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Förord 

I och med detta examensarbete på C-nivå avslutas våra 3-åriga studier på 
Lantmätarprogrammet (teknisk inriktning) på Högskolan i Gävle. Idén till 
ämnet av studien kom från Faramarz Nilfouroushan som även har bistått med 
handledning under arbetets gång, till detta riktas ett stort tack.  

Vi vill även tacka samtliga lärare på Lantmätarprogrammet som försett oss 
med ny och användbar kunskap. 

Avslutningsvis vill vi också tacka nära och kära för stöttning genom hela 
utbildningen.  

 

Gävle, 2019  

Daniel Sälg och August Hjorter 
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Sammanfattning 

Flervägsfel är en osäkerhetskälla inom GNSS (Global Navigation Satellite 
System) där signalerna reflekteras innan de når mottagaren. Fenomenet 
orsakar en fördröjning hos mottagaren då den reflekterade signalen färdas en 
längre sträcka än den direkta. Trots att det idag finns en god kännedom kring 
felkällan är flervägsfel fortsatt komplex eftersom dess ursprung är väldigt 
varierande. Detta har medfört att en rad olika metoder tagits fram för 
experimentella ändamål inom området. Syftet med denna studie är att 
undersöka storlek och fördelning av flervägsfel samt visa på vilka satelliter som 
bidrar mest till effekterna av felkällan samtidigt som eventuella reflekterande 
objekt utvärderas. I följd av detta analyseras även efterberäknade koordinater 
mot koordinater från en realtidsmätning för att om möjligt kunna studera 
eventuella samband relaterat till flervägsfel. Studien grundar sig på 
observationer mätta med statisk metod över 16 punkter på gräsytan framför 
hus 45 vid Högskolan i Gävle. Vidare utförs databehandling och analyser i den 
öppna programvaran RTKlib med tillhörande programtillägg. 

Resultatet av undersökningen visar att flervägsfel har en påverkan på GNSS-
mätningar över undersökningsområdet och att dessa fel varierar på centimeter 
till decimeternivå i medelvärde och RMS för samtliga punkter. Vidare framgår 
det också av undersökningen att satelliter som befinner sig vid högre 
elevationsmask också avger signaler innehållande flervägsfel.  

Som slutsats kan det konstateras att signaler även vid högre elevationsmask 
bidrar till flervägsfel över punkterna där punkterna 2, 3 och 12 är högst 
påverkade. Vidare innehåller signaler från satelliterna R10, R11, R19, R20 
och G15 högt flervägsfel på både L1 och L2 frekvensen. Möjliga 
reflektionsobjekt uppskattades över området för punkterna 2, 3 och 12 från 
sambandet mellan högt flervägsfel samt riktning mot undersökningsområdet.   

 

Nyckelord: flervägsfel, satellit, elevationsmask, GPS, GLONASS 
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Abstract  

Multipath error is a source of uncertainty within GNSS (Global Navigation 
Satellite System) where signals are reflected on various surfaces before they 
reach the receiver. The phenomenon causes a delay in the receiver when the 
reflected signal travels a longer distance than the direct one. Despite the fact 
that there is a good knowledge of the error, multipath effects are still a 
complex subject since its origin varies a lot. This has led to a number of 
different methods being developed for the purposes to distinguish and treat 
the error. The main goal of this study is to investigate the size and distribution 
of multipath errors and to present which satellites contributes to the most 
multipath effects meanwhile evaluating the existence of possible reflective 
objects. As a result, static measured coordinates are also analyzed against 
coordinates from a real-time measurement in order to study possible 
connections related to multipath errors. The study is based on observations 
measured over 16 points on the green area in front of house 45 at the 
University of Gävle. Furthermore, data processing and analysis are performed 
in the open software RTKlib with associated program extensions. 

The result of the study shows that multipath errors have an influence on 
GNSS-measurements over the survey area and that these errors vary in 
centimeters to a decimeter level in mean value and RMS for all points. 
Furthermore, it also appears from the study that satellites that are at higher 
elevation also emit signals containing multipath errors. 

In addition, it may be noted that signals even at higher elevation masks 
contribute to multipath errors over the points where points 2, 3 and 12 are 
most affected. Furthermore, signals from the satellites R10, R11, R19, R20 
and G15 contain high multipath on both L1 and L2 frequencies. Possible 
sources of reflections was estimated over the area for points 2, 3 and 12 from 
the correlation between high multipath errors and direction towards the 
investigation area. 

 
Keywords: multipath error, satellite, elevation mask, GPS, GLONASS 
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1 Inledning 

1.1 GNSS 

GNSS (Global Navigation Satellite System) är ett samlingsnamn för de olika 
satellitsystemen som idag används för global navigering och positionering. De 
ingående satellitsystemen är det amerikanska GPS (Global Positioning System), 
ryska GLONASS (Globalnaja navigatsionnaja sputnikovaja sistema), europeiska 
Galileo och kinesiska BeiDou. Gemensamt för dessa satellitsystem är att tillgodose 
användare kontinuerlig, noggrann, världstäckande tredimensionell 
positionsinformation. För tillfället har GPS och GLONASS 31 respektive 24 
funktionella satelliter i bruk där ytterligare en satellit är i drifttagningsfasen och en 
annan är under testflygning i GLONASS systemet (https://www.glonass-iac.ru/). 

Idag är användningen av GNSS sträckt över hela världen där möjligheten för 
användaren att ta reda på sin position är av stor betydelse inom många 
tillämpningsområden. Då principen grundar sig på avståndsmätning mellan 
mottagare och satellit på radiosignaler förekommer alltid osäkerheter vid 
positionsbestämning. Dessa karaktäriseras beroende på ursprung d.v.s. satellit, 
GNSS-mottagare eller atmosfär.  

Vid GNSS-mätning kan användarens position antingen bestämmas absolut eller 
relativt. För respektive positionering finns det flertalet mätningsmetoder vilka utgår 
gemensamt från avståndet mellan mottagare och satellit. 

