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Sammanfattning 

Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett samlingsbegrepp för ett antal 

satellitsystem som möjliggör världsomspännande navigering, 

deformationsövervakning och satellitpositionering. GNSS innefattar de fyra globala 

operativa satellitsystem BeiDou, Global Positioning System (GPS), Globalnaya 

navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS) och det europeiska Galileo. 

Satellitsystemet Galileo utökas successivt och erbjuder i nuläget 22 aktiva satelliter, 

men ska innefatta totalt 30 satelliter när det beräknas vara fullbordat år 2020.  

Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Galileo under simulerad 

deformationsmätning, enskilt och i kombination med GPS och GLONASS, samt att 

jämföra dessa satellitsystem. Att även studera systemens avvikelser med olika 

metoder statisk mätning i lokalt nätverk, statisk mätning med anslutning mot en 

extern referensstation och efterberäkning av enkelfrekvenser i lokalt nätverk.  

Ett GNSS-nätverk upprättades och data beräknades i Leica Infinity. Statiska 

mätningar med tre GNSS-mottagare utfördes under en dag med sessionstid på nio 

timmar. Mätningarna delades upp i tre sessioner med aktuella förflyttningar av en 

mottagare mellan sessionerna.  

Resultatet från studien visar att för samtliga satellitsystem enskilt och i de olika 

kombinationerna erhölls avvikelser på millimeternivå för den statiska mätningen i 

lokalt nätverk. För efterberäkning med enbart enkelfrekvenser för respektive system 

erhölls generellt avvikelser på millimeternivå. För databearbetning med anslutning 

mot MAR700SWE som är en SWEPOS referensstation och är belägen 17 km från 

det upprättade nätverket visade resultatet på högre och mer spridda värden där 

avvikelserna erhölls på millimeter- till centimeternivå. Generellt visade resultatet att 

Galileo jämfört med GPS och GLONASS erhåller avvikelser likt de två andra 

systemen för samtliga metoder. För systemen i kombination visade avvikelserna att 

med alla tre systemen tillsammans uppnåddes bäst resultat.  

Slutsatserna från studien är att Galileo konstateras ha en liknande prestanda som de 

andra GNSS-systemen fast Galileo inte är fullt utvecklat. Studien har analyserat 

nätverket i 2D och visar att med alla tre systemen erhålls regelbundet stabila 

resultat. Galileo bidrar till en förbättring när systemet används i kombination. För 

deformationsmätning är Galileo acceptabelt att använda i plan. Som tidigare 

föreslaget, visar studien också att de statiska mätningarna ger mm noggrannhet. De 

metoder som rekommenderas för deformationsmätning är statisk mätning i lokalt 

nätverk och efterberäkning av enkelfrekvenser fast den sist nämnda inte är att 

föredra. Anslutning av ett lokalt nätverk mot en extern referensstation 

rekommenderas inte.  

Nyckelord: Galileo, GNSS, statiska observationer, deformationsmätning 
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Abstract 

Global Navigation Satellite System (GNSS) is a generic term for a number of 

satellite system which makes it possible for worldwide navigation, deformation 

monitoring and satellite positioning. GNSS includes four global operational satellite 

systems BeiDou, Global Positioning System (GPS), Globalnaya navigatsionnaya 

sputnikovaya Sistema (GLONASS) and the European Galileo. The Galileo satellite 

system is gradually expanding and currently offers 22 active satellites but will 

include a total of 30 satellites when it is completed 2020. 

The purpose of the study was to evaluate Galileo during simulated deformation 

measurements, individually and in combination with GPS and GLONASS, and to 

compare these satellite systems. Also, to see these systems deviations with different 

methods static measurement in a local network, static measurement linked to an 

external reference station and post processing of single- frequencies in the local 

network. 

A local network was established, and data was processed in Leica Infinity. Static 

measurements with three GNSS receivers was carried out over one day with a 

session time of nine hours. The measurements were divided into three sessions with 

movements of one receiver between the sessions. 

The results from the study shows that for all satellite systems individually and in the 

different combinations, deviations on millimeter level were obtained for the static 

measurements in a local network. Generally, deviations on millimeter level were 

obtained for post-processing calculations with only single frequencies for each 

system. For post-processing with the local network linked to MAR700SWE; which 

is a SWEPOS reference station located about 17 km from the established network, 

the result showed higher and more scattered values where the deviations were 

generally obtained at millimeter- to centimeter level. Generally, the results showed 

that Galileo compared with GPS and GLONASS receives deviations similar to the 

other two systems for all methods. The deviations showed with all three systems 

combined the best results were achieved. 

The conclusion from the study is that Galileo is found to have a similar performance 

as the other GNSS systems in static measurements, though Galileo is not yet fully 

developed. The results shows that with all three systems, low deviations are 

regularly obtained. With this Galileo contributes to an improvement when the 

system is combined with GPS and GLONASS. For deformation monitoring, Galileo 

is acceptable to use in plane. The methods recommended for deformation 

measurement are static measurement in a local network and post processing with 

single frequency measurement, although the latter is not preferred. Connecting a 

local network to an external reference station is not recommended. 

Keywords: Galileo, GNSS, static observations, deformation measurement  



vi 
 

  



vii 
 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................. i 

Sammanfattning ................................................................................ iii 

Abstract .......................................................................................... v 

Innehållsförteckning ........................................................................... vii 

1     Introduktion ................................................................................ 1 

1.1     Bakgrund .............................................................................. 1 

1.1.1     GPS ............................................................................... 1 

1.1.2     GLONASS ....................................................................... 2 

1.1.3     Galileo ............................................................................ 2 

1.1.4     Relativ positionering ........................................................... 2 

1.1.4.1     Statisk mätning ............................................................ 3 

1.1.5     Deformationsövervakning ..................................................... 3 

1.2     Frågeställningar ....................................................................... 3 

1.3     Avgränsningar ........................................................................ 4 

2     Tidigare studier ............................................................................ 5 

3     Metod ....................................................................................... 9 

3.1     Förarbeten ............................................................................ 9 

3.2     GNSS mätningar ................................................................... 10 

3.3     Bearbetning och analys ............................................................ 11 

3.3.1     Bearbetning av statisk mätning i lokalt nätverk .......................... 12 

3.3.2     Bearbetning av lokalt nätverk med anslutning mot MAR7 ............. 14 

3.3.3     Bearbetning av enkelfrekvenser i lokalt nätverk ......................... 14 

3.4     Sammanställning och beräkning ................................................. 14 

4     Resultat ................................................................................... 16 

5     Diskussion ................................................................................ 24 

5.1     Statisk mätning i lokalt nätverk .................................................. 25 

5.2     Lokalt nätverk med anslutning mot MAR7 .................................... 26 

5.3     Lokalt nätverk med efterberäkning av enkelfrekvens ........................ 27 

5.4     Etiska aspekter………………………………………………………27 

5.5    Hållbar utveckling……………………..……………………….……27 

6     Slutsats .................................................................................... 28 
    6.1     Framtida studier…………………………………………………….29 

Referenser ..................................................................................... 30 

Bilaga A. Satellitprediktion över Gävle flygplats 2019-04-12 från Lantmäteriet ... 32 

Bilaga B. Skyplot över Gävle flygplats 2019-04-12 från Lantmäteriet ................ 34 

Bilaga C. Resulterade koordinater vid bearbetning...................................... 36 

Bilaga D. Loop and Misclosure Report från Leica Infinity.............................. 38 

Bilaga E. Jonosfärspåverkan ................................................................. 40 
Bilaga F. GNSS Processesing Report från Leica Infinity………………………...41 



1 
 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett samlingsbegrepp för ett antal 

satellitsystem. GNSS innefattar fyra satellitsystem USA:s satellitsystem Global 

Positioning System (GPS), det kinesiska BeiDou som beräknas vara färdig utvecklat 

2020, det ryska Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS) och 

europeiska Galileo, vilka tillsammans är världsomspännande. Användningsområdena 

för GNSS är idag många och omfattar områden som positionsbestämning vid 

infrastrukturella byggnationer, navigering på land, i luften och till havs och 

deformationsövervakning (Lantmäteriet, u.å.-a). Galileo är ett relativt nytt tillskott 

till GNSS men är inte i full operativ konstellation idag (ESA, 2017). Det är därför 

mycket intressant att följa utvecklingen av Galileo när fler satelliter blir operativa 

särskilt med avseende på avvikelser vid positionsbestämning, navigering och även 

hur Galileo utmärker sig i kombination med andra GNSS system.  

