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The purpose with this exam report is to get an idea of the accuracy of four of the
most used measuring instruments that are used in the daily measuring work; Total
station, GNSS with base station, RTK with SWEPOS service and laser scanning.
To be able to do an analysis each method has been measured during two occasions,
with each measurement method had data from 20 selected positions been collected.
The measurements precision has been determined and precision is this case means
the point spread around the measurements average. The second part of the analysis
determined the accuracy of the point spread around the “correct” height.
In this exam report describes each method theory, the preforming measurements, the
analysis and the measurement errors. In the end of this exam report presents the
results and discussions.
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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att undersöka noggrannheten av de fyra
mest använda mätinstrumenten inom dagen mätningsuppdrag; Totalstation,
GNSS-mätning med egen bas, RTK-mätning med SWEPOS-tjänst samt
laserskanning. För att kunna göra en analys har mätningar genomförts
under två tillfällen, där insamlingen av data har skett från 20 markerade
punkter. Dels analyseras metodernas precision där spridningen från
mätseriens medelvärde fastställs. Den andra delen av analysen redogör
mätningarnas spridning från det teoretiskt korrekta värdet. Skillnaden
mellan precisionen och i detta arbete kallad noggrannheten är att
noggrannhetsanalysen tar hänsyn till mätseriens medelvärdes avvikelse från
det korrekta värdet. I arbetet redogörs varje metods teori, utförandet av
mätning, statistiskt tillvägagångssätt samt felkällor. I den avslutande delen
av arbetet redovisas resultatet med en diskussion som följd.
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1. Inledning	
  
1.1 Bakgrund
Detta examensarbete är en studie inom området Mätteknik. Under ett
samarbete med företaget Bjerking.
Vid mätningar med olika mätmetoder förekommer alltid avvikelser i
mätresultatet. En sådan avvikelse i resultatet kan bero på olika orsaker. De
kan delas in i grupperna; Slumpmässiga avvikelser, systematiska fel och
grova fel. Tidigare benämndes slumpmässiga avvikelser som slumpmässiga
fel.
Benämning ”fel” har tidigare använts flitigt inom mätteknik, ord som mätfel,
noggrannhets fel, medelfel. Sådana benämningar ger en skev bild av
mättekniken då alla mätmetoder har avvikelser från det teoretiskt korrekta
värdena. Det går alltså inte att mäta något exakt då det alltid finns möjlighet
att lägga till en decimal, tillslut uppnås en noggrannhetsnivå som metoden
inte klarar av. En mätning kan inte anses ha ett slumpmässigt fel när det
förutses ha en varians i resultatet. En bra mätning utgår ifrån vilken
noggrannhet som mätningen kan tänkas uppnått kontra metodens kända
noggrannhetsnivå.
Slumpmässiga avvikelser beror på parametrar som t.ex. väder och vind.
Parametrarna kan vara helt olika mellan mätmetoder, på grund av
uppbyggnad och genomförande. Mätningarna varierar i både positiv som
negativ riktning från det korrekta värdet och är ofrånkomliga. Dock antas de
vara normalfördelade och ligger som grund för analysen inom detta
examensarbete.
Det förekommer dock fel inom mättekniken där mätningen har utförts på ett
felaktigt sätt. Dessa fel delas in i de återstående grupperna; systematiska fel
och grova fel.
Där systematiska fel även kallad regelbundna fel inte är betingade av
slumpen utan beror i huvudsak på felaktig kalibrering av instrumenten.
Avvikelsen på grund av det systematiska felet förekommer då i varje mätning
i lika riktning. Detta går i stor utsträckning undvikas genom justering av
instrumentet före mätning.
Medan grova fel förekommer på grund av slarv eller bristande kunskaper.
Exempel på grova fel kan vara felskrivning, förväxling av siffror eller
använder instrumenten felaktigt.
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1.2 Syfte
Examensarbetet avser en noggrannhetsanalys inom höjdmätning av
mätmetoderna; RTK-mätning med SWEPOS-tjänst, GNSS-mätning med egen
basstation, 3D laserskanning och totalstation.
Syftet av analysen är att undersöka skillnaden mellan mätseriens precision
och den fastställda precisionen på instrumentet. Även att analysera den
inmätta mätseriens noggrannhet från punkterna till det teoretiskt sanna
värdet. Resultatet ska presenteras i form av grafer och illustrationer.

1.3 Målet
Målet med detta examensarbete är med vägledd hjälp insamla data från fyra
olika mätmetoder. Dess data ska analyseras med avsikt att beräkna
precisionen för varje instrument, undantag för laserskanning. Därefter
skapa ett konfidensintervall för varje metod som redogör mätseriens
avvikelse från sitt medeltal.
En skild analys ska genomföras som mål att beräkna standardavvikelsen,
RMS, samt medelvärdet för noggrannheten i höjd från punkt till det korrekta
värdet. Ska även skapa ett konfidensintervall för varje mätmetod som
beskriver ”noggrannheten till det sanna värdet” där vissa mätmetoder
jämförs mellan varandra. Även illustrera avvikelsen mellan instrumenten
genom plottning från Geo.
Det är känt att resultatet från mätningar varierar av graden störande
moment. Dessa moment kan t.ex. vara temperatur, sol, moln etc. Ett mål är
att jämföra skillnader mellan mättillfällen för varje instrument. För att
undersöka om det förekommer skillnader i resultatet på grund av mindre
temperatur och väder avvikelser.
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1.4 Avgränsningar
Det finns ingen gräns till hur omfattande en analys kan vara. Det går alltid
att ta hänsyn till fler parametrar och använda sig av fler tester eller
hypoteser. Det är därför viktigt att kunna avgränsa analysen till det
väsentliga där endast huvuddelarna tas med. I detta arbete kommer endast
noggrannhet i höjdmätning undersökas. Att ta med avvikelsen i plan skulle
vara möjlig men fanns en risk att arbetet inte skulle bli klar inom tidsramen.
Som tidigare har nämnts är det korrekta värdet inte möjligt att mäta. Därför
betraktas höjderna från avvägningen och totalstationen som det korrekta
värdet. Då den metoderna har den högsta noggrannheten.
De avgränsningar som vidtagits:
•
•
•

•
•

Endast analysering av höjdmätning
Avvägningen antas som det korrekta värdet för att den har minst mätosäkerhet
Laserskanningen kommer inte beräknas med precisionsberäkning för
att det tar för lång tid att mäta samma punkt 20 gånger, kommer
krävas 20 punktmoln.
Inga mätningar under regnigt eller snöigt väder.
Mätningarna kommer utföras på en parkering, alltså endast på hårt
material.
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2. Teori	
  
2.1	
  Avvägning	
  	
  
Ett komplett avvägningsinstrument består av avvägningsinstrumentet,
stödben, avläsningstång, padda som stången vilar på under avläsning. En
padda fungerar som en flyttbar dubb vars utformning getts dess namn. Den
huvudsakliga teorin bakom ett avvägningsarbete är att fastställa en höjd på
en viss position, ofta dubbar fastsatta på byggnader för senare
sättningsanalys. Från en närliggande fix som har en x.y.z koordinat avvägs
den önskade positionen stegvis från fix-dubben. Utförandet visas tydligt i
figur 2.1. Där stången med streckkod placeras på fix-dubben som sedan
instrumentet avläser. Avläsningen från streckkoden ger instrumentets höjd
från dubben. Instrumentet avläser koden ett flertal gånger där varje
avläsning ger höjden från dubben till instrumentet. Standardavvikelsen från
mätningarna går därefter att avläsa på displayen och mätteknikern kan då
antingen acceptera variansen eller mäta igen för bättre resultat. Se figur 2.1
som beskriver utförandet.
Under avvägningar brukar en avvikelse under 0.2 mm vara acceptabel för
varje uppställning. Vid en accepterad avvikelse förflyttas mätstången vidare
i den riktning som skall avvägas. Stången placeras över paddan,
avvägningsinstrumentet roteras därefter mot stången och läser av höjden
från streckkoden som tidigare och förflyttas sedan vidare. Stången och
instrumentet förflyttas stegvis till den dubb som ska avvägas. Vid detta
tillfälle är dubbens höjd fastställd dock är det okänt om något fel har
uppkommit på vägen. En kontrollavvägning från dubben tillbaka till fix är ett
måste. Väl tillbaka går det att avläsa hur stor differens som den mätta
höjden på fixen fick kontra den sanna höjden. Om differensen är större än:
z < 𝑥∗3
(2.1)
Är mätningen ej acceptabel. Där x är längd från fix till mätområdet i km och
z den mätta differensen. [1]

Figur 2.1 Avvägningsutförande
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Avvikelser förekommer alltid i olika omfattning som beror på flera
parametrar. De grövsta felen uppkommer från slarv eller oförsiktighet från
mätteknikerns sida som te.x. instrumentet är uppställt felaktigt med dålig
centrering eller att paddan har stötts till under mätningen. Det är därför
mycket viktigt att trycka till instrumentet och padda mot underlaget innan
mätning, minsta rörelse äventyrar det slutgiltiga resultatet.
Källor som annars kan påverka:
Kollimationsfel – Uppkommer när sikt- och vertikalaxeln inte är inbördes
vinkelräta.
Refraktion – Ljusets brytning mot i luftskikten nära marken. Finns inga
parametrar som kan minimera denna påverkan utan varierar från dag till
dag.
Vindpåverkan – Påverkan mot stång och instrument.
Vibrationer – Kan uppkomma intill trafikerad väg.
Sättningar – Sättningar på mjukare underlag. Viktigt att trycka ner stativet
och inte använda padda på mjukt underlag.
Dagens instrument för protokoll samt räknar ut de avvägda dubbarnas höjd
automatiskt. Det är fortfarande viktigt att själv kunna föra ett protokoll för
senare kontroll med dator. [1]
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2.2	
  GNSS	
  
2.2.1	
  GNSS	
  
GNSS (Global Navigation Satellite System) är ett samlingsnamn för system
som använder sig av satelliter för positionsbestämning. De system som finns
tillgängliga idag är det amerikanska systemet GPS, ryska GLONASS samt
europeiska Galileo. Det finns även system som Beidou som är Kinas system
som tidigare hade beteckningen Compass, Indiens regionala system IRNSS
samt japanska Quasi-Zenith satellit system. [2]
Uppbyggnaden av ett GNSS-system består utav tre delar:
•
•
•