Det som skiljer principerna åt är hur datainsamlingen sker. Vid absolut positionering 
bestäms positionen direkt i förhållande till satelliter och vid relativ positionering, 
relativt en eller flera referensstationer. Vid noggrannare positionering är idag den 
relativa positioneringen att föredra då lägre mätosäkerheter kan fås, antingen med 
realtidsmetod eller vid efterberäkning av positionen. 

Vid GNSS-mätning är satellitgeometrin en bidragande faktor till mätosäkerheten. Ju 
fler satelliter som täcker himmelen, desto bättre. Måttet på satellitgeometrin kallas 
DOP (eng. Dilution of precision) (Engfeldt och Jivall, 2003). Vidare delas denna 
parameter in i PDOP (precision), HDOP (horisontell), VDOP (vertikal), GDOP 
(geometrisk) och TDOP (tid).  
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1.2 Kod och bärvågsmätning 

GNSS-satelliterna skickar kontinuerligt ut signaler på två eller flera frekvenser till 
mottagaren. Dessa frekvenser betecknas olika beroende på vilket satellitsystem som 
används. För GPS och GLONASS används vanligen beteckningen L framför ett 
nummer, vilket då motsvarar ett specifikt radiofrekvensband. Förutom frekvenserna 
L1–L5 hos de tidigare nämnda satellitsystemen från föregående avsnitt finns även 
C/A(Coarse/Acquisition)-kod, P(Y)(precision)-kod och ett satellitmeddelande i de 
utsända signalerna. C/A koden är tillgänglig för allmänheten medan P(Y)-koden 
antingen kan vara tillgänglig i icke krypterad (P-kod) eller krypterad form (Y-kod), 
satellitmedelandet innehåller i sin tur den nödvändiga informationen för beräkning 
av satellitposition och klockkorrektion (HMK–Geodesi, GPS, 1996). För 
bestämning av avståndet mot satelliterna används två olika metoder, kod- och 
bärvågsmätning. Dessa beskrivs som följande i HMK–Geodesi, GPS (1996): Vid 
kodmätning uppkommer en fördröjning mellan en genererad kodkopia hos 
mottagaren och den mottagna satellit-koden. Denna fördröjning motsvarar i sin tur 
den tid det tar för signalen att färdas från satellit till mottagare. Ett s.k. 
pseudoavstånd kan slutligen beräknas från tiden. 

Hos bärvågsmätningen bestäms istället avståndet av hela bärvågsperioder samt del av 
period då fördröjningen inte kan mätas upp direkt. Bestämningen av avståndet görs 
då mätningen startats, s.k. periodobekanta (fås idag vid efterbearbetningen av 
observationerna) (HMK–Geodesi, GPS, 1996).  
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1.3 Övriga osäkerhetskällor  

Vid GNSS-mätning existerar en rad olika osäkerhetskällor, både systematiska och 
slumpmässiga vilka på olika sätt påverkar mätresultaten. Dessa kan vidare delas in i 
satellitbaserade, instrumentella och atmosfäriska förhållanden. Hos dessa tre 
kategorier rangordnar Kaplan och Hegarty (2017) bland annat: efemerider 
(bandata), klockfel, flervägsfel, troposfär, jonosfär, brus, fel i bandata m.fl. 

Satelliter är utrustade med atomklockor, vilka kontrollerar de tidsrelaterade 
satellitoperationerna samt genererar utsända signaler till mottagaren. Trots att dessa 
klockor är väldigt stabila och de utsända satellitmedelandet innehåller 
klockkorrektioner så finns det fortfarande återstående osäkerheter då 
synkroniseringen inte perfekt med tiden hos de olika satellitsystemen (Kaplan och 
Hegarty, 2017).  

Fel i bandata uppstår när satelliter avviker från den på förhand bestämda, 
predikterade positionen. Denna felkälla reduceras antingen vid relativ mätning eller 
efterberäkning då tillgång till mer exakt bandata finns tillgänglig (Lantmäteriet, u.å.)  

De atmosfäriska förhållandena främsta bidragande orsak till osäkerhet är fördröjning 
av signaler. Jonosfären varierar med solaktivitet samt tid och plats på jorden medan 
troposfären varierar med luftfuktighet, temperatur och lufttryck (HMK– GNSS-
baserad detaljmätning, 2017). Idag är det möjligt att korrigera för störningarna 
orsakade av jonosfären, medan de troposfäriska störningarna är mer problematiska 
då innehållet är väldigt varierande och inte frekvensberoende. 

Ytterligare påverkande faktorer vid GNSS-mätning är mottagarbrus, APC (eng. 
Antenna Phase Center) samt ”jamming och spoofing”. APC motsvarar GNSS-antennens 
elektriska centrum dit fasmätning sker. Detta centrum varierar beroende på de 
inkommande signalerna och måste modelleras för (användning av antennmodeller 
som beskriver avstånd till en väldefinierad punkt fysisk punkt från APC) om 
minimering av antennberoende mätosäkerheter önskas (HMK– GNSS-baserad 
detaljmätning, 2017).  

Vidare är mottagarbrus en felkälla som direkt relateras till positionsosäkerheten vid 
GNSS-mätning, orsakad av mottagarens hård och mjukvara. Fenomenet kan inte 
elimineras helt då förvrängningen är komplext då det varierar i frekvenserna och 
förekommer hela tiden. Dock kan modernare mottagare minska denna påverkan ner 
till 0,1–1% av dess ursprungliga värde för bärvågor och ner på centimeternivå för 
kodmätning (Karaim, Elsheikh och Noureldin, 2018).  
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Jamming och spoofing innefattar medvetna metoder för att på olika sätt manipulera 
användarens mottagna signal. Antingen genom att skicka ut felaktiga GNSS-signaler 
så mottagaren beräknar fel position (jamming), eller sända radiosignaler i samma 
område som GNSS-frekvenserna för att störa GNSS-signalerna (ESA, 2010).      