1.1.1 GPS  

Det amerikanska satellitsystemet GPS som var det första GNSS systemet började 

utvecklas under 1970-talet av det amerikanska försvarsdepartementet. Till en början 

var GPS avsett för militärt bruk men idag är utbredningen stor för civila användare 

(Lantmäteriet, u.å.-b). När GPS lanserades för civilt bruk hade det amerikanska 

försvarsdepartementet försett satellitsystemet med en avsedd störning 

kallad ”Selective Availability”, som var en störning för att försäkra att den 

amerikanska militärmakten skulle ha en högre precision än andra användare. Under 

år 2000 valde dock USA att ta bort störningssignalen (Lantmäteriet, u.å.-b). GPS-

systemet är uppbyggt av ca 30 satelliter varav minst 24 är i drift (Lantmäteriet, u.å.-

b). Satelliterna rör sig i 6 separata banplan som har en inklinationsvinkel på 55° och 

med ett medelavstånd på 20 200 km från jordytan (Hofmann-Wellenhof et al., 

2008). GPS-systemet använder i huvudsak 3 olika satellitsignaler L1, L2 och L5 

(Lantmäteriet, u.å.-b).  
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1.1.2 GLONASS 

Likt det amerikanska försvarsdepartementet har Rysslands försvar även utvecklat ett 

GNSS-system GLONASS. Det var ursprungligen tänkt att användas endast för 

militärt bruk men idag är satellitsystemet även tillgängligt för civila användare 

(Lantmäteriet, u.å.-c). GLONASS började utvecklas på 1970-talet och verkar som 

ett alternativ till GPS eller i kombination med GPS. GLONASS-systemet är 

uppbyggt av ett varierande antal satelliter varav minst 24 är i drift (Lantmäteriet, 

u.å.-c). Satelliterna rör sig i 3 separata banplan som har en inklinationsvinkel på 65° 

och med ett medelavstånd på 19 100 km från jordytan (Hofmann-Wellenhof et al., 

2008). GLONASS-systemet använder i huvudsak 2 olika satellitsignaler L1 och L2 

men de nyare satelliterna som skjuts upp kommer kunna använda ytterligare en 

signal, L3 (Lantmäteriet, u.å.-c).  

1.1.3 Galileo 

Det europeiska Galileo är ett globalt satellitsystem som började utvecklas i slutet på 

1990-talet (Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger & Wasle, 2008). Galileo beräknas 

vara färdigt 2020 med 24 aktiva satelliter och 6 reserver i omlopp av jorden (ESA, 

2017). De 24 aktiva satelliterna kommer att röra sig i tre separata banplan och 

innefatta 8 satelliter per banplan. Satelliterna har en inklinationsvinkel på 56° mot 

ekvatorsplanet och med ett medelavstånd på 23 200 km från jordytan (ESA, 2017). 

Galileo-systemet använder tre olika satellitsignaler E1, E5 och E6. Under 2016 blev 

Galileo tillgängligt och kunde då erbjuda inledande tjänster inom GNSS med 14 

operativa satelliter (ESA, 2017). Sedan dess har fler satelliter skjutits upp under 

2017–2018 och idag finns det 22 tillgängliga satelliter enligt European Commission 

(2018). 

1.1.4 Relativ positionering 

Relativ positionering innebär att en mottagares position bestäms relativt till en eller 

flera punkter med kända positioner (Lantmäteriet, u.å.-d). För att kunna 

positionsbestämma en mottagarens position krävs det att flera mottagare mäter 

simultant mot samma GNSS-satelliter. Om differenser bildas sinsemellan 

observationerna kan flera felkällor elimineras eller reduceras (Lantmäteriet, u.å.-d). 

En riktlinje för relativ positionering är att ju närmare mottagarna är i förhållande till 

varandra desto bättre fungerar denna metod, detta på grund av att GNSS-signalerna 

påverkas på ett liknande sätt (Lantmäteriet, u.å.-d).  
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1.1.4.1 Statisk mätning 

Statisk mätning är en form av relativ positionering, där en mottagares position kan 

erhållas med efterberäkning. Vid statisk mätning används en eller flera mottagare 

som är stationära eller tillfälligt stationära under en viss tid. Principen när minst två 

mottagare används är att en mottagare är på en känd punkt (referens) och en 

mottagare används för positionsbestämning av en annan punkt (rover) (Mårtensson, 

Ågren, & Berg, 2016). När mätningarna är utförda kan data föras över till ett 

program där baslinjeberäkningar utförs. En baslinje är en vektor med avstånd och 

riktning mellan mottagarna (Mårtensson, et al., 2016).  Med baslinjens avstånd och 

riktning kan sedan roverns position bestämmas i förhållande till referenspunkten 

med polärberäkning. Statisk mätning används med fördel med flera mottagare så fler 

baslinjer skapas och en bättre mätosäkerhet erhålls (Mårtensson, et al., 2016). 

1.1.5 Deformationsövervakning 

Deformation definieras som en förändring i form, dimension och position 

(Horemuž, 2010). En deformation är alltså en förändring och när en kropp påverkas 

av en sådan förändring säger man att kroppen är belastad. Deformationsstudier är 

därmed en analys av belastningen.  Alla objekt kommer efter en tid att undergå 

förändringar, detta gör att deformationsövervakning blir väldigt viktigt att utföra 

eftersom vid stora komplexa anläggningar eller konstruktioner kan människoliv 

påverkas om något skulle brista (Horemuž, 2010). En deformationsövervakning sker 

oftast med olika metoder, dels geodetiska mätmetoder och även icke-geodetiska, 

båda med egna fördelar och nackdelar (Horemuž, 2010).  

En metod av de geodetiska är GNSS som med fördel kan användas vid stora 

områden. Det är en enkel metod att använda och mätosäkerheten är oftast fullt 

acceptabel men inte lika noggrann som andra metoder (Nordlund, Rådberg & 

Sjöberg, 1998).   

1.2 Frågeställningar 

Galileo är i inledningen av sin slutfas och beräknas vara i full operativ konstellation 

2020. Nya satelliter har blivit tillgängliga och fler är på väg att bli aktiverade för 

användning i global positionering. Deformationsövervakning kräver låg osäkerhet 

för riskreducering, förhindra katastrofer och för att få förståelse av strukturers hälsa 

och dynamik.  Därför är det intressant att med olika statiska mätningar se hur 

Galileos avvikelser ser ut både enskilt och när systemet är i kombination med andra 

GNSS-system under olika scenarion vid förflyttningar. 
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Frågor som öppnas upp är: 

• Vilka avvikelser kan Galileo uppnå med metoderna: 
- statisk mätning i lokalt nätverk 
- lokalt nätverk med anslutning mot en extern referensstation 
- efterberäkning av enkelfrekvenser i lokalt nätverk 

• Hur stora blir avvikelserna vid bestämda förflyttningar under olika 
sessionstider?  

• Hur kommer Galileos resultat skilja sig i jämförelse mot GPS och 
GLONASS? 

• Hur kommer Galileo påverka resultatet i olika kombinationer med GPS 
och GLONASS? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast behandla statiska mätmetoder och kommer inte innefatta 

kinematiska metoder då de inte används vid deformationsmätningar. Det finns flera 

satellitpositioneringssystem inom GNSS men denna studie kommer bara omfatta 

Galileo, GPS och GLONASS. Endast ett mjukvaruprogram kommer användas för 

efterarbete av data, vilket i detta arbete kommer vara Leica Infinity version 3.2.0. 

Endast tre GNSS-mottagare av märket Leica kommer användas.  
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2 Tidigare studier 
Uppstarten av Galileo startades med fyra experimentsatelliter som kallades GIOVE-

A och GIOVE-B (Galileo In-Orbit Validation Element) som skickades upp parvis 

2005 och 2008, de är nu ur bruk. Sedan följde en ”in-orbit validation” (IOV) med fyra 

satelliter som också skickades upp parvis 2011 respektive 2012.  Efter dessa tester 

har ”fully operational capability” (FOC) satelliter skjutits upp sedan 2014 och blev 

tillgängliga för bruk i slutet av 2016 (GSA, 2019; ESA, 2017). 

