätas in agerar rovers.  

1.2.1 Snabb statisk mätning 

Snabb statisk mätning är i grunden samma metod som statisk mätning men med 

skillnaden att periodobekanta bestäms på ett mycket snabbare sätt, liknande den 
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metod som används vid lösning av periodobekanta med Real Time Kinematic-

mätningar (RTK). Genom att använda en linjär kombination mellan fasmätningarna 

på L1 och L2 signalen bildas en ”extrawide laning” teknik som, enkelt uttryckt, 

kombinerar och utnyttjar en lägre frekvens än L1 och L2 signalen. På så vis blir 

våglängden cirka fyra gånger längre vilket gör att periodobekanta kan lösas snabbare. 

Dessutom används olika algoritmer för att snabbt lösa periodobekanta, så som 

LAMBDA metoden.  LAMBDA är en form av minsta kvadrat-metod för lösning av 

periodobekanta och går kort ut på att dela upp lösningen i tre distinkta stadier och 

sedan hitta den lösning som ger statistiskt sett den bästa lösningen (Santos, Souza & 

de Freitas, 2000). En förutsättning för att snabbt lyckas lösa periodobekanta är att 

tillräckligt många satelliter måste finnas tillgängliga och baslinjerna ska vara korta 

(Lilje et.al., 2007). Även om det mätningstekniskt inte är någon skillnad mellan 

statisk och snabb statisk mätning, gör den kortare observationstiden att metoden för 

att mäta in objekt ändras något. Vanligtvis lämnas referensstationen orörd men 

rover-stationen mäter mellan 2-10 minuter beroende på avstånd till mottagaren. 

Rover-stationen flyttas sedan till nästa punkt, på så vis kan många punkter mätas in 

snabbt med relativt få mottagare (Gopi, 2005). 

Gemensamt för både statisk och snabb statisk mätning är att periodobekanta, alltså 

de antal okända hela våglängderna mellan satellit och mottagare, bestäms genom att 

utnyttja den förändrade geometrin för satelliterna över observationstiden (Lilje 

et.al., 2007). När dessa bestäms till sitt heltal, uppnår man så kallat ”fixlösning”. 

Om periodobekanta inte kan lösas, uppskattas dessa, och bara flytlösning uppnås. 

Tidsåtgången är i absolut förhållande till hur lång baslinjen är, då korta baslinjer ger 

snabbare fixlösning. HMK-Stommätning, Lantmäteriet (2015), rekommenderar på 

baslinjer mellan 0-10 km observationstider på 20 minuter för att uppfylla toleransen 

i plan på 50 mm och 80 mm i höjd vid snabb statisk mätning.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka Galileos påverkan vid snabb statisk 

mätning på korta baslinjer. Som tidigare nämnt är antalet synliga satelliter av stor 

betydelse vid snabb statisk mätning för att kunna lösa periodobekanta på kortast 

möjliga tid. Således är det intressant att veta hur mycket Galileo kan bidra i en 

multi-konstellation bestående av GPS och GLONASS. Tidigare studier som 

undersöker snabb statisk mätning har i nästan alla fall enbart använt sig av GPS, och i 

undantagsfall GPS och GLONASS, men ingen studie har hittills testat snabb statisk 

mätning med Galileo. 

Frågorna som detta arbete avhandlar är följande:  

1. Hur mycket förbättrar Galileo lägesosäkerheten i plan och höjd och 
avvikelser tillsammans med nuvarande aktiva satellitsystem? 
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2. Kan Galileo användas för att minska sessionstiderna vid korta baslinjer? 
3. Med Galileo, hur skiljer sig lägesosäkerheten beroende på baslinjelängden 

upp till 2 km?  
4. Hur står sig Galileo mot GLONASS om båda används med GPS? 

 

1.4 Avgränsningar 

För att detta arbete ska kunna göras under en period på tio veckor har avgränsningar 

gjorts. Det innebär bland annat att endast två olika längder på baslinjen beaktas, och 

att enbart tre sessionstider (1, 5 och 10 min) undersöks i totalt tio tidsfönster för 

respektive dag. Dessutom kommer enbart GPS, GLONASS och Galileo undersökas, 

även om det finns fler tänkbara satellitkonstellationer. Olika instrument skulle också 

kunna undersökas precis som olika programvaror vid efterberäkningarna. 

1.5 Tidigare studier 

Inom geodetisk mätning är det allmänt känt att överbestämningar i alla dess former 

är något att alltid sträva efter; i en studie gjord av Meneghini och Parente (2016) 

undersöks en multi GNSS-konstellation (hädanefter multi-konstellation) med GPS, 

GLONASS och Galileo och hur dessa påverkar den geometriska precisionen, eller 

geometrical dilution of precision (GDOP) som det heter på engelska. Deras studie 

visar, kanske inte helt överraskande, att användandet av GPS, GLONASS och 

Galileo kraftigt förbättrar GDOP-värdet. Galileo testas också i kombination med 

GPS, GLONASS och GPS+GLONASS. Resultatet visar att Galileo förbättrar 

GDOP-värdet, men Galileo står sig inte mot GLONASS i antal tillgängliga satelliter, 

vilket har och göra med att Galileo inte är fullt operativt. Däremot kan en enstaka 

Galileo-satelliter förbättra satellitgeometrin. Vidare berättar Meneghini och Parente 

(2016) att högre avskärningsgräns minskar antalet synliga Galileo satelliter och detta 

har återigen att göra med få antal operativa Galileo-satelliter. Författarna påstår 

också att med högre antal tillgängliga satelliter ökar pålitligheten vid GNSS-

mätningar i områden som är delvis täckta, till exempel i städer eller skogsmiljö. 

Det finns fler studier som visar hur GPS och Galileo fungerar tillsammans. O’Keefe, 

Julien, Cannon och Lachapelle (2006) har i en simulerad studie visat goda resultat 

mellan dessa system. Även om studien är gammal är den fortfarande viktig eftersom 

den undersöker Galileo som den är tänkt att fungera, med 30 satelliter i omlopp. 