1.4 Flervägsfel  

Flervägsfel innebär att inkommande signaler i vissa miljöer reflekteras på diverse 
ytor innan dessa når mottagaren (figur 1). Beroende på vilket typ av objekt signalen 
reflekteras mot kan spridningen av signalen delas upp i två olika typer av flervägsfel, 
diffus (hårda ytor, stor spridning) och speglande (mjuka ytor, långsamma 
systematiska fel) (Kamatham, Sarma, Kumar och Satyanarayana, 2013). Eftersom 
den reflekterade signalen alltid färdas en längre sträcka uppstår en fördröjning, som 
är relativt den direkta, kortaste vägen (Kaplan och Hegary, 2017). Wang (2016) 
beskriver att felet är till stor del beroende av den omkringliggande miljön, vilken 
typ av antenn som används samt geometrin hos använda satelliter. El-Rabbany 
(2002) menar på att effekterna kan generera fel på centimeter-nivå hos 
bärvågsmätning och upp till flera meter hos kodmätning. Trots att de satelliter som 
har en lägre infallsvinkel till mottagaren är mer känsliga för flervägsfel går det inte 
att utesluta effekten hos satelliter vars elevationsmask är högre (Fang, Hong, Zhou, 
Liang och WenXue, 2015). Att flervägsfel på ett eller annat sätt påverkar 
majoriteten av mätning relaterat till avstånd mot satelliter råder det ingen tvekan 
om. Trots kännedomen kring felkällan är den i sammanhanget fortsatt komplex då 
många andra felkällor måste tas i beaktande för att kunna reducera och identifiera 
effekterna av flervägsfelen. 

För att få en bättre förståelse över hur flervägsfel vanligen reduceras hos modernare 
GNSS-mottagare kan figur 1 studeras. De utsända signalerna från satelliterna är av 
s.k. höger-hand cirkulär polariserade (RHCP) karaktär. Vid reflektion ändras 
signalen till det motsatta tillståndet, vänster-hand polarisation (LHCP) (Špánik och 
Hefy, 2007). Špánik och Hefy (2017) förklarar vidare att de flesta typer av antenner 
som används vid geodetiska mätningar avvisar de vänsterhänta signalerna till en hög 
grad för att minska effekten av flervägsfel. Dock finns det oftast kvar en liten mängd 
RHCP signaler i LHCP som kan interferera med den direkta signalen. 
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Figur 1. RHCP (höger-hand cirkulär polarisation) och LHCP (vänster-hand polarisation) för reflekterande och 
direkt signal till GNSS-mottagare.  

Idag finns det mängder av framtagna metoder som kan appliceras för att urskilja och 
reducera flervägsfel ifrån den mottagna informationen. Vissa av dessa har realiserats 
av en rad olika instrumentstillverkare medan andra fortsätter att utvecklas 
experimentellt, dessa tekniker kan delas in i följande kategorier (Strode och Groves, 
2015)  

- Antennbaserade 

- Mottagarbaserade 

- Navigationsprocessorbaserade 

Olika typer av antenner och andra hjälpmedel använts också för att reducera 
effekten av signaler som reflekteras under mottagaren. (Rovera, Abgrall, Uhrich, 
Defraigne och Bertrand 2018) och (Kamatham et al., 2015) m.fl. utrustar sina 
mottagare med s.k. Choke ring antenner, vars karaktär förklaras vidare av Strode et 
al. (2015) som en cirkelformad, plan platta (eng. groundplane) med tillhörande 
koncentriska ringar vars syfte är att dämpa eller helt utesluta lägre reflekterade 
signaler. En annan variant för reducering av dessa signaler är användning av diverse 
dämpande material, likt (Håkansson, 2018) där ekofiber placerades under en nexus 
9 för att absorbera reflekterade signaler under antennen.  
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1.5 Syfte  

Det övergripande målet med denna studie är undersöka effekterna av flervägsfel 
framför hus 45 (gräsytan) på campusområdet vid Högskolan i Gävle. Vidare besvarar 
studien följande forskningsfrågor:  

• Vilken storlek och fördelning har flervägsfelet över undersökningsområdet? 

• Vilka objekt kring området kan eventuellt orsaka flervägsfel?  

• Vilka satelliter bidrar till högst effekt av flervägsfel?  

• Hur förhåller sig koordinater från realtidsmätning mot statiskt 
efterberäknade koordinater hos de punkterna mest påverkade av flervägsfel?  

I arbetet läggs stort fokus att kvantifiera de ingående komponenterna ur GNSS-
observationer samt att knyta an dessa till tillhörande satelliter för att få en bättre 
förståelse över flervägsfelens påverkan i området. Resultatet presenteras bland annat 
i rutnätsmodeller där höjder i ett rutnät representeras av motsvarande storlek för 
flervägsfelen via interpolering. Fortsättningsvis utförs även mätningar med NRTK 
(relativ bärvågsmänting i realtid) hos de punkter där flervägsfelen är högre för att 
jämföra hur dess koordinater i plan och höjd förhåller sig till de efterberäknade 
koordinaterna från en statisk mätning.    

Vidare kommer arbetet att ligga till grund för fortsatta undersökningar, relevanta 
för ändamålet. Då området är belägen i en miljö där signaler kan reflekteras från 
olika typer av källor (byggnader, bilar, träd, intilliggande militäranläggning etc.) 
anses platsen vara lämplig för insamling av data. Idag används platsen för 
mätningstekniska ändamål där många typer av mätningar utförs regelbundet av 
studenter på högskolan. Då det är känt att osäkerhetskällor har påverkat olika typer 
av mätningar inom området är det av vikt att undersöka till vilken grad flervägsfel 
kan bidra till dessa. 
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1.6 Begränsningar  

Inmätningstiden begränsades till tre timmar då bearbetningen och analyseringen av 
varje punkt ansågs vara tidskrävande. För NRTK mätningen mättes endast 
punkterna 2, 3, 5 och 12 då tillgängligheten av instrumenten var begränsad vid 
mättillfället. Dessutom ansågs tidsåtgången för inmätning av resterande punkter vara 
för lång.  
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2 Tidigare studier 