Med Galileos utveckling till att bli ett fullt operativt GNSS system med allt fler 

tillgängliga satelliter har det varit intressant att följa Galileo separat och kombinerat 

med andra GNSS system. 

O’Keefe, Julien, Cannon och Lachapelle (2006) utförde en simulerad studie innan 

Galileo var operativt för att se hur Galileo skulle fungera separat och i kombination 

med GPS. Simuleringen gjordes genom att visa båda satellitsystemen i deras fulla 

operativa konstellation där GPS har 24 tillgängliga satelliter över sex banplan och 

Galileo fick en konstellation på 27 tillgängliga satelliter över tre banplan för att 

kunna få jämförbara resultat. Resultatet i simuleringen visade att GPS och Galileo 

separat kunde få uppemot 60 m positionsfel i plan globalt och vid den kombinerade 

simuleringen var positionsfelet i plan endast upp till 10 m globalt. 

IOV satelliter är prototyper designade för att motsvara satelliterna som ska ingå i 

den fullt utvecklade konstellationen med 30 satelliter (Steigenberger, Hugentobler, 

& Montenbruck, 2013).  I en studie från Cai, Luo, Liu och Xiao (2014) testas just 

dessa IOV satelliter med absolutpositionering för att utvärdera mätosäkerheten mot 

GPS och med satellitsystemen kombinerat. Data för mätningarna samlades in från 17 

International GNSS Service (IGS) stationer under 15 dagar. Avskärningsvinkeln 

sattes till 5° för att kunna använda så många observationer som möjligt från IOV 

satelliterna. Samma avskärningsvinkel sattes för GPS för att kunna jämföra systemen 

under samma förhållanden. För att få en likvärdig jämförelse av systemen valdes 

GPS satelliter med liknande geometri som IOV satelliterna för den tredimensionella 

positioneringen. Det slutgiltiga data som användes för att utvärdera resultatet 

innehöll 127 datauppsättningar. Resultatet visar att Galileo IOV satelliterna har ett 

medelvärde i mätosäkerheten på ca 6 m. När satellitsystemen jämfördes hade GPS 

en lägre mätosäkerhet för positionsbestämning än Galileo vilket troligtvis berodde 

på en lägre noggrannhet i kompenseringen av IOV:s banplan och klockdata. I 

kombination visade sig satellitsystemen kunna förbättra mätosäkerheten i höjd med 

ca 10 % jämfört med GPS separat. 
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Efter att Galileo blev tillgängligt för användning har studier utförts där Galileo 

prövats i kombination med andra GNSS system. En intressant studie för detta arbete 

har utförts av Kwasniak (2018) där fyra scenarion prövades GPS separat och 

kombinerat med Galileo, GPS kombinerat med BeiDou System (BDS) och alla tre 

systemen kombinerat. Mätningarna utfördes med absolutpositionering. Data för 

mätningarna samlades in via IGS stationer från Polen och Kina med ett 

observationsintervall på fem minuter under sju dagar. Tillgängliga satelliter för 

Galileo och GPS var lika för båda stationerna men för BDS skiljde sig antalet 

tillgängliga satelliter där den kinesiska stationen hade tillgång till fler. Resultatet i 

studien visade för båda stationerna att med alla tre systemen kombinerat uppnåddes 

bäst resultat för positionering i plan och höjd. Med Galileo och GPS kombinerat blev 

resultatet bättre än GPS enskilt.   

I en studie av Cai, Gao, Pan, och Zhu (2015) undersöks och utvärderas en 

kombination med alla fyra GNSS systemen för positionsbestämning med Precise 

Point Positioning (PPP). Författarna undersöker även hur en kombination med alla 

satellitsystemen kan reducera konvergenstiden för PPP. Data för mätningarna 

samlades in via fem globala Multi-GNSS Experiment (MGEX) stationer under 

sexton dagar. Alla fem stationer var utrustade med multi GNSS-mottagare som kan 

producera observationer från Galileo, GLONASS, GPS och BeiDou. Mätningarna 

utfördes med dubbelfrekventa signaler för satellitsystem, Galileo E1/E5a, 

GLONASS G1/G2, GPS L1/L2 och BeiDou B1/B2. Avskärningsvinkeln i studien 

sattes till 10°. Information om avvikelser för klock- och banfel inhämtades från 

European Space Operation Center Germany (ESOC) för bearbetning med 

PPP.  Studien visar att en kombination med alla fyra satellitsystemen uppnår bättre 

resultat i både positionsbestämning och reducerad konvergenstid jämfört med en 

kombination med två satellitsystem. Resultatet visar till exempel att avvikelsen för 

positionsbestämning i nordlig riktning för alla satellitsystemen i kombination blev 

0,021 m jämfört med en kombination av GPS/GLONASS där avvikelsen blev 0,033 

m vilket är en markant skillnad. För konvergenstiden skiljde sig inte den fulla 

kombinationen avsevärt mycket jämfört med kombinationen GPS/GLONASS, där 

tiden i nordlig riktning var 20,5 min respektive 20,7 min. Däremot om ett GNSS-

system användes separat var skillnaden avsevärt mycket större, exempelvis hade 

GPS en tid på 86,2 min.  
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Likt studien av Cai et al. (2015) där alla GNSS system undersöktes i kombination 

med PPP har även Pan, Cai, Santerre och Zhang (2017) undersökt en kombination 

av alla GNSS system fast med absolutpositionering. Data samlades in via 47 globala 

MGEX stationer under två dagar och en kinematisk datauppsättning användes för att 

fullständigt kunna utvärdera prestandan för absolutpositionering, när det kommer 

till mätosäkerhet och tillgänglighet. Den fulla kombinationen jämfördes mot olika 

uppsättningar av GNSS system GPS separat, GPS/GLONASS, 

GPS/GLONASS/BeiDou för att se om resultatet förbättrades. Resultatet visade att 

den fulla kombinationen förbättrade mätosäkerheten i jämförelse med GPS separat 

och GPS/GLONASS i östlig riktning med 43 % respektive 29 %. För 

tillgängligheten visade resultatet på en ökning av 44 % mot GPS separat. Och när 

Galileo lades ihop med kombinationen av dem andra tre systemen ökade 

tillgängligheten med 9 %. 

Gökalp och Taşçı (2009) utförde en studie där de deformationsövervakade en 

fördämningsdamm med hjälp av fyra dubbel frekvens GPS-mottagare under statisk 

mätning. Författarna beskriver att det är mycket viktigt att utföra 

deformationsmätningar för att inspektera olika konstruktioner och byggnader för att 

förebygga katastrofer. Deformationsmätningar kräver användning av väldigt 

noggrann mätutrustning i synnerhet för strukturer hos framförallt dammar. Detta är 

på grund av de fysiska effekter som omger dammar. Med kontinuerliga mätningar 

kan deformationer upptäckas och förebyggas. Enligt Gökalp och Taşçı (2009) 

uppfyller GPS kraven för att användas till deformationsmätning och därför valdes 

GPS att användas i studien. Det huvudsakliga målet i studien var att undersöka 

deformeringar vid dammens topp som påverkas av vattenbelastning under olika 

vattennivåer och vikten av själva dammen. Ett annat mål i studien var även att se om 

GPS kunde nå de krav som ställs för deformationsmätning av dammar. För att göra 

en deformationsövervakning upprättades ett övervakningsnätverk bestående av 6 

referenspunkter och 11 objektpunkter. Mätningarna utfördes med statiskt metod 

fyra gånger under två år med dubbel frekvens GPS-mottagare. Mätningarna 

bearbetades och koordinater för punkterna bestämdes. Sedan beräknades och 

analyserades skillnader mellan sessionerna och deras koordinater. Resultatet i 

studien visar att horisontella rörelser som orsakas av vattenpåverkande effekter kan 

uppstå i mitten på dammens topp vilket visas av GPS-mätningarna. Resultatet visar 

även att GPS uppfyller kravet på noggrannheten i plan men behöver kompletteras i 

höjd av precis nivellering för deformationsmätning. Artikel publicerades 2009 då 

GPS var det enda fullt fungerande och utvecklade GNSS systemet. Men i takt med 

att GLONASS har utvecklats och BeiDou/Galileo har gått mot fasen att vara fullt 

utbyggda bör kombinationer med de olika GNSS-systemen bidra till noggrannare 

resultat för användning inom deformationsmätning.  
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I ett examensarbete utfört på Högskolan i Gävle av Eklund och Olofsson (2018) var 

syftet att utvärdera och undersöka Galileos påverkan vid snabb statisk mätning. De 

undersökte även hur Galileo kan bidra till att minska avvikelser, osäkerheter och 

observationstider i kombination med GPS och GLONASS. Statiska mätningar 

utfördes under två dagar i fyra respektive två timmar där två baslinjer mättes; med 

längderna 0,4 km och ca 2 km. Data beräknades sedan i ett bearbetningsprogram där 

kombinationerna delades upp i 10 olika tidsfönster. Fyra olika kombinationer av 

satellitsystemen testades: GPS, GPS och Galileo, GPS och GLONASS samt alla 

systemen i kombination. Resultatet från studien visade på låga osäkerheter när flera 

kombinationer användes. Lägst osäkerhet och avvikelse erhölls när alla systemen var 

i kombination. Slutsatsen från studien var att Galileo kan användas för att minska 

avvikelser, osäkerheter och observationstider när man utför snabb statisk mätning.  