Rymdsegment – satelliter
Användarsegment – mottagare
Kontrollsegment – stationer

Rymdsegment
Rymdsegmentet består utav själva satelliterna från de olika systemen där
GPS systemet idag har 24 satelliter aktiva. Det finns fler satelliter som har
blivit ersatta av modernare som fortfarande kretsar runt jorden då
levnadstiden är längre än teknikens framsteg.
De aktiva satelliterna från GPS systemet kretsar i 6 banor runt jorden och är
jämt fördelade med en lutning på 55 grader från ekvatorn. De är fördelade
på ett sådant sätt att det ska vara möjligt att observera minst fyra satelliter
på varje position på jorden dygnet runt, där 4 satelliter är minimum för att
fastställa en position. Banorna är i princip helt cirkelformade på en höjd på
20 200 km ovanför jordytan och tiden för en satellit att färdas banan runt är
cirka 11 timmar och 58 minuter. Satelliterna är utrustade med atomklocka,
radio-sändare/mottagare. Atomklockan har en mycket stabil frekvens som
kallas ”fundamentalfrekvens”. [3]

Användarsegment
Användarsegmentet är själva mottagaren, en enhet med huvudsyfte att
samla in signaler från satelliter och därefter bearbeta insamlingen till en
position. Det finns ett antal typer av mottagare med olika utförande,
principen är dock den samma; en antenn som samlar in signaler från alla
synliga satelliter som är kopplad till en mottagare som bearbetar och
fastställer en position. [3]
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Kontrollsegment
Kontrollsegmentet utgörs från början av 6 stycken huvudstationer med
uppgift att kontrollera samt korrigera satelliterna. Stationerna har på senare
tid utökats med ett tiotal mindre stationer. Dessa stationer är placerade runt
jordklotet med en sådan spridning att varje satellit har kontakt med minst
två stationer. Det som kontrolleras och korrigeras är satelliternas bana,
klocknoggrannheten, position, hastighet, atmosfärsdata mm. Information
skickas till satelliterna genom radiolänk. Om det förekommer någon
förskjutning i t ex tiden hos satellitens atomklocka är det omöjligt att justera
detta från stationerna, det som stationerna gör är att meddela satelliten
differensen. Det blir senare mottagaren som bearbetar tidsdifferensen efter
att ha mottagit signalerna från satelliten. [3]

2.2.2 Absolut- och Relativpositionering
Absolut mätning innebär att en mottagare samlar in signaler från satelliter
för att sedan beräkna positionen. Mätningen sker med en mottagare och är
den vanligaste typen vid enklare GNSS mätning. Precisionen på
koordinatbestämningen kan variera kraftig beroende på typ av mottagare.
En av anledningarna är att det inte finns en metod att korrigera de felkällor
som förekommer från GNSS signalerna. Denna sort av positionering blir allt
mer förekommande och går att finna i allt från maskinstyrning till privat
bruk som t.ex. mobiltelefoni.
Begreppet relativ mätning innebär att två mottagare samarbetar, där ena är
positionerad över en känd punkt och utgör själva referenssystemet medan
den andra är placerad över de punkter som önskas position-bestämmas. När
båda mottagarna har kontakt med samma satelliter och avståndet mellan
stationerna inte är allt för långt kan de inbördes observationerna jämföras.
Med avvikelserna som förekommer kan stationerna korrigera avståndet till
satelliterna och därefter uppnå betydligt högre noggrannhet. Oftast blir
resultatet bättre när stationerna är placerade nära varandra, för att GNSS
signalerna ter sig mer likartat. Den station som är placerad över en känd
punkt benämns som referensstation medan den flyttbara mottagaren som
placeras över de punkter som ska mätas kallas rover. [1] [3]
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2.2.3 RTK och Nätverks-RTK
Real-Time Kinematics, annars kallad för relativ bärvågsmätning i realtid. För
att mäta med RTK mätning krävs en GNSS mottagare som klarar av att mäta
med bärvågsmätning på flera frekvenser. Kräver även en kontakt mellan
mottagarna som ger möjligheten att skicka RTK – mätningarna i realtid. En
sådan kontakt kan vara radiokommunikation.
Enkelstations-RTK är en traditionell benämning av RTK mätning mot en
tillfällig referensstation. En mätmetod som har använts flitigt inom
mättekniken. Under de senaste åren har en vidareutveckling av denna
metod resulterat i mätmetoden Nätverks RTK.
”Vid nätverks-RTK samverkar ett antal permanenta referensstationer för att ge
användaren tillgång till sömlös RTK-mätning” – Lantmäteriet
De närliggande referensstationerna skickar GNSS-observationer till en
ledningscentral som bearbetar all data och tar hänsyn till klockfel/banfel,
störningar i atmosfären samt andra felkällor. Efter den ögonblickliga
bearbetningen skickas korrektioner vidare till de tekniker som använder
tjänsten.
Lantmäteriet driver idag den största Nätverks-RTK-tjänsten i Sverige, vid
namn SWEPOS. [1] [3] [4]
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2.2.4 SWEPOS
SWEPOS är ett nationellt stödsystem för GNSS-mätning. SWEPOS består
främst av utspridda referensstationer som är utplacerade i ett triangelnät
inom landets gränser. Stationerna förser en driftledningscentral referensdata
som därifrån bearbetas informationen omgående och skickas vidare till en
realtidsplattform. Plattformen lagrar löpande informationen från
driftledningscentralen men också från uppkopplade användare. Data som
lagras består utav; realtidsdata från stationer, kända stationskoordinater,
bandata från satelliterna, ungefärliga användarpositioner. Plattformen
skickar i sin tur tillbaka löpande korrektionsdata till användarna.
Idag finns det drygt 300 stationer utplacerade över landet, se figur 2.2, där
90 % av dessa stationer är av klass-A. Klass A har en betydande roll då de
inte bara realiserar det nationella referenssystemet SWEREF 99 utan också
övervakar stabiliteten för klass-B. Stationerna tar dagsläget emot signaler
från GPS, GLONASS och GALILEO. Observationerna skickas till
driftledningscentralen genom datanät, något som pågår oavbrutet året runt.
[4]

Figur 2.2 – SWEPOS stationer
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2.2.5 Mätosäkerhet i GNSS-mätning
	
  

För ett bra resultat med mätning med GNSS är det av stor vikt att få kontakt
med så många satelliter som möjligt. Det minimala antalet satelliter för ett
acceptabelt resultat är fyra satelliter. För att kunna beräkna en mottagares
position krävs då fyra olika satelliters koordinater (x.y.z) samt dess klockfel.
Vid ett flertal satelliter används minsta kvadratmetoden för att ta reda på
den mest sannolika. Utöver det bör satelliterna ha en viss spridning i både
höjd samt horisontalvinkel. Spridningen benämns ofta satellitgeometri där
en dålig spridning medför en sämre noggrannhet på marken.
Satellitgeometrin kan mätas med ett enhetslöst tal som benämns DOP från
Dilution Of Precision. Ett lågt DOP tal innebär att mätningen har en god
satellitgeometri medan ett högt tal tyder på en dålig geometri. Det finns flera
grupper av DOP-tal. Om satellitgeometrin i vertikal- eller horisontalled
eftersöks finns VDOP (vertical DOP) och HDOP (horisontal DOP) annars finns
den tredimensionella geometrin PDOP (Position DOP) som är kombinationen
av de båda. Det finns även TDOP (Time DOP) där tiden har en påverkan på
resultatet. Slutligen finns även GDOP (Geometric DOP) som är
kombinationen av TDOP och PDOP. [1] [3]

Klockfel
I alla satelliter finns atomur som är idag den säkraste typen av ur. Dessa ur
är synkroniserade med officiell GNSS-tid. Dessvärre förkommer det vissa
avvikelser på samma sätt som uppmätningar. Där även den de säkraste
instrumenten har vissa avvikelser. Avvikelserna som varje satellits atomur
har tillåts maximalt avvika 1 millisekund från GNSS-tiden. Urens avvikelse
kan inte ständigt justeras. Lösningen är att kontrollstationer som är belägna
runt ekvatorn observerar varje satellits avvikelse och löpande sänder tillbaka
differensen från GNSS-tiden. Denna information skickas i sin tur vidare från
satelliten till mottagarna som därifrån kan justera signalerna till den
korrekta GNSS-tiden.
Satelliternas atomurs hastighet skiljer sig något från atomur på jorden.
Detta på grund av att klockor som färdas i omloppsbana runt jorden går
något långsammare än vad de skulle göra på jorden. För att beräkna
skillnaden i hastighet har Einsteins relativitetsteori använts.
Mottagarens klocka består inte av ett atomur och är långt ifrån lika säker.
Säkerheten på mottagarens klocka skiljer sig mellan fabrikat där prisklassen
har en stor betydelse. Mottagarklockor påverkas av parametrar som
temperatur, vibration och rörelse. Osäkerheten kan minimeras med fler
satellitkontakter. [1][3]
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Atmosfärsstörningar
Jonsfären befinner sig mellan 50 till 1000 km över jordytan. Jonosfären är
elektriskt laddad och då solens strålar tränger igenom skapas en reaktion
där elektroner frigörs. På grund av detta tar satellit signalerna olika
riktningar igenom sfären beroende på elektrontätheten. Bärvågsmätningen
och kodmätningen förändras olika då bärvågsmätningen blir kortare medan
kodmätningen blir längre. Electrotätheten varierar under dygnet då den ofta
är högre under dagen.
Satelliter som befinner på en lägre nivå på himlavalvet utsätts för en större
störning från atmosfären då signalerna måste färdas en längre sträcka
igenom sfären. Kan vara av vikt att utesluta dessa satelliter något som är
möjligt om man ökar elevationsgraden på instrumentet. [1] [3]

Troposfärpåverkan
Största massan som atmosfären består av är ett skikt som ligger närmast
jordytan. Det är en störningskälla som ger refraktion av signalerna. Som
innebär att signalerna böjs på grund av en övergång från ett tunnare skikt.
Skiktet slutar på en höjd på 9 km från jordytan vid polerna och 16 km vid
ekvatorn.
På samma sätt som för jonosfären påverkas signalerna främst vid lågt
placerade satelliter. Där både kodmätning och bärvågsmätning påverkas i
samma grad. Påverkan av toposfären har till stor del modellerats bort med
relativ mätning. [1] [3]