Inmätningsdata på flera frekvenser, mätning från platser där reflekterande objekt 
inte närvarar eller användning av choke ring antenner (El-Rabbany, 2002) är bara ett 
fåtal av de åtgärder som används för att identifiera och eller reducera effekterna av 
flervägsfelen. Hos flertalet av de tidigare studier som gjorts inom området läggs stor 
vikt vid att försöka ta fram nya metoder för att urskilja flervägsfelen från resterande 
felkällor hos observationer för att mildra dess påverkan. Metoder varierar från att 
studera variationer av signal till brusförhållanden för att kartlägga reflekterande 
objekt (Bilich och Larson, 2007) eller att jämföra observationer från miljöer med låg 
påverkan av flervägsfel mot områden med högre (Strode et al., 2015). Vidare har 
även tekniker tagits fram för tydligare kunna avgöra förändringar i flervägsfel hos 
dels permanenta GPS stationer (Wang, 2016) men även vid bestämning av tjocklek 
för snö (Jin, Qian och Kutoglu, 2016). 

Håkansson (2018) har i sin studie undersökt GLONASS och GPS observationer samt 
jämfört resultat för differentiell GNSS (DGNSS), enkelpunktbestämning och precis 
positionering med bärvågsmätning för en Nexus 9 surfplatta. Undersökningen 
bygger på två olika tillvägagångssätt där mätningar först sker med avsikt att 
inkludera reflekterade signaler under mottagaren och därefter använda ekofiber vid 
mätning för att dämpa effekterna från dessa signaler. Resultaten visar på tydliga 
skillnader vid användning med eller utan ekofiber främst för mätningen av bärvågor 
där mätosäkerhet på decimeternivå nåddes (med ekofiber).  

I en studie gjord av Wang (2016) undersöktes mängden närvarande flervägsfel, hur 
effekterna påverkar det dagliga mönstret hos stationer över tid samt urskiljning av 
flervägsfelen från pseudoavstånd respektive bärvågor. Utförandet i studien bygger på 
data insamlat från en mottagare placerad på ett tak samt från två referensstationer 
(SWEPOS). Vidare omfattar studien två metoder, en baslinje-analys samt en 
RINEX-analys. Resultatet från bägge metoderna visar att flervägsfel existerar och att 
effekterna vid baslinjeanalysen påverkar stationens osäkerhet i höjd över tid. Vidare 
konstaterar Wang (2016) att variationerna av flervägsfel för pseudoavstånden var 
höga (meter nivå) och att det även fanns vissa variationer hos bärvågorna, vilka i 
sammanhanget var för små och inte kunde visas grafiskt. 

(Bilich och Larson, 2007) har i sin artikel testat en kartläggningsmetod (eng. Power 
spectral map) av flervägsfel som skiljer sig från majoriteten av tidigare försök inom 
området. Metoden bygger på att istället för att enbart studera kod och 
bärvågsobservationer, tillämpa signal till brusförhållandet i olika tidsserier. Vidare i 
resultatet visar Bilich och Larson (2007) att urskiljning av frekvens variationer och 
storlek från SNR-data ger möjlighet att representera avstånd från mottagare till 
eventuella reflekterande objekt. I deras slutsats konstateras att även objekt på längre 
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avstånd kan bidra till hög-frekventa flervägsfel hos bärvågor vilket i framtiden bör 
beaktas då permanenta GNSS-stationer ska etableras. 

Jin et al. (2016) använder en GNSS-baserad data analys som grundar sig från GPS-R 
(GPS-Reflectometry) där SNR data används för att bestämma snöns tjocklek genom 
att ta reda på relationen mellan flervägsfelets storlek och höjdavvikelser på 
mottagaren. I studien utvärderas frekvensen L2P från GPS där Jin et al. (2016) 
resultat visar på en god korrelationskoefficient mellan det faktiskt mätta snödjupet 
och flervägsfelets estimering. Liknande analysering utfördes också på L1 C/A 
frekvensen som ansågs vara en kraftigare signal, denna jämfördes sedan mot L2P 
som visade på en bra korrelationskoefficient där Jin et al. (2016) menar på att L2P 
frekvensen går att använda istället för L1 C/A även fast signalstyrkan är svagare. 

Flertalet av de ovan nämnda artiklarna har beskrivit olika metoder om hur 
flervägsfelen på olika sätt kan identifieras för att sedan reducera dessa. I relation till 
denna studie är identifieringen fortsatt relevant, men istället för att reducera 
effekterna läggs större vikt åt att försöka kartlägga flervägsfelen samt, om möjligt 
visa på vilka objekt som kan orsaka signalernas reflektioner. 
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3 Metod  

3.1 Material 

Utrustningen som användes till undersökningen delas in i följande hård och 
mjukvara: 

• Leica 360 prisma med tillhörande prismastång 

• Leica Viva TS15 totalstation 

• 4 st Leica GS14 mottagare med tillhörande fältdatorer (Leica CS15) 

• 4 st trefötter med optiska lod 

• 3 st Leica adaptrar och en trimble adapter 

• 4 st stativben 

• 16 st metallspikar 

• Måttband 

• RTKlib 2.4.3 med tillägget RTKPLOT 2.4.3 

• Surfer 10  

• Microsoft Excel 2016 
 

För att vidare uppnå syftet med studien kan följande delmål beaktas: 

• Planering och utsättning av 16 punkter, spridda med god geometri och 
täckning över området. 

• Inmätningar i etapper där observationer samlas in under samma tidsintervall 
i flera sessioner under flera dagar. 

• Bearbetning, analysering och utvärdering av observationsdata.    

• Framställning av resultat i form av diverse figurer, modeller och grafer etc. 

3.2 Förarbete  

Rekognosering och val av plats för undersökningen gjordes under mitten av Mars 
2019. 16 punkter, uppdelade i 4 rader med nord sydlig riktning sattes ut m.h.a. 
måttband öster om hus 45 på Högskolan i Gävle (figur 2 och 3). På den sydöstliga 
sidan av undersökningsområdet sträcker sig en parkering vilken under dagtid ofta är 
trafikerad. Vidare återfinns en militäranläggning åt syd, studentbostäder åt norr 
(figur 4 och 5) och högskolans huvudbyggnad åt öst. I övrigt kan 
undersökningsområdet betraktas som relativt öppet där reflekterande objekt främst 
anses vara bilar, byggnader, ett intilliggande solcellstak och en stenmur. Pga. 
undersökningsområdet utformning, terräng och hindrande objekt har olika avstånd 
mellan punkterna tillämpats i horisontalled. 10 m mellan punkterna 1–8, 7 m 
mellan punkterna 9–12 och 5 m mellan 13–16 i horisontalled. Höjder hos 
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punkterna mättes in med totalstation Leica Viva TS15 och Leica 360 prisma med 
tillhörande prismastång för att beräkna höjdskillnader mot en referenspunkt (punkt 
1). Detta för att senare vid inmätning anpassa samtliga instrument till denna 
referenshöjd. För att säkerställa att punkterna fortsatt var i takt under 
undersökningens gång användes metallspikar som vid utsättningen slogs ned 
ordentligt i terrängen.  
 

Figur 2. Bild A: översiktsbild över område, 1: Hus 45, 2: Studentbostäder och 3: Högskolan i Gävle. Bild B: 

punkter 1–15.(© TerraTec).  
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Figur 3. Undersökningsområdet i riktning mot sydväst. 

 

 

 

Figur 4. Undersökningsområdet i riktning mot nordväst.  

 

 

Figur 5. Undersökningsområdet i riktning mot nordöst 
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3.3 Statisk mätning med efterberäkning 

Statisk mätning av punkterna utfördes under vecka 15, 2019 med 5 st. 
mätningskampanjer, måndag–fredag. Instrumenthöjden hos samtliga uppställningar 
anpassades efter referenshöjden hos punkt 1 (1,50 m) tillsammans med de 
beräknade höjdskillnaderna samt offseten för måttbandet (360 mm). Detta 
tillämpades för att få samtliga inmätningar i ett nollplan som inte var beroende av 
terrängen. Med punkterna i ett sådant plan kunde rutnätsmodeller skapas där höjder 
istället visade medelvärdet för flervägsfelen (se tabell A4 för höjdskillnader). 

Inmätningar utfördes med Leica GS14 mottagare med tillhörande fältdatorer Leica 
CS15. Mottagare monterades fast på trefot och appliceras därefter på stativben vilka 
tvångcentrerades över respektive punkt med korrigering av höjd. Datainsamlingen 
sattes till ett intervall på 5 sekunder med statisk metod där observationer för GPS 
och GLONASS samlades in på frekvenserna L1 och L2 under sessioner på 3 timmar 
under varje dag. För att få en liknande satellitgeometri under varje mätningskampanj 
påbörjades inmätningarna 5 minuter tidigare varje dag. En elevationsmask på 0° 
valdes för att möjliggöra en bredare analys av dataseten då även avstånd till lägre 
belägna satelliter kunde observeras. En elevationsmask på 0° gav oss också möjlighet 
att senare filtrera och justera data även vid högre elevationsmasker (10, 15 och 20°). 
De slutgiltiga koordinaterna för punkterna efterberäknades med SWEPOS-
beräkningstjänst vid elevationsmasken 10°. Observationsdata för samtliga punkter 
exporterades till RINEX 3.02 för vidare bearbetning i RTKlib.  

 

3.4 NRTK mätning 

Den 17 Maj 2019 utfördes ytterligare en mätningskampanj, denna gång med NRTK 
(Network Real Time Kinematic) metod för punkterna 2, 3, 5 och 12 (vars 
medelvärde i undersökningen visat på högst flervägsfel, undantaget punkt 5 som 
visat lägst). Tillvägagångssättet för uppställningen liknade den statiska mätningen där 
mottagare även nu applicerades på respektive stativ och tvångcentrerades över 
punkterna med instrumenthöjder avseende referenshöjden. Dubbelmätta 
inmätningar för punkterna gjordes i tre etapper med olika tidsintervall för att få 
mätosäkerheter vid lägre och högre medeltalsbildning. Den första etappen under 
180 sekunder, därefter 60 sekunder och slutligen 30 sekunder. Samtliga inmätningar 
hade en tidsseparation på 15 minuter för att tillgodose en god kontrollerbarhet i 
både plan och höjd, rekommenderat i HMK–GNSS-baserad detaljmätning (2017). 
För att vidare kunna tillämpa resultatet vid jämförelse mot de efterberäknade 
koordinaterna användes en elevationsmask på 10° mot satelliter i systemen GPS och 
GLONASS. 
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3.5 Bearbetning och analys 

Rådata (RINEX 3.02) från den statiska mätningen importerades till RTKPLOT, ett 
tillägg ur programpaketet RTKlib där DOP-tal, signal till brus förhållandet, 
flervägsfel och satellitbanor m.m. kan plottas och visas i diverse grafiska gränssnitt. 
Genom att samla in observationer, tillhörande bärvågor och pseudoavstånd på två 
eller flera frekvenser hos GPS och eller GLONASS möjliggörs bearbetning i 
mjukvaran RTKlib. Tillägget för mjukvaran, RTKPLOT använder i sin tur dessa 
parametrar tillsammans i en linjär kombination (MP LC), se ekvation 1 (Yang, Yang, 
Sun och Su, 2016) för att generera en representativ skiss för flervägsfel (RTKlib ver. 
2.4.3 manual, 2013). Linjära kombinationer har tidigare används i andra mjukvaror 
(Estey och Meertens, 1999) och undersökningar (Ge, Yang, Qin, Yang, Guang, 
Zhou, Ouyang och Wang, 2018) och (Yang et al., 2016) m.fl. där syftet varit att 
estimera och mildra flervägsfelets påverkan. Flervägsfelet för psuedoavståndet 

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) på respektive frekvens (𝑀𝑀) kan beskrivas enligt nedanstående ekvation.  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝛷𝛷𝑀𝑀 + 2𝜆𝜆𝑖𝑖
2 �

𝛷𝛷𝑗𝑗−𝛷𝛷𝑖𝑖
𝜆𝜆𝑗𝑗
2−𝜆𝜆 𝑖𝑖

2� + 𝜀𝜀𝑖𝑖  (1) 

Där MP är flervägsfel för pseudoavstånd i meter, 𝑀𝑀 och 𝛷𝛷 = pseudoavstånd och 

bärvågs observationer i meter, 𝑀𝑀 och 𝑗𝑗 motsvarar frekvenser, 𝜆𝜆 = respektive 

våglängd i meter och ε= inmätta bruset. Vidare innehåller ovanstående kombination 
brus, hårdvarufördröjningar och tvetydigheter (Yedukondalu, Sarma och Srinivas, 
2011). Dessa faktorer går att bortse ifrån då antagande kan tas om att dessa är 
konstanta under satelliternas bana när observationer samlas in (Galala och Kaloop, 
2018). 