Ett annat examensarbete som undersöker Galileo har skrivits vid Högskolan i Gävle 

av Johansson och Tysk (2017).  Syftet med studien var att testa tillgängligheten och 

osäkerheten mot SWEPOS i en multi-GNSS kombination. Det huvudsakliga målet 

var att ta reda på om Galileo kunde påverka satellitpositioneringen med Real Time 

Kinematic (RTK) mätningar. Metoden utfördes i svåra skogs- och urbana miljöer 

med olika avskärningsvinklar. Resultatet visade att vid lägre vinkel 15° fanns ingen 

fördel med att använda Galileo men däremot vid högre avskärningsvinkel 25° och 

35° var det i många fall avgörande för att erhålla fixslösning.  
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3 Metod 

Studien utfördes på Gävle flygplats i Rörberg som är beläget sydväst om Gävle. 
GNSS systemet Galileo testas separat mot GPS/GLONASS och systemen 
kombinerat. De metoder som användes i studien var metoderna statisk mätning i 
lokalt nätverk, lokalt nätverk med anslutning till en SWEPOS referensstation 
och efterberäkning av enkelfrekvenser för det lokala nätverket. För de statiska 
mätningarna användes tre GNSS-mottagare av märket Leica användes. Data från 
mätningarna processades och analyserades i Leica Infinity version 3.2.0.  

3.1 Förarbeten 

Flera förberedelser utfördes innan de statiska mätningarna kunde genomföras för att 

undvika eventuella fel och göra mätningarna så okomplicerade som möjligt. Gävle 

flygplats rekognoserades 5 april 2019 för att undersöka vilka pelare som var mest 

lämpade för mätningarna. Det finns fem pelare runt om flygfältet men endast tre 

skulle användas i studien. Därför valdes de pelarna som hade minst risk för att 

utsättas för flervägsfel och för att erhålla lämpliga baslinjer mellan GNSS-

mottagarna. Se figur 1 för använda pelare. 

 

Figur 1. Karta över använda pelare från Google Earth. 
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För att planera mätningarna med så många Galileo satelliter som möjligt användes 

Lantmäteriets, SWEPOS onlinetjänst ”satellitprediktion”. Onlinetjänsten fungerar 

som ett verktyg för att se GNSS-satelliter vid en angiven tidpunkt och position. 

Information hämtades som visade predikterade satelliter och DOP-värden för 

Galileo separat och tillsammans med GPS och GLONASS med elevationsvinkeln 10° 

(bilaga A). Bilder också så kallade ”skyplot” som visualiserar satelliternas banor och 

geometri för angiven plats och tid (bilaga B). Med den erhållna informationen från 

satellitprediktionen kunde bra förutsättningar ges till den planerade mätdagen med 

ett antal skiftande Galileo satelliter med olika PDOP-värden som var synliga för den 

angivna platsen och tidpunkten. 

För att kunna erhålla tillfredställande koordinater för de statiska mätningarna valdes 

sessioner med minst tre timmar. Sessionstiden valdes till 9 timmar med 3 sessioner 

på tre timmar. Dessa sessioner valdes då statisk mätning under en längre tid erhåller 

en noggrannare positionsbestämning på grund av medeltalsbildning. 

3.2 GNSS mätningar 

 Mätningarna utfördes 12 april 2019 på Gävle 

flygplats i Rörberg som är beläget sydväst om Gävle. 

Tre GNSS-mottagare som kunde ta emot Galileo 

signaler användes, Leica GS10, Leica GS15 och Leica 

GS18T. GNSS-mottagarna placerades på fasta 

betongpelare utspridda runt om flygfältet. 

Leica GS18T placerades på pelare 1 ovanpå 

en ”translation stage” för att kunna göra bestämda 

förflyttningar i N- och E-led mellan sessionerna. 

Med ”translation stage” finns alternativet att utföra 

bestämda förflyttningar på upp till 40 mm i vardera 

led. GNSS-mottagarna Leica GS10 och Leica GS15  

placerades på pelare två respektive tre (figur 2). 

Mätningarna utfördes statiskt med inställningarna 

rådata loggning på GS sensorerna, 

loggningsintervallet ställdes till 15 sekunder och en 

elevationsvinkel på 10°. Samtliga GNSS-mottagare 

ställdes in på att samla observationer från GPS, 

GLONASS och Galileo. 

 
Figur 2. ”Translation stage” där 
bestämda förflyttningar kan utföras 
(Foto M. Bagherbandi, 2018). 
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Figur 3. Pelare med mottagarna GS18T med ”translation stage”, GS15 och GS10. 

Den 12 april bestämdes ett observationsintervall på tre timmar för tre sessioner. 

Mellan session 1 och 2 utfördes en förflyttning av Leica GS18T på 4 mm i N- samt 

E-led med ”translation stage”. Mellan session 2 och 3 utökades förflyttning från 4 

mm till 9 mm i både N- och E-led det vill säga en förflyttning på 5 mm i vardera led. 

Mätningarna utfördes i referenssystemet SWEREF 99 16 30 och höjdsystemet 

RH2000. 

3.3 Bearbetning och analys 

Data som samlades in importerades till Leica Infinity för bearbetning och analys. 

Leica Infinity är en användarvänlig geospatial programvara inom mätteknik. Den är 

utformad för att hantera, kombinera, bearbeta, analysera och kvalitetskontrollera 

mätdata. Parametrarna som användes vid bearbetningen av data för samtliga 

sessioner sattes utifrån mätningarna och den omkringliggande miljön för att erhålla 

korrekta beräkningar.  

Följande beräkningsparametrar valdes:  

• Avskärningsvinkel: 10°. 

• Loggningsintervall: 15 sekunder, densamma som vid mätningarna. 

• Använda satelliter: Galileo, GPS och GLONASS separat samt i 
kombination. 

• Bandata: Utsända bandata samt precisa bandata. 

• Ellipsoid: GRS 80. 

• Frekvenser: L1, L2, L5, E1, E5a, E5b och E5ab beroende på använda 
satellitsystem. 

• Lösningstyp: Fixlösning. 
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• Troposfärsmodell: VMF med GPT2 modell. 

• Jonosfärsmodell: Ingen, jonosfärsmodell för Galileo saknades. 

 

3.3.1 Bearbetning av statisk mätning i lokalt nätverk 

För bearbetning och beräkning av koordinaterna för pelarna så definierades 

koordinatsystemet enligt SWEREF 99 16 30, höjdsystemet enligt RH2000 och 

enligt geoidmodellen SWEN17_RH2000. Samtliga satellitsystem (Galileo, GPS och 

GLONASS) användes separat för alla sessionerna samt i kombinationerna 

Galileo/GPS, Galileo/GLONASS, GPS/ GLONASS och alla tre satellitsystemen i 

kombination med varandra. Utsända bandata valdes att användas vid denna metod då 

flera mottagare och baslinjer används vilket eliminerar felkällor som precisa bandata 

hade korrigerat (Lantmäteriet, 2013). 

Figur 4. Skiss över processade baslinjer i lokalt nätverk. 
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Mätningarna den 12 april hade en simultan sessionstid på nio timmar mellan GNSS-

mottagarna och med ett observationsintervall på tre timmar för tre sessioner. 