Studien är uppdelad i två: i den första delen undersöks hur systemen fungerar vid 

kodmätning tillsammans och självständigt. När båda systemen används, alltså GPS 

och Galileo, var den horisontella precisionen runt 10 meter; vid användningen av 

enbart ett system (GPS eller Galileo) låg denna siffra på cirka 60 meter.  
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I den andra delen av O’Keefe et al. (2006) arbete undersöktes fasmätning där enbart 

enkeldifferenser användes för en baslinje. Här delas bestämningen av periodobekanta 

in i tre stadier; en där periodobekanta är uppskattade i en flytlösning; en där 

periodobekantas upplösning skattas; och den sista där periodobekanta löses ut. 

Resultatet visar att användandet av GPS och Galileo förbättrar alla tre stadier. Även 

om kodmätning förbättras med GPS och Galileo, påstår författarna att den största 

fördelen med multi-konstellation är dess förmåga att mycket snabbare lösa 

periodobekanta vid fasmätning. När GPS och Galileo jämfördes så presterade GPS 

markant sämre än Galileo. Författarna redovisar koordinatavvikelser på 22,4 cm för 

GPS, 1,1 cm för Galileo och 0,8 cm med GPS och Galileo på en baslinje om 30 km. 

Orsaken till den stora avvikelsen med GPS-konstellationen var stundtals mycket få 

satelliter. 

Nykiel och Figurski (2017) har också genomfört en viktig studie där de använde data 

från 26 GNSS-referensstationer spridda över hela Europa. Data som användes 

samlades in under och efter att Galileo blev klar för tidig användning, EOC. Fokus 

låg på att undersöka GPS tillsammans med Galileo eller GLONASS eller med både 

Galileo och GLONASS. Upplösningen på periodobekanta analyserades med ”precise 

point positioning” (PPP) och noggrannheten i horisontellt och vertikalt led 

undersöktes. Galileo visade sig vara sämst när enbart en konstellation användes. 

Däremot var en multi-konstellation med GPS och Galileo att föredra framför en 

GPS och GLONASS konstellation gällande horisontell noggrannhet. GPS och 

GLONASS hade dock lägre osäkerheter i vertikalt led. Författarna utredde också 

upplösningen på periodobekanta för olika konstellationer och resultatet visade att 

GPS och Galileo var bättre än GPS och GLONASS. 

Ett ofta använt program vid efterbearbetning av GNSS-data är det vetenskapliga 

Bernese programmet. I en studie gjorde av Tut, Sanli, Erdogan och Hekimoglu 

(2013) undersöker de hur effektivt Bernese är vid snabb statisk mätning vid en enkel 

baslinje. Deras arbete går ut på att statistiskt undersöka lösningen av periodobekanta 

på olika sessionstider och applicera metoder för att ta bort felaktiga lösningar av 

periodobekanta, detta för att effektivisera denna metod genom att ta bort 

systematiska och grova fel. Baslinjerna i studien är enligt författarna kortare än 10 

kilometer och som jämförelse används två baslinjer där höjdskillnaden mellan 

punkterna i den första baslinjen är betydande och i den andra baslinjen är punkterna 

belägna på ungefärlig samma höjd. Anledningen till att författarna undersöker två 

baslinjer där höjdskillnaden i ena fallet är hög har och göra med korrelationen i 

troposfären vid mätning när baslinjerna är korta. Resultatet visar en tydlig skillnad i 

kvadratisk medelavvikelse (RMS) vid de två olika baslinjerna; den baslinje som har 

låg höjdskillnad, alltså där mottagarna är placerad på ungefär samma höjd påvisar 

bättre kvadratiska medelavvikelser kontra den baslinje där höjdskillnaden är betydlig 

mellan mottagarna. Runt 7-8 mm i horisontellt led och 15 mm vertikalt beroende 
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på sessionstid för den baslinje med låg höjdskillnad kunde bevisas. Vid den andra 

baslinjen med hög höjdskillnad låg dessa siffror runt 10 mm horisontellt och 60 mm 

vertikalt.  

Vidare menar författarna att vid längre sessionstider, runt 15 minuter eller längre, 

uppnås den bästa lösningen för periodobekanta när deras metod för att utesluta 

grova och systematiska fel testas ur en effektivitetsaspekt.  

Precis som troposfären påverkar GNSS-mätningar måste även jonosfärens inverkan 

tas under beaktande vid efterberäkningen. En studie som visar mycket goda resultat 

vid snabb statisk mätning för att minska jonosfärens påverkan har skrivits av 

Wielgosz (2011). Tanken med studien är att involvera fördröjningar som uppstår i 

jonosfären och behandla dessa som en del av mätningen. Fördröjningarna uppskattas 

därför och a priori värden antas för denna. I det första fallet behandlas en 25 

kilometer lång baslinje med en sessionstid på endast 5 minuter. Data är baserat på 

24 timmar och delades upp i 288 fem minuters sessioner. Periodobekanta löstes i 

99,6 % av fallen och mätosäkerheten låg på 17 mm. Ett annat fall provades också där 

tre baslinjer ingick i beräkningen. Längden på baslinjerna var 25, 50 och 67 km. 

Periodobekanta kunde lösas i samtliga fall och mätosäkerheten hamnade på 13 mm. 

På grund av de goda resultaten delade Wielgosz (2011) upp baslinjerna på liknande 

vis men med 1 minuters sessioner; även här kunde periodobekanta lösas i nästan alla 

fall (99,7 %) och mätosäkerheten var som högst 22 mm. Enligt Wielgosz (2011) är 

det uppenbart att enskilda baslinjer har sämre noggrannhet än flertalet baslinjer, 

men att resultaten ändå är goda för enskilda baslinjer.  

I ett examensarbete av Janzon och Westberg (2015) på Högskolan i Gävle var syftet 

att vid statisk GNSS-mätning undersöka samband mellan lägesosäkerhet, sessionstid 

och baslinjelängd. Olika baslinjelängder mättes under olika sessionstider i intervallet 

20 minuter till 6 timmar. Dessutom undersöktes även lägesosäkerheten mellan 

frekvenserna L1 och L3. Fältarbetet delades upp i två segment där Gävleområdet var 

mål för egna mätningar och Göteborgsområdet stod som mål för mätningar där fasta 

SWEPOS-stationer användes för baslinjebildningar. Baslinjelängderna varierade från 

700 meter upp till 5 km i Gävleområdet och 5 till 105 km i Göteborgsområdet. 