Frekvenserna L1 och L2 analyserades separat för att se hur flervägsfelen förhöll sig 
emellan dem.   

Då flertalet observationer saknade fullständig information (data insamlat enbart på 
en frekvens) samt låg utanför det önskade tidsintervallet var det nödvändigt att 
sortera ut och utesluta dessa observationer ur undersökningen. Flervägsfel, signal till 
brus förhållandet, DOP-tal samt observerade satelliter hos L1 och L2 för GPS och 
GLONASS sammanställdes för samtliga punkter. Ur rådatat beräknades först 
flervägsfelens medelvärden vid elevationsmaskerna 0, 10, 15 och 20° på L1 och L2. 
Därefter användes medelvärdena för flervägsfelen hos observationerna vid 10° 
elevationsmask tillsammans med de efterberäknade SWEPOS koordinaterna för att 
skapa 3D-rutnätsmodeller och 2D-kartor i Surfer 10. Medelvärdena vid 10° 
elevationsmask användes även till att sortera ut de satelliter vars signaler påverkade 
undersökningsområdet mest. Vidare studerades också flervägsfelens RMS för 
satelliternas signaler hos de punkterna mest påverkade av flervägsfel, detta för att 
senare visa på möjliga reflektionskällor i området.   
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Data för både realtidsmätningen och den statiska efterberäkningen sammanställdes 
och skillnader i x-led, y-led och höjd vid 10° elevationsmask beräknades, se tabell 
1–4.  
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4 Resultat 

Resultaten för undersökningen presenteras nedan i grafer, tabeller, skyplots, bilder 
och rutnätsmodeller. Samtliga skyplots och grafer för signal tillbrusförhållandet, 
RMS för flervägsfel och elevationsmask är tagna ur programvaran RTKlib med 
tillägget RTKPLOT. Vidare motsvarar resultaten mätresultat från statisk och 
realtidsmätning, medelvärden och RMS för flervägsfel, signal till brusförhållanden, 
signalernas påverkan från respektive satellit, satellitelevation och asimut, DOP-
värden samt möjliga reflektionskällor. Resultatet baseras på mätningar hos punkter 
1–16 från GPS och GLONASS satelliter på L1 och L2 frekvenserna från 
undersökningsområdet. Tiden för de insamlade observationerna presenteras i 
koordinerad universell tid (UTC).  

 

4.1 Analysering av flervägsfel från den statiska 
mätningen 

I detta avsnitt presenteras resultat från analysen av den statiska mätningen. 
Resultatet visar både på hur flervägsfelet förhåller sig mellan de olika 
elevationsmaskerna 0, 10, 15 och 20° samt enbart vid 10°. 

Figurerna 6 och 7 visar medelvärden av flervägsfel vid 0, 10, 15 och 20° 
elevationsmask där punkterna 2, 3, 9, 10, 11 och 12 överstiger 0.14 m på L1 och 
0.18 på L2 (tabell A1). Dessa punkter anses tillhöra den utstickande populationen 
utifrån visuell bedömning vid båda frekvenserna då det fortsatt visar höga 
medelvärden i förhållande till resterande punkter. Observera även förändringarna 
för punkt 2 och 12 mellan frekvenserna. 
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Figur 6. Spridningsdiagram för medelvärden av flervägsfel på elevationsmask 0–20° för GPS och 
GLONNAS på L1 frekvensen. 

  

 

 

Figur 7. Spridningsdiagram för medelvärden av flervägsfel på elevationsmask 0–20° för GPS och GLONNAS 
på L2 frekvensen. 
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Figurerna 8 och 9 skapade i programvaran Surfer 10 med data taget ur tabell A5 
visar storleken av flervägsfelens medelvärde i meter över undersökningsområdet vid 
elevationsmasken 10° för GLONASS och GPS. Flervägsfelen på L2 frekvensen är 
övervägande högre för samtliga punkter över området, se tabell A5. Medelvärden 
för samtliga observationer (0–20° elevationsmask) finns tillgängliga i Bilaga A. 

 

Figur 8. 3D-Rutnätsmodell på L1 med koordinater (SWEREF 99 16 30) och flervägsfel (medelvärde i m) vid 

10° elevationsmask för GPS och GLONASS. 
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Figur 9. 3D-Rutnätsmodell på L2 med koordinater (SWEREF 99 16 30) och flervägsfel (medelvärde i m) vid 
10° elevationsmask för GPS och GLONASS. 
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Figur 10 och 11 visar signal till brusförhållandet och RMS (flervägsfel) i meter från 
0° elevationsmask och uppåt på L1 respektive L2 hos punkt 2 (högst påverkad av 
flervägsfel i undersökningen). Fortsatt visar graferna för samtliga observationer att 
RMS för flervägsfel startar under medelvärdet, dvs. på minussidan av medelvärdet. 
Detta kan även tydas i figurerna 12 och 13 som också indikerar att RMS (flervägsfel) 
fortsatt håller en viss storlek oberoende av förändringar i elevationsmasken för 
satellit R11 respektive R10 (vars signaler bidrar till högst procentuell effekt av 
flervägsfel hos punkt 2 och 3). Se även bilaga C för hur flervägsfelet förhåller sig mot 
signal till brusförhållandet samt elevationsmask hos signalerna (R01, R19, G11, R08 
och G15).   