Mellan session 1 och 2 utfördes en förflyttning på 4 mm i N- och E-led på pelare 1. 

Mellan session 2 och 3 utökades förflyttningen till 9 mm i både N- och E-led (tabell 

2). Innan data processades definierades ett tidsfönster för respektive session på exakt 

tre timmars simultan mätning mellan GNSS-mottagarna. För att beräkna noggranna 

koordinater för pelare 1 (Leica GS18T) processades baslinjer mellan pelarna. Pelare 

3 användes som referensstation för första processandet med pelare 1 och 2 som 

mottagande stationer (rover). Vid andra processandet användes pelare 2 som 

referensstation och endast pelare 1 som mottagande station, se figur 4. Dessa 

processer utfördes för att kunna erhålla genomsnittliga koordinater på pelare 1 för 

session 1. För session 2 och 3 upprepades samma procedur som vid processandet av 

session 1.  

Tabell 1. Sammanfattad information för GNSS-mätning. 

 Mottagare Session Starttid Sluttid Förflyttning (N) Förflyttning (E) 

Pelare 1 GS18T 1 09:05 12:05 0 mm 0 mm 

 
 2 12:10 15:10 4 mm 4 mm 

    3 15:14 18:14 5 mm 5 mm 

Pelare 2 GS10 1 09:05 12:05     

 
 2 12:10 15:10   

    3 15:14 18:14     

Pelare 3 GS15 1 09:05 12:05     

 
 2 12:10 15:10   

    3 15:14 18:14     
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3.3.2 Bearbetning av lokalt nätverk med anslutning mot MAR7 

För att kunna utföra en statisk mätning med anslutning mot en extern 

referensstation behövdes data inhämtas med kända koordinater för stationen. I 

denna studie hämtades data för SWEPOS referensstationen MAR700SWE (MAR7) 

som är belägen i Mårtsbo, Gävle från EUREF Permanent GNSS Network. MAR7 är 

förutom en SWEPOS station också en International GNSS Service (IGS) station som 

erbjuder GNSS tjänster globalt. Stationen består av en TRIMBLE NETR9 

mottagare, antenn LEIAR25.R3 LEIT och är inställd för att ta emot signaler från 

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou och signaler från regionala satellitsystem 

(EUREF, 2019). För att få fram genomsnittliga koordinater för pelare 1 så utfördes 

en första processandet där MAR7 sattes som referensstation och samtliga pelare som 

mottagande stationer för att skapa baslinjer från MAR7 till pelarna. Efter det första 

processandet utfördes resterande processer som vid bearbetningen av det lokala 

nätverket. För bearbetningen med anslutning mot MAR7 sattes bandata till precisa 

bandata. Linjärkombination användes som jonosfärsmodell mellan MAR7 och 

pelarna. Detta för att kunna erhålla bra värden på MAR7 för efterberäkning på 

grund av en längre baslinje (17 km).  

3.3.3 Bearbetning av enkelfrekvenser i lokalt nätverk 

Den statiska mätningen i lokalt nätverk bearbetades även med enkelfrekvenser. 

Detta prövades för att ett bättre resultat kan erhållas än vad en linjärkombination 

kan ge (Lantmäteriet, 2015) vid korta baslinjer (i synnerhet vid kortare baslinjer än 

5 km). Vid baslinjer kortare än 5 km bedöms jonosfärs- och troposfärspåverkan vara 

omkring desamma vid de observerade stationerna och elimineras därmed vid 

efterberäkning (Lantmäteriet, 2015). Utsända bandata användes för denna metod då 

samma förhållanden gäller som statisk mätning i lokalt nätverk. För Galileo användes 

frekvensen E5a, för GPS L1 och för GLONASS användes frekvensen L1 benämnt 

den samma som GPS men med en annan frekvens. Processandet utfördes på samma 

sätt som vid den statiska bearbetningen.   
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3.4 Sammanställning och beräkning 

De erhållna resultaten i form av koordinater i plan “Northing” och “Easting” (N och 

E) för pelare 1 med de respektive satellitsystem enskilt och med de olika 

kombinationerna noterades i Microsoft Excel för att utföra vidare beräkningar. De 

beräkningar som utfördes i Excel är differensen mellan pelare 1:s faktiska 

förflyttning (f) och den uppmätta förflyttningen (m) mellan sessionerna. För att 

beräkna fram den faktiska förflyttningens avvikelse mellan sessionerna användes 

formeln för radiell avvikelse (ekvation 1). För att beräkna fram den uppmätta 

förflyttningens avvikelse användes ekvation 2, där differensen mellan sessionernas N 

och E före och efter förflyttning beräknades. För att jämföra avvikelserna för de 

olika satellitsystemen enskilt och i de olika kombinationerna beräknades differensen 

mellan avvikelserna för den faktiska och mätta förflyttningen (ekvation 3).  

 
𝑟(𝑓) = √𝑁𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

2 + 𝐸𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
2 

 

(1) 

 𝑟(𝑚) = √(𝛥𝑁)2 + (𝛥𝐸)2 (2) 

 

där 𝑟 är den radiella avvikelsen [m], 𝑓 den faktiska förflyttningen [m] och 𝑚 den 

uppmätta förflyttningen [m]. Vilka tillsammans ger differensen mellan de radiella 

avvikelserna enligt: 

∆𝒓 = 𝒓(𝒇) − 𝒓(𝒎) (3) 

                 

Resultatet från studien presenterades i form av tabeller och figurer för respektive 

satellitsystem enskilt och i de olika kombinationerna. De resulterande koordinaterna 

kan ses i bilaga C.  
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4 Resultat 

Resultatet av Galileos avvikelse enskilt och i de olika kombinationerna samt i 

jämförelse med GPS och GLONASS från de kontrollerade förflyttningarna av 

deformationsmätningarna är varierande. Det visar att det skiljer för de olika 

metoderna statisk mätning i lokalt nätverk, statisk mätning med anslutning mot 

MAR7 och statisk mätning med efterberäkning av enkelfrekvens.  

Mätningarna hade ett observationsintervall på tre timmar för tre sessioner och med 

en simulerad förflyttning på 4 mm i N- samt E-led mellan session 1 och session 2. 

Mellan session 2 och 3 utökades förflyttningen med 5 mm i både N- och E-led det 

vill säga en ökning till sammanlagt 9 mm i vardera led. 

För att kontrollera resultatet undersöktes RMS-värden för baslinjer och punkter; 

även ”loop and misclosure” undersöktes och två sådan rapport kan ses i bilaga D. 

Värdena låg på millimeternivå där lokalt nätverk och efterbearbetning av 

enkelfrekvens påvisade lägst och anslutning mot MAR7 visade högst. 

Resultatet för statisk mätning i lokalt nätverk (tabell 2, figur 5) visar att Galileo 

mellan session 1 och session 2 har en avvikelse på millimeternivå. I jämförelse med 

GPS och GLONASS för sessionerna 1–2 så erhåller Galileo dock den högsta 

avvikelsen där GPS har lägst avvikelse och GLONASS hamnar mellan de två GNSS-

systemen. Det kan även noteras att systemen enskilt och i kombination ligger under 

den faktiska förflyttningen i Easting där Galileo har störst avvikelse från det sanna 

värdet. För sessionerna 2–3 visar resultatet att Galileo har fått en lägre avvikelse 

jämfört med session 1–2 och fortsatt erhåller ett värde på millimeternivå och även 

att systemen går över den faktiska förflyttningen.  

Jämfört med GPS och GLONASS för sessionerna 2–3 så hamnar Galileo:s avvikelse 

mellan de två GNSS-systemen där GPS har lägst avvikelse och GLONASS har högst 

avvikelse. Mellan sessionerna 1–3 visar resultatet att Galileo har fått en liten ökning 

av avvikelsen jämfört med sessionerna 2–3 men erhåller fortsatt ett värde på 

millimeternivå. I jämförelse med GPS och GLONASS för sessionerna 1–3 får 

Galileo den högsta avvikelsen och GPS den lägsta avvikelsen medan GLONASS 

erhåller en avvikelse mellan de två GNSS-systemen.  

Resultatet för de olika kombinationerna (tabell 3, figur 5) visar att med GPS och 

GLONASS i kombination uppnås den lägsta avvikelsen och med alla systemen i 

kombination uppnås efter GPS och GLONASS den lägsta avvikelsen.  
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Tabell 2. Statisk mätning i lokalt nätverk, enskilt (anges i mm). 