Bandatafel
Satelliter sänder löpande signaler med information om dess hastighet,
position, riktning samt hastighet. Denna information som mottagaren fångar
upp innehåller alltid en viss osäkerhet. Detta elimineras till stor del med
användandet av relativ mätning. Det går även att i efterhand bearbeta
resultatet med tillgång till bandata. [1] [3]
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Flervägsfel
Flervägsfel beror på reflekterande objekt kring mottagaren. Dessa objekt kan
vara stilla vattensamlingar, kringliggande byggnader mm. Signalerna till från
ett reflekterande objekt tar då längre tid att komma till mottagaren och
påstår då ett felaktigt avstånd till satelliten. Reflekterande signaler ger också
upphov till större mät brus som för bärvågsmätning kan försvåra
bestämningen av periodobekanta, alltså observera hur många hela
våglängder som avståndet mellan mottagare och satelliten består utav.
Bästa sättet att undvika dessa störningar är för mätteknikern att vara
uppmärksam vid själva mätningen. [1][3]

Sikthinder
För att kunna mäta med GNSS krävs självfallet att mottagaren kan få
kontakt med satelliter där kontakt med fler satelliter ger ett bättre
mätresultat. Det är då av väsentlig vikt att mottagaren inte blir blockerad av
närliggande objekt som vegetation eller byggnader. För att få en så god
mätning som möjligt krävs av teknikerns sida att ha detta i beaktning.
Hinder har olika stor påverkan på mätresultatet vart i landet mätningen
utförts. I de södra delarna av landet har påverkan varit som störst när
endast GPS satelliter har använts. När mottagarna har kunnat använda sig
av signaler från GLONASS har dessa störningar minskats. [1][3]
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2.3 Laserskanning
Fabrikatet på laserskanningsinstrumentet är Faro x330. Instrumentet är
den nyaste versionen av 3D skanner från Faro som kom ut på marknaden
den 8 oktober 2013. FARO x330 kan skanna objekt på 330m avstånd i
direkt solljus, har möjlighet att mäta punkter upp till 976 000
punkter/sekunden, 360 graders mätning och har en avståndsnoggrannhet
enligt FARO på 2 mm. Laserskannern mäter punkterna genom att skicka ut
en laserstråle mot det inriktade objektet, väntar in reflektionen från ytan
strålen träffar och jämför sedan strålens fasskifte mellan utgående och
ingående. Varje punkt tilldelas x-, y- och z-koordinat från bearbetningen av
fasskiftet och samtliga punkter bildar tillsammans ett punktmoln.
Punktmolnets storlek beror på instrumentets inställning där storleken beror
på antalet punkter som har samlats in. Instrumentet roterar under
mätningen 360 grader runt sin egen axel för att kunna skanna hela
området. Tiden för mätningen beror även här på inställningen av
noggrannheten på instrumentet, där tiden på mätningen varierar med cirka
1-20 minuter per uppställning. Efter att skanningen är klar fotograferas
området i 360 grader för att skapa en bild över hela området. Från den
bilden kan punkterna om så teknikern önskar att färglägga, användningen
av den funktionen kan underlätta senare bearbetning så punktmolnet blir
mer tydligt.
Noggrannhet på ett objekt varierar efter avståndet från instrumentet.
Skanning över större område kräver då fler uppställningar som då behöver
synkroniseras mellan varandra. Därför används sfärer för att både justera
punktmolnen mellan varandra men också för att placera molnen i ett
koordinatsystem, se figur 2.3. Vissa sfärer placeras då på brickor som har
inmätta koordinater, det minsta antalet av dessa sfärer är 3 stycken för att
vara helt säker på att molnet är placerad på rätt position, en större
spridning av dessa sfärer är att rekommendera. De flyttbara sfärerna har
inga kända koordinater utan placeras mellan instrumentets förflyttningar för
att vid varje förflyttning ge instrumentet vetskap om den nya positionen. Vid
flera lyckade förflyttningar lägger instrumentet ihop alla punktmoln till en
sammanställning. Det är möjligt att använda sig av närliggande objekt som
referenspunkter mellan uppställningar som t.ex. hushörn, metoden är dock
riskabel och har inte använts i detta examensarbete.
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Figur 2.3 Sfär för laserskanning

Laserskannern FARO x330 placeras på ett stativ bestående av tre ben, med
ett vattenpass justeras benen så att skannern är i lod, en justering som bör
göras vid varje ny uppställning. När väl uppställningen är klar ställs
instrumentets inställningar från instrumentets touch display. All data i form
av punktmoln och fotografier lagras i ett insatt chip i instrumentet, efter en
avslutad mätning överförs all data till dator genom chipet för bearbetning.
Under skanningen träffar laserstrålen en spegel som roterar 360 grader
vertikalt i en hög hastighet och själva instrumentet roterar i sin tur sakta
horisontellt. Laserstrålen träffar då alla närliggande objekt då instrumentet
roterat ett halvt varv, i de riktningar där inte stativet skymmer. Antal varv
som instrumentet roterar beroende på punktmolnets inställda intensitet.
Det finns störande moment som kan påverka resultatet av skanningen. Yttre
påverkan som vibrationer och vind kan störa mätningarna, även sättning i
marken bör beaktas. Vid nederbörd ska dock mätningarna helt undvikas för
risk att skada instrumentet. Alla laserskannrar har ett temperatur intervall
som skanningen klarar att mäta inom, trots att temperaturen för mätningen
ligger inom intervallet finns det fortfarande en viss påverkan. Instrumentet
kan vid högre temperatur utsättas för större nötningar som kan leda till
senare systematiska fel. Ljuset färdas även i olika hastighet beroende på
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temperatur och tryck skillnader, något som kan ge en viss avvikelse, vid
kortare mätningar är denna avvikelse ej betydelsefull. Alla ytor som mäts har
en varierande reflektion beroende på färg och material. Där en vit färg
reflekterar en stor det av laserstrålen tillbaka till instrumentet medan en
svart färg reflekterar betydligt mindre. En viss skillnad mellan objekt kan
förekomma.
Den absolut största felkällan till ett dåligt resultat är inkommande objekt
som ej önskas i punktmolnet. Det kan vara t ex bilar och personer som
kommer mellan instrumentet och området som ska mätas. Det är av stor
vikt att spärra av området innan mätning om möjligt eller att försöka på
andra sätt hindra ett sådant brus i mätningen. Ett hinder som uppkom
under skanningen var en parkerad hästtransport under andra mätdagen.
Vid byte av första och andra skanningens position löste problemet. Efter att
skanningen är färdig visas punktmolnet i displayen över området, det ger
möjligheten att tolka om ett sådant brus har uppkommit på plats. [5]
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2.4 Totalstation
2.4.1 Instrument
Elektronisk takymeter annars kallad totalstation är idag det mest
förekommande mätinstrumentet inom kartläggning. Totalstationen har sitt
ursprung från teodoliten som är ett mätinstrument som mäter vinklar i två
plan, horisontal- och vertikalvinklar. Till vinkelmätning har också
avståndsmätning integrerats till instrumentet. Avståndsmätning, EMDinstrument (Elektroniska Distans Mätare), sker genom en laserdiod. Dioden
verkar som en sändare där laserljus som ligger inom det infraröda området
800-1000 nanometer som sänds mot en reflektor. Reflektorn reflekterar i sin
tur tillbaka laserljuset mot instrumentet. Det returnerande ljuset leds till en
fotodiod, mottagare, som omvandlar ljusets svängningar till
spänningssvängningar. Detta skickas vidare till en fasmätare som mäter
fasskillnaden mellan det utgående laserljuset och det inkommande.
Fasskillnaden omvandlas sedan till mätresultatet, längden från instrumentet
och reflektorn. [6]

2.4.2 Etablering
Inmätning av totalstation utförs först med en stationsetablering.
Etableringen sker antingen över känd punkt eller fri station. Över känd
punkt innebär att instrumentet centreras horisontellt över en känd punkt
och orienteras vid mätning mot en annan känd punkt som fungerar som en
referensriktning. Stationen får då den kända punktens koordinater.
Annars mäts punkterna genom fri station då etableringen kan göras på valfri
plats. Stationen får i detta fall nya koordinater från kända punkter. Platsen
som valts måste ha fri sikt mot minst två kända punkter vid mätning i plan
och en känd punkt vid mätning av höjd, fler punkter är att föredra då det
medför möjligheten till kontroll. Fler punkter medför även en viss förbättring
av positionsetableringen då instrumentet gör en avvägning. På de kända
punkterna placeras prismor med en känd prisma konstant. Dessa är ett
måste för att få stationen att låsa sig mot punkten. Prismakonstanten
subtraheras automatiskt bort för att få punktens koordinater. Reflexmärken
används även som ett substitut till prisma.
Noggrannheten med mätning av totalstation är betydligt högre än andra
mätmetoder och antas då i analysen ge det ”korrekta” värdet. Då ett mer
noggrant utförande inte finns tillgänglig. [6]
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2.4.3 Reflektor
Trippelprisma används som reflektor och består utav glaskroppar med tre
vinkelräta ytor. Dess uppgift är att reflektera laserljuster tillbaka till
instrumentet. Ljus som träffar prismat reflekteras parallellt med
infallsinriktningen, även om prismats axel är förskjuten upp till 20 gon.
Prismor kan antingen sättas fast på fasta objekt för att beräkna
totalstationens position vid senare etablering men också på en prismastång
för inmätning av punkter.
Placeringen av prismorna bör göras på positioner med så fri sikt som möjligt,
höga höjder kan vara att föredra. Exempel på bra placeringar kan vara torn,
antenner eller hushörn. [6]

2.4.4 ATR
Totalstationen har utvecklats under åren mot att bli mer automatiserad för
att underlätta och effektivisera inmätningsarbetet. Prismalåset är en sådan
utveckling som låser instrumentet mot en prisma. När prismat förflyttas
följer instrumentet efter med en tracking funktion, detta med hjälp av en
CCD-kamera. På så sätt kan stationen hanteras på ett effektivt sätt med
endast en mättekniker.
Vidare utveckling av trackingfunktionen har medfört till vad Leica kallar
”snabbsök”. Denna funktion låter instrumentet söka efter prismat i
instrumentriktningen. Denna funktion kan antigen hitta nya prismor som är
etablerade eller hitta en prisma som har tappats vid förflyttning. Snabbsök
kan enkelt hanteras från en handdator och mätteknikern kan då hantera
totalstationen från prismastången. Vid större förflyttning bör kontroll av
låsningen utföras. Enkelt förs handen över prismat och läser av om
snabbsök funktionen startar, då stationen tappar låsningen.
Det finns även reflektorlös mätning som innebär att man istället för prismor
eller reflexer mäter in kända objekt som t.ex. hushörn och fasader. Där
längden från objektet mäts från laserstrålens reflektion från objektet. [6]
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2.4.5 Felkällor
Det finns två stora felkällor i mätning med totalstation med prisma. Det som
orsakar felkällorna är antingen osäkerheten av reflektorn eller ljusstrålens
osäkerhet. Osäkerheten av reflektorn uppkommer när stationen uppfattar
reflektioner från andra föremål i området, stationen även kan låsa på
närliggande reflekterande föremål. För att undvika detta bör prismat
kontinuerligt täckas för att se att låsningen upphör. Om så är fallet har
stationen låst sig på ett riktigt sätt. Den andra huvudkällan är ljusstrålens
osäkerhet som beror på ökningen av diametern av strålen, en ökning som
alltid förekommer från ljusalstrande instrument, i olika grad. Storleken av
diametern ökar vid längre distanser prismat är placerat från instrumentet.
Den reflekterande strålen till instrumentet kan vara svåravläst där även
temperatur, lufttryck och andra yttre faktorer påverkar instrumentets
avläsning.
Faktorer som temperatur och lufttryck kan instrumentet ta hänsyn till vid
inmatning innan mätning. [6]