Detta resulterade i att standardosäkerheten (i Gävleområdet) maximalt skiljde sig 

tre mm med hänsyn på sessionstiderna, och att mätningar med L1 + L2 gav mindre 

variation oavsett observationstid. I Göteborgsområdet var de radiella avvikelserna 1-

26 mm och i höjd 1-58 mm. Därmed beräknades radiella avvikelser på mätningarna 

där stora variationer upptäcktes vid baslinjer längre än 25 km. Det är oklart vad som 

orsakar dessa stora variationer då ingen tydlig trend går att tyda med hänsyn på 

sessionslängd kontra baslinjelängd. 

Ett annat examensarbete som undersöker Galileos påverkan vid nätverks-RTK har 

skrivits av Johansson och Tysk (2017). Fokus ligger på att utröna ifall Galileo kan 
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påverka RTK-mätningar i svåra miljöer. Metoden går ut på att mäta i skogs- och 

stadsmiljö med olika elevationsvinklar. Vid låg vinkel på 15° kunde ingen särskild 

fördel märkas, däremot vid högre elevationsvinklar på 25 och 35° kunde det i vissa 

fall vara avgörande ifall fixlösning kunde fås. 

Den kanske viktigaste studien inom detta område – även om den är gammal, är den 

av Santos et al. (2000). Här testas snabb statisk mätning med GPS-satelliter på både 

L1 och L2 signalen och gemensamt L1/L2 med hänseende på baslinjens längd. En 

lång redogörelse för metoden ges också; baslinjer längre än 15 km bör undvikas vid 

mätning med dubbla frekvenser. Mätningarna gjordes på campus vid Paraná 

Universitet med tre olika sessionstider. 5, 10 och 15 minuters sessioner användes på 

baslinjer som varierade mellan 3,8 till 72 km. Bäst resultat uppnås genom att 

kombinera L1 och L2 signalen enligt författarna, men det var i princip ingen skillnad 

i avvikelse för de olika baslinjerna så länge periodobekanta löstes. För baslinjer 

kortare än 15 km kunde periodobekanta lösas på mindre än 5 minuter, vid längre 

baslinjer krävdes längre sessionstider. Vid användning av enbart L1 signalen kunde 

periodobekanta endast lösas på den kortaste baslinjen (3,8 km) med 15 minuters 

mätning. 

Santos et al. (2000) presenterar flera intressanta aspekter rörande snabb statisk 

mätning. Exempelvis skriver de i introduktionen att ”längden på sessionerna kan 

beskrivas som en funktion av antalet synliga satelliter eftersom metoden kräver 

många observationer för en snabb lösning av periodobekanta”. Det går därför att 

anta, att genom använda flera satelliter vid snabb statisk mätning kan periodobekanta 

lösas på ett snabbare sätt som därför möjliggör mycket kortare sessionstider. I 

dagsläget finns det dessutom många fler satelliter tillgängliga än när Santos el al. 

(2000) genomförde sin studie.  

Slutsatsen som Nykiel et al. (2017) drar är också viktig rörande Galileo mot 

GLONASS när dessa används med GPS. Även om Galileo idag endast erbjuder cirka 

hälften av satelliterna gentemot GLONASS och GPS, är det ändå inte säkert att 

GLONASS är mycket bättre än Galileo, i alla fall enligt Nykiel et al. (2017). 

 

 



 

 
8 

2 Metod 

De GNSS-mottagare som användes för studien var två Leica GS16 och en Leica 

GS18 som båda kan ta emot Galileo signaler. Efterberäkningar av insamlat data 

gjordes i programvaran Leica Infinity version 2.4.1. Lantmäteriets SWEPOS-

efterberäkningstjänst användes initialt för att beräkna det nät som skulle användas 

vid efterföljande mätningar och analys. 

Mätningarna utfördes vid två tillfällen, 17 och 19 april 2018 (dag 1 och 2), väster 

om högskolan i Gävle. Mätningarna var drygt fyra respektive två timmar långa. 

Anledningen till att mätningarna gjordes under två dagar var delvis på grund av 

tillförlitligare data då två oberoende data set kan bearbetas och analyseras, och delvis 

på grund av få Galileo-satelliter den 17 april. Endast två timmars observationstid 

under dag 2 valdes eftersom många Galileo-satelliter var tillgängliga då. GNSS-

mottagarna centrerades över en känd punkt med stativ, se avsnitt 2.2 Förarbeten för 

hur dessa punkter bestämdes. Instrumenthöjd mättes sedan in och mottagarna, som 

ställdes in på förhand, påbörjade mätningarna efter påslagning av instrumentet. GPS, 

GLONASS och Galileo satelliter användes, loggningsintervallet var 5 sekunder och 

data sparades på GNSS-mottagaren. Elevationsvinkeln sattes till 15°. Mätningarna 

bearbetades i referenssystemet SWEREF 99 16 30, RH 2000. 

 

Figur 1. Karta över använda punkter från Google Earth. Punkt 2 är den korta baslinjen, punkt 4 är 
den långa baslinjen och punkt 1 är referens. 
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2.1 Bearbetning och analys 

Insamlat data överfördes till Infinity för efterberäkning och analys. 

Beräkningsparametrar ställdes generellt in så att bästa möjliga förutsättningar fanns 

för fixlösning. I programmet valdes följande inställningar vid processeringen av 

baslinjerna: 

 Elevationsvinkel: 15°. 

 Loggningsintervall: 5 sekunder, det som användes vid mätningen. 

 Satelliter: Beroende på konstellation. 

 Bandata: Utsänd bandata. 

 Lösningstyp: Fasfix, programmet försöker lösa periodobekanta. 

 Troposfärmodell: Hopfield. 

 Jonosfärmodell: Ingen, på grund av korta observationstider (Tut et al., 

2013). 

 Frekvenser: L1, E1, L2 och E5 signalen, beroende på använd konstellation. 

 Tillåt widelane: Automatisk, vilket innebär snabbare lösning av 

periodobekanta. 

Inställningen för snabb statisk mätning väljs automatiskt så länge vissa kriterier 

uppfylls, så som krav på baslinjelängden och observationstid (Infinity Help, u.å). 

Därefter definierades tidsfönsterna (epok) 1 – 10 genom att studera 

satellittillgänglighet, där situationer med väldigt få satelliter, väldigt många 

satelliter, väldigt många GPS-satelliter med få Galileo-satelliter eller tvärt om, var 

av intresse. Detta möjliggjordes genom att mäta under en längre tid (4 timmar) än 

vad som är rekommenderat av HMK-Stommätning, Lantmäteriet (2015) för att i 

efterhand, själva, kunna välja ut olika tidsfönster för större kontroll av resultatet. 