Satellitsystem Session Δ N  Δ E r(f) r(m) Δ r 

GPS 1-2 4.5 3.9 5.66 5.95 -0.29 

  2-3 4.7 5.1 7.07 6.94 0.13 

  1-3 9.2 9.0 12.73 12.87 -0.14 

Galileo 1-2 4.4 1.8 5.66 4.75 0.91 

  2-3 4.8 5.8 7.07 7.53 -0.46 

  1-3 9.2 7.6 12.73 11.93 0.80 

GLONASS 1-2 3.6 3.4 5.66 4.95 0.71 

  2-3 5.4 5.9 7.07 8.00 -0.93 

  1-3 9.0 9.3 12.73 12.94 -0.21 

 

Tabell 3. Statisk mätning i lokalt nätverk, kombination (anges i mm). 

Satellitsystem Session Δ N  Δ E r(f) r(m) Δ r 

GPS & Galileo 1-2 4.5 3.6 5.66 5.76 -0.10 

  2-3 4.2 5.3 7.07 6.76 0.31 

  1-3 8.7 8.9 12.73 12.45 0.28 

GLONASS & 
Galileo 

1-2 4.1 2.6 5.66 4.85 0.81 

2-3 5.0 5.6 7.07 7.51 -0.44 

  1-3 9.1 8.2 12.73 12.25 0.48 

GPS & 
GLONASS 
  

1-2 4.1 3.9 5.66 5.66 0.00 

2-3 4.9 5.1 7.07 7.07 0.00 

  1-3 9.0 9.0 12.73 12.73 0.00 

GPS, GLONASS 
& Galileo 

1-2 4.2 3.6 5.66 5.53 0.13 

2-3 4.6 5.3 7.07 7.02 0.05 

  1-3 8.8 8.9 12.73 12.52 0.21 
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Figur 5. Plottade värden för faktiska och mätta förflyttningarna. 
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För lokalt nätverk med anslutning mot MAR7 användes (tabell 4, figur 6) visar 

resultatet att Galileo enskilt har en markant ökning av avvikelsen gentemot den 

statiska mätningen i lokalt nätverk (tabell 2) för sessionerna 1–2. I jämförelse med 

GPS och GLONASS för sessionerna 1–2 så erhåller Galileo den högsta avvikelsen 

där GLONASS har lägst avvikelse och GPS hamnar mellan de två GNSS-systemen. 

För sessionerna 2–3 visar resultatet att Galileo har fått en lägre avvikelse jämfört 

med session 1–2 men erhåller dock en hög avvikelse. Jämfört med GPS och 

GLONASS för sessionerna 2–3 har Galileo fortsatt den högsta avvikelsen där GPS 

erhåller den lägsta avvikelsen och GLONASS avvikelse hamnar mellan de två GNSS-

systemen. Mellan sessionerna 1–3 visar resultatet att Galileo har fått en markant 

minskning på den radiella avvikelsen jämfört med tidigare sessioner. I jämförelse 

med GPS och GLONASS för sessionerna 1–3 får Galileo den lägsta avvikelsen och 

GLONASS den högsta avvikelsen medan GPS erhåller en avvikelse mellan de två 

GNSS-systemen. Likt statisk mätning i lokalt nätverk har systemen enskilt och i 

kombination samma problem i Easting för sessionerna, dock med mycket högre 

spridning. 

Resultatet för de olika kombinationerna (tabell 5, figur 6) visar likt den statiska 

mätningen (tabell 3) att med GPS och GLONASS i kombination uppnås den lägsta 

avvikelsen och därefter alla satellitsystemen tillsammans.  

Tabell 4. Lokalt nätverk med anslutning mot MAR7, enskilt (anges i mm). 

Satellitsystem Session Δ N  Δ E r(f) r(m) Δ r 

GPS 1-2 5.5 4.1 5.66 6.86 -1.20 

  2-3 4.6 5.2 7.07 6.94 0.13 

  1-3 10.1 9.3 12.73 13.73 -1.00 

Galileo 1-2 9.7 -0.2 5.66 9.70 -4.04 

  2-3 2.1 3.9 7.07 4.43 2.64 

  1-3 11.8 3.7 12.73 12.37 0.36 

Glonass 1-2 5.0 -0.9 5.66 5.08 0.58 

  2-3 3.3 8.4 7.07 9.03 -1.96 

  1-3 8.3 7.5 12.73 11.19 1.54 
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Tabell 5. Lokalt nätverk med anslutning mot MAR7, kombination (anges i mm). 

Satellitsystem Session Δ N  Δ E r(f) r(m) Δ r 

GPS & Galileo 1-2 7.0 3.9 5.66 8.01 -2.35 

  2-3 2.6 4.8 7.07 5.46 1.61 

  1-3 9.6 8.7 12.73 12.96 -0.23 

GLONASS & 
Galileo 

1-2 8.5 0.6 5.66 8.52 -2.86 

2-3 1.9 5.4 7.07 5.72 1.35 

  1-3 10.4 6.0 12.73 12.00 0.73 

GPS & 
GLONASS 
  

1-2 4.6 2.7 5.66 5.33 0.33 

2-3 4.7 5.9 7.07 7.54 -0.47 

  1-3 9.3 8.6 12.73 12.67 0.06 

GPS, GLONASS 
& Galileo 

1-2 6.3 2.9 5.66 6.94 -1.28 

2-3 3.1 5.3 7.07 6.14 0.93 

  1-3 9.4 8.2 12.73 12.47 0.26 
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Figur 6. Plottade värden för faktiska och mätta förflyttningarna där. 
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För statisk mätning med efterberäkning av enkelfrekvens (tabell 6, figur 7) visar 

resultatet att mellan sessionerna 1–2 för Galileo med frekvensen E5a erhålls en 

avvikelse på millimeternivå. Jämfört med GPS (L1) och GLONASS (L1) för 

sessionerna 1–2 så erhåller Galileo den högsta avvikelsen där GPS har lägst avvikelse 

och GLONASS hamnar mellan de två GNSS-systemen. För sessionerna 2–3 visar 

resultatet att Galileo har fått en betydligt lägre avvikelse jämfört med session 1–2 

och erhåller en väldigt låg avvikelse. Jämfört med GPS och GLONASS för 

sessionerna 2–3 har Galileo den lägsta avvikelsen, GLONASS har den högsta 

avvikelsen och GPS hamnar mellan de två GNSS-systemen. Mellan sessionerna 1–3 

visar resultatet att Galileo har fått en ökning av avvikelsen jämfört med tidigare 

sessioner. I jämförelse med GPS och GLONASS för sessionerna 1–3 får Galileo den 

högsta avvikelsen och GPS den lägsta avvikelsen medan GLONASS erhåller en 

avvikelse mellan de två GNSS-systemen.  

Tabell 6. Statisk mätning med efterberäkning av enkelfrekvens, enskilt (anges i mm). 

Satellitsystem Frekvens Session Δ N  Δ E r(f) r(m) Δ r 

GPS L1 1-2 4.1 4.0 5.66 5.73 -0.07 

  L1 2-3 4.5 4.7 7.07 6.51 0.56 

  L1 1-3 8.6 8.7 12.73 12.23 0.50 

Galileo E5a 1-2 5.0 1.5 5.66 5.22 0.44 

  E5a 2-3 4.3 5.5 7.07 6.98 0.09 

  E5a 1-3 9.4 7.0 12.73 11.64 1.09 

Glonass L1 1-2 4.0 3.6 5.66 5.38 0.28 

  L1 2-3 5.0 6.3 7.07 8.04 -0.97 

  L1 1-3 9.0 9.9 12.73 13.38 -0.65 
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Figur 7. Plottade värden för faktiska och mätta förflyttningarna. 
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5 Diskussion 

Det presenterade resultatet från studien visar blandad framgång för Galileo med 

varierande resultat för de olika metoderna och även för de olika sessionerna (figur 

17). Satellitprediktionen visade att Galileo generellt hade fler satelliter på 

eftermiddagen. De blandade resultaten kunde dock även ses hos de andra GNSS-

systemen. 

När bearbetningen påbörjades uppmärksammades att Galileo inte kunde få en 

jonosfärsmodell, ett annat alternativ hade varit att minimera jonosfärens påverkan 

genom att använda jonosfärsfri linjärkombination. Men eftersom detta bara kan 

tillämpas på frekvenserna L1 och L2 så var det inte en relevant lösning för studien. 