2.5 Mätosäkerhet
Benämningen mätosäkerhet är ett nytt begrepp som har införts inom
mätteorin. Tidigare användes ord som noggrannhetsfel, felanalys och mätfel.
Ordet ”fel” är det begrepp som borde undvikas eller användas i stor
försiktighet.
Det som ska punkteras är att det inte går att få ett exakt värde hur bra
utrustning eller förhållanden må vara. Det går att få ett nära värde till det
teoretiska sanna värdet, dock så kommer det bli en skillnad ju fler decimaler
som läggs till.
Alla mätningar avviker från det sanna värdet, därför bör inte ordet fel
användas i sammanhang runt mätning. Det finns dock fel vid mätningens
utförande som absolut kan tolkas som fel. De som oftast påtalas är: Grova
fel, systematiska fel och slumpmässiga fel.

Grova fel: Grova fel uppkommer främst från den mänskliga faktorn. Som
kommer från slarv, bristande uppmärksamhet vid mätningen eller
noteringen av mätningen. Exempel är förväxling av siffror, felskrivning av
mätresultatet. Dessa fel kan inte betraktas vara normalfördelade och heller
inte har några regler om storleken av felet. Dessa fel upptäcks ofta när viss
data avskiljer sig helt från dataserien. Ett sätt är att kontrollera alla värden
som överskrider 3 från medelvärdet av mätserien, då man kan betrakta ett
endast 0.3% bör överskrida 3 av all data i serien. Mer om standardavvikelse
och medeltal längre ner i detta kapitel.
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Systematiska fel: Systematiska fel, annars kallad regelbundna fel, är inte
kopplad till slumpen utan beror ofta faktorer som dålig kalibrering av
instrumentet, felaktig användning av instrumentet och felaktiga korrektioner
av mätningen.
Det finns möjlighet att i viss mån förhindra dessa fel med mer noggrannhet
vid själva mätningen och se till att instrumenten är i gott skick.
Systematiska fel kan delas in i två undergrupper:
•
•

Instrument-fel
Inverkan av yttre faktorer

Slumpmässiga fel: Slumpmässiga fel, annars kallad tillfälliga fel, är de fel
som inte kan placeras i de ovanstående grupperna. Dessa kan betraktas
vara normalfördelade och kan beräknas med olika matematiska metoder,
som har utförts i detta arbete. De slumpmässiga felen är fördelade i både
positiv som negativ riktning, vanligen små och okontrollerbara.

Dessa tre fel har anknytning till noggrannheten. Där noggrannheten
beskriver graden av överenstämmelsen mellan mätningen och det
sanna/korrekta värdet. Varje instrument har även en egen precision som
beskriver avvikelsen av mätningarna från sitt eget medelvärde, se figur 2.5.
Ett instrument kan alltså ha en bra precision men en dålig noggrannhet.
Något som kan antyda på ett utav de tre ovan nämnda felen. Samma sätt
kan en mätserie ha bra noggrannhet men dålig precision som ofta är
anledning till ett billigt instrument, detta efter vad instrumentet kan
betraktas ha. [1]

Figur 2.5 – Noggrannhet och precision
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2.6 Statistisk teori
2.6.1	
  Benämningar	
  
	
  
Standardosäkerhet	
  

Det finns flera olika formler och grafer som har använts vid beräkningen och
analysen av mätdata som samlats in. I denna del kommer begrepp och
formler redas ut för att i kommande kapitel redogöra själva utförandet.

Aritmetiskt	
  medelvärde	
  	
  

Aritmetiskt medelvärde är den vanligaste typen av medelvärde.
Definition 6.1 Aritmetisk medelvärde
!

!
!!! 𝑥!

𝑥=!

!

= ! 𝑥! + ⋯ + 𝑥!

(2.2)

Där 𝑥 är medelvärdet av värdena i mätserien 𝑥! + ⋯ + 𝑥!

Spridningsmått	
  

Här presenteras standardavvikelsen och variansen.
Standardavvikelse är ett mått på avvikelsen för varje enskild mått från
mätseriens medelvärde, se figur 2.5. Medan variansen är måttets kvadratiska
avvikelse från medelvärdet där mätseriens värden varierar runt ett område.
Vid beräknandet av standardavvikelsen är det på förhand möjligt med viss
säkerhet förutspå nya mätningars utfall.
Där är den teoretiska avvikelsen och s mätningens beräknade avvikelse.
Med ett medelvärde 𝑥 och avvikelse på kan nästa mätta värde i serien
antas ligga med viss säkerhet inom dessa intervall:
•
•
•

Med ±1
Med ±2
Med ±3

från medelvärdet (𝑥) har täckningsgraden 68,26 %
från medelvärdet (𝑥) har täckningsgraden 95,44 %
från medelvärdet (𝑥) har täckningsgraden 99,74 %

Definition: Standardavvikelse
𝑠=

!
!!!

!
!!!

𝑥! − 𝑥

!

(2.3)

Definition: Varians
!

𝑠 = !!!

!
!!!

𝑥! − 𝑥

!

(2.4)

20	
  
	
  

Det är också i dessa sammanhang av intresse att veta medeltalets
standardosäkerhet som i detta examensarbete benämns som d.
Definition: Medeltalets standardavvikelse.
𝑑=

!

(2.5)

!

Där s är standardavvikelsen för den enskilda mätningens standardavvikelse
och n antalet mätningar i mätserien.
Kvadratiska medelvärdet, RMS (root-mean square) är medelvärdet mellan det
mätta värdet och det teoretiskt korrekta/sanna värdet.
𝑅𝑀𝑆 =

!
!!!

!! !!!"#$ !

(2.6)

!

Där xi är det mätta värdet, xsant är det mätta sanna/korrekta värdet och n är
antalet mätningar. [7] [8]

2.6.2 Normalfördelning
Den fördelning som används i detta examensarbete är Normalfördelningen.
Fördelningen kallas även för Gauss-fördelning efter den tyske matematikern
Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, som anses ligga bakom
normalfördelningen.
Om många slumpvariabler summeras, alltså något slumpmässigt som beror
på flera faktorer, brukar resultatet oftast bli normalfördelat. Ett bra sätt att
undersöka om en normalfördelning kan antas är att plotta alla värden i en
graf, vid få värden kommer grafen ha en oregelbunden form, när antalet
mätningar stiger kommer en större del av mätningarna samlas under ett
visst intervall och där efter avta succesivt i både positiv och negativ riktning,
se figur 2.6. Normalfördelningen ger en god beskrivning av variationen av
mätdata.

Figur 2.6 Kontroll av normalfördelning
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Definition x.x Normalfördelning
Täthetsfunktionen ges av
𝑓! 𝑥 = !

!
!!

𝑒

!

!!! !
!!!

, −∞ < 𝑥 < ∞

(2.7)

Beteckning: 𝑋~𝑁 𝜇, 𝜎 !
Där X är en kontinuerlig slumpvariabel som antas vara normalfördelad.
Parametrarna och µ tolkas som standardavvikelse och väntevärde.
Enligt figur 2.5 lägger sig täthetsfunktionen symmetriskt kring väntevärdet µ
som har koppling till medelvärdet av mätserien. Funktionen har också en
jämn fördelning kring väntevärdet och uppfyller 𝑓 𝑥 = 𝑓 −𝑥 när väntevärdet
är 0, dess area under funktionen är 1.
Detta ger på grund av symmetrin:
!

𝑃= 𝑋≥𝜇 =𝑃 𝑋≤𝜇 =!

(2.8)

½ står alltså för 50 %, funktionen är symmetrisk alltså innebär det att varje
sida är lika stora oberoende av väntevärdet.
Variation av väntevärdet förflyttar funktionen i sidled och variation i
standardavvikelse varierar täthetsfunktionens utfall, ett litet värde ger en
koncentrerad fördelning och ett högt värde en mer utspridd fördelning, se
figur 2.7.

Figur 2.7 Konfidensintervalls fördelning
Som tidigare nämndes har normalfördelningen egenskapen som figur 2.7,
nämligen att:
𝑃 𝜇 − 𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 𝜎 = 0.6826 ≈ 68,3  %
𝑃 𝜇 − 2𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 2𝜎 = 0.9544 ≈ 95,4  %
𝑃 𝜇 − 3𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 3𝜎 = 0.9974 ≈ 99,7  %
Utifrån denna egenskap kan konfidensintervall skapas. Där målet är att
skapa ett intervall med en konfidensgrad efter N(µ, 2). [7] [8]
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2.6.3 Konfidensintervall
Utifrån normalfördelningens egenskaper kan konfidensintervall skapas. Ett
konfidensintervall kan skapas från flera olika fördelningar beroende på vad
som önskas beräknas, här beskrivs endas intervall för normalfördelningen.
Huvudprincipen med ett konfidensintervall är att fastställa ett intervall med
en viss säkerhet anknutet. Slutliga resultatet brukar presenteras med en
mening; Vi kan med 95 % säkerhet säga att det korrekta värdet ligger inom
intervallet [𝑥! , 𝑥! ].
Säkerheten som i detta fall är 95 % och kallas konfidensgrad. Graden är en
konstant (1- ) som individen sätter efter tycke, där är ett tal som anger
risken att det korrekta värdet ligger utanför intervallet. Storheten
benämns oftast som felrisk. Det är möjligt att höja och minska
säkerhetsgraden, som resulterar i förändrat intervall. En höjning av
intervallet medför även en höjning av intervallet lika en minskning av graden
minskar intervallet.
Det blir då en avvägning. Det är möjligt att sätta en säkerhetsgrad nära 100
% men intervallet är då alldeles för bred för att få något utav det, samma åt
andra hållet då även där det är meningslöst att kunna säga med 10 %
säkerhet att det korrekta värdet ligger inom ett väldigt kort intervall.
Konfidensgraden 95 % har både hög säkerhetsgrad och har ett relativt kort
intervall, därför används den i störst utsträckning.
Konfidensintervall för µ då

är känt

Konfidensintervall där µ är väntevärdet med en konfidensgrad (1- ), om den
teoretiska standardavvikelsen är känt ges av
𝐼! = 𝑥 − 𝜆! ! 𝑑, 𝑥 + 𝜆! ! 𝑑
där 𝑑 = 𝜎/ 𝑛

I denna formel är
tabell 2.1.