Inom dessa tidsfönster undersöktes sedan sessionstider om 1, 5 och 10 minuter. 

Detta förfarande användes på samtliga baslinjelängder. I bilaga C redovisas exakta 

tider som användes för tidsfönsterna. För att kunna jämföra de olika 

konstellationerna med varandra processerades först GPS, sedan GPS och Galileo, 

därefter GPS och GLONASS och sist GPS, GLONASS och Galileo tillsammans. 

Detta resulterade i totalt tre sessionstider, fördelade på fyra olika konstellationer i 

10 tidsfönster för respektive dag på varje baslinje, vilket gav totalt 480 koordinatpar.  
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Stationen med punktnummer 1 användes som referensstation med låsta koordinater, 

hämtad från SWEPOS beräkningstjänst, i samtliga mätningar; de övriga (2 och 4) 

agerade som rover-stationer. Resultaten bokfördes i Excel för vidare beräkning. 

Den rådata som efterberäknades från egna mätningar användes sedan som referens 

och ansågs vara de ”sanna” koordinaterna för vardera av stationerna och båda 

dagarna. Således jämfördes de mätta koordinaterna med referenskoordinaterna för 

att beräkna kvadratisk medelavvikelse (RMS) (ekvation 1). Ett medelvärde av de 

mätta koordinaterna (N, E, H) respektive beräknades för att i sin tur beräkna 

standardosäkerhet (ekvation 2).  

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑅)

2𝑛
𝑖=1   (1) 

där     n = antal observationer 

           i = varje enskild observation 

          R = referenskoordinaten 

  

𝑢(𝑥) = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛
𝑖=1   (2) 

där 𝑥 är medeltal för den mätta koordinaten. 

Korta 
baslinjen

Långa 
baslinjen

1 min 5 min
10 

min

GPS
GPS+
GLO

GPS+
GAL

Alla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Referens

Figur 2. Figuren visar hur respektive baslinje delades in olika sessionstider och konstellationer efter tidsfönsterna. Förfarandet 
applicerades på båda baslinjerna och för båda dagarna. Röda fält är varje enskild tidsfönster. 
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Resultatet presenterades i form av tabeller och plottade koordinater från 

mätningarna. Avvikelser och standardosäkerheter horisontellt och vertikalt för 

koordinaterna presenterades i tabeller mellan de olika konstellationerna och 

sessionstid för respektive baslinje. Vidare har koordinater från de enskilda 

tidsfönsterna plottats för att åskådliggöra spridningen mellan konstellationerna och 

sessionstiderna. Baslinjelängden från varje tidsfönster redovisades även på liknande 

sätt. En sammanställning över antal satelliter presenterades även. 

2.2 Förarbeten 

En rad förberedelser gjordes innan mätningarna kunde genomföras. Först 

rekognoserades tänkbara stationsuppställningar som bedömdes lämpliga för att 

undvika till exempel flervägsfel eller skymmande objekt. På grund av snö skottades 

vissa av dessa uppställningar ett par dagar innan mättillfället för att motverka 

eventuella sättningar hos stativen, dessvärre går denna felkälla inte att helt uteslutas. 

I bilaga D finns bilder på stationerna och omgivningen. 

För att få tillförlitliga koordinater att jämföra rover-stationerna med mättes dessa in 

statiskt under fyra timmar vid första mätdagen och två timmar under den andra 

mätdagen. Eftersom den egna referensstationen (P1) inte placerades över en känd 

punkt behövdes koordinater för denna beräknas fram. Genom att använda 

lantmäteriets SWEPOS-efterberäkningstjänst kunde koordinater på den egna 

referensstationen erhållas. Därefter processerades hela sessionslängden om fyra 

respektive två timmar för att få fram referenskoordinater och referenslängder på 

baslinjerna för respektive dag.  

Genom att använda lantmäteriets onlinetjänst ”satellitprediktion” kunde information 

om antalet satelliter, DOP-värden och en visuell bild på den uppskattade 

satellitgeometrin, s.k ”skyplot” på valfri tidpunkt vid önskad plats fås (bilaga A). 

Med denna information valdes en lämplig tidpunkt då ett varierat antal Galileo-

satelliter var synliga och med olika PDOP-värden eftersom Galileo har ett begränsat 

antal satelliter i omlopp.  
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3 Resultat 

Resultatet från mätningarna visar på osäkerheter på millimeternivå i plan för 

samtliga mätningar (figur 3, 4, 5 och 6). Lägst osäkerhet uppnås genom att mäta 

med alla satelliter (GPS, GLONASS och Galileo) på den korta baslinjen (0,4 km) 

med den längsta sessionstiden på 10 minuter. Att mäta med alla satelliter har en klar 

fördel, särskilt för den kortaste sessionstiden på 1 minut, vid 10 minuter sessionen 

är detta inte lika avgörande för den korta baslinjen. Osäkerheterna för GPS och 

Galileo är lägre dag 2 än dag 1. Det är också tydligt att mätningar med endast GPS-

satelliter ger högst osäkerhet; som mest är osäkerheten tredubblad vid denna 

mätning (figur 4 och 6). Osäkerheterna på den långa baslinjen är något högre än för 

den korta baslinjen, i storleksordning några tiondelar millimeter högre, i några fall 

högre än så. 

 

Figur 3. Radiell osäkerhet för den korta baslinjen (P2), dag 1. 

 

Figur 4. Radiell osäkerhet för den långa baslinjen (P4), dag 1. 
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Figur 5. Radiell osäkerhet för den korta baslinjen (P2), dag 2. 

 

Figur 6. Radiell osäkerhet för den långa baslinjen (P4), dag 2. Observera det högre maxvärdet. 

Tydlig skillnad finns mellan dag 1 och 2. Särskilt för den längre baslinjen med enbart 

GPS som aktiv konstellation, där är osäkerheten fördubblad vid dag 2. 

I höjd är flera osäkerheter över millimeternivå, men är generellt låga vid multi-

konstellationer (figur 7, 8, 9 och 10). Skillnaden mellan korta och långa baslinjen är 

olika mellan dagarna, men lägst osäkerhet finns på den kortaste baslinjen, dag 2 

(figur 9). 
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Figur 7. Osäkerhet i höjd för den korta baslinjen (P2), dag 1. 

 

Figur 8. Osäkerhet i höjd för den långa baslinjen (P4), dag 1. 
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Figur 9. Osäkerhet i höjd för den korta baslinjen (P2), dag 2. 

 

Figur 10. Osäkerhet i höjd för den långa baslinjen (P4), dag 2. Observera det högre maxvärdet. 
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mindre avvikelse mellan de olika mätdagarna (figur 12). Avvikelse mellan referens 

dag 1 och 2 är där 2,1 mm. I bilaga E kan plottade koordinater ses dag för dag. 

 

Figur 11. Plottade koordinater för den korta baslinjen (P2) oavsett dag eller observationstid. Observera 
olika skala i nordlig och östlig led. 

 

Figur 12. Plottade koordinater för den långa baslinjen (P4) oavsett dag eller observationstid. 
Observera olika skala i nordlig och östlig led. 
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3.2 Plottade koordinater med medeltal 

För att se om koordinaternas medeltal vid längre observationstider hamnar 

”närmare” referenskoordinaten plottades koordinaternas medeltal från varje 

tidsfönster och konstellation. Figur 13 visar den korta baslinjen, figur 14 långa 

baslinjen. 

 

Figur 13. Plottade koordinater baserat på medeltal från tidsfönsterna. Korta baslinjen (P2). Observera 
olika skala i nordlig och östlig led. 
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Figur 14. Plottade koordinater baserat på medeltal från tidsfönsterna. Långa baslinjen (P4). Observera 
olika skala i nordlig och östlig led. 
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3.3 Avvikelser 

I figur 15 och 17 visas avvikelser från referenskoordinat för den korta baslinjen (P2), 

figur 16 och 18 för den långa baslinjen (P4), beroende på dag. Störst avvikelse finns 

helt klart på den långa baslinjen dag 2. I övrigt fås lägst avvikelser när alla 

konstellationer används. 

 

Figur 15. Kvadratisk medelavvikelse i plan och höjd 
fördelat på sessionstid och konstellation. Korta baslinjen 
(P2), dag 1. 
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Figur 16. Kvadratisk medelavvikelse i plan och höjd 
fördelat på sessionstid och konstellation. Långa baslinjen 

(P4), dag 1. 
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Figur 17. Kvadratisk medelavvikelse i plan och höjd 
fördelat på sessionstid och konstellation. Korta baslinjen 

(P2), dag 2. 

Figur 18. Kvadratisk medelavvikelse i plan och höjd 
fördelat på sessionstid och konstellation. Långa baslinjen 

(P4), dag 2. Observera högre maxvärde. 
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3.3.1 Baslinjelängdens avvikelse 10 minuter 

Figur 19 och 20 visar baslinjenlängdens avvikelse vid varje enskild mätning för 10 

minuters sessionerna.  

 

Figur 19. Korta baslinjens avvikelse från referenslängden. Punkt 1-10 är mätningar från dag ett, 11-
20 från dag två. 

 

Figur 20. Långa baslinjens avvikelse från referenslängden. Punkt 1-10 är mätningar från dag ett, 11-
20 från dag två. 
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3.3.2 Baslinjelängdens avvikelse 5 minuter 

Figur 21 och 22 visar på samma sätt avvikelse från referens. 

 

Figur 21. Korta baslinjens avvikelse från referenslängden. Punkt 1-10 är mätningar från dag ett, 11-
20 från dag två. 

 

Figur 22. Långa baslinjens avvikelse från referenslängden. Punkt 1-10 är mätningar från dag ett, 11-
20 från dag två. 
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3.3.3 Baslinjelängdens avvikelse 1 minut 

Figur 23 och 24 visar på samma sätt avvikelse från referens. 

 

Figur 23. Korta baslinjens avvikelse från referens. Punkt 1-10 är mätningar från dag ett, 11-20 från 
dag två. 

 

Figur 24. Långa baslinjens avvikelse från referens. Punkt 1-10 är mätningar från dag ett, 11-20 från 
dag två. 

 

369,600

369,602

369,604

369,606

369,608

369,610

369,612

369,614

369,616

369,618

369,620

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alla GPS+GLO GPS+GAL GPS

Referens (medel) Referens dag 1 Referens dag 2

2 190,578

2 190,580

2 190,582

2 190,584

2 190,586

2 190,588

2 190,590

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alla GPS+GLO GPS+GAL GPS

Referens (medel) Referens dag 1 Referens dag 2



 

 
23 

3.4 Satelliter  

Figur 25 och 27 redogör för antal satelliter som användes dag 1. Siffrorna är baserat 

på medeltal från tidsfönsterna 1-10; heltal redovisas därför inte. Figur 26 och 28 

visar samma information fast för dag 2. DOP-värden redovisas i bilaga A. 

 

Figur 25.  Antal satelliter för den korta baslinjen (P2), dag 1.  Figur 26. Antal satelliter för den korta                   
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa baslinjen (P2), dag 2. 

 

Figur 27. Antal satelliter för den långa baslinjen (P4), dag 1. Figur 28. Antal satelliter för den långa  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa         baslinjen (P4), dag 2. 
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4 Diskussion 

I denna studie har Galileo undersökts med snabb statisk mätning. Studien är delvis 

utförd enligt Santos et al. (2000) i den meningen att olika baslinjelängder undersöks 

under olika sessionstider. De olika sessionstiderna har sedan delats upp likt Wielgosz 

(2011) i olika tidsfönster för att få tillförlitligt resultat. I Santos et al. (2000) studie 

jämförs de erhållna koordinaterna mot kända, och avvikelse från denna redovisas. På 

den kortaste baslinjen, 3,8 km, låg denna avvikelse på millimeternivå (exakta siffror 

redovisas inte). Vårt resultat är jämförbart med detta, men även med Wielgosz 

(2011) och Tut et al. (2013) som får osäkerheter på millimeternivå vid snabb statisk 

mätning. Den stora skillnaden är att vi har använt oss av fler konstellationer och 

betydligt kortare baslinjer. Detta reflekteras i resultatet; vi kan redovisa osäkerheter 

på 1 mm i plan för den korta baslinjen (0,4 km) med den längsta sessionstiden när 

samtliga satellitkonstellationer är aktiva (dag 2). 

Den korta baslinjen har allra lägst osäkerhet, vilket kanske inte är särskilt 

överraskande. I jämförelse med den långa baslinjen som är nästan sju gånger längre, 

är det ingen större skillnad mellan de två baslinjerna gällande osäkerheterna i plan; 

som lägst för den långa baslinjen är osäkerheten 1,2 mm i plan, och för den korta, 

som tidigare nämnt, 1 mm. Men det är alltjämt skillnad mellan den korta och långa 

baslinjen när enbart GPS är aktiv, och då särskilt vid 1 minut sessionen. Där är 

skillnaden mer än 1,5 mm mellan den korta och långa baslinjen. I höjd är denna 

skillnad påtagligare, osäkerheten är då mer än dubbelt så hög vid vissa situationer 

mellan baslinjerna. 

De tre olika sessionstiderna har definitivt en påverkan på osäkerheterna, denna 

skillnad är framförallt tydlig när bara GPS används. På den långa baslinjen är 

osäkerheten i plan mer än fördubblad vid 1 minut mätningen jämfört med 10 

minuter mätningen. Santos et al. (2000) gör liknande observationer gällande 

sessionstiderna och osäkerheterna, dock använder de endast GPS-satelliter. Det som 

kanske är allra tydligast för denna studie rörande osäkerheterna är att om flera 

konstellationer används, om så GPS och GLONASS eller GPS och Galileo, eller alla 

tre, är osäkerheterna i princip mycket goda oavsett observationstid. Ur ett 

produktionsperspektiv är detta viktigt och bekräftar att Galileo kan användas för att 

minska sessionstiderna vid snabb statisk mätning och att osäkerheterna minskar, men 

detta är även applicerbart på GLONASS. 

Således kan det konstateras att flera konstellationer och längre sessionstid resulterar 

i lägre osäkerheter. Man kan också konstatera att osäkerheterna inte skiljer sig så 

mycket åt om antingen den längsta sessionstiden används, eller om fler 

konstellationer används.  Så länge ett av dessa kriterier uppfylls är osäkerheterna 
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låga, detta är synnerligen märkbart för den långa baslinjen. Detta gäller åtminstone 

för baslinjer upp till 2 km. 

Det bör nämnas, innan vi lämnar osäkerheterna för annat, om skillnaden mellan dag 

1 och 2. Även fast det finns tydliga likheter mellan dagarna är det några saker som 

sticker ut; högre osäkerheter på den korta baslinjen i höjd på dag 1 i jämförelse med 

den långa, men viss skillnad får man räkna med. En anledning till varför tabellerna 

delades upp mellan de olika dagarna var för att synliggöra skillnaden mellan antal 

satelliter. GPS och GLONASS systemen har i princip lika många satelliter båda 

dagarna, detta gäller inte för Galileo. Kollar man på osäkerheterna är det klart att 

dag 1 presterar en GPS och GLONASS konstellation bättre än GPS och Galileo, 

detta är omvänt på dag 2. Detta beror troligtvis på att det finns fler tillgängliga 

Galileo-satelliter dag 2, i snitt 2,5 fler Galileo-satelliter dag 2. Figur 25-28 visar 

medeltal på antal satelliter respektive dag. Nykiel och Figurski (2017) studie som 

jämför olika konstellationer kunde konstatera att en GPS och Galileo konstellation 

hade bättre osäkerheter horisontellt än GPS och GLONASS. Om man jämför detta 

påstående med vårt resultat går det inte helt att utesluta; det går i linje med vår 

studie. Men samtidigt får man komma ihåg att Galileo är fortfarande under 

uppbyggnad och det är därför troligt att Galileo kommer prestera bättre än 

GLONASS när systemet är färdigutvecklat. I dagsläget är det förmodligen så att 

störst fördel med Galileo-satelliter ges vid svåra mätförhållanden. 

En sak som är viktigt att komma ihåg med snabb statisk mätning – och i synnerhet 

för den kortaste sessionstiden, är den mycket korta observationstiden vilket 

påverkar mätningarna på olika sätt. I vanlig statisk mätning tillåts satelliterna röra på 

sig länge, ofta flera timmar, vilket leder till god satellitgeometri. Med snabb statisk 

mätning är detta begränsat, eftersom syftet med mätningen är att den ska vara 

”snabb”. För korta observationstider medför detta att flervägsfel kan påverka 

mätningarna, exempelvis förbipasserande bilar. Korta observationstider innebär 

också att eventuella mätfel (flervägsfel, klockfel, m.fl.) mellan satellit och mottagare 

påverkar mätningen i större utsträckning än vid vanlig statisk mätning. Ett exempel 

på detta är baslinjelängdens avvikelse från sin referens (figur 19-24); i nästan alla fall 

är baslinjen för kort mot referensen. Tänkbara orsaker skulle kunna vara 

fördröjningar av signalen i troposfären, och vid korta observationstider är denna 

effekt svårare att modellera bort än vid längre observationer. 

Lägesosäkerheten i samtliga mätningar ligger lågt, däremot är systematiska fel inte 

helt eliminerade. Den korta baslinjens (P2) koordinater skiljer sig tydligt åt när 

jämförelser görs mellan dag 1 och dag 2, detta syns tydligt i figur 11 som visar två 

olika kluster av koordinatpar. Detta beror troligtvis på att markeringen i marken 

flyttat på sig mellan mättillfällena, att centreringen inte gjordes tillräckligt noggrant 

eller jonosfäriska variationer över tid. Eftersom mätproceduren i fält utfördes efter 
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HMK-stommätnings rekommendationer och gjordes mycket noggrant, faller det sig 

mest troligt att markeringen har rört på sig. Avståndet mellan referenspunkten för 

dag 1 och 2 är 8,4 mm. Vid samma jämförelse för punkt 4 är avståndet 2,1 mm 

vilket visar på att den systematiska avvikelsen, som här diskuteras, i synnerhet 

påverkar korta baslinjen (P2).  

Den enskilda punkt som avviker mest är vid den långa baslinjen mätt med GPS och 

GLONASS är vid 1 minut och ligger 5,9 mm från referenspunkten. Vid den korta 

baslinjen ligger den störst avvikande punkten 9,6 mm från referenspunkten och är 

mätt med GPS 1 minut. Det innebär att samtliga 480 genererade punkter hamnar 

inom 1 cm från referenspunkten. De flesta mycket närmare än så. Att en så pass stor 

avvikelse visar sig på den korta baslinjen har mycket att göra med tidigare nämnt 

systematiska fel: att punkten rört på sig eller blivit påverkad av jonosfäriska 

variationer över tid mellan dag 1 och dag 2.  

Av att studera de kvadratiska medelavvikelserna från referenskoordinaterna går det 

att dra i princip samma slutsats som från osäkerheterna. Låga avvikelser fås när flera 

konstellationer används eller vid den längsta observationstiden. Någon större 

skillnad mellan GPS och GLONASS och GPS och Galileo finns inte mellan de olika 

dagarna. Det som förvånar mest är de stora avvikelserna på den långa baslinjen för 

dag 2, särskilt i höjd. Orsaken till detta är oklart, men detta visar fördelen med att 

mäta med flera konstellationer, eventuella grova och systematiska fel får mindre 

påverkan. 

En observation som gjordes var att när medeltal plottades för varje enskild session, 

alltså medeltal av de tio mätningarna för varje konstellation och observationstid, så 

hamnar dessa mycket nära varandra (figur 13 och 14). Framför allt hamnar 

mätningar från samma konstellation nära varandra, då oavsett observationstid. Det 

visar sig att medeltalen påverkas mer av vilken konstellation som är aktiv än 

observationstiden. Det intressanta i detta är att den totala observationstiden för 10-

minutersmätningarna är 100 minuter. Denna sträcker sig över hela den totala initiala 

observationstiden för den statiska mätningen som gjordes för att få fram 

referenskoordinater (2 och 4 timmar). På så vis kan det hävdas att medeltalen för 

10-minutersmätningarna i teorin drar samma fördelar som om det vore en enda 

statisk mätning om ca 100 minuter, och då är det inte längre lika förvånande att 

medeltalen hamnar så nära referensen. Värt att nämna är dock att samtliga 

mätningar ligger utspridd över samma tidsperiod för respektive dag och drar nytta 

av den förändrade satellitgeometrin över tid på samma sätt som om det vore en 

sammanhängande statisk mätning.  

Det figur 13 och 14 visar är i princip en fråga om noggrannhet och precision. Där 

visar det sig att precisionen är god; sessionstiderna i respektive konstellation är 
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oftast väldigt nära varandra. Däremot är noggrannheten, det vill säga hur nära 

mätningen är, inte lika god som precisionen. 

Resultaten i detta arbete visar på mycket låga osäkerheter vid snabb statisk mätning 

av korta baslinjer. HMK-Stommätning har som rekommendation för snabb statisk 

mätning att använda sig av sessionstider om 20 minuter för att uppnå osäkerheter i 

plan på 50 mm och 80 mm i höjd med 5-10 sekunders lagringstakt. Detta på 

baslinjer mellan 0-10 km. Våra resultat visar att betydligt kortare observationstider 

kan användas för att uppnå än lägre osäkerheter. Avgränsningar av tidsmässiga skäl 

har inneburit att den längsta baslinjen är 2 km. För att verkligen kunna lägga tyngd i 

detta uttalande, skulle det vara av intresse att i framtiden undersöka baslinjelängder 

upp till 10 km. I praktiken används så många satellitkonstellationer som möjligt i fält 

och det är på så vis troligt att osäkerheterna i både plan och höjd blir lägre än vad 

som anges i HMK-Stommätning vid 20 minuters observationstid.  

Men samtidigt bör det nämnas att de osäkerheter vi redovisar är baserat på 10 

mätningar och antar dessutom att det inte finns systematiska avvikelser (vilket det 

gör) eller grova fel. Osäkerheterna är endast beräknade från det vi mätt. Den 

faktiska osäkerheten skulle kunna vara högre. Figur 11 och 12 som visar plottade 

koordinater är kanske därför lämpligare att visa den verkliga osäkerheten som kan 

fås med snabb statisk mätning, där centreringsfel till exempelvis spelar stor roll. 

Denna studie skulle kunna ha använt sig av flera referensstationer så som Wielgosz 

(2011) gjorde i sin studie. Enligt Wielgosz (2011) blir resultatet bättre om dubbla 

referensstationer används vid beräkningen av baslinjen. Detta kräver dock fler 

GNSS-mottagare och sålunda blir tidsåtgången högre, vilket tar bort syftet med 

snabb statisk mätning. Däremot skulle det kunna vara ett alternativ om ett stomnät 

ska mätas in och hög noggrannhet önskas. 

Till sist bör metoden för att fastställa referenspunkternas koordinater nämnas. 

Eftersom roverstationerna får sina koordinater från referensstationen är det givetvis 

viktigt att referenskoordinaterna är goda.  Lättast och möjligtvis vanligast är att 

placera referensstationen över en känd punk. I denna studie skickades rådata från 

mätningen till lantmäteriets SWEPOS-efterberäkningstjänst som sedan användes 

som underlag för referensstationen. Vid denna efterberäkning passas stationen in i 

ett referenssystem och således kan fel finnas. I denna studie har detta ingen 

betydelse, då referensstationens koordinater i sin tur bestämmer rover-stationerna. 

Detta innebär att eventuella fel hos referensstationen visserligen också finns hos 

rover-stationerna, men relativt mellan stationerna är förhållandet fortfarande 

detsamma. Viss osäkerhet externt finns därför på punkterna om de skulle användas i 

exempelvis ett stomnät. 
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4.1 Framtida studier 

Förslag på framtida studier som kan tillämpas på metoden i denna studie vore att 

undersöka längre baslinjer. Upp till 10 km primärt, men även än längre än så. 

Troligt resultat på en baslinje om 10 km vore att multikonstellation krävs och att 

observationstiden förlängs eller åtminstone inte kommer kunna pressas ner i samma 

utsträckning som i denna studie. Detta med hänsyn på dels tid till fixlösning men 

även på osäkerheterna som bör stiga markant ju längre baslinjen är.  

Vidare kan det vara intressant att undersöka Galileo mer då systemet snart är fullt 

utvecklat. 
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5 Slutsats 

Från resultatet kan följande slutsatser dras: 

 Galileos förbättring tillsammans med GPS och GLONASS i plan och höjd är 

liten, men fortfarande en förbättring. Det samma gäller för avvikelserna.  

 Vid lite längre baslinjer, särskilt vid 2 km, är det tydligt att antingen längre 

observationstider eller mätningar med multikonstellation krävs för att få låga 

osäkerheter. Multikonstellationen kan dock bestå av till exempel GPS och 

GLONASS, inte nödvändigtvis Galileo. Vid kortare baslinjer blir vikten av 

detta mindre då låga osäkerheter och avvikelser uppnåddes vid mätningar 

med bara GPS och den kortaste observationstiden (1 minut).  

 Det kan konstateras att Galileo, även i dagsläget när systemet fortfarande är 

under utveckling, kan jämföras med GLONASS. Resultaten i denna studie 

baseras på totalt 480 enskilda mätningar av varierande slag. Både osäkerheter 

och avvikelser skiljer sig marginellt i jämförelse mellan GLONASS och 

Galileo vid multikonstellation tillsammans med GPS. 

 Snabb statisk mätning av korta baslinjer (0-2 km) är en lämplig metod vid 

stommätning med GNSS. Enligt HMK-Stommätning rekommenderas 

observationstider upp emot 20 minuter för att erhålla osäkerheter om 50 

mm i plan och 80 mm i höjd. I denna studie visar resultaten att betydligt 

lägre osäkerheter (<10 mm i plan) kan uppnås vid ännu kortare 

observationstider (10 min) på baslinjer upp till 2 km. 
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A1 

Bilaga A. Satellitprediktion och skyplot över Gävle 

17 och 19 april från Lantmäteriet 

 

 

Figur 1. Satellitprediktion från Lantmäteriet över Gävle 17 april, alla använda konstellationer. 
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Figur 2. Satellitprediktion från Lantmäteriet över Gävle 17 april, endast Galileo-satelliter. 
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Figur 3. Satellitprediktion från Lantmäteriet över Gävle 19 april, alla använda konstellationer. 

 

Figur 4. Satellitprediktion från Lantmäteriet över Gävle 19 april, endast Galileo-satelliter. 
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Figur 5. Skyplot på Galileo-satelliter över Gävle 19 april, kl 11:00-14:00. Bild från Lantmäteriet. 

 

 

 

Figur 6. Skyplot på Galileo-satelliter över Gävle 19 april, kl 12:20-14:20. Bild från Lantmäteriet.
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Bilaga B. Sammanställning av mätdata från 17 

och 19 april 

Tabell 1. Sammanställning av radiella och vertikala osäkerheter för långa baslinjen, 17 april. 

 

Tabell 2. Sammanställning av radiella och vertikala osäkerheter för korta baslinjen 17 april. 

 

Tabell 3. Sammanställning av radiella och vertikala osäkerheter för långa baslinjen, 19 april. 

 

Tabell 4.  Sammanställning av radiella och vertikala osäkerheter för korta baslinjen, 19 april. 

 (m) Alla   GPS+GLO   GPS+GAL   GPS   

 Radiellt Höjd Radiellt Höjd Radiellt Höjd Radiellt Höjd 

10 min 0,0013 0,0021 0,0012 0,0021 0,0017 0,0025 0,0023 0,0036 

5 min 0,0016 0,0031 0,0015 0,0035 0,0020 0,0041 0,0028 0,0062 

1 min 0,0017 0,0020 0,0017 0,0031 0,0020 0,0033 0,0030 0,0059 

 (m) Alla   GPS+GLO   GPS+GAL   GPS   

 Radiellt Höjd Radiellt Höjd Radiellt Höjd Radiellt Höjd 

10 min 0,0013 0,0018 0,0015 0,0025 0,0018 0,0025 0,0023 0,0033 

5 min 0,0017 0,0024 0,0016 0,0026 0,0022 0,0035 0,0025 0,0037 

1 min 0,0018 0,0027 0,0016 0,0029 0,0016 0,0037 0,0024 0,0036 

 (m) Alla   GPS+GLO   GPS+GAL   GPS   

 Radiellt Höjd Radiellt Höjd Radiellt Höjd Radiellt Höjd 

10 min 0,0015 0,0032 0,0014 0,0035 0,0016 0,0034 0,0018 0,0040 

5 min 0,0015 0,0044 0,0019 0,0066 0,0018 0,0056 0,0048 0,0126 

1 min 0,0019 0,0046 0,0027 0,0076 0,0023 0,0066 0,0062 0,0153 

(m)  Alla   GPS+GLO   GPS+GAL   GPS   

 Radiellt Höjd Radiellt Höjd Radiellt Höjd Radiellt Höjd 

10 min 0,0006 0,0016 0,0011 0,0023 0,0008 0,0022 0,0019 0,0040 

5 min 0,0009 0,0015 0,0013 0,0017 0,0012 0,0025 0,0019 0,0032 

1 min 0,0013 0,0018 0,0019 0,0024 0,0018 0,0024 0,0031 0,0039 
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Bilaga C. Tidpunkt över använda tidsfönster 

Tabell 1. Lista över exakt tidpunkt för de olika tidsfönsterna 17 och 19 april. Sessionstiderna (10, 5 
och 1 min) använder alla samma starttidpunkt. 

 17 april 19 april 

Tidsfönster 1 11:02 12:22 

Tidsfönster 2 11:25 12:35 

Tidsfönster 3 11:57 12:46 

Tidsfönster 4 12:10 13:00 

Tidsfönster 5 
 

 Tidsfönster 6 
 

 Tidsfönster 7 
 

Tidsfönster 8 
 

Tidsfönster 9 
 

Tidsfönster 10 

12:29 
 

13:00 
 

13:22 
 

13:29 
 

14:43 
 

14:50 

13:12 
 

13:32 
 

13:43 
 

13:54 
 

14:05 
 

14:10 
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Bilaga D. Bilder från stationsuppställningarna 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, 2 och 3. Bild på referensstationen i övre högra 
hörnet och rover-stationerna (korta och långa) ovan och nere 
till vänster. Bilderna är tagna i efterhand. 
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Bilaga E. Plottade koordinater 17 och 19 april 

 

Figur 1. Plottade koordinater, korta baslinjen, dag 1. 

 

Figur 2. Plottade koordinater, korta baslinjen, dag 2. 
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Figur 3. Plottade koordinater, långa baslinjen, dag 1. 

 

Figur 3. Plottade koordinater, långa baslinjen, dag 2. 
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