Efter många försök att lösa detta bestämdes att inte använda någon modell för något 

GNSS-system för att få samma förutsättningar. Detta kan ha en påverkan på 

resultatet men enligt Lilje, Engfeldt och Jivall (2007) är jonosfärspåverkan beroende 

på avståndet mellan stationer eftersom jonosfären kommer se likadan ut för 

stationerna om korta avstånd används. Dock kan märkbara skillnader upptäckas 

redan vid ett avstånd på 1 km vilket också är avståndet för den längsta baslinjen som 

använts vid statisk mätning i lokalt nätverk och med efterberäkning av 

enkelfrekvenser. Lantmäteriets jonosfärsmonitor gör det möjligt att se jonosfärens 

påverkan vid GNSS/RTK-mätningar för olika platser i Sverige. Jonosfärens 

påverkan för mätdagen (bilaga E) undersöktes för att se hur stor påverkan jonosfären 

kunde ha då vi valt att bearbeta utan jonosfärsmodell. Enligt jonosfärsmonitorn så 

har jonosfären en obetydlig ökning av avvikelsen och möjligheten för att erhålla 

fixlösning påverkas inte. Därför är nog påverkan inte nämnvärt stor och resultaten är 

intressanta att undersöka. 

Flervägsfel är alltid något man bör ta i beaktning när man mäter med GNSS-system. 

Mätningarna har utförts i en miljö som för alla pelare är ganska öppen och den 

vegetationen som finns är låg. Några större reflektioner från andra objekt som trafik 

eller byggnader bör inte heller ha uppstått. Eftersom studien utfördes på Gävle 

flygplats där flygtrafiken var minimal med enstaka flygplan per dag och avstånden till 

byggnaderna tämligen långa. Om risken för att eventuella flervägsfel påverkar 

mätningar kan en ”choke ring antenn” användas.  



25 
 

I studien valdes observationstider för sessionerna på tre timmar (tabell 1). Dessa 

observationstider hade kunnat vara längre för att bedöma resultatet ännu 

noggrannare eftersom de faktiska förflyttningarna är på millimeternivå. Vidare 

kunde förflyttningarna ha utförts på centimeter nivå för att kunna se och utvärdera 

avvikelser för de olika GNSS-systemen. Men det är fortfarande väldigt intressant att 

se resultatet av Galileo:s prestation med dessa observationstider samt förflyttningar 

på millimeternivå. Då deformationer har olika påverkan på det material eller objekt 

man vill undersöka så är det intressant att se avvikelsen vid olika “nivåer” som 

millimeter och centimeter. 

5.1 Statisk mätning i lokalt nätverk 

Vid bearbetningen av session 1 uppmärksammades bristande signalstyrka för 

satelliterna E11, E12 och E19 till mottagarna, framförallt till mottagaren (GS10) vid 

pelare 3. Problemet upptäcktes i en detaljerad rapport från Leica Infinity, exempel 

på en sådan kan ses i bilaga F. Detta gjorde att det blev svårt att erhålla fixlösning för 

alla observationer vid frekvensen E5a. Satelliterna uteslöts för de observationer när 

signalstyrkan var dålig. Resultatet blev ett lägre antal observationer och fixlösningar 

med ett högre procenttal för fixlösningar och istället erhölls högre DOP-värden och 

större residualer. Den radiella avvikelsen utan satelliterna blev dock bättre men 

eftersom residualerna, DOP- och 2DCQ-värdena visar på en försämring av 

mätningen och därmed indikerar att det inte borde vara korrekt, och därmed 

beslutades det att satelliterna skulle ingå i bearbetningen. Detta för att erhålla en 

korrekt och rättvis bedömning av Galileo. Dessa satelliter gjorde ingen påverkan vid 

lokalt nätverk med anslutning mot MAR7 men vid efterberäkning av 

enkelfrekvenser kunde skilda resultat även ses. Med samma utvärdering och 

resonemang som tidigare bestämdes det att satelliterna skulle användas där också. 

Resultatet för den statiska mätningen i lokalt nätverk visar på väldigt låga avvikelser, 

generellt på millimeternivå för respektive GNSS-system och med systemen i olika 

kombinationer. Vilket kan förklaras av att ett lokalt nät har använts med väldigt 

korta baslinjerna med avstånd från pelare 1 till pelare 2 och 3 på 1 km respektive 0,4 

km. En rekommendation baserat på denna studie är att Galileo utan andra GNSS-

system kan användas vid deformationsmätning i plan för statisk mätning i lokalt 

nätverk. Men dock är det till stor fördel att använda ett flertal GNSS-system då 

tillgången till satelliter ökar vilket bidrar till lägre avvikelser. Då man till exempel 

kan höja elevationsvinkeln för att undvika eventuella flervägsfel och därmed utesluta 

tveksamma satelliter.  
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För Galileo session 1–2 (tabell 2, figur 5) visar resultatet på en sämre uppskattning 

av avvikelsen i Easting. En spekulation för detta kan baseras på satellitprediktionen 

som utfördes innan mätningarna. I satellitprediktionen visas för Galileo att på 

förmiddagen var det färre satelliter synliga och således erhölls även högre PDOP 

värden än de andra GNSS-systemen vilket även kunde ses i bearbetningen. Det kan 

även vidare spekuleras i att några satelliter hade bristande signalstyrka som ovan 

nämnt vilket kan ha påverkat resultatet. 

Resultatet för GPS och GLONASS i kombination (tabell 3, figur 5) visar på väldigt 

låga avvikelser (0.00 mm) om inte helt exakta för alla sessioner. Däremot visar 

systemen enskilt istället för GPS att avvikelsen generellt mellan alla sessioner är låga 

(<0,3 mm) medan GLONASS erhåller generellt högre värden för avvikelsen (>0,5 

mm). Detta kan vara beroende av flera faktorer eller bara ren tillfällighet. Efter att 

båda dessa GNSS-system undersökt noggrannare kunde dock ingen förklaring 

påträffas. Vilket med försiktighet i studien bör förklaras som en tillfällighet av 

prestationen för dessa system i kombination. 

5.2 Lokalt nätverk med anslutning mot MAR7 

En högre avvikelse kunde generellt ses i resultatet för statisk mätning med 

anslutning mot MAR7 (tabell 4 & 5, figur 6). Istället kunde ett resultat på några 

millimeter uppnås. Skillnaden är markant från den statiska mätningen i det lokala 

nätverket och efterberäkning av enkelfrekvenser. Detta på grund av flera felkällor 

som uppkommer, till exempel större påverkan av jonosfär och troposfär. En 

förbättring hade möjligtvis varit om en till SWEPOS referensstation hade använts 

vid processandet. 

Med enskilda system kunde man även se att olika GNSS-system presterade bäst vid 

olika sessioner vilket inte kunde ses lika tydligt i någon annan metod. Vid 

kvalitetskontrollen uppmärksammades att baslinjernas RMS-värde var högre mellan 

MAR7 och mottagarna än för baslinjerna mellan mottagarna vilket resultatet 

speglar. 
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5.3 Lokalt nätverk med efterberäkning av enkelfrekvens 

Vid lokalt nätverk med efterberäkning av enkelfrekvenser var det inte alla 

frekvenser för Galileo som kunde uppnå fixlösning. E1 som var den tänka 

frekvensen att använda då den har samma centerfrekvens som L1 för GPS och en 

liknande frekvens som för GLONASS L1, men den frekvensen fick istället en 

flytande lösning. E5a och E5b visade sig vara de frekvenser som kunde få en 

fixlösning för Galileo. Valet blev då att använda E5a efter att frekvensen visade bäst 

resultat. Frekvensen E5a använder samma frekvens som L5 för GPS men tyvärr 

kunde inte den frekvensen användas för GPS då alla mottagare inte kunde utnyttja 

den frekvensen.   

Resultaten visar blandade avvikelser för alla systemen, där varje system kunde 

erhålla låga avvikelser mellan två sessioner men även väldigt höga för andra (tabell 

5). Visserligen är avvikelserna under millimeternivå med enstaka observationer i 

närheten av 1 mm men spridningen är hög för alla systemen. Jämfört med den 

statiska mätningen i lokalt nätverk där alla frekvenser användes anses efterberäkning 

av enkelfrekvensernas avvikelse vara högre. Endast Galileo skulle kunna ses ha fått 

en positiv påverkan av enkelfrekvens även om den inte är stor och oregelbunden. 