(2.9)

(medeltalets standardosäkerhet)

normalfördelningens kvartil vars värde hämtas från

0,10
0,05
0,025
0,010
0,005

1,28 0,001
1,64 0,0005
1,96 0,0001
2,33 0,00005
2,58 0,00001
Tabell 2.1

3,09
3,29
3,72
3,89
4,26

Ofta är den teoretiska standardavvikelsen okänd. Det som krävs är då att
beräkna en skattning.
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𝑠=

!
!!!

!
!!!

𝑥! − 𝑥

!

(2.10)

Som används i formeln för konfidensintervall med t-fördelning.
Konfidensintervall för µ då
𝐼! = 𝑥 − 𝑡!
där 𝑑 = 𝑠

!

𝑛 − 1 𝑑, 𝑥 + 𝑡!

!

𝑛−1 𝑑

(2.11)

(medeltalets standardosäkerhet)

𝑛

I denna formel är t
1.

är okänt

/2

t-fördelningens kvartil vars värde hämtas från Bilaga

Konfidensintervallets längd
	
  

Om standardavvikelsen
enligt formeln;
𝐿 = 2𝜆!

!
! !

är känd kan konfidensintervallets längd L ges
(2.12)

Denna formel tydliggör sambandet mellan intervallets längd, antalet
mätningar och konfidensgraden (1- ). Sambandet mellan intervallängden
och säkerhetsgraden har tidigare nämnts. Ett annat sätt att minska
intervallet är att samla in större mängd mätdata.
Enligt formeln krävs det då en fyrdubbling av antalet mätvärden för att
halvera konfidensintervallets längd. Ett bra exempel är tärningar; Om en
person kastar en tärning 18 gånger är det inte säkert att andelen sexor blir
1/6 ≈ 16,7 % men om personen fortsätter till en miljon kast kommer andelen
gå mot en sjättedel. Konfidensintervallet uppför sig på liknande sätt.
I vissa fall behöver antalet mätningar fastställas för att få ett visst intervall.
En modifiering av formeln ger då antalet n;
𝑛≥

!!! ! !
!

!

(2.13)

[7] [8]
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2.7 Program
2.7.1 GEO
Geo är ett program för beräkning, ritning av terrängmodeller. Programmet
innehåller många olika funktioner för att bearbeta den data som importeras
in. Under examensarbetet har funktioner använts till skapandet av
terrängmodell, jämförelse av terrängmodeller samt plottning av resultat
använts. En terrängmodell skapas från punkter med koordinater.
Terrängmodellen består utav trianglar skapade mellan punkterna.
Höjdvärden kan erhållas även mellan punkterna som ett interpolerat värde.
För att programmet ska skapa trianglar i rätt storlek blir användaren
tvungen att innan fastställa den största längd en triangel får uppnå. Dessa
trianglar bildar en yta mellan punkterna som har själva benämningen
terrängmodell. Modellen skapar möjligheter till vidare bearbetning där det då
blir möjligt att fastställa höjder mellan punkterna. Om användaren önskar
en höjd i ett område mellan tre punkter är det då möjligt att skapa en
terrängmodell mellan punkterna, ytan skapas och användaren frågar
programmet vilken höjd ytan har vid en viss x-y position. Ett sådant
utförande gjordes för att finna höjderna från laserskanningen. Skanningen
gav miljoner punkter runt varje spik men att finna en punkt med exakt x-y
koordinat är inte troligt. X-y koordinaten för spikarna har sedan tidigare
fastställts med totalstation där endast höjden för varje skannad spik söktes.

2.7.2 Excel
Excel är ett kalkylbladsprogram och är den mest spridda kalkylprogrammet.
Programmet används för analysera, hantera och bearbeta information. Med
möjligheter att skapa diagram och grafer.
Den första versionen kom 1985 för Mac och den första versionen för
Windows släpptes 1987. Programmeringsspråket VBA som möjliggör att
skapa makron fanns med Excel 1993 och kort därefter släpptes Microsoft
Office 1995 där Excel ingick. Från dess har nya versioner släppts
regelbundet med ofta en två års mellanrum. De vanligaste versionerna är
Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010 och Excel 2013. Under detta
examensarbete har Excel 2013 använts för att beräkna och analysera
mätdata.
Beslutet av att använda Excel kom tidigt i arbetet. Mycket på grund av
tidigare användning, vetskapen om Excel lätta användning och möjligheten
med avancerade beräkningar, se figur 2.8 och 2.9.
Programmet är uppbyggt av kolumner. Där varje cell kan rymma värden,
meningar, funktioner eller vara tom. Användaren kan bygga funktionerna
helt själv med kommandon eller använda färdiga funktioner. Det möjliggör
avancerade beräkningar som lätt kan organiseras med färger och symboler.
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Figur 2.8 Excel
För att smidigt organisera större beräkningar finns det flikar. Varje flik har
ett eget blad som ger användaren möjlighet att gruppera upp arbetet, då det
även är möjligt att hämta värden mellan flikarna. Exempel på att utnyttja
funktionen;
Flik 1 – Visar grafer och resultatet med förklarande text.
Flik 2 – Innehåller funktioner som beräknar all data
Flik 3 – Innehåller alla data
Där flik 1 hämtar värden från flik 2 som i sin tur hämtar data från flik 3.

Figur 2.9 Excel

2.7.3 SCENE
SCENE är ett program som är utvecklat från företaget FARO som ett
bearbetningsprogram för deras produkter. Det laserinstrument som har
använts i detta examensarbete är FARO x330. Data från laserskanning
behöver oftast bearbetas i SCENE för vidare arbeten i andra program som t
ex REVIT eller GEO. Denna bearbetning handlar ofta om att ta bort ej
önskade punkter men det är även i SCENE som referenssfärerna markeras
och olika punktmoln sätts samman. Programmet har massor av funktioner
och endast ett fåtal har använts i detta arbete.
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3. Metod	
  	
  
	
  

3.1	
  Förberedande	
  arbete	
  
	
  

3.1.1	
  Generell	
  strategi	
  
Första målet är att beräkna precisionen för varje mätinstrument. Som figur
2.3 visar är precisionen mätpunkternas spridning från mätseriens
medelvärde. Spridningen sammanfattas till ett tal, så kallad
standardavvikelse. Standardavvikelsen (s) ska sedan jämföras med den
teoretiska standardavvikelsen ( ) för instrumentet. För att kunna beräkna
detta smidigt bör samtliga mätningar utgå från samma punkt. Punktens
specifika höjd är inte nödvändig utan det enda som söks är skillnaden
mellan varje mätning.
Under den första mätningen med respektive instrument mäts en punkt 20
gånger med undantag laserskanningen. Undantaget beror till stor del på
tidsbrist då det skulle krävas 20 punktmoln som är allt för tidskrävande att
utföra. Antalet sattes till 20 för att antalet skulle ge ett mer noggrant
konfidensintervall och att tiden för mätningarna inte skulle ta allt för lång
tid.
Den andra delen undersöks punkternas spridning från det teoretiskt
korrekta värdet. Analysen ska redovisas med konfidensintervall för varje
mätmetod. Med en satt konfidensgrad på 95 % är målet med analysen att
skapa ett intervall. Med 95 % säkerhet ska det då vara möjligt att säga att
avståndet från nästa mätning och det korrekta värdet ligger inom intervallet.
Istället kommer 20 punkter mätas en gång med varje instrument. Där varje
punkts höjd subtraheras med den punktens korrekta värde. Korrekta värdet
är ett värde som mätts genom totalstationen vars prismor har avvägts från
en känd fix. Totalstationen har valts på grund av den betydligt högre
noggrannheten den har än de andra instrumenten. I praktiken är det
omöjligt att få samma värde i en mätning som det teoretiska värdet då det
alltid är möjligt att tillföra decimaler i mätningarna tills en avvikelse
förekommer.
Inmätningen av de 20 punkterna indelas i två etapper med några dagars
mellanrum. Anledningen är att kunna samla in ett större antal mätningar då
mätningarna tar tid men också för att ha möjlighet att granska om
skillnader i noggrannhet förekommer mellan dagarna. En sådan analys
kommer granska instrumentens avvikelse mellan de två dagarna men inte
skillnaden mellan instrumenten. Att sprida ut punkterna och mäta dem en
gång ansågs vara det bästa alternativet då laserskanning var ett av
instrumenten.

27	
  
	
  

För att kunna skapa ett konfidensintervall krävs att de slumpbetingande
avvikelserna är normalfördelade. I detta arbete antas en sådan fördelning då
allt för få mätningar samlats in för att granska detta antagande.

3.1.2	
  Fältmätningsområde	
  
Positionen av insamlingen av mätdata behövde uppfylla vissa kriterier. Först
krävdes ett stort område för att ge möjlighet till viss spridning av punkterna.
En spridning underlättar mätningen då det är lättare att hålla reda på
punkterna men också för att få en större variation i höjdnivå mellan
punkterna. Mätplatsen bör bestå av en hård yta där regn eller mekanisk
åverkan inte förändrar de markerade punkternas position. Positionen
markeras med mätningsspikar som slås ner i marken. Därför bör ytan bestå
av asfalt då hårdpackad grus troligen inte är hårt nog.
Mätningarna består dels av RTK med SWEPOS tjänst och GNSS mot egen
basstation. Dessa två mätmetoder kräver en relativt öppen yta för att ha
möjlighet att få kontakt med satelliterna. Allt för närliggande byggnader och
tät vegetation bör undvikas.
Det slutliga kriteriet som har ställts är att en fix-punkt ska finnas tillgänglig
nära platsen. Från fix-punkten utförs ett avvägningståg för att bestämma de
korrekta höjderna på punkterna där sfärerna och prismor placeras. Därför
bör inte fix-punkten ligga längre än 1 km från mätområdet, en lång sträcka
tar en lång tid att avväga och risken av en avvikelse vid
avvägningskontrollen blir större.
Den plats som bäst uppfyllde alla krav i Uppsala var Ikeas norra parkering i
Boländerna som visas i figur 3.1 & 3.2. Innan första mätningen kontaktades
Ikea som gav tillstånd till mätningarna.

Figur 3.1 Ikea parkeringen
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Figur 3.2 Ikea parkeringen
3.1.3	
  Punktutsättning	
  
Vid det första besöket av platsen markerades var på parkeringen som
spikarna skulle sättas. Utifrån dessa markeringar borrades brickorna som
prisma och sfärerna vid mätning placeras på. Brickorna behöver placeras
strategiskt runt punkterna för att kunna ge skannern och totalstationen de
bästa förutsättningarna. Sex stycken brickor placerades där antalet berodde
på antalet sfärer och prismor som fanns tillgängliga.
De markerade punkterna förseddes med spik och placerades i utkanten av
parkeringslinjerna. Detta för att få en jämn spridning och minska risken att
blanda ihop mätvärdena vid själva mätningarna. Varje mätserie bör göras i
samma ordning för att lätt kunna analysera mätningar från samma punkt.
Brickorna runt mätområdet blir tilldelad position från RTK-mätning och höjd
från avvägning från den närliggande fixen. Med fastställda koordinater på
brickorna ges koordinaterna på sfärerna som skanningens punktmoln
orienteras efter. Även totalstationen orienterar sig får de fastsatta prismorna
på brickorna. Brickornas koordinatnoggrannhet i x-y led från RKTmätningen är långt från exakt men det är höjden som är av största vikt då
noggrannhet i plan inte söks. En stor avvikelse i plan kan ge missvisande
värden men i detta fall antas det vara oväsentlig skillnad. Noggrannheten
från en korrekt avvägning antas i detta fall vara exakt.
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3.2	
  Genomförande	
  av	
  mätning	
  
3.2.1	
  Avvägning	
  
Avvägningen startade från fix 90855. Positionen från fix till mätområden är
drygt 600m, det finns viss vegetation intill fixen vilket ställde till med viss
problem vid mätningens start och avslut. Bortsett från den delen var
resterande mätning obehindrad då mätningen utfördes på en cykelväg fram
till parkeringen. Trots att avståndet knappt uppgick till en kilometer och att
terrängen bör anses som mycket god blev den totala differensen drygt 2 mm.
En sådan skillnad i höjd från första till sista mätning kan inte anses som en
lyckad mätning. Resultatet av avvägningen är dock acceptabel vid
användningen av formeln:

𝑥!! =    𝑥!" ∗ 3
Där 𝑥!! är avvägningens avvikelse och 𝑥!" är det totala avvägningens
avstånd i km. Bör dock ha i åtanke att denna skillnad sprids ut mellan
mätningarna och den verkliga variansen i höjd för brickorna är betydligt
lägre. Avvägningens resultat betraktas som en mindre felkälla.

3.2.2	
  Laserskanning	
  
Samtliga mätningar utfördes inom två veckors intervall där laserskanningen
blev den första metoden. På plats med instrumentet fastställdes var alla
fasta sfärer skulle placeras för att få en så bra spridning över området som
möjligt. De fasta sfärerna sätts fast på metallbrickor som där borrades ner i
fasta objekt. För att få så lika värden som möjligt mellan de två dagar
markerades även vart instrumentet skulle skanna och i vilken ordning, även
vart alla flyttbara sfärer skulle placeras mellan förflyttningarna.
Instrumentet förflyttades 6 gånger i en jämn spridning över hela
mätområdet.
Inställningarna på instrumentet varierar punktmolnets intensitet, där längre
slutartid ger fler punkter i molnet. Efter en diskussion med handledare och
de personer som oftast arbetar med instrumentet beslöts en kvalité
inställning på x5. En sådan kvalitet används ofta i skarpa uppdrag där varje
uppställning har en arbetstid på 8 minuter, något som kändes rimligt tid i
detta arbete.
Avvägningen av brickorna, som även totalstationen använde för att orientera
sig, avvägdes några dagar senare. Att veta de korrekta koordinaterna på
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brickorna var inte nödvändigt på plats vid användningen av laserskanning
så sådan bearbetning av orienteringen kan göras vid ett senare skede vid
datorn.
Laserskannern sätts fast på ett trebent stativ vars ben har möjlighet att dras
ut till önskad längd, bild på FARO x330 visas i figur 3.3. Vid uppställningen
ställs instrumentet i lod med hjälp av inbyggda vattenpass. Skyddschassit
tas bort samt skyddet över den roterande spegeln. På plats ställs
inställningarna in efter önskemål genom skannerns touchdisplay. Samtliga
sfärer placeras ut runt området där de flyttbara sfärerna placeras i
skannerns senare förflyttningsriktning.
Ett hinder som inträffade under andra dagens mätning var en parkerad
hästtransport som blockerade 3 referenssfärer. Som tur var blockerades inte
någon av spikarna som skulle mätas. För att lösa problemet flyttades 2 av
uppställningarna ut från parkeringen för att kunna nå sfärerna. Transporten
kan möjligen ha skymt senare förflyttningar och orsakat något sämre
noggrannhet.

Figur 3.3 FARO x330
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3.2.3	
  Totalstation	
  
	
  

Totalstationens mätningar utfördes under 2 olika dagar med viss variation
av yttre påverkan. Väl på plats ställs stativet upp centralt över
mätningsområdet där en bra spridning finns över brickorna. På brickorna
sätts prismor fast som vid inmätning ger stationen en position. Instrumentet
sätts fast på stativet och justeras tills den är helt i lod. Med mätning av
vinkel och längd mot de fem kända punkterna fastställs totalstationens
position. Genom att mata in temperatur och lufttryck kan instrumentet ta
hänsyn till dessa faktorer vid mätningen. Andra viktiga inställningar är
självklart prismahöjd och referenssystem som mätteknikern ställer in. I
detta arbete har automatisk målsökningsfunktion med låsning använts som
gör att instrumentet följer den flyttbara prismat. Prismat som använts i
mätningen är fastsatt på en mindre mätstång som placeras över mätpunkten
som skall mätas. Denna funktionen gör mätningens utförande smidigare
men medför en något sämre noggrannhet. Om det absoluta noggrannheten
önskas borde manuell inriktning av instrumentet utföras.
Temperaturen och lufttrycket för de två dagarna var:
Temp C

Tryck hPa

Dag 14/4

11,5

992

Dag 22/4

12,4

1020

Precisionen från totalstationen togs direkt från första mätningen mot första
punkten då samtliga mätningar med totalstationen var inställd på 20
mätningar. Direkt efter mätningen gav stationen medelvärdet och
standardavvikelsen. I figur 3.4 visas hur instrumentet ser ut från fabrikatet
Leica.

Figur 3.4 Totalstation Leica
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3.2.4	
  RTK	
  med	
  SWEPOS-‐tjänst	
  
Två olika instrument användes vid mätning av RTK; Leica och Trimble. Båda
av dessa instrument används flitigt på Bjerking. Det fanns ett visst intresse
att veta skillnaden mellan instrumenten, därför beslöts att använda båda
när tillfället gavs.
Med både Leica och Trimble mättes alla punkter med 1 och 180 epok. Med
Trimble mättes även samma punkt 20 gånger för en senare precisions
beräkning för att fastställa standardavvikelsen mot mätseriens egna
medelvärde. Mätningarna gjordes under två olika dagar med liknande
väderförhållanden. Satellitförhållanderna för båda dagarna var goda,
dessvärre bör detta beaktas.
Under mätningen med båda av fabrikaten användes en mottagare,
handdator, stång samt rover. Rovern skruvas fast på stången som skjuts ut
till 2m höjd och sätts fast. Rovern sätts på och från handdatorn kontaktas
rovern och stånghöjd ställs in i inställningarna. Efter detta skede kontaktas
SWEPOS med hjälp av GPRS eller GSM för att få tillgång till korrektioner.
Vid själva mätningen ställs antalet epoker in i handdatorn och stången
placeras över den önskade mätpunkten. Mätningen sätts igång från
handdatorn där displayen visar antalet epoker som mäts samt tiden tills
mätningen är utförd. Även antalet satelliter och den antagande
noggrannheten finns synlig i displayen. Under mätningen har stödben
använts samt ett noggrannare vattenpass för att hålla stången stadigare och
i lod.
3.2.5	
  GNSS	
  –	
  egen	
  basstation	
  
	
  

Mätning med GNSS med egen basstation krävs förutom rover, handdator
och stång även en egen basstation. Basstationen placeras över en känd
punkt och fungerar som en referensstation som har kontakt med rovern och
handdatorn genom en radio länk. Basstationen fungerar som en SWEPOS
station med ett betydligt kortare avvstånd. Det är viktigt att basstationen får
kontakt med samma satelliter som rovern och därför krävs att fixen är
placerad i relativ öppen terräng och på ett avstånd som radiolänken klarar
av mellan stationerna. På grund av terrängen placerades basstationen över
en annan fix än den som avvägningen gick ifrån. Avvägningen borde ha
utförts mot samma fix som basstationen. Denna miss kan ha lett till en
avvikelse om någon fix har felaktiga koordinater, mätningarna jämförs
mellan varandra vars höjder kommer från olika fixar. I detta arbete antas att
så inte är fallet. Hus mm. ”man built” får inte störa radiolänken.
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3.3	
  Analys	
  och	
  efterbearbetning	
  av	
  data	
  
3.3.1 Bearbetning i Excel
Själva analysen och bearbetningen av punkternas höjder utförs främst i
programmet Excel. Med funktioner är det möjligt på ett enkelt sätt bearbeta
all data och utifrån dessa kan grafer skapas. Excel är baserat på ett
kolumnsystem där varje kolumn kan innehålla data som text, tal, ekvationer
eller funktioner. Funktioner kan skapas för varje kolumn och finns dolda
bakom funktionens resultat.

I Excel lagras alla (x.y.z) koordinater på ett utvalt blad. Därifrån exporteras
data vidare till funktionerna. Exempel på några vanliga funktioner som har
använts i bearbetningen:

=medel

- Medelvärdet

=stdeva

- Standardavvikelsen

=antal

- Totala antalet

=norm.förd
standardavvikelsen

- Normalfördelning från medeltalet och

=t-fördelning..