 

 

Figur 10. Signal till brusförhållandet (färgskala representerar storlek i dBHz från grön–grå), RMS (flervägsfel i 
m) och elevationsmask för samtliga observationer på L1 för punkt 2 (2019-04-11, 08:14–11:19 UTC). 
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Figur 11. Signal till brusförhållandet (färgskala representerar storlek i dBHz från grön–grå), RMS 
(flervägsfel i m) och elevationsmask för samtliga observationer på L2 för punkt 2 (2019-04-11, 08:14–
11:19 UTC). 
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Figur 12. Signal till brusförhållandet, RMS (flervägsfel) och elevationsmask på L1 för satellit R11 hos punkt 
2 (2019-04-11, 08:14–11:19 UTC). 

 

 

Figur 13. Signal till brusförhållandet, RMS(flervägsfel) och elevationsmask på L2 för satellit R10 hos punkt 2 
(2019-04-11, 08:14–11:19 UTC). 
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4.2 Signalernas påverkan och reflektionskällor 

Nedan illustrerar figur 14 och 15 skyplots för punkt 2,3 och 12 vars medel och RMS 
är högst för flervägsfel i undersökningen. De rödmarkerade områdena motsvarar 
satelliter vars signal på L1 och eller L2 har högst avvikelse i RMS (flervägsfel). De 
gul- och grönmarkerade observationerna motsvarar data antingen på enbart L1 
frekvensen (gul) eller på L1 och L2 (grön). Gråmarkerade observationerna indikerar 
på en elevationsmask mindre än 10°. För att se hur satellitgeometrin skiljer sig 
mellan måndag–fredag, se bilaga B.    

 

 

Figur 14. Skyplot på L1/L2 för punkt 2 och 3. Grön= Observationer på L1/L2, Gul= Observationer på 
enbart en frekvens, Röd= Högt RMS för flervägsfel, Grå= Observationer under 10° elevationsmask. (2019-04-
11, 08:14–11:19 UTC). 
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Figur 15. Skyplot på L1 och L2 för punkt 12. Grön= Observationer på L1/L2, Gul= Observationer på 
enbart en frekvens, Röd= Högt RMS för flervägsfel, Grå= Observationer under 10°. (2019-04-12, 8:11–
11:18 UTC). 

 

Möjliga reflektionskällor kan tolkas nedan i figur 16 där de markerade områdena 
motsvarar lämpliga området avseende riktningen från satelliternas signaler belägna 
vid asimut 180–210° och 0–90° (figur 14 och 15).    
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Figur 16. Möjliga reflektionskällor över Högskoleområdet. 1: hus 45, 2: studentbostäder och 3: Högskolan i 
Gävle.( © TerraTec). 

 

Figurerna 17–19 motsvarar signalernas påverkande effekt i medel för flervägsfel från 
samtliga satelliter över undersökningsområdet i % (nerskalad från 100 %) för punkt 
2, 3 respektive 12 (med höga flervägsfel). Figurerna 20 och 21 illustrerar vidare 
skyplots (RMS i meter) för punkt 2,3 respektive 12 där satelliter vars signaler bidrar 
högst i medelvärde för flervägsfel, taget ur figurerna 17–19. 
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Figur 17. Signalernas påverkan i medel av flervägsfel från samtliga satelliter för punkt 12 på L1 och L2, 10° 
elevationsmask. 

Figur 18. Signalernas påverkan i medel av flervägsfel från samtliga satelliter för punkt 2 på L1 och L2, 10° 
elevationsmask. 
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Figur 20. Satellitbanor för R10, R11 och R19 för punkt 2 och 3. MP= skala för flervägsfel över och under 
medelvärde, från grön till röd. (2019-04-12, 08:14–11:19 UTC). 
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Figur 19. Signalernas påverkan i medel av flervägsfel från samtliga satelliter för punkt 3 på L1 och L2, 10° 
elevationsmask. 
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Figur 21. Satellitbanor för G15, R11 och R20 för punkt 12. MP= skala för flervägsfel över och under 
medelvärde, från grön till röd (2019-04-12, 08:11–11:18 UTC). 

 

4.3 Jämförelse mellan NRTK och statisk mätning med 
efterberäkning 

Mätresultaten för realtidsmätningen med olika inmätningstider och den statiska 
mätningen redovisas nedan i tabellerna 1 och 2. Mätpunkterna 2, 3 och 12 
motsvarar de punkter där flervägsfelen sammantaget påverkat mest på frekvenserna 
L1 och L2. Mätpunkt 5 motsvarar den punkt vars påverkan för flervägsfel hos L1 
och L2 är minst. Från de SWEPOS-beräknade koordinaterna för punkterna uppgick 
grundmedelfelet till 5,24 mm för punkt 16 och 5,13 mm för punkt 2. I 
realtidsmätningen är mätosäkerheten högst för punkt 2 vid samtliga inmätningstider. 
Värt att notera är även förändringen i höjd hos punkt 12 vid differensberäkningen 
(tabell 3).  
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Tabell 1. Efterberäknade koordinater, grundmedelfel och höjder från mätningskampanjerna vecka 15 
(SWEREF 99 16 30, RH 2000) från SWEPOS beräkningstjänst. 

Mätpunkter E (m)  N (m)  Höjd (m)  Grundmedelfel (mm)  

1 6728666.450 183566.803 19,131 4,65 

2 6728656.588 183568.326 19,332 5,13 

3 6728646.734 183569.860 19,258 4,88 

4 6728636.689 183571.435 19,112 4,70 

5 6728668.850 183574.762 19,216 4,81 

6 6728659.544 183578.407 19,252 4,53 

7 6728650.267 183582.156 19,287 4,59 

8 6728640.832 183585.856 19,294 4,47 

9 6728671.094 183582.508 19,112 4,72 

10 6728664.705 183585.353 19,106 4,76 

11 6728658.354 183588.288 19,230 4,88 

12 6728651.969 183591.165 19,344 4,80 

13 6728673.482 183590.163 19,158 4,36 

14 6728669.263 183592.846 19,170 4,34 

15 6728665.155 183595.698 19,161 4,36 

16 6728661.022 183598.487 19,198 5,24 

 

 

Tabell 2. Mätresultat från NRTK inmätningarna, 17 Maj (SWEREF 99 16 30, RH 2000). 

Inmätningstid (s) Mätpunkter E (m) N (m) 
Mätosäkerhet i 

plan (mm) Höjder (m) 
180 2 6728656.587 183568.325 5 19,332 
60 2 6728656.585 183568.325 2 19,325 
30 2 6728656.586 183568.325 3 19,332 

180 3 6728646.723 183569.866 1 19,262 
60 3 6728646.720 183569.863 1 19,248 
30 3 6728646.721 183569.863 2 19,256 

180 5 6728668.843 183574.762 1 19,112 
60 5 6728668.840 183574.759 0 19,105 
30 5 6728668.842 183574.760 2 19,110 

180 12 6728651.974 183591.164 1 19,323 
60 12 6728651.973 183591.160 2 19,317 
30 12 6728651.973 183591.160 3 19,322 
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Tabell 3. Koordinat och höjdskillnader med statisk och NRTK metod. 

Inmätning
stid (s) Mätpunkter ΔE (m) ΔN (m) ΔH (mm)  

180 2 0,001 0,001 0,000  
60 2 0,003 0,001 −0,003  
30 2 0,002 0,001 0,000  

180 3 0,011 −0,006 −0,004  
60 3 0,014        −0,003 0,010  
30 3 0,013 −0,003 0,002  

180 5 0,007 0,000 0,004  
60 5 0,010 0,003 0,011  
30 5 0,008 0,002 0,006  

180 12 −0,005 0,001 0,021  
60 12 −0,004 0,005 0,027  
30 12 −0,004 0,005 0,022  

 

 

Tabell 4. Medeltal av alla inmätningstider för koordinat- och höjdskillnader med statisk och NRTK metod. 

 Mätpunkter 
 ΔE (m) 
(medel) 

 ΔN (m) 
(medel) 

 Mätosäkerhet 
(m) (medel) 

 ΔH(m) 
medel 

RMS av 
medel(m) 

2  0,002  0,001  0,003  0,003 0,0037 
3  0,013  0,004  0,0015  0,005 0,0145 
5  0,0085  0,002  0,001  0,007 0,0112 
12  0,004  0,004  0,002  0,023 0,0237 
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5 Diskussion 

Resultatet av arbetet understryker att flervägsfel har en påverkan på GNSS- 
relaterade mätningar över undersökningsområdet och att dessa fel varierar i medel 
från ca 0,05 (0,08 RMS) m till ca 0,28 m (0,40 RMS). Enligt tabell A3 visar också 
samtliga punkters DOP-värden på 1,4 eller lägre, vilket tyder på en bra 
satellitgeometri över undersökningsområdet. Något att ha i beaktande är att 
resultaten i denna studie är baserat på inmätningar utförda från morgon till 
eftermiddag (se tabell A5 för inmätningstider) vid viss satellitkonstellation, detta för 
att uppnå liknande mätningsförhållanden varje dag. Dock vid upprepning av liknande 
undersökning kommer därför satellitkonstellationen och mätningsförhållandena 
variera.   

I studien undersöktes satellitsystemen GPS och GLONASS tillsammans för att få en 
helhetsbild över det kombinerade flervägsfelet för systemen. Då 
systemkombinationen innebär signaler från fler satelliter ger tillämpningen också en 
mer gynnsam överbestämning.    

Spridningsdiagrammen från figur 6 och 7 indikerar att flervägsfelen kan reduceras 
vid en ökad elevationsmask, dock avtar förbättringen något vid 15–20° vilket 
antyder att även utsända signaler från satelliter vid högre elevationsmask bidrar till 
viss grad av flervägsfel i undersökningen (se tabell A1). Detta är tydligt i figur 14 
och 15 där högre belägna satelliter (10–35° elevationsmask) vars asimut är 180–
210° och 0–90° fortsatt innehåller höga RMS-värden för punkter 2, 3 och 12. I 
liknande riktning mot dessa satelliter har möjliga reflektionskällor markerats ut i 
figur 16, där de tänkbara objekten anses vara parkeringen mot syd, stenmuren på 
undersökningsområdet, ett solcellstak och huvudingången till hus 45. För att 
ytterligare öka trovärdigheten kring dessa tänkbara reflektionskällor hade längre 
mätningar varit att föredra, främst för att kunnat studera repeterbarheten för 
flervägsfelen vid upprepade satellitbanor. 

Ur tabellerna A1 och A2 framgår det tydligt hur signal till brusförhållandet 
korrelerar med flervägsfelet för frekvenserna vid samtliga elevationsmasker (0, 
10,15 och 20°). Att flervägsfelen hos observationerna på L2 frekvensen till största 
delen är högre än L1 beror på att dessa innehåller mer brus. Vid jämförelse mellan 
figur 10 och 11 (alla observationer för punkt 2) går det också att konstatera hur 
signal till brusförhållandet visar varierad styrka vid både lägre och högre 
elevationsmasker på L2. 
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Hos punkt 2 och 3, vars observationer samlades in under samma dag bidrar 
signalerna från satelliterna R11, R10 och R19 till procentuellt högst påverkan av 
flervägsfel (medelvärde). Gemensamt för dessa satelliter, oberoende på vilken 
frekvens som studeras är att flervägsfelets storlek består över tid oberoende av 
elevationsmask, se figur 12 och 13. Liknade samband gäller även för satelliterna 
G15, R20 och R11 för punkt 12.  

Figur 10–13 illustrerar hur flervägsfelen hos samtliga mätningar startar på 
minussidan av medelvärdet under den första timmen av mätningen. Förklaringen till 
detta kan vara att den underliggande beräkningen för grafen till en början innehåller 
positionsosäkerