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Förord 

Detta examensarbete inom ämnet lantmäteriteknik är ett avslutande moment på vår 

treåriga utbildning på Lantmätarprogrammet – Teknisk inriktning på Högskolan i 

Gävle. Idén och utformning för arbetet uppkom vid kontakt med Lantmäteriets Geodesi-

enhet. Vi vill passa på att tacka samtliga på geodesi-enheten och ett extra tack till vår 

handledare Gunnar Hedling som bistått med information, hjälp och vägledning under 

hela projektet. Ett stort tack till vår handledare på Högskolan i Gävle, Mohammad 

Bagherbandi för att ha kommit med idéer och gett oss riktlinjer under projektets gång. 

Ett stort tack till Claes Leijon på Luno AB för hjälp med sortering och hantering av data 

till GPS Visualizer.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat och hjälpt oss 

under dessa tre år. 

 

 

 

    

Fredrik Jonsson  Rickard Jäderberg  

Gävle, Maj 2015    
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Sammanfattning 

Utvecklingen av satellitbaserad positionsbestämning gör det idag befogat att begära låga 

osäkerheter med GNSS. Det är idag möjligt att uppnå osäkerheter kring centimetern. 

Bäst mätosäkerhet ger relativ mätning som sker med stöd av antingen enkelstations- 

eller nätverks-RTK. I Sverige erbjuder Lantmäteriet med sitt SWEPOS ett tätt 

referensnätverk som förser användaren med korrektionsdata oavsett position inom 

Sveriges gränser. Dock är det inte alla länder som kan erbjuda denna positionstjänst. 

Geografiskt stora länder har mycket svårt att skapa ett referensnät, det skulle betyda 

flera tusen stationer och gör det till en ekonomisk fråga. Det är bl.a. ur den synpunkten 

andra metoder har växt fram. En av dessa är Precise Point Positioning (PPP). Enligt G. 

Hedling (personlig kommunikation, 18 mars 2015) har PPP fått en väl etablering inom 

jordbruket samt på maritima gruv- och oljeplattformar. Metoden är lämplig vid stora 

öppna ytor och när avståndet till närmsta referensstation är stor. PPP använder sig av 

absolut positionering och kan mäta både statiskt och kinematiskt och resultat kan fås i 

realtid och genom efterberäkning. Det ligger i Lantmäteriets intresse att testa kinematisk 

PPP i Sverige och den här studien testar kinematisk PPP i realtid med programvaran 

BNC 2.11 och med korrektioner från International GPS Service (IGS). Enligt Bisnath & 

Gao (2009) erhålls decimeterosäkerhet med kinematisk PPP och för att bestämma dess 

tillförlitlighet har i den här studien koordinatavvikelse beräknats mellan BNC och 

enkelstations-RTK med stöd från SWEPOS. Koordinaterna från enkelstations-RTK har 

vid testerna angivits som de sanna koordinaterna, genom ett statiskt test har det 

undersökts om det är motiverat. Utifrån den statiska mätningen har även 

intialiseringstiden kunnat utredas, alltså den tid det tar för PPP att konvergera. 

Efterberäkningstjänsten CSRS-PPP har också testats och jämförts mot kända 

koordinater vid den statiska mätningen. 

Studien visar att efter närmare en timmes observation avviker PPP under 2 dm i plan 

mot enkelstations-RTK. Den visar också att 15-30 minuters konvergeringstid är 

nödvändig för att erhålla osäkerheter på några decimeter. Några av de faktorer som 

påverkar resultatet är bl.a. jonosfärstörning. högt PDOP-värde och antal processerade 

satelliter i mjukvarorna, hur mycket är svårt att säga. Vid en tappad signal krävs en ny 

omintialisering på flera tiotals minuter. Studien visar också att det är lämpligt att 

använda enkelstations-RTK som sanning. Vid den statiska mätningen avviker 

enkelstations-RTK kring centimetern mot den kända punktens koordinater, vilket anses 

godtagbart. CSRS-PPP uppvisar bra resultat och är inte mycket sämre än det resultat 

enkelstations-RTK redovisar. 
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Abstract 

Today it´s possible to achieve low uncertainties when surveying with GNSS.  You can 

expect uncertainties around centimeter-level. The best results are achieved when using 

relative-surveying with corrections from single-station- or network-RTK. The Swedish 

mapping, cadastral and land registration authority (Lantmäteriet) is providing a well-

developed network of reference stations. The network, called SWEPOS, offers 

corrections for its users independent of position within the Swedish borders. Far from 

all nations has the ability or the financial resources to create such an expanded network. 

Instead, other methods for satellite surveying have been developed, including Precise 

Point Positioning (PPP). According to G. Hedling (personal communication, 18 march 

2015) PPP is well-established in the agriculture and in the maritime mining- and oil-

industry. The method is suitable in open areas and it is independently of nearby 

reference stations. PPP is using what’s called absolute-surveying. The surveying is 

performed either kinematic or static and the results can be obtained thru post-processing 

or in real-time. “Lantmäteriet” has interest in testing kinematic PPP in Sweden and for 

this thesis kinematic PPP in real-time is tested with BNC 2.11 software and corrections 

is given from the International GPS Service (IGS). According to Bisnath & Gao (2009) 

it is possible to achieve uncertainties in decimeter-level with kinematic PPP. To 

determine the reliability of PPP the deviation has been calculated against single-station-

RTK. The single-station-RTK coordinates have in this study been used as the “truth” 

and in an additional test using static measurements it has been investigated if that’s 

correct. From the static test the initialization time for PPP as well as the quality of the 

post-processing service CSRS-PPP has been studied. 

The results show that after nearly an hour of observation the deviation between PPP and 

single-station-RTK are below 2 dm for the level-coordinates. The initialization time of 

15-30 minutes is necessary to achieve uncertainties of a few decimeters. Elements that 

are affecting the results are disturbance in the ionosphere, high PDOP and number of 

processed satellites in the software. In which extent it’s not possible to determine. When 

the signal is lost between rover and satellites a re-initialization of 15-30 minutes is 

needed. It also shows that it is reasonable to use single-station-RTK as the “truth”. 

Single-station-RTK deviates a proximately one centimeter in relation to known 

coordinates. The post-processing service CSRS-PPP gives remarkably good results not 

far from what single-station-RTK offers. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Från att från början endast planerats som ett navigeringsverktyg för militären har idag 

användandet av Global Navigation Satellite System (GNSS) blivit alltmer generell. Vanliga 

användningsområden för GNSS är idag allt från navigering för sjöfarten och flygtrafiken till 

det mer privata användandet av satellitbaserad positionering genom mobiltelefonen. De två 

satellitsystem som har störst betydelse är amerikanska Global Positioning System (GPS) och 

det ryska systemet Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS). I och 

med att fler satelliter skickas upp och att uppdateringen av mottagare och mjukvaror sker 

kontinuerligt får GNSS större tillförlitlighet och fler användningsområden, däribland 

kinematisk (rörligt) mätning i realtid. 

I kapitel 1 kommer satellitbaserad positionsbestämning tillsammans med några av dess 

osäkerhetskällor beskrivas. I samma avsnitt beskrivs metoden Precise Point Positioning, 

mjukvaror som använts, tidigare studier samt syfte och begränsningar med studien. I kapitel 2 

redogörs för instrument, mätmetod och område för de mätningar som utförts. Under metoden i 

kapitel 2 redovisas också programvaror och formler för bearbetningen av data. Resultatet 

presenteras i kapitel 3 följt av analys, slutsats och diskussion i kapitel 4, 5 och 6. 

1.1.1 Satellitbaserad positionsbestämning 

I dagens läge finns flera olika tekniker för positionsbestämning med GNSS. Vill man uppnå 

låg mätosäkerhet används vanligtvis relativ positionsbestämning. För att mäta relativt krävs 

minst två mottagare (enkelstations-RTK eller nätverks-RTK för fler stationer), där en av dessa 

är placerad på en “känd punkt” och satt som referens. Ytterligare krav för en korrigerad 

position är att mottagarna behöver ta emot signaler från minst fem gemensamma satelliter vid 

observationstillfället där både bärvågsmätning och kodmätning måste användas (Lilje, Engfelt 

& Jivall, 2007).  

Ett annat mätförfarande är absolut positionsbestämning. Vid absolut positionering behövs 

endast en mottagare och mätningen görs i första hand som kodmätning. Positionen på 

mottagaren samt mottagarens klockfel bestäms utifrån avståndet till satelliterna, en typ av 
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inbindning. För att bestämma en tredimensionell position krävs det att mottagaren har kontakt 

med minst fyra satelliter, koordinaterna ges i ett globalt system som används av satelliterna. 

Vid en annan typ absolut positionering kan man använda bärvågs- och kodmätning samtidigt. 

Denna metod kallas för Precise Point Positioning (PPP) (Lilje m.fl., 2007).    

1.1.2 Precise Point Positioning  

Precise Point Positioning (PPP) har utvecklats av NASA:s Jet Propulsion Laboratory och 

används idag, utöver militärt, främst inom den maritima gruv- och oljeindustrin samt 

jordbruket (G. Hedling, personlig kommunikation, 18 mars 2015). PPP är fördelaktig för 

dessa användningsområden eftersom det endast krävs en mottagare och avstånden till 

referensstationer är mindre betydande för resultatet. Metoden kan då täcka stora ytor och är 

endast beroende av god satellitgeometri vid mätningen. 

Det som skiljer PPP mot RTK är enligt Mervart, Lukes, Rocken och Iwabuchi, (2008) att PPP 

mäter endast med enkeldifferens och inte dubbeldifferens, som vid relativ mätning. Fördelen 

med att mäta relativt med flera mottagare är att jonosfärsstörningen anpassas för och 

beräkning av periodobekanta är möjlig, s.k. heltalslösning. Eftersom PPP endast använder en 

mottagare behövs därför korrektioner ifrån en extern källa. Trots korrektioner är det inte 

möjligt för PPP att få heltalslösning, istället konvergerar metoden. Enligt King, Edwards och 

Clarke (2002) är den huvudsakliga skillnaden mellan att mäta relativt och med PPP huruvida 

korrigeringar görs för satelliternas och mottagarnas klockfel. 

Med PPP utförs mätningar både statiskt och kinematiskt. Förväntad osäkerhet är enligt 

Bisnath & Gao (2009) enstaka centimeter för statiskt och enstaka decimeter för kinematiskt. 

För att PPP skall uppnå dessa osäkerheter krävs bra korrektionsdata från International GPS 

Service (IGS). IGS har enligt Zhang m.fl. (2013) på senare år förbättrat sina produkter från en 

osäkerhet på 30-40 cm till 2.5 cm för bandatat och från 1-2 ns till mindre än 0.1 ns för 

klockkorrektionerna. Dessa korrektioner skickas genom en mountpoint, EUREF02, och 

innehåller en sammansättning av fyra analyscentra (CLK11, CLK21, CLK80, CLK91) för 

både GPS och GLONASS. Positioner ges i ETRF2000.  Vid kinematisk realtidsmätning krävs 

det en fungerande internetuppkoppling till den programvara som tar emot och processerar 

data från IGS samtidigt som den loggar observationsdata från den rörliga mottagaren. 

Resultatet kan dels fås i realtid men även genom efterberäkning bl.a. från diverse kostnadsfria 
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efterberäkningstjänster på internet. Dock krävs mer än två veckor för att den slutgiltiga 

bandatan har beräknats. 

1.1.3 Felkällor  

Felkällorna som påverkar osäkerheten vid GNSS mätning är enligt Wűbbuena, Schmitz och 

Bagge, (2005): Satelliternas och mottagarens klockfel, satelliternas bandata, störningar i 

jonosfären och troposfären, antennens fasvariation och flervägsfel. Dessa kan uppskattas och 

korrigeras för. 

Metoderna Nätverks-RTK och PPP korrigerar olika mycket och olika bra. Enligt El-Mowafy 

(2011) är fel beroende av jonosfären och troposfären samt fel i satelliternas bandata, s.k. 

avståndsberoende felkällorna. Det är främst korrigering för dessa som Nätverks-RTK och PPP 

skiljer sig åt. Nätverks-RTK använder sig av ett nätverk av referensstationer med avstånd 

mellan 15 och 100 km. Vid denna typ av mätning, med baslinjer kortare än 50 km, anpassas 

också jonosfär- och troposfärsstörningen (Mervart m.fl., 2008). För PPP är däremot störningar 

från jonosfären ett stort problem. Till följd av strålningen från solen frigörs elektroner i 

jonosfären som stör signalerna mellan satellit och mottagare och på så sätt blir 

bärvågsmätningen för kort och kodmätningen för lång. Jonosfärsfelet kan korrigeras genom 

att mäta med både L1 och L2 signaler (Lilje m.fl., 2007).  

1.1.4 Intialiseringstid 

Vid bärvågsmätning beräknas avståndet till satelliterna genom att summera totalt antal cykler 

och multiplicera dessa med våglängden. För L1 frekvensen är våglängden 19 cm och för L2 är 

våglängden 24 cm. Avståndsberäkningen med bärvågsmätning är mycket mer noggrant än 

avståndsmätning med kodmätning. En begränsning med bärvågsmätning är dock att GNSS-

mottagaren inte klarar av att beräkna totalt antal hela cykler utan endast ändringen av 

bärvågssignalen mellan mottagarantennen och satelliterna. Tiden det tar för att beräkna antal 

hela våglängder kallas även intialiseringstid (El-Rabbany 2006). 

När bestämmandet av antal hela våglängder är gjord har man uppnått en s.k. fixlösning. För 

PPP används ibland ordet fixlösning men en mer korrekt benämning är konvergering. Därför 

betyder intialiseringstid i samband med PPP, den tid det tar för PPP att konvergera. 

Intialiseringstiden till uppnådd fixlösning för RTK-tekniken kan enligt Lilje m.fl. (2007) 

variera från sekunder till flera minuter beroende på geometri för satelliter, hur många satelliter 
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som mottagaren får kontakt med, avståndet till närmaste referensstation, jonosfärsaktivitet 

samt instrumentets kvalitet. När fixlösning är upprättad behåller GNSS-mottagaren 

heltalsbildningen och enligt El-Rabbany (2006) blir den oförändrad tills avbrott i signal med 

satelliterna, en s.k. cycle slip. 

1.1.5 Cycle slips 

Signalavbrott som orsakats av att objekt bryter signalvägen mellan antenn och satellit kallas 

cycle slips. Oftast handlar det om träd, byggnader eller broar som hamnar i vägen för 

signalen. Utöver fasta objekt kan störningar från jonosfären skapa cycle slips. En cycle slip 

kan bestå av allt från enstaka cykler till flertalet miljoner. Det är därför viktigt att bestämma 

och sedan korrigera för dessa för att inte få stora avvikelser i koordinatbestämningen (El-

Rabbany, 2006). Xiaohong och Xingxing (2011) beskriver korrigeringen genom stegen: 

upptäcka signaltappet, beräkna dess exakta heltal och korrigera fasmätningen med 

heltalsberäkningen. I en studie av Mervart, Rocken, Iwabuchi, Lukeˇs, & Kanzaki (2013) 

testas hur ytterligare algoritmer kan påskynda korrigering vid cycle slips. 

1.2 Problembeskrivning och syfte  

Det huvudsakliga syftet med att testa rörlig realtidsmätning med PPP är att få en bild av dess 

funktionalitet. Det är känt att Precise Point Positioning används flitigt i geografiskt stora 

länder som Kanada, USA, Ryssland, Australien och även Afrika, men har inte fått samma 

genomslag i Sverige. En anledning till detta är det redan väl utvecklade stödsystemet 

SWEPOS, som i detta nu förtätas ytterligare för att bli mer precist och tillgängligt för dess 

användare. En annan är att Sverige ligger på en hög latitud, vilket försvårar kontakten med 

geostationära satelliter. I dagsläget har Sjöfartsverket visat intresse för att tillsammans med 

Lantmäteriets testa rörlig positionsbestämning för sjöfarten. 

Lantmäteriet ser ett behov av att utreda PPP och genom den här studien kunna jämföra RTK 

med stöd från SWEPOS mot PPP. Det finns mycket goda kunskaper om statiska GNSS-

mätningar men knappt några studier gjorda med mottagare på rörliga fordon. Just kinematisk 

positionsbestämning är på frammarsch, inte minst tack vare Google och deras förarlösa bil 

(driverless car), för att följa med i utvecklingen ligger det i Lantmäteriets intresse att testa 

kinematisk realtids-PPP. 
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I praktiken finns det en rad svårigheter med att använda PPP. Metoden kräver god 

satellitgeometri och mottagning av satellitsignaler med så få avbrott som möjligt. Sverige 

består av mycket skog och träd kan skymma synfältet mellan satelliter och antennen. Det 

krävs också en stabil internetuppkoppling för programvaran som loggar PPP-positionerna, 

stora delar av Sverige saknar bra 3G/4G-nät och med tanke på detta valdes en körsträcka som 

i största möjliga mån kunde uppfylla kraven och göra studien rättvis. 

Följande frågeställningar har använts i studien: 

1. Vilken osäkerhet kan förväntas av precise point positioning med mottagare på bil? 

2. Kan resultatet från enkelstations-RTK användas som “sanning” vid de kinematiska 

testerna? 

3. Hur lång intialiseringstid/konvergeringstid behövs för att återfå fixlösning vid 

tappad signal? 

4. Hur stor skillnad är det på koordinatavvikelserna för realtidsmätningar och 

efterbehandling med PPP? 

Den första frågeställningen skall besvara om det går att få ett godtagbart resultat med rörlig 

PPP eller om metodens begränsningar utesluter detta. Enligt tidigare studier bör decimeter-

osäkerhet uppnås med realtids PPP. Är det genomförbart? Den andra frågeställningen skall 

klargöra om koordinaterna med enkelstations-RTK kan användas som “riktiga” för att på 

sådant sätt kunna jämföra och bestämma osäkerheten hos PPP. När RTK har fixlösning ligger 

osäkerheten på runt 10 mm och då anses RTK-koordinaterna som sanna. Den tredje 

frågeställningen skall visa hur lång tid intialisering/konvergering tar vid start eller tappad 

signal och i vilken grad skiljer sig metoderna åt? Den sista frågeställningen kommer visa hur 

bra realtidsmätningen står sig mot resultatet från efterberäkningstjänster då slutgiltigt bandata 

använts. 

1.3 Begränsningar 

Under starten av varje projekt kan användandet av flera nya programvaror och instrument 

behövas läras in. Detta kan medföra att de praktiska uppgifter och utövandet tar mer arbetstid 

än vad som är beräknat. Genom att analysera vad som kan komma uppstå under ett arbete är 

därför viktigt. På detta sätt kan problem och begränsningar i vissa fall förebyggas eller 

förutses.   
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När två olika insamlingsmetoder används, PPP och Nätverks-RTK, finns begränsningar i hur 

resultatet ska redovisas. Ytterst få mottagare har visat sig kunna skicka ut RTCM-

meddelande, lagra punkter kontinuerligt och lagra rådata samtidigt, därför måste mätningar 

göras upprepade gånger. Svårigheten blir att jämföra dessa metoder kinematiskt på ett rättvist 

sätt. Programmet BNC behöver en fortlöpande internetuppkoppling under insamlandet av 

data, vilket lätt kan tappas under de kinematiska testerna. Dessa är några av de problem som 

kan uppstå. Genom egna erfarenheter och råd från sakkunniga ska nämnda och icke nämnda 

problem vara möjliga att lösa. I en tidigare studie med kinematisk PPP förklaras svårigheten 

att synkronisera epoker mellan PPP och RTK. Problemet har sitt ursprung i mottagarens och 

satelliterna klockfel. Synkroniseringen är avgörande om en jämförelse skall kunna ske. 

1.4 Tidigare studier  

För kinematiska realtidsmätningar i synnerhet och PPP i allmännhet är utbudet på studier 

begränsat. Det är först på senare tid när en större efterfråga och ekonomiska medel avsatts till 

att utveckla PPP som metoden har börjat utredas på allvar.  

I studien av Van Bree m.fl. (2011) har ett test genomförts med mottagare på bil. I Van Bree 

m.fl. (2011) studie testas single-frequency PPP (SF-PPP) som en metod för att se om det går 

att avgöra i vilken fil bilen har befunnit sig i när man har kört motorväg A13 mellan 

Rotterdam och Haag i Holland.  En sträcka på 5.5 km valdes ut och kördes upprepade gånger 

med tre olika fabrikat och prisklasser på mottagarna. Filerna på motorvägen var 3.5 meter 

breda och för att kunna bestämma i vilken fil bilen kört behövdes en osäkerhet på högst 1.75 

meter uppnås. Samtliga mottagare visade sig ge osäkerheter på under metern och Van Bree 

m.fl. (2011) slutsats är att SF-PPP fungerar bra för ändamålet, även med billigare utrustning. 

I rapporten av Hedling, Sunna & Olsson, (2013) genomför Lantmäteriet tillsammans med 

Sjöfartsverket ett test med GNSS-mottagare på fartyget M/S Baltica utanför Oxelösund. 

Testet skall utreda hur bra resultat som kan uppnås med PPP i realtid jämfört mot RTK, samt 

om RTK-positionen kan användas som “sanning”. Hedling m.fl. (2013) har i sin studie använt 

sig av en antenn från Trimble som vid mätningarna anslutits mot en Trimble NetR9 eller en 

Javad TRE_G3TH Sigma. För PPP observationerna har, som i föreliggande studie, Hedling 

m.fl. (2013) använt sig av mjukvaran BNC med korrektioner från IGS och gratistjänsten 

CSRS-PPP har använts vid efterberäkning. Resultatet visar att osäkerheterna för PPP-BNC 
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och PPP-CSRS är i plan 1-2 dm respektive 2-8 cm. Några slutsatser som Hedling m.fl. (2013) 

har dragit av studien är:  

 Orolig jonosfär försvårar mätning med RTK när baslinjerna överstiger 10 km 

 Vid tester med kinematisk GNSS är det svårt att uppnå cm-osäkerhet 

2 Metod 

2.1 Utrustning 

En rad olika antenn- och mottagar-kombinationer har testats innan en rätt konstellation kunde 

fastställas. Det blev tidigt känt att ingen av fabrikaten kunde utföra samtliga tester samtidigt: 

1. Skicka ut RTCM-meddelande som rover 

2. Uppkopplad som nätverks-RTK rover mot SWEPOS 

3. Spara rådata 

Under ett av de första försöken användes en Javad RingAnt-DM-antenn kombinerat med en 

Trimble NetR9 mottagare. Det visade sig efter flertalet försök att mottagaren inte kunde 

skicka ut RTCM-meddelande under rörelse, därför ersattes den av en Javad TRE_G3TH 

mottagare. Denna kombination gör det möjligt att skicka ut ett RTCM-meddelande genom en 

RS232-kabel, vilket är ett av kriterierna för att möjliggöra realtidsmätningar med PPP i 

programmet BNC 2.11, då det andra är en konstant internetuppkoppling för mottagning av 

PPP-korrektioner från en annan station. 

2.1.1 Leica GS15 

Genom kontakt med Leicas support stod det klart att Leicas GS15 med inbyggd mottagare 

inte skulle kunna användas vid realtids-PPP-mätningarna. Anledning var att GS15, liksom 

Trimble NetR9 och Trimble R8, inte kan skicka ut RTCM-meddelande som rover. Istället 

användes GNSS-mottagaren till att testa RTK och att logga NMEA 0183-meddelanden. 

NMEA (National Marine Electronics Association) sänder ut information mellan instrument 

och dator eller annan utrustning, från GNSS-mottagaren önskades en GGA-fil. GGA-filen 

beskriver vilken ”lösning” (GPS, DGPS, Fix) observationen har och även antal satelliter 

(Leica Geosystems, 2012). Eftersom GGA-filerna sorterades utifrån de tre lösningarna kunde 

tiden för omintialisering för nätverks-RTK enkelt bestämmas, då punkter lagrades varje 0.1 
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sekund. För att få mottagaren att skicka ut GGA-meddelanden krävdes en RS232-kabel 

mellan mottagare och dator samt en programvara vilket kan läsa av inströmmat data som 

kommer genom en RS232-port. I detta fall användes “Data Logger”. GGA-filerna sparades 

genom mjukvaran Data Logger som en .txtfil i en laptop. Data från GS15 användes sedan för 

efterbearbetning i GPS visualizer. 

2.1.2 Javad RingAnt-DM/TRE_G3TH 

RingAnt-DM antennen användes tillsammans med en Javad TRE_G3TH. Antennen kan ta 

emot signaler från samtliga satellitsystem och frekvenser. Den främsta fördelen med Javad-

mottagaren är att den till skillnad från Leica och Trimble instrumenten kan skicka ut RTCM 

som rover genom en av sina portar. På så sätt kunde rådata i RTCM-format skickas i realtid 

till programvaran BNC i en laptop. 

2.2 Programvaror 

2.2.1 BNC 2.11 

Leos Mervart har för Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) i Tyskland utvecklat 

programmet BKG Ntrip Client (BNC) vilket har syftet att ta emot och processera GNSS-data. 

BNC gör det möjligt och är skapad för att i realtid få positioner varje sekund med PPP men 

har också ett verktyg för efterbearbetning av data. För att BNC ska ta emot korrektioner för 

satellitbandata och klockfel från en station krävs en internetuppkoppling under 

observationstiden. Och för att få positioner varje sekund kräver programmet samtidigt en 

mottagare/antenn som kan skicka ut RTCM-meddelande (BKG Ntrip Client (BNC) Version 

2.12.0 Manual, u.å.). Genom att specificera antennen/mottagaren som observation och 

ytterligare en station som korrektionskälla, vilken innehåller korrektioner för bandata och 

klockfel ger programmet kartesiska koordinater, X,Y och Z (Weber och Mervart, 2008) 

All data från BNC sparas i en LOG-fil på förutbestämd plats. Mottagaren som genom RS232-

kabeln får kontakt med programmet och skickar nödvändig data. Korrektionsdata skickas från 

EUREF02 för att göra positionering på rovern möjlig. Sortering och transformering av datat 

från LOG-filen skedde med hjälp av ett python skript. Där koordinater i longitud, latitud och 

höjd, och kvaliteten för koordinaterna varje sekund var nödvändig utdata. En transformation 

från kartesiska koordinater till longitud, latitud och höjd över ellipsoiden var nödvändig. De 
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koordinater som loggats varje sekund var i GPS-tidsenhet GPST. I figur 4 visas 

kopplingsschemat för antenn, mottagare och dator, där telefonen fungerar som internet-källa. 

RTCM (The Radio Technical Commission for Maritime Services) är ett format för att skicka 

GPS-data mellan en referensstation och en användare. Det finns flera olika meddelandekoder 

beroende på vilka korrektioner som behövs, exempelvis förklarar Weber och Mervart (2008) 

att RTCM 3.0- meddelandet 1003 avser kod- och bärvågsmätning för GPS.  

 

 

Figur 1. Kopplingsschema vid kinematiska och statiska realtidsmätningarna. Genom internetdelning (Wi-Fi) 

via telefonen kan datorn kopplas upp på internet. 

2.2.2 RTKLIB 

Tomoji Takasu från Japan har skapat RTKLIB, vilket är ett öppet källkodsprogram för precis 

positionering och visualisering med GNSS. RTKLIB klarar av både realtidsmätningar och har 

efterbehandlingsprogram för mer exakt positionering. Likt BNC klarar också RTKLIB av att i 

realtid positionsbestämma med Precise Point Positioning. En stor fördel är att programmet 

kan utföra en enkelstations-RTK där man kan uppnå fixlösning. För att få positioner med 
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fixlösning behöver en stations rådata används som bas medan den aktiva stationen sätts som 

rover. Programmet behöver basstationens koordinater, antennmodell för bägge antennerna och 

att observationerna överensstämmer i tid. Därefter processeras data och beroende på 

inställningar samt lagringstakt kan positioner för varje 0,05 s (20 Hz) upp till var 60:e s 

(0,0166666667 Hz) fås (RTKLIB ver. 2.4.1 Manual, 2011) 

Genom att logga rådata i Javad-mottagaren samtidigt som realtidsmätning skedde i BNC 

kunde i efterhand, i programmet RTKLIB version 2.4.1, genomföras en enkelstations-RTK, 

där en lokal SWEPOS-station i Tierp sattes som bas för de kinematiska mätningarna och 

SWEPOS referensstation i Mårtsbo för den statiska mätningen. Arbetsmetod valdes som 

kinematisk där frekvenserna L1 och L2 användes. Koordinatformat i utfilen angavs som 

latitud, longitud och höjd över ellipsoid. Koordinater med tillhörande mätosäkerheter för varje 

sekund gavs i tidsenheten GPST för att möjliggöra en ihoppassning för tidsepokerna mellan 

BNC och RTKLIB. Eftersom resultatet fås i två olika programvaror behöver tiden 

synkroniseras så avvikelsen mellan BNC och RTKLIB beräknas för samma loggade punkt. 

Detta gör det möjligt att se hur mycket realtids-PPP skiljer sig från enkelstations-RTK.  

2.2.3 GPS visualizer 

En kostnadsfri tjänst på internet (www.gpsvisualizer.com) där GNSS-data kan väljas hur det 

ska visualiseras, t.ex. som punktdata i google maps. För det här examensarbetet användes 

GPS Visualizer till att plotta färdvägen i tre olika färger, när GNSS-mottagaren hade antingen 

GPS-, DGPS- eller RTK-lösning. Med GPS-lösning menas absolut kodmätning som enligt 

Lilje m.fl. (2007) ger osäkerheter på 10-20 m. Med DGPS (Differentiell GPS) avses, enligt 

Lilje m.fl. (2007), relativ kodmätning eller bärvågsunderstödd kodmätning som i realtid kan 

ge osäkerheter på 0.5-5 m i plan och med RTK-lösning avses relativ bärvågsmätning som i 

realtid ger osäkerheter på 10-30 mm enligt Lilje m.fl. (2007). 

De GGA-filer som loggats med Leica GS15 och Data Logger behövde delas upp efter 

kvaliteten på mätningen. För att kunna visualisera de tre olika lösningarna RTK-, DGPS 

(float)- och GPS-lösning behövdes datat sorteras och bli tre separata filer. Eftersom detta 

innebar att hantera en stor mängd data, vilket är tidskrävande om bearbetning görs manuellt, 

kördes datat i ett konverteringsprogram för att sedan skapa GPX-format. De tre GPX-filer 

som nu skapats bifogades i GPS Visualizers tjänst ”create a map” på www.gpsvisualizer.com.  
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2.2.4 CSRS-PPP 

I Kanada har man utvecklat en gratis onlineapplikation Canadian Spatial Reference System - 

Precise Point Positioning (CSRS-PPP) som gör det möjligt att i efterhand bestämma en 

position med låg mätosäkerhet från observationens rådata. Genom att använda sig av precisa 

satellitbandata uppnår man överbegripande mätosäkerheter oberoende vart man befinner sig 

på jorden. Resultatet för koordinatförbättringar kan fås i Kanadas egna referenssystem CSRS 

eller i International Terrestrial Reference Frame (ITRF) och mätningar kan göras både statiskt 

där en fixerad punkts korrigerade medeltal (koordinater i 3D) tas fram eller kinematiskt där en 

korrigerad bana för GNSS-mottagaren ges. (Natural Resources Canada, u.å.).  

För att ytterligare kunna jämföra de statiska realtidsmätningarna med PPP, med skillnaden att 

koordinaterna beräknades efteråt och inte i realtid, användes efterberäkningstjänsten. Från 

Javad TRE_G3TH sparades en JPS-fil som konverterades till en RINEX-fil i en av Javads 

mjukvaror. Det rådatat som loggats parallellt i och med att programvaran BNC varit aktiv 

skickades till onlineapplikationen för beräkning av koordinater. Rinex-filen skickades till 

CSRS-PPP den 25 maj vilket är mer än 14 dagar efter mätningen. CSRS-PPP behöver mer än 

två veckor att beräkna de slutgiltiga korrektionerna för bandata och klockfel. 

2.2.5 RS232 Data Logger 

Mjukvaran är utvecklat av Eltima Software och är ett kostnadsfritt program som finns 

tillgängligt för nerladdning. Data Logger används för att lagra indata från port på datorn som 

används. De få inställningar som behövs göras är för datats bandbredd och antal data bitar. 

Utdata blir en textfil som sedan kan användas för vidare bearbetning.  

2.3 Område och mätmetod 

2.3.1 Kinematiska mätningar 

Testområdet för den här studien var en sträcka längs E4 mellan avfart 195 och 192 (se figur 

1). Körsträckan avser både södergående- och norrgåendefil mellan dessa avfarter och är totalt 

ca 6 mil lång. Start för körningen var avfart 195 (södergående) och vid avfart 192 vände sedan 

körningen norrut tillbaks till avfart 195 (norrgående).  Varför denna sträcka valts beror på att 

det var oavbruten sikt till satelliterna och att de två broar som man vanligtvis kör under går att 

passeras via viadukterna. På så sätt finns förutsättning att kontakten med satelliterna bibehålls 
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och undviker signaltapp. I närheten av körsträckan ligger även den lokala SWEPOS-stationen 

Tierp som användes som referensstation för enstations-RTK. Det är också fördelaktigt om 

mätningen pågår längre än 30-40 minuter, vilket kunde tillgodoses då medelhastigheten inte 

överskred 100 km/h vid något tillfälle.  

 

Figur 2. Teststräcka mellan avfart 195 och avfart 192 längs E4. Enkel sträcka ca 3 mil. I bilden syns SWEPOS 

station i Tierp markerat med en triangel med en prick i samt färdvägen på väg E4 markerat i rött.  

Källa: © Lantmäteriet [I2014/00655]. 

Kinematiska realtidsmätningar genomfördes med mottagare placerad på en bil. För montering 

av mottagaren användes Lantmäteriets egentillverkade tripod/stativ. Tripoden har svetsats 

ihop med en ställning som kan fästas på en lastbåge för personbilar. I figur 2 visas hur Javad 

RingAnt-DM-antennen respektive Leica GS15 mottagaren monterats på bilen. 
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Figur 3. Till vänster sitter Javad-antennen monterad på bilen och till höger Leica GS15 monterad. Källa: 

Rickard Jäderberg 

2.3.2 Statisk mätning 

Det som i studien benämns som ”statisk mätning” är mer korrekt en kinematisk mätning på 

känd punkt. Mätningen utfördes vid Lantmäteriets lokaler på Lantmäterigatan i Gävle, se 

figur 3. Syftet med den statiska observationen är att se vilken standardosäkerhet och 

koordinatavvikelse samma korrektionsström från IGS kan ge vid en statisk mätning över en 

känd punkt, Lantmäteriets GAV5. Där antennen är monterad på byggnadens tak. Ett sådant 

test gör det också möjligt att undersöka initialiseringstiden, vilket är ett av studiens huvudmål. 
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Figur 4. Lantmäteriets huvudkontor på Lantmäterigatan i Gävle där antennen GAV5 är placerad samt 

SWEPOS referensstation i Mårtsbo syns som trianglar med svart prick. Realtids-PPP på känd punkt.  

Källa: © Lantmäteriet [I2014/00655]. 

Vid den statiska mätningen användes samma mottagare som för PPP-loggningen. Antennen 

som användes var likadan som vid de tidigare kinematiska testerna, en Javad RingAnt-DM. 

2.4 Insamling av data 

För insamlandet av data genomfördes mätningar vid fyra tillfällen, 17, 23, 24 april samt 11 

maj. Den kinematiska mätningen bestod av mätsessioner om ca 60 minuter, den 24 april 

gjordes två mätsessioner. Mätningarna den 17 april fungerade som ett första test av RTK med 

stöd från SWEPOS. Den 23 april genomfördes ett första test med Javad utrustningen och 

BNC 2.11 för loggning av PPP. Den 24 april testades först PPP med Javad och BNC och 

senare samma dag även loggning av NMEA-meddelande med Leica GS15. Den statiska 

mätningen den 11 maj gjordes över 7 timmar. 

Gemensamt för de kinematiska testerna är att mätsessionerna stardades från samma position, 

vid avfart 195 och med ca 15 minuter statisk mätning för att uppnå bra satellitkontakt och 

fixlösning/konvergera innan de kinematiska testerna har startas. Internetuppkoppling till 

laptopen skedde genom delning av internet på en iPhone med 4G- eller 3G-nät. Hastigheten 

för bilen har om möjligt styrts med farthållare och varierat mellan 90 km/h-100 km/h. Med en 

hastighet på 100 km/h loggas en punkt ungefär var 27 meter med frekvensen 1 Hz. 
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2.4.1 Test av RTK 

I tabell 1 redovisas inställningarna för de inledande mätningarna med Leica GS15. 

Tabell 1. I tabellen ses instrumentinställningar samt vilka program som använts. 

Datum 17/4 

Mätning Test RTK 

Mottagare Leica GS15 

Antenn Integrerad i mottagare 

Lagringstakt 1 Hz/ 1 sek 

Elevationsvinkel 12⁰ 

Korrektionsdata SWEPOS  

Utdata .txt 

Mjukvara LGO/ Geo 

Antal punkter ≈3600 

Satelliter GPS + GLONASS 

Frekvens L1 + L2 

2.4.2 Test av PPP 

I tabell 2 redovisas inställningarna för det första och andra testet av realtids-PPP med Javad-

instrumenten och BNC 2.11. 

Tabell 2. Visar inställningar i programmet BNC samt vilka ytterligare programvaror som använts. Bl.a. 

RTKLIB för enkelstations-RTK. 

Datum 23/4 och 24/4 

Mätning Test PPP 

Mottagare Javad TRE_G3TH 

Antenn Javad RingAnt-DM 

Lagringstakt 1 Hz/ 1 sek 

Elevationsvinkel 12⁰ 

Korrektionsdata EUREF02 

Utdata RTCM 3.0, rådata 

Mjukvara BNC 2.11, RTKLIB 

Antal punkter ≈3600  

Satelliter GPS + GLONASS 

Frekvens L1 + L2 

2.4.3 Test av NMEA-ut 

I tabell 3 redovisas inställningarna för det sista kinematiska testet. För den mätningen 

användes Leica GS15 för att plocka ut NMEA-meddelande. 
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Tabell 3. Visar instrumentinställningar i Leica GS15. 

Datum 24/4 

Mätning Test NMEA ut 

Mottagare Leica GS15 

Antenn Integrerad i mottagare 

Lagringstakt 10 Hz/ 0.1 sek 

Elevationsvinkel 12⁰ 

Korrektionsdata SWEPOS  

Utdata .gga 

Mjukvara RS Data Logger och GPS visualizer 

Antal punkter ≈36000 

Satelliter GPS + GLONASS 

Frekvens L1 + L2 

2.4.4 Test av statisk PPP 

Ett test som gjordes 11 maj med statisk mätning under 7 h med samma korrektionsström som 

med de kinematiska mätningarna redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Inställningar i programvaran BNC vid den statiska mätningen. 

Datum 11/5 

Mätning Statisk PPP 

Mottagare Javad TRE_G3TH 

Antenn Javad RingAnt-DM 

Lagringstakt 1 Hz/ 1 sek 

Elevationsvinkel 12⁰ 

Korrektionsdata IGS EUREF02 

Utdata RTCM 3.0, rådata 

Mjukvara BNC 2.11, RTKLIB 

Antal punkter ≈25000 

Satelliter GPS + GLONASS 

Frekvens L1 + L2 

2.4.5 Korrektioner 

Vid mätningarna gjorda med Leica GS15 användes en internetuppkoppling för att 

kommunicera med SWEPOS. SWEPOS nätverks-RTK skickar RTCM-korrektioner av typen 

VRS. En ny VRS skapas efter fem kilometers förflyttning.  
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För realtidsmätningarna hämtades korrektionsdata till BNC genom en internetuppkoppling. 

Mountpoint EUREF02 användes från IGS. PPP-korrektionerna är en sammansättning av fyra 

korrektionsströmmar och ger korrektioner för både GPS och GLONASS. Positioner ges i 

ETRF2000. 

2.5 Bearbetning av data 

Efter varje genomförd mätning kontrollerades och lagrades data. För mätningarna med Leica 

GS15 behövdes data exporteras genom USB eller SD-kort. Eftersom observationerna med 

Javad-mottagaren loggades i realtid i en laptop behövdes ingen ytterligare överföring göras. 

Mycket av originaldata konverterades till rätt filformat för att möjliggöra bearbetning i olika 

mjukvaror. Vid beräkning av avvikelser för koordinater vid realtidsmätningar med BNC 

behövdes mellan RTKLIB och BNC samt känd station (GAV5) och BNC kartesiska 

koordinater transformeras till latitud, longitud och höjd över ellipsoiden vilket formlerna (1) 

till (9) visar. Även de koordinater erhållna från CSRS-PPP transformerades från geodetiska 

ITRF08 till geodetiska SWEREF99 enligt en tredimensionell Helmerttransformation. Därefter 

räknades skillnaderna i grader till meter för att få avvikelserna i northing, easting och up som 

formlerna (10) till (15) användes för. Transformationen mellan kartesiska koordinater till 

geodetiska gjordes enligt Heiskanen och Moritz’s Metod (1967) vilket Fok och Iz (2003) 

förklarar är en vedertagen iterativ metod för att beräkna geodetisk latitud och höjd utifrån 

kartesiska koordinater. Samtliga beräkningar är gjorda i Microsoft Excel version 2013 

förutom den tredimensionella Helmerttransformationen som är utförd i programmet Gtrans. 

Från de kartesiska koordinaterna X och Y kan man få ut en punkt p vid användandet följande 

formel 

. 𝑝 = √𝑋2 + 𝑌2 = (𝑁 + ℎ) cos 𝜑 (1) 

ur vilket man kan få N som är tvärkrökningsradien. φ = Latitud i grader  

. 𝑁 ≡
𝑎

√1−𝑒2(sin 𝜑)2
 (2) 

Där e är första excentricitetskvadraten 

. 𝑒2 = 𝑓(2 − 𝑓) (3) 

Parametern a är medeljordradien för referensellipsoiden WGS84 och parametern f är 

avplattningen. a = 6378137,000 f = 1,0/298,257223563 
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Ur ekvation (1) kan man bryta ut höjden h över ellipsoiden och få 

. ℎ =
𝑝

cos 𝜑
− 𝑁 (4) 

För att få ut ett approximativt värde (startvärde) till iterationen beräknas  

. 𝜑 = tan−1 (
𝑍

𝑝
(

1

1−𝑒2 𝑁

𝑁+ℎ

)) (5) 

Genom att sätta h = 0 kan ett startvärde för latitud (φ0) beräknas, därefter fortsätter 

beräkningar för approximativa värden för N. När startvärdena φ0, N0 och h0 finns beräknas 

följande formler upprepade gånger till dess att dem konvergerar 

. 𝜑𝑖 = tan−1 (
𝑍

𝑝
(

1

1−𝑒2 𝑁𝑖
𝑁𝑖+ℎ𝑖

)) (6) 

 

. ℎ𝑖 =
𝑝

cos 𝜑𝑖
− 𝑁𝑖 (7) 

 

. 𝑁𝑖 =
𝑎2

√𝑎2(cos 𝜑𝑖)2+𝑏2(sin 𝜑𝑖)2
 (8) 

där b är halva lillaxeln. Longitud, λ, fås genom  

. λ = tan−1 𝑌

𝑋
 (9) 

Vid den fixerade realtidsmätningen provades också hur bra PPP är med slutgiltiga 

korrektioner. Detta gjordes på NRC’s internettjänst CSRS-PPP, där angavs geodetiska 

koordinater i ITRF2008. För att möjliggöra en jämförelse mellan GAV5- och CSRS-PPP-

koordinater krävdes först en tredimensionell Helmerttransformation mellan frånsystemet 

ITRF2008 och tillsystem SWEREF99 (latitud, longitud och ellipsoidhöjd). Parametrarna vid 

transformationen var 

 ΔX = 0.98920 m 

 ΔY = 0.27926 m 

 ΔZ = -0.44404 m 

 ωX = - 0° 0' 0.011169'' 

 ωY = 0° 0' 0.019031'' 
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 ωZ = 0° 0' 0.018831'' 

 δ = -0.04283 mm/km 

där ΔX, ΔY och ΔZ är translationen, vilket är förflyttning av origo. ωX, ωY, och ωZ är 

rotationen kring var och en av koordinataxlarna. δ är skalfaktorn. Dessa parametrar gäller för 

området Gävle med omnejd under våren 2015 och är framtagna av Lantmäteriet för detta 

examensarbete. Därefter kunde dessa koordinater likt övriga användas beräkningarna (10) till 

(15).  

Skillnader i varje axel; northing, easting och up, beräknades i fler steg, först skillnaden i 

latitud enligt formeln (10) 

. ∆𝜑 = 𝜑𝑅𝑇𝐾𝐿𝐼𝐵 − 𝜑𝐵𝑁𝐶 (10) 

där tidsserien mellan RTKLIB och BNC justerades på så sätt att klockslagen stämde överens 

för varje sekund. Liknande formel användes för longitud  

. ∆𝜆 = 𝜆𝑅𝑇𝐾𝐿𝐼𝐵 − 𝜆𝐵𝑁𝐶 (11) 

Svaret ges i grader och konvertering till meter sker för latitud enligt formeln (12) 

. ∆𝑁 = 𝑎 × (∆𝜑 ×
𝜋

180
) (12) 

där a är konstanten för medeljordradien. Konvertering från grader till meter för longitud sker 

genom formeln (13) 

. ∆𝐸 = 𝐵 × (∆𝜆 ×
𝜋

180
) (13) 

där B är  

. 𝐵 = 𝑎 × cos(𝜑) (14) 

Och för skillnader i höjd 

. ∆𝐻 = 𝐻𝑅𝑇𝐾𝐿𝐼𝐵 − 𝐻𝐵𝑁𝐶 (15) 

där höjden är meter över ellipsoiden.  

2.5.1 Bearbetning realtids-PPP under ordnade förhållanden 

Förutom beräkning av avvikelser från GAV5 som hade kända koordinater med låg osäkerhet 

beräknades också standardosäkerheter, mätningarnas RMS samt gjordes en eliminering av 

grova fel vid realtidstestet med ordnade förhållanden (fixerad antenn, samma inställningar i 

programvaror och instrument).  
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Vid den fixerade realtidsmätningen uteslöts stora avvikelser genom (19)-(20). Root mean 

square (RMS) har beräknats, både före och efter det att stora avvikelser tagits bort. Istället för 

att använda det givna mätosäkerheterna från nyttjade programvaror har sådana beräknats 

enligt (16)-(18).  

RMS-värde i N, E och U fås genom  

. 𝑅𝑀𝑆 (𝑁) = √
∑ ∆𝑁𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
  (16) 

där ΔN kan ersättas med antingen ΔE eller ΔU.  

Genom att beräkna medelvärdet för avvikelsen, ∆𝑁̅̅ ̅̅ , 

. ∆𝑁̅̅ ̅̅ =
∑ ∆𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (17) 

Kan standardosäkerheten fås, 𝑢(∆𝑁) 

. 𝑢(∆𝑁) = √
∑ ((∆𝑁𝑖−∆𝑁̅̅ ̅̅ ))

2𝑛
1

(𝑛−1)
 (18) 

Northing kan ersättas med Easting och Up 

När avvikelsen och standardosäkerheten är beräknade kan 𝑍𝑜𝑏𝑠(𝑁) beräknas 

. 𝑍𝑜𝑏𝑠(𝑁) = |
∆𝑁𝑖−0

𝑢(∆𝑁)
| ≤ 𝑍𝛼

2
 (19) 

Som kan ledas till (20). I dessa uträkningar sattes signifikansnivån till 95 % vilket gav att 

𝑍𝛼

2
= 1,96 

. 0 − 𝑢(∆𝑁) × 𝑍𝛼

2
≤ ∆𝑁𝑖 ≤ 0 + 𝑢(∆𝑁) × 𝑍𝛼

2
 (20) 

De värden som understiger och överstiger det tillåtna uteslöts, vilket betyder att stora fel har 

eliminerats utifrån nollvärdet på en 95% signifikansnivå.  

 

3 Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet från de kinematiska mätningarna ”test 1” och ”test 2” 

samt den statiska mätningen. Målet var att samla in kontinuerligt med data under nästan en 
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timme per mätsession för de kinematiska mätningarna och 7 timmar för den statiska 

mätningen. 

Nedan presenteras resultat för standardosäkerheter i RTKLIB och PPP/BNC för både test 1 

och test 2 samt koordinatavvikelser mellan RTKLIB och BNC redovisas. 

Standardosäkerheterna och koordinatavvikelserna presenteras i centimeter för northing, 

easting och up. Under rubrik 3.4 visas resultatet från den statiska mätningen gjord vid 

Lantmäteriet. För den statiska mätningen redovisas standardosäkerheter givna från BNC och 

RTKLIB, koordinatavvikelse mellan RTKLIB, BNC och CSRS-PPP mot GAV5 samt 

beräknad standardosäkerhet och RMS-värde. Under rubriken GPS visualizer kommer kartor 

från NMEA-loggningen att visas. Tiden som anges visar GPS-time och följer UTC/GMT som 

ligger två timmar efter svensk tid. 

3.1 Standardosäkerheter RTKLIB 

I figur 5 redovisas standardosäkerheterna från RTKLIB för northing, easting och up från 

mätningarna den 23 april. Loggningen av data påbörjades 10:37 GPST. De första 15 

minuterna är statisk mätning och vid 10:52 påbörjas körningen. Efter initialiseringen 

redovisas osäkerheter kring 2-3 centimeter. Som lägst ligger standardosäkerheterna på: N: 

~0.8 cm, E: ~0.5 cm, U: ~1.1 cm. 

 

Figur 5. Standardosäkerheter för N, E och U från RTKLIB för mätningarna den 23 april. 
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I figur 6 redovisas standardosäkerheterna från RTKLIB för northing, easting och up från 

mätningarna den 24 april. Loggningen av data påbörjades 07:25 GPST. De första 15 

minuterna är statisk mätning och vid 07:40 påbörjas körningen. Till skillnad från torsdagens 

mätningar uppnåddes initialisering omgående. Standardosäkerheterna ligger stadigt kring:  

N: ~0.5 cm, E: ~0.4 cm, U: ~1.1 cm, förutom vid enstaka tapp. 

 

Figur 6. Standardosäkerheter för N, E och U från RTKLIB för mätningarna den 24 april. 

3.2 Standardosäkerheter BNC 

I figur 7 redovisas standardosäkerheterna från BNC för northing, easting och up från 

mätningarna den 23 april. Loggningen av data påbörjades 10:37 GPST. De första 15 

minuterna är statisk mätning och vid 10:52 påbörjas körningen. Efter 10-15 minuter börjar 

plankoordinaterna närma sig osäkerheter kring två decimeter. Osäkerheten i höjd närmar sig 

två decimeter efter ca 30 min. Som lägst ligger standardosäkerheterna på: N: ~10 cm, E: ~9 

cm, U: ~11 cm. 
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Figur 7. Standardosäkerheter för N, E och U från PPP/BNC för mätningarna den 23 april. 

I figur 8 redovisas standardosäkerheterna från BNC för northing, easting och up från 

mätningarna den 24 april. Loggningen av data påbörjades 07:25 GPST. De första 15 

minuterna är statisk mätning och vid 07:40 påbörjas körningen. Standardosäkerheterna är 

mycket bättre än de från dagen innan. Som lägst ligger standardosäkerheterna på: N: ~6 cm, 

E: ~3 cm, U: ~4 cm. 

 

Figur 8. Standardosäkerheter för N, E och U från PPP/BNC för mätningarna den 24 april. 
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3.3 Koordinatavvikelser RTKLIB-BNC 

I figur 9 redovisas koordinatavvikelserna mellan RTKLIB och BNC för northing, easting 

och up för den första mätningen, Test 1. Avvikelserna är överlag stora och blir vid mitten 

av observationen som lägst kring 2-3 dm för plankoordinaterna innan de försämras igen. 

Höjden blir aldrig bättre än metern i avvikelse och visar över hela observationen direkt 

dåligt resultat. 

 

Figur 9. Koordinatavvikelser för N, E och U mellan RTKLIB och PPP/BNC den 23 april 

I figur 10 redovisas koordinatavvikelserna mellan RTKLIB och BNC i northing, easting 

och up för Test 2. Denna mätning tyder på en bättre konvergering från BNC jämfört mot 

Test 1 och avvikelserna för northing och easting ligger efter konvergeringen kring 2-4 

decimeter. Plankoordinaterna förbättras stadigt och vid slutet av observationen är de under 

decimetern i avvikelse mot RTKLIB. Bästa resultat visar northing med en avvikelse på 2.7 

cm precis innan observationen avbröts. Höjdavvikelsen varierar mycket men under sista 

delen ligger den kring 5 decimeter. 
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Figur 10. Koordinatavvikelser för N, E och U mellan RTKLIB och PPP/BNC Test 2 den 24 april 

3.4 Statisk mätning 

3.4.1 Standardosäkerheter 

I Figur 11 redovisas standardosäkerheterna från BNC för northing, easting och up från den 

statiska mätningen den 11 maj. Loggningen av data påbörjades 05:36 GPST. Även för den 

statiska mätningen sker konvergeringen under 15-20 minuter och efter den tiden visar 

samtliga koordinater standardosäkerheter på under decimetern Mätningen genomfördes i 7 

timmar och som lägst ligger standardosäkerheterna på: N: ~2 cm, E: ~2 cm, U: ~3 cm. 
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Figur 11. Standardosäkerheter för N,E och U från PPP/BNC för den statiska mätningen 

I figur 12 redovisas standardosäkerheterna från RTKLIB för northing, easting och up från den 

statiska mätningen den 11 maj. Plankoordinaterna visar väldigt bra standardosäkerheter. 

Höjden visar låga osäkerheter om än något oregelbundna. Mätningen genomfördes i 7 timmar 

och som lägst ligger standardosäkerheterna på: N: ~0.48 cm, E: ~0.37 cm, U: ~0.85 cm. 

 

Figur 12. Standardosäkerheter för N,E och U från RTKLIB för den statiska mätningen 
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3.4.2 Koordinatavvikelse 

I figur 13 redovisas koordinatavvikelsen mellan GAV5 och BNC för northing, easting och up 

från den statiska mätningen den 11 maj. Efter närmare 40 minuters konvergering avviker 

plankoordinaterna inom 5 decimeter. För de två sista timmarna av observationen avviker BNC 

mot GAV5 kring decimetern i plan.  

 

Figur 13. Koordinatavvikelser för N,E och U mellan BNC och GAV5 för den statiska mätningen. 

I figur 14 redovisas koordinatavvikelsen mellan GAV5 och CSRS-PPP för northing, easting 

och up från den statiska mätningen den 11 maj. I plan blir aldrig avvikelsen sämre än 3-4 

centimeter. Höjden är ojämn och varierar mellan allt från enstaka centimeter till över 

decimetern.  
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Figur 14. Koordinatavvikelser för N,E och U mellan CSRS-PPP och GAV5 för den statiska mätningen. 

I figur 15 redovisas koordinatavvikelsen mellan GAV5 och RTKLIB för northing, easting och 

up från den statiska mätningen den 11 maj. RTKLIB avviker minst mot GAV5. N och E 

ligger ständigt kring enstaka centimeter i avvikelse medan höjden avviker kring några 

centimeter. 

 

Figur 15.Koordinatavvikelser för N,E och U mellan CSRS-PPP och GAV5 för den statiska mätningen. 
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% och för U närmare 6 %. Standardosäkerheten visas från programvaran BNC, samt det 

beräknade osäkerheterna, både före och efter det att grova fel uteslutits. Den beräknade 

standardosäkerheten är betydligt högre än den given från BNC, närmare 80 %. Efter att grova 

fel tagits bort från mätningen sjunker standardosäkerheten upp emot 10 cm. Resultatet från 

RMS beräknat före och efter signifikanstestet säger att RMS minskar 6-9 cm för samtliga 

dimensioner. 

Tabell 5. Standardosäkerheter, RMS i meter och antal borttagna punkter i % för den statiska mätningen i 

programvaran BNC. 

 

Standardosäkerhet 

(från programvaran) 

Standardosäkerhet 

(Beräknad) 

Standardosäkerhet 

(Efter) 

RMS 

(Före) 

RMS 

(Efter) 

Borttagna 

punkter 

Northing 0,039 m 0,190 m 0,089 m 0,197 m 0,103 m 3,4 % 

Easting 0,030 m 0,198 m 0,123 m 0,210 m 0,148 m 2,5 % 

Up 0,049 m 0,223 m 0,159 m 0,249 m 0,175 m 6,1 % 

 

För CSRS-PPP och RTKLIB redovisas beräknade standardosäkerheten samt RMS-värdet i 

tabell 6. Deras osäkerheter är upp till ett par decimeter bättre än BNC och det samma gäller 

för RMS-värdet. 

Tabell 6. Standardosäkerhet och RMS-värde för två olika metoder, efterberäknad PPP (CSRS) och 

enkelstations-RTK (RTKLIB). 

 

CSRS 

standardosäkerhet  

 CSRS 

RMS  

RTKLIB 

standardosäkerhet 

RTKLIB 

RMS 

Northing 0,010 0,010 0,013 0,014 

Easting 0,012 0,015 0,008 0,009 

Up 0,037 0,050 0,025 0,025 

3.4.4 Konvergeringstid 

I figur 16 redovisas en plotter på de punkter BNC lagrat över den 7 timmar långa statiska 

mätningen. Färgerna på punkter beskriver under vilken timme de har loggats. Vid den första 

timmen/ konvergeringstiden sker stor variation och punkterna har en avvikelse på flera meter. 

Efter det att mätningen går mot att ha konvergerats samlas punkterna inom en halvmeter från 

den kända punkten GAV5. Minst avvikelse redovisas de två sista timmarna då spridningen av 

punkterna ligger inom decimetern. 
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Figur 16. Visar hur koordinater från BNC har vandrat under 7 timmar. 

3.5 GPS visualizer 

Totalt loggades 32 774 stycken punkter under körningen med NMEA-loggningen. Av de 

totalt antal lyckade mätningarna består 0.1 % av GPS-lösning, 3.9 % av DGPS-lösning och 96 

% av RTK-lösning. Enligt G. Hedling (personlig kommunikation, april 2015) bör osäkerheten 

för RTK-lösningen ligga kring centimetern, i och med att GNSS-mottagaren var uppkopplad 

mot SWEPOS. I figur 17 ses vilken typ av kvalitet mätningen har då en bro skymt sikten till 

samtliga satelliter där blå = Fix-lösning, grön = DGPS-lösning och röd = GPS-lösning. 
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Figur 17. Färgerna visar vilken typ av lösning som instrumentet hade då det var uppkopplat på SWEPOS 

nätverks-RTK tjänst. Röd är absolut lösning (GPS), grön är flytlösning (DGPS) och blå är fixlösning.  

Källa: © Lantmäteriet [I2014/00655]. 

4 Analys 

Med resultatet från den statiska mätningen kan RTKLIB och BNC på ett enkelt sätt 

kvalitetsbestämmas genom beräkning av avvikelsen mot de kända koordinaterna för GAV5. 

RTKLIB visar en radiell medelavvikelse för hela observationen på: N: 1.0 cm, E: 0.7 cm och 

U: 1.9 cm. Den radiella medelavvikelsen för BNC är: N: 10.9 cm, E: 15.1 cm, U: 17.2 cm. 

Från den statiska mätningen har också en mer korrekt standardosäkerhet för BNC kunnat 

beräknas, jämfört mot det som BNC själv angivit. Istället för enstaka centimeter blir nu 

standardosäkerhetet kring några decimeter, vilket bör anses mer sannolikt. RMS-värdet 

förbättrades 8 cm för både i plan och i höjd efter att grova fel eliminerats. Analysen från den 
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statiska mätningen säger också att BNC behöver 4-5 timmar innan avvikelsen närmar sig 

decimeter-nivå. Till en början sker en stor spridning på flertalet meter och det är tydligt att 

PPP är beroende av bestämmandet av periodobekanta och långa observationstider för att 

uppnå bättre resultat.  

Utifrån det statiska testet har det kunnat konstateras att det är korrekt att ange RTKLIBs 

koordinater som ”sanning” vid de kinematiska testerna. Det är centimeterosäkerhet som 

uppnås med enkelstations-RTK och det är därför motiverat att jämföra BNC mot dess 

koordinater. Vid den kinematiska mätningens första minuter bör det dock diskuteras hur bra 

RTKLIB faktiskt är. PPP behöver som sagt en konvergeringstid på flera tiotal minuter men 

vad som krävs för RTKLIB behöver också bestämmas. Standardosäkerheter från den 

kinematiska mätningen och koordinatavvikelserna mot GAV5 vid den statiska mätningen 

visar att RTKLIB kan uppnå fixlösning och dess koordinater kan därför räknas som 

”sanning”, även vid starten av observationen. Det är möjligt att uppnå fixlösning omedelbart, 

om avståndet till referensstationen inte är för långt (<25 km) och jonosfärsaktiviteten inte är 

för hög. Det bör tilläggas att RTKLIBs koordinater bestämts genom efterberäkning med 

enkelstations-RTK och är då inte ”realtids-RTK”. Det bör heller inte läggas allt för stor 

tillförlitlighet till de redovisade standardosäkerheterna som angivits av RTKLIB och BNC. De 

är för optimistiska men ger en indikation för när och i vilken mån som osäkerheterna 

förbättras för respektive metod, det är också därför vi valt att redovisa dem.  

När avvikelserna mellan BNC och RTKLIB jämförs är det för test 2 som BNC visar lägre 

avvikelser, jämfört mot test 1 dagen innan. Torsdagens resultat visar avvikelser för N och E 

på över metern trots att initialiseringstiden på 15-20 minuter har passerat, det tar här längre tid 

att komma ner i decimeter-nivå även för plankoordinaterna. Ännu sämre är höjden som aldrig 

blir bättre än metern i avvikelse. Varför test 1 är så pass mycket sämre än test 2 är svårt att 

fastställa, däremot var jonosfärstörning påtagligt större under förmiddagen på torsdagen vilket 

kan ha sin påverkan då jonosfärsstörningar har en märkbar effekt på kod- och 

bärvågsmätning. Det kan förklara varför RTKLIB behövde längre initialiseringstid på 

torsdagen i jämförelse mot fredagen som hade fixlösning direkt. Tidsmässigt minskar 

fredagens avvikelser regelbundet och efter nästan en timmes observation är avvikelserna i 

plan nere på decimeter-nivå, vilket också Bisnath & Gao (2009) menar kan förväntas. 

Gemensamt för resultaten från de kinematiska testerna är att osäkerheterna och avvikelserna i 

höjd är betydligt sämre än de i plan. 
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Flera av diagrammen visar att det förekommit avbrott i observationerna för de kinematiska 

mätningarna. Utan att direkt kunna bekräfta det som en bidragande orsak kan man se ett 

samband mellan försämrat resultat och högre PDOP-värde. Vid klockan 11:00 GPST under 

den statiska mätningen försämras höjdavvikelsen kraftigt, vilket kan ses för både RTKLIB 

och BNC i figur 12 och 13. Vid den tidpunkten går PDOP-värdet upp från närmare 1 till 2.5. 

Dock har det inte kunnat fastställas i vilken mån PDOP påverkar resultatet men genomgående 

är det främst för höjden som ett högre PDOP har störst inverkan.  

De hastigt försämrade resultaten i diagrammen kan också kopplas till signalavbrott. Resultatet 

från GPS Visualizer visar hur observationen avbryts av ett signalavbrott. I figur 17 visas 

tydligt hur signalen bryts av att mottagaren passerar under bron och tappar fixlösning. Från 

tappad signal till att mottagaren återfår fixlösning igen går det 6-10 sekunder. Under 

mätningen med NMEA-loggningen användes en Leica GS15 som var uppkopplad mot 

SWEPOS nätverks-RTK, vilket gjorde att fixlösningen kunde återfås snabbt efter tappad 

signal. Annat är det för BNC där det behövdes 15-20 minuter för att lösningen skall ha 

konvergerat igen. Vid mätningen den 24 april testades det att medvetet förlora signalen och 

det var sedan omöjligt att återfå signal mellan antenn och satellit. Därför behövs, som också 

Xiaohong & Xingxing (2012) förklarar, en färdig modell för ominitialisering vid cycle slips. 

Xiaohong & Xingxing (2012) visar att en sådan algoritm medför att heltalslösningen behålls 

och likaså kvaliteten direkt efter en cycle slip. I Mervart m.fl. (2013) studie beskrivs en 

forskningsversion av BNC där det finns ett tillägg för att snabba på konvergeringen efter ett 

signalavbrott. 

Analysen av resultat från CSRS-PPP säger att vid den statiska mätningen avviker CSRS-PPP 

mot GAV5 ungefär lika mycket som RTKLIB, d.v.s. kring centimetern för plankoordinaterna 

och några centimeter i höjd. 

5 Diskussion 

Det går att diskutera om de jämförelser som gjorts mellan PPP och RTKLIB skulle varit mer 

tillförlitliga och göra studien mer rättvis om det fanns en mottagare som kunnat utföra dessa 

tre punkter samtidigt: 

 Skicka ut RTCM-meddelande som rover 

 Uppkopplad som nätverks-RTK rover mot SWEPOS 
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 Spara rådata 

Eftersom inget av fabrikaten klarade det prioriterades först och främst att hitta ett instrument 

som kunde skicka ut RTCM-meddelande och spara rådata, vilket medförde att punkt 2 inte 

kunde uppfyllas vid realtidsmätningen. Det innebär att de koordinater som uppnåddes genom 

efterberäkning med enkelstations-RTK, som också använts som ”sanning”, hade troligtvis 

kunnat vara ännu bättre om mottagaren hade varit uppkopplad mot SWEPOS nätverks-RTK 

under körningen. Trots detta anser vi att de jämförelser som gjorts har varit tillräckliga för att 

ge en bild av kvaliteten hos realtids PPP med BNC 2.11. 

För att kunna genomföra ett lyckat test med kinematisk PPP i realtid behöver en rad faktorer 

uppfyllas. Metoden är beroende av gynnsamma förhållanden vad gäller jonosfärsstörningar, 

en kontinuerlig kontakt med flertalet satelliter, lyckad initialisering med bestämmandet av 

periodobekanta och den är inte minst tidskrävande. Däremot är inte PPP beroende av närhet 

till referensstationer, vilket gör den tillgänglig var observationen än utförs. Det finns flera 

fördelar med absolut positionering men utan bra korrektionsdata uppnås inga acceptabla 

resultat. Anledningen till att vi har kunnat få relativt bra resultat är just tack vare 

korrektionsdatat från IGS. Deras produkter håller mycket hög klass och är dessutom gratis. 

I Sverige finns tydliga svårigheter med att mäta kinematisk PPP. Det är svårt att upprätta en 

konstant internetuppkoppling när man är i rörelse. Tappad internetuppkoppling innebär att 

BNC inte tar emot korrektioner från IGS, vilket medför ofullständig mätning. Instrumentet 

kan ha kontakt med många satelliter och även med satelliter som befinner sig nära horisonten 

i norr. De är dock av sämre kvalité och mer påverkade av störningar i jonosfären p.g.a. sin 

låga elevation. Så även när satellitgeometrin är bra är det inte förknippat med bra resultat utan 

det är snarare antalet processerade satelliter som är av mest betydelse. Det är svårt att få 

kontakt med geostationära satelliter i Sverige, varför ett skäl till att PPP har svårt att etableras 

här. 

5.1 Slutsats 

Slutsatser från studien: 

 Det är svårt att mäta PPP med mottagare på bil eftersom många komponenter behövs 

som är beroende av bl. a. tillgång till internet och ständig signalkontakt med satelliter 

vilket ibland inte är möjligt.  
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 Det är möjligt att uppnå osäkerheter kring enstaka decimeter med kinematisk Precise 

Point Positioning. 

 Det krävs närmare en timmes observation för att uppnå dessa osäkerheter. 

 RTKLIB med enkelstations-RTK ger centimeterosäkerhet och dess koordinater kan 

användas som ”sanning” när jämförelse görs med PPP. 

 Ett avbrott i mätningen, orsakad av tappad satellitsignal, omöjliggör fortsatt mätning 

med BNC, omintialisering på flera tiotals minuter krävs. För nätverks-RTK återfås fix-

lösning inom 10 sekunder. 

 Jonosfärsstörning, högt PDOP och lågt antal processerade satelliter kan försämra 

resultatet, i vilken omfattning är svårt att säga. 

 SWEPOS RTK-tjänst kan uppnå fixlösning vid start och behöver endast enstaka 

sekunder för att upprätta fixlösning igen efter tappad signal.  

 CSRS-PPP med slutgiltiga bandata ger centimeterosäkerhet. 

 

5.2 Framtida studier 

Nästa steg med Precise Point Positioning blir att ytterligare utveckla de algoritmer för att 

snabbt bestämma periodobekanta. Det är ett integrerat tröghetssystem som skall påskynda 

initialiseringen och förhindra längre ominitialiseringar vid signalavbrott. För PPP skulle det 

bli möjligt att behålla sin konvergenslösning vilket i sin tur skulle vara en avgörande skillnad 

ur resultat och tidssynpunkt. Programmet BNC 2.11 skulle behöva ytterligare förbättring när 

det gäller konvergens av PPP lösningen.  

Det är känt att det är svårare att få kontakt med lika antal satelliter på högre latituder som vid 

ekvatorn. Det medför även sämre satellitgeometri och att PDOP växlar snabbt och försämras. 

Kontakten mellan mottagare och satellit sker under kortare tid när signalvägen ständigt bryts 

till följd av t.ex. träd, detta sker oftare i Sverige då satelliterna befinner sig på en låg 

elevationsvinkel. I vår studie kan försämrat resultat delvis länkas samman med försämrat 

PDOP. Frågan är, vilket också bör utredas, i vilken mån PDOP-värdet påverkar resultatet och 

även i vilken omfattning processerade satelliter påverkar. 
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Bilaga 

Jonosfärsmonitor  

RTK Test

 

Figur 18. Jonosfärstörning för 17/4-2015. 

Kinematisk PPP Test 1 

 

Figur 19. Jonosfärstörning för 23/4-2015. 

Kinematisk PPP Test 2 

 

Figur 20. Jonosfärsströning för 24/4-2015. 
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Statisk PPP 

 

Figur 21. Jonosfärsströning för 11/5-2015. 
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Ordlista 

Absolut mätning- Direkt positionering endast utifrån satellitmätning. 

BNC- BKG Ntrip Client. Program för att processera och konvertera GNSS-data i realtid och 

för efterberäkning. 

Bärvågsmätning- Positionsbestämning genom beräkning av satellitsignalens bärvåg (λ 
L1 

= 

19 cm och λ
L2 

= 24 cm). 

Cycle slip- Avbrott i signalen mellan mottagare och satellit. Det innebär att en eller flera 

cykler tappas i bärvågsmätningen. 

CSRS- Canadian Spatial Reference System. En kanadensisk onlineapplikation för 

efterberäkning av rådata.  

DGPS-lösning- Relativ differentiell GPS- mätning (relativ kodmätning) som ger osäkerheter 

på 0,3-5 m. 

EUREF- Ett tredimensionellt system för Europa som använder ellipsoiden GRS80  

Fixlösning- När antal vågländer har bestämts till heltal utifrån fasmätning på bärvågen. Även 

namngivet som bestämmandet av periodobekanta (ambiguities). 

Flytlösning- När antal våglängder har bestämts till flyttal utifrån fastmätning på bärvågen. 

Används när lösning av periodobekanta inte har fixerats till heltal. 

GGA- Ett av filformaten för NMEA. 

GNSS- Global Navigations Satellite System. Samlingsnamn för samtliga satellitsystem. 

GPS- Global Positioning System. Amerikanskt satellitsystem. 

GLONASS- Globalnaya Navgiationnaya Sputnikova Sistema. Ryskt satellitsystem. 

Intialiseringstid- Tiden det tar för att uppnå fixlösning. 

Jonosfärsstörning- Fria elektroner i jonosfären stör avståndsberäkningen vid 

bärvågsmätning. Kan elimineras genom en linjärkombination mellan L1 och L2. 

Kinematisk mätning- Mätning med relativ bärvågsmätning när GNSS-mottagaren är i 

rörelse. Osäkerheter som bäst på 10-30 mm. 
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Konvergeringstid- Tid det tar för PPP att konvergera. 

NMEA- National Marine Electronics Association. En typ av meddelande som sänder 

information mellan instrument och datorer/annan utrustning. 

Ntrip- Networked Transport of RTCM via Internet Protocol. Används vid sändning av 

realtidsdata genom internet.  

Nätverks-RTK- Istället för enkelstations-RTK används nu flera referensstationer som 

centralt beräknar korrektioner. 

Periodobekanta- När antal hela våglängder är obestämt vid starten av en bärvågsmätning. 

När de väl bestämts har man fixlösning. 

PPP- Precise Point Positioning. Positionsbestämning genom absolut mätning. 

Relativ mätning- Positionen bestäms relativt en eller flera referensstationer. Den metod som 

uppnår bäst osäkerheter. 

RMS- (Root-mean-square) kvadratiskt medelvärde 

RTCM- The Radio Technical Committee for Maritime Services. Ett standardformat vid 

hantering av GNSS-data i realtid. 

RTK- Real-Time Kinematic. Kinematisk relativ bärvågsmätning i realtid. Korrektioner 

skickas från en referensstation. 

RTKLIB- Öppet källkodsprogram för GNSS-data. 

SWEPOS- Ett nätverk av referensstationer som förser användare med data för nätverks-RTK, 

DGPS, nätverks-DGPS och för efterberäkning.  

SWEREF 99- Nuvarande geodetiska referenssystemet inom Sverige med ellipsoid GRS 80. 