- T-fördelning från medeltal och antal

Med normalfördelningen och t-fördelningen är det möjligt att skapa grafer för
konfidensintervall.
Dessa intervall kan modifieras för att beskriva konfidensintervallet för
normalfördelningen efter ett valt konfidensgrad.
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3.3.2 Laserskanning
Efter mätning med laserskanning skapas en fil som innehåller alla de
punkter som lasern har tagit upp. Dessa punkter skapar ett punktmoln av
punkter när punkterna ligger så lätt att det är möjligt att urskilja objekt, på
nära håll även detaljerade ytor som asfalt och asfaltskorn.
Punktmolnets intensitet kan ställas in som resulterar i längre eller kortade
arbetstid. Även om intensiteten skulle ställas in på en hög nivå, är
sannolikheten liten att en punkt i punktmolnet skulle ha en spiks exakta x-,
y-koordinat. För att ta reda på höjden på spiken krävs en terrängmodell av
punktmolnet. En sådan modell är möjlig att göra i programmet GEO. Vid
skapandet av en terrängmodell skapas trianglar mellan punkterna. Dessa
trianglar bildar ytor som en terräng genom punkterna, se Figur 3.6.
För att ta reda på höjden z vid en viss koordinat (x y) använder man då
terrängmodellen för att ta reda på vilken höjd ytan har vid en viss position (x
y), höjden blir då ett medelvärde mellan de tre kringliggande punkternas
höjder.
Punktmolnet som lagrats på ett chip i instrumentet exporteras först till
programmet SCENE som är ett program som tillhör instrumentet. De två
punktmolnen från mätdagarna placeras först på varandra för ett sedan
bearbetas i SCENE. För att kunna exportera molnen vidare till Geo och göra
en terrängmodell krävs det att förminska det totala antalet punkter. Det
totala antalet punkter uppgår ofta till några miljoner punkter per
punktmoln, där en större del av punkterna lagrats från kringliggande
objekt.De återstående punktmolnen exporteras vidare till geo som en .geo fil.
Efter att en terrängmodell skapats i geo överfördes de 40 höjderna till Excel
för vidare analys.

3.3.3 Geo
Från samtliga instrument exporterades all data till Geo. I programmet
sparades alla instruments punktdata separat i .geo filer. Från geo finns
möjligheten att kopiera över punkternas koordinater vidare till Excel. När väl
Excel försets med data från samtliga instrument påbörjades bearbetningen i
Geo. Från laserskanningspunkterna som importerats från Scene skapades
en terrängmodell. Med Scene hade punktmolnet reducerats till endast de
punkter intill spikpositionerna. Detta var nödvändigt för att kunna skapa
terrängmodellen då den totala punktmolnet hade allt för många punkter,
något som Geo inte skulle hantera. Den terrängmodell som skapats låg som
grund till vidare bearbetning. Punkter för respektive instrument placerades
med funktionen "Höjder från modell" över terrängmodellen, se Figur 3.5, med
skillnaden i höjd mellan modellen och punkten skapas en ny punkt med
skillnaden i z-led från 0. Vissa punker låg utanför terrängmodellen och fick
blev då inte bearbetade, dessa punkter raderades. De nya punkterna som
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skapats med samma x-y koordinater men med höjden som skillnaden mellan
terrängmodell och mätpunkt bearbets till en ny terrängmodell, se figur 6.6.
Denna terrängmodell kan plottas till en 3D illustration med färg. Färgen kan
ställas in så att färgerna varierar efter höjdvariationen. Kan då med bilder
illustrera variationen av mätningarna från laserskanningens terrängmodell.

Figur 3.5 Funktionen: Höjder från modell

Figur 3.6 Bearbetning från punktmol till terrängmodell
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4. Resultat,	
  analys	
  och	
  diskussion	
  
4.1 Resultat
4.1.1 Precisionen
	
  

I detta kapitel redovisas resultatet av mätningarna efter bearbetningen. I
figur 4.1 presenteras precisionsresultatet från RTK-mätningen, totalstationen
samt GNSS-mätningen, där precisionen från mätseriens medelvärde
redovisas. Där standardavvikelsen från mätseriens medelvärde är det söka
värdet.

Figur 4.1 Precision

Medelvärdet i detta fall är medelhöjden för den mätta spiken. Insamlingen av
mätdata som tidigare beskrivits har utförts mot en punkt n antal gånger.
Standardavvikelsen är den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet som
ger en uppskattning om mätmetodens riktiga precision.
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4.1.2 Noggrannhet
I detta kapitell redovisas resultatet av noggranhetsbearbetningen av den
insamlade mätdatan. Där figur 4.2-4.4 redovisar skillnaden mellan
mätmetoderna GNSS med egen bas, totalstation, RTK-mätning kontra
laserskanningens punktmoln. De färgmarkerade områderna illustrerar
mätningsområdet där punkterna ligger i kanterna. Laserskanningens
punktmoln ligger som grund till figurerna och mätningsmetodens
terrängmodell överlappar. Skillnaden i höjd markeras med färg efter storlek.
Det bör nämnas att färgerna inte klargör mätningens lyckande eller
misslyckande, utan snarare punkternas likhet mellan varandra. Där samma
färg tyder på liknande avvikelse. Läsaren bör även ha i åtanke att färgerna
har olika avvikelser mellan illustrationerna, bör då inte jämföra färgerna rakt
av.

Figur 4.2 Laserskanning – RKT
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Figur 4.3 – Laserskanning - totalstation

Figur 4.4 Laserskanning – GNSS med egen bas

Konfidensintervallen nedan i Figur 4.5, 4.6 samt 4.7 illustreras
mätnoggranheten med en konfidensgrad på 95. Under konfidensintervallet
är gränsvärderna utsatta. För varje intervall går det att uttala sig följande:
”Med 95% säkerhet ligger avvikelsen mot det sanna värdet inom intervallet”.
Det går alltså med dessa konfidensintervall att säga med viss säkerhet att
den testade metoden har en viss avvikelse mot det korrekta värdet, det
korrekta värdet anses i detta arbete vara totalstationens värden. Med
konfidensintervall är det möjligt att förminska intervallet till en önskad nivå
för att därefter avläsa säkerheten för det uttalandet. Samtliga
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konfidensintervall i denna rapport är plottade med konfidensgraden 95
(95%).
I figur 4.8 går det att avläsa avvikelsens medelvärde från det korrekta värdet
och standardavvikelsen från det korrekta värdet samt antalet mätningar som
har gjorts för att fastställa resultatet. Skillnaden mellan figur 4.8 och figur
4.1 är att i den senare redovisas avvikelsen mot ett teoretiskt korrekt värde
medan den första redovisas mätningsseriens spridning och har alltså inte
tagit hänsyn till att medelvärdet för mätserien kan ligga långt ifrån det
korrekta värdet.

Figur 4.5 Totalstation – RTK

Figur 4.7 Totalstation - Laserskanning
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Figur 4.7 GNSS 180 epok -1 epok

Figur 4.8 Noggrannhet från det korrekta värdet
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4.2 Diskussion
4.2.1 Precision
Som tidigare har nämnts är standardavvikelsen i precisionsdelen
spridningen från mätningens egna medelvärde. Någon som talar för färre
källor som kan påverka resultatet då endast metodens egna påverkan
förändrar utgången, alltså finns inget korrekt värde som kan blivit påverkad
negativt.
Från figur 4.1 bör fokus ligga på standardavvikelsen, där en tydlig skillnad
förekommer mellan precisionen från 1 epok och 180 epok. RTK mätningen
med instrumentet från Lecia har en skillnad på 2.3mm i varians från
medelvärdet av mätserien, skillnaden är betydande då den totala variansen
för 180 epok ligger runt 5.3mm, en förbättring på 43% från 1 till 180 epok.
GNSS-mätning med egen basstation har en större avvikelse, från 1.4 mm
med 180 epok till 3.4 mm med 1 epok, skillnaden i varians mellan antalet
epoker är hela 2 mm. Mindre än för RTK men den totala variansen för 180
epok ligger runt ett lägre värde på 1.4 mm. Förbättringen som kan antas för
vidare mätning till 180 epok från 1 epok ligger runt +140%.
Samtliga precisionsberäkningar har mätts från samma punkt, dock under
olika dagar. Det bör antas att olika förutsättningar har spelat en viss roll på
mätningarnas resultat, något som borde beaktas, med ett resulatat som
skiljer metoderna åt så pass mycket borde ett påstående som nedan vara
riktig.
1 Det finns en avgörande skillnad mellan mätning med 1 epok och 180
epoker spridning för båda satellitmätmetoderna.
2 GNSS-mätning har en betydlig mindre spridning spridning än mätning
med RTK för både mätning med 1 epok och 180 epoker.
För vidare studie krävs fler mätningar och optimalt utföras under samma
dag för att minska väderavvikelse och satellitpositionering. Går även här att
skapa ett konfidensintervall för skillnaden i precisionen och möjligen
genomföra ett ANOVA-test vid jämföresle mellan mätdagar med samma
metod för att kontrollera om det förekommit någon avvikelse. Det ska
nämnas att båda av mätningarna mättes under mycket goda förhållanden
och ett resultat som detta kan inte helt förväntas vid sämre väder, färre
antal satellitkontakter, mindre öppet område.
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4.2.2 Färgillustrationer
För samtliga figurer kan färgerna vara missvisande. Det skall återigen
klargöras att färgerna i figurerna 4.2, 4.3 samt 4.4 illustrerar skillnaden i
höjd mellan skannern och de olika mätmetoderna, inte hur lyckade
mätningen blev. Mellan figurerna skiljer sig även färgernas avvikelse där
grön för en viss metod inte har samma avvikelse som en annan.
Det som figurerna belyser och som är av intresse är liknelsen mellan dagar
och epok. Där skillnaden i både färg och färgernas riktning mellan dagarna
är minimal där även färggraden är den samma. Detta tyder på att riskabla
felkällor som väder inte har haft någon större inverkan. Inmätningarna med
RTK, i figur 4.2, utfördes med två olika fabrikat under de två dagarna: Leica
och Trimble. Resultatet visar tydligt att i detta fall inte förekommer några
större avvikelser mellan de två instrumenten. Dessvärre förekommer
avvikelser på drygt 30 mm för 1 epok kontra 10 mm för 180 epok, trots att
instrumenten har en standardavvikelse från sitt eget medel tal på 7 mm och
5 mm. Denna avvikselse mot laserskanningens punktmoln varierar dock inte
mycket mellan dagarna. Den totala avvikelsen kan ha flera orsaker. En teori
är att spikarna är placerade dickt mot asfalten med en viss ingröpning för att
lättare placera instrumentstängerna, ingröpningens lägsta nivå har då inte
laserskanningsmolnet möjlighet att nå. Laserskanning har även en viss
noggrannhet som kan påverka resultatet även avvägningen i detta fall kan
påverkar figurerna negativt. Denna påverkan inträffar över samtliga
färgillustrationer.
I figur 4.3 där totalstationens terrängmodell överlappar punktmolnet finns
det en viss avvikelse mellan dag 1 och dag 2. Där första dagen har en
varians mellan högsta och lägsta värdet på 9 mm medan den andra dagen
ligger på 6 mm. Avvikelsen kan betraktas som hög vid jämförelse med
totalstationens egna standardavvikelse har ett värde på 0.2 mm. Även bådas
medelvärde som kan antas vara i det gröna intervallet ligger 3-4 mm från
laserskanningsmolnet. Trots dessa avvikelser bör inte totalstationens
resultat utdömas där båda dagarna har liknande resultat utan snarare
upphäva andra felkällors inverkan; laserskanningens noggrannhet,
avvägningens påverkan, spikarnas otillgänglighet för skanningen.
I jämförelsen mellan GNSS metoden och punktmolnet i figur 4.4 förekom det
ingen större skillnad i färggraderna, en någon förskutning på 1 mm.
Precisionens standardavvikelse från mätningarnas eget medelvärde har 180
epok ett betydligt bättre resultat med 1.4 mm kontra 1 epok
standardavvikelse på 3.4 mm. Denna förbättring kunde inte urskiljas i figur
4.4. Dock förekom en viss färgskiftning mellan mätningarna där epok 180
skiftning var mer jämt fördelat.
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4.2.3 Konfidensintervall
Konfidensintervallen från figur 4.5-4.7 har skapats från varje instruments
medelvärde från totalstationens värden och dess standardavvikelse. Där
varje mätning från den undersökta metoden har substraherats med
totalstationen från samma punkt. Punkter som har haft extrema värden har
i detta fall antagits blivit utsatta för grovt fel och tagits bort från analysen.
Figur 4.5 består utav 4 konfidensintervall från RTK-mätningen med 1 samt
180 epok från två olika dagar. Resultatet mellan de två dagarna har en viss
avikelse i medeltal samt standardavvikelse, figur 4.8. Data har samlats in
från två olika fabrikal; Leica och Trimble. Där Leica användes vid det första
inmätningen där resultatet har ett betydligt bättre värden. Dessvärre är det
inte möjligt att säga i detta stadie att Lecia är ett mer noggrannt fabrikat då
mätningarna är allt för få för ett sådant antagande samt att mätningarna
utfördes på två olika dagar med olika förutsättningar. Det är möjligt att se
att det kan förekomma en relativ stor skillnad vid mätningarna mellan
dagarna. Med konfidensintervallen går det att säga med 95% säkerhet att ett
antagande att skillnaden mellan mätmetoden och det korrekta värdet ligger
inom intervallet för respektive konfidensintervall. Intervallets längd för
respektive metod är även ett intressant att utvärdera där Leica har en
intervallängd på 4.4mm och trimble 6.5mm för 180 epok, skillnaden i längd
är 2,1 mm. Skillnaden för 1 epok har en liknande avvikelse även där.
Längdskillnaden för konfidensintervallen skulle behövas analyseras mer
grundligt med mer mätdata och möjligen med ett annat tillvägagångsätt.
Vid jämförelse med laserskanningens olika mätdagar fanns det en relativ
stor avvikelse i medeltal medan standardavvikelsen hade närliggande
värden. En större avvikelse av medeltalet tyder på ett systematiskt fel då
spridningen kan antas vara snarlik. En möjlig orsak kan vara att vissa sfärer
inte användes under beräkningen av punktmolnet, detta för att för få
punkter regestrerades på sfärerna. Det kan möjligen skapats en dålig
symmetri mellan de rörliga sfärera från några av uppställningaran från en av
dagarna. Ett bättre tillvägagångsätt kan ha varit att ta med alla ”gul
markerade” sfärer i beräkningen, alltså de sfärer som hade få
punktregistreringar.
GNSS med egen basstation har konfidensintervall från figur 4.7. Denna
metod mättes under en dag med 180 epok och 1 epok. Som förväntat gav
mätningen med 180 epok ett bättre resultat än med 1 epok. Medeltalet sjönk
med 1.65 mm och standardavvikelsen 0,4mm. Förbättrningen borde anses
som god då den totala standardavvikelsen ligger runt 4mm för 180 epok.
Konfidensintervallets längd har också en liknade skillnad på 6.5mm kontra
7.3mm. Att mäta med 180 epok är att föredra.
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4.2.4 RTK – GNSS med egen bas
En intressant utvärdering är skillnaden mellan RTK mätning mot SWEPOStjänst som idag är det mest använda satellitmätningen och GNSS med egen
basstation. Ger det ett bättre värde vid uppställning med egen bas och i så
fall är uppställningen värt att göra för att få ett bättre resultat?
Båda av mätmetoderna har samma totalstations mätserie som korrekt värde.
I figur 4.8 visas att GNSS metoden har ett identiskt medelvärde mot mätning
med Leica för både mätning med 1 epok och 180 epok, standardavvikelsen
skiljer metoderna åt där GNSS har 0.6 mm (180 epok) samt 2.5 mm (1 epok)
noggrannare spridning. Förbättringen illustreras även mellan
konfidensintervallen där konfidenslängden för GNSS mätningen är 2.4 mm
samt 2.3 mm kortare än RTK mätningen.
Bör ha i åtanke att trots mätningarna gjordes på samma plats och under
liknande väderförhållanden fanns det troligtvis olika förutsättningar under
mättillfällena. Där satellitposionering varit annorlunda, och basstationen låg
över en fix som antagits har haft ett riktigt höjd. Det finns många olika källor
som kan påverka resultatet i olika utsträckning.
Resultatet för examensarbetets mätning visar att GNSS mot egen bas ger ett
mer korrekt värde än RTK mätning i dagens läge. Om största noggrannhet
önskas bör då GNSS mot egen bas användas före RTK-mätning.
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5. Slutsatser	
  
5.1	
  Slutsatser	
  	
  
	
  

Syftet med denna studie har varit att mäta noggrannheten och analysera
resultatet av metoderna: Totalstation, RTK-mätning mot SWEPOS-tjänst,
Laserskanning samt GNSS-mätning mot egen basstation.
Examensarbetet kan betraktas som ett lyckat arbete då alla planerade
mätmetoder har använts och analyserats. Det har förekommit riskabla
moment som kan ha äventyrat resultatet av arbetet, dock har inga större
problem förekommit varken under mätningarna, analysen eller i resultatet.
Det som skulle kunna utförst annorlunda är en bättre avvägning från
samma fix som egna basstationen placerades över. Avvägningen samt
inmätningen borde ha utförts över brickor istället för spikar, det skulle då
vara möjligt att direkt anta avägningen som det korrekta värdet.
Totalstationens avvikelse skulle inte påverka det korrekta värdet och en
bättre analys av totalstationen skulle vara möjlig. En annan del som kunde
förbättra arbetet är att mäta GNSS-mätningen under samma dag som RTKmätningen. Möjligen även under två dagar för att förbättra analysen med fler
värden och mindre skillnad från väder och satellitvariation. Mätning med 1
epok borde möjligen förlängts till 5 epok som är mer förekommande vid
mätningsuppdrag.
Vad resultatet beträffar finns det vissa delar som ska lyftas fram. Precisionen
för mätningarna visar att GNSS mätningen har en betydligt högre
noggrannhet än RTK mätningen. Vid noggrannhets analysen blev avvikelsen
betydligt mindre mellan GNSS mätningen och RTK med Leica, dock har
fabrikatet Trimble en högre avvikelse. Precisionen har dock ingen påverkan
från totaltstationen och avvägningen som också har gått från en annan fix,
att inte blivit påverkad av detta talar för att precisionen kan visa en mer
korrekt bild av de avvikelser som förekommer mellan mätmetoderna. Vid ett
mätuppdrag som kräver en så hög noggrannhet som möjligt pekar denna
rapport på att mätning med GNSS-mätning med egen bas bör användas
framför RTK-mätning.
I resultatet visar siffrorna att Leica fick en högre noggrannhet än Trimble.
Det går ej att säga att något av fabrikaten har en högre noggrannhet efter
denna analys, för ett sådant antagande krävs fler mätningar.
En annan intressant del som ska lyftas fram är att ingen större avvikelse
mellan dagarna har förekommit vid jämförelse mellan färgillustrationerna.
För en vidare studie kan mätningarna utföras under dagar med större
variation av väder. Samtliga mätningar under detta arbete har genomförts
under goda förhållanden.
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Att noggrannheten ökar vid insamling under fler epoker kan tyckas självklar,
också så är fallet enligt resultatet. Skillnaden är betydande mellan 1 epok
och 180 epoker. Mätning med 180 epoker bör absolut utföras vid
mätuppdrag som kräver hög noggrannhet.

5.2 För vidare studie
En utveckling av utförandet av detta examensarbete kan vara en bättre
positionsbestämmning. Istället för användandet av mätspik som
utgångspunkt kan ett bättre tillvägagångsätt vara användandet av brickor.
Med brickor fastborrade på det fasta underlaget kan höjdbestämningen
utföras direkt med avvägningsinstrumentet. På så sätt tas totalstationen
bort som referensinstrument och dess avvikelse försvinner. Inte bara att
noggrannheten blir bättre för det sanna värdet utan också kan totalstationen
tas in i konfidensintervallsberäkningen. Laserskanningen kan med brickor
som mätningsobjekt få möjlighet att skapa en terrängmodell från punkterna
på brickan istället för direkt mot asfalten eller använda fastsatt sfär över
brickan, en förändring med bricka borde förbättra resultatet avsevärt.
Nackdelen med brickor är att de inte kommer vara helt horisontella där
kanten kommer ha olika värden runt brickan, avvägningen kommer ske på
den högsta punkten och laserskanningens terrängmodell beskriver
brickhöjdens medelvärde, diffrensen kan dock kunna antas vara försumbart
eller användas som felkälla. Totalstationen utförande förenklas också
avsevärt då mätningarna kan ske direkt mot prisma, fastsatta på brickorna.
Dock blir det svårare vid mätning med RTK samt GNSS mätning med egen
bas då mätningarna kräver en mätstång som placeras över brickan. Det kan
vara svårt att mäta en önskad position då brickan är slät och stången tung.
Självklart finns det flera olika varianter som kan analyseras med dessa
instrument. Vilket kan vara fördjupning av te.x. jämförelser mellan
instrumenten, mellan dagar, olika epoker, vädrets inverkan, mellan olika
underlag, fabrikat på instrumenten mm. Beroende helt på vad företaget som
examensarbetet utförs på har för behov.
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