Enligt denna studie skulle statisk mätning med efterberäkning av enkelfrekvens 

kunna användas vid korta baslinjer men flera frekvenser är fortfarande att 

rekommenderas då ett stabilare resultat erhålls. 

5.4 Etiska aspekter  

Detta arbete kommer inte att innefatta kontakt med minderåriga, personer i utsatt 

position, minoritetsgrupper eller djurförsök.   

5.5 Hållbar utveckling 

Galileo ska bidra till en noggrannare positionsbestämning och navigering (ESA, 

2017). Detta kan bidra till att underlätta vid räddningsarbeten och minimera 

onödiga tider och resurser inom infrastrukturen och industrin. 

Deformationsövervakning kräver låg osäkerhet för riskreducering, förhindra 

katastrofer och för att få förståelse av strukturers hälsa och dynamik. Metoden i 

denna studie är statisk mätning där osäkerheterna ligger på millimeternivå och kan 

med fördel användas vid deformationsmätningar för att förhindra ovannämnda. I 

förlängning kan informationen användas för att förebygga risken för katastrofer och 

ekonomiska konsekvenser i samhället. 
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6 Slutsats 

Efter att resultatet har analyserats kunde följande slutsatser dras: 

• Resultatet visar att lokalt nätverk med anslutning mot en extern 

referensstation inte bör rekommenderas för deformationsmätning. 

Anledning till detta är att resultatet har visat på höga och spridda avvikelser 

för Galileo, GPS och GLONASS enskilt och i kombination. Detta på grund 

av flera felkällor som uppkommer när man använder längre baslinjer, till 

exempel större påverkan av jonosfären och troposfären.  

• Statisk mätning med efterberäkning av enkelfrekvens kan användas vid 

deformationsmätning när korta baslinjer används som i studien ca 1 km och 

kortare. Efterberäkning av enkelfrekvens kan detektera mm förflyttningar i 

ett lokalt nätverk med km avstånd. Användning av fler frekvenser kan dock 

bidra till att få mer pålitliga resultat.  

• Galileo kan användas vid deformationsmätning för statisk mätning i lokalt 

nätverk. Galileo visar avvikelser på millimeternivå och bidrar till förbättring 

när systemet är i kombination med GPS och GLONASS. GNSS-systemen 

bör användas i kombination men fungerar även enskilt vid statisk mätning i 

lokalt nätverk. 

• För dagen som mätningarna utfördes på, kunde olika slutsatser dras vid 

statisk mätning i lokalt nätverk: 

- GPS erhöll lägst avvikelse när systemen testades enskilt. 

- Vid kombination kunde GPS & GLONASS få lägst avvikelse. 

• Efter denna studies utförande kan det konstateras att Galileo har en liknande 

prestanda som de andra GNSS-systemen fast Galileo fortfarande inte är fullt 

utvecklat. Resultatet i studien visar att Galileo enskilt har samma potential 

som GPS och GLONASS och upptäcker mm förflyttningar i ett lokalt 

nätverk. Vid användning av systemen i kombination kan studien konstatera 

att GPS, GLONASS och Galileo bör användas tillsammans då de erhöll låga 

avvikelser. Med detta kan man se att Galileo bidrar till en förbättring när 

GNSS-systemen används i kombination. 
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6.1 Framtida studier 

Då Galileo inte är fullbordat ännu kan med fler satelliter en liknande studie utföras. 

En annan undersökning skulle kunna innefatta längre observationstider för att se dess 

påverkan på resultatet. Det hade även varit intressant att se hur Galileo kan 

detektera förflyttningar med endast en mottagare med till exempel metoden Precise 

Point Positioning under olika scenarion. Vidare skulle man även kunna undersöka 

hur Galileo skiljer sig med utsända- och precisa bandata. 
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Bilaga A. Satellitprediktion över Gävle flygplats 

2019-04-12 från Lantmäteriet 

 

Figur 1. Satellitprediktion för Galileo den 12 april från Lantmäteriet. 
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Figur 2. Satellitprediktion för alla konstellationer den 12 april från Lantmäteriet. 
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Bilaga B. Skyplot över Gävle flygplats 2019-04-12 

från Lantmäteriet 

Figur 1. Skyplot för Galileo den 12 april från Lantmäteriet. 
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Figur 2. Skyplot för alla satellitsystem den 12 april från Lantmäteriet. 

 

 

 

 



36 
 

Bilaga C. Resulterade koordinater vid bearbetning 

Tabell 1. Statisk mätning i lokalt nätverk (anges i meter). 

Satellitsystem Session Northing Easting 

GPS 1 6720274.3591 174950.8888 

  2 6720274.3546 174950.8849 

  3 6720274.3499 174950.8798 

Galileo 1 6720274.3606 174950.8876 

  2 6720274.3562 174950.8858 

  3 6720274.3514 174950.8800 

GLONASS 1 6720274.3591 174950.8875 
 

2 6720274.3555 174950.8841 

  3 6720274.3501 174950.8782 

GPS & Galileo 1 6720274.3594 174950.8887 
 

2 6720274.3549 174950.8851 
 

3 6720274.3507 174950.8798 

GLONASS & 
Galileo 

1 6720274.3599 174950.8877 

2 6720274.3558 174950.8851 
 

3 6720274.3508 174950.8795 

GPS & 
GLONASS 

1 6720274.3590 174950.8885 
 

2 6720274.3549 174950.8846 
 

3 6720274.3500 174950.8795 

GPS, GLONASS 
& Galileo 

1 6720274.3593 174950.8885 

2 6720274.3551 174950.8849 

  3 6720274.3505 174950.8796 
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Tabell 2. Lokalt nätverk med anslutning mot MAR7 (anges i meter). 

Satellitsystem Session Northing Easting 

GPS 1 6720273.5734 174950.4299 

  2 6720273.5679 174950.4258 

  3 6720273.5633 174950.4206 

Galileo 1 6720273.5810 174950.4262 

  2 6720273.5713 174950.4264 

  3 6720273.5692 174950.4225 

GLONASS 1 6720273.5695 174950.4245 
 

2 6720273.5645 174950.4254 

  3 6720273.5612 174950.4170 

GPS & Galileo 1 6720273.5756 174950.4297 
 

2 6720273.5686 174950.4258 
 

3 6720273.5660 174950.4210 

GLONASS & 
Galileo 

1 6720273.5756 174950.4263 

2 6720273.5671 174950.4257 
 

3 6720273.5652 174950.4203 

GPS & 
GLONASS 

1 6720273.5716 174950.4285 

2 6720273.5670 174950.4258 
 

3 6720273.5623 174950.4199 

GPS, GLONASS 
& Galileo 

1 6720273.5739 174950.4287 

2 6720273.5676 174950.4258 

  3 6720273.565 174950.4205 

 

Tabell 3. Statisk mätning med efterberäkning av enkelfrekvens (anges i meter). 

Satellitsystem Session Northing Easting 

GPS 1 6720274.3599 174950.8891 

  2 6720274.3558 174950.8851 

  3 6720274.3513 174950.8804 

Galileo 1 6720274.3629 174950.8869 

  2 6720274.3579 174950.8854 

  3 6720274.3536 174950.8799 

GLONASS 1 6720274.3616 174950.8877 
 

2 6720274.3576 174950.8841 

  3 6720274.3526 174950.8778 
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Bilaga D. Loop and Misclosure Report från Leica 

Infinity 
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Bilaga E. Jonosfärspåverkan 

 

 

Figur 1. Jonosfärens påverkan för GNSS/RTK-mätningar den 12 april från Lantmäteriet 

Figur 3. Beskrivning av jonosfärmonitor från Lantmäteriet 

Alla tider anges i UTC. Under svensk normaltid lägg på 1 timme på UTC och under 

svensk sommartid lägg på 2 timmar. 

Hämtad 2019-04-19 från: 

https://swepos.lantmateriet.se/tjanster/jonomonitor/jonomonitor.aspx 

https://swepos.lantmateriet.se/tjanster/jonomonitor/jonomonitor.aspx
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Bilaga F. GNSS Processesing Report från Leica 

Infinity 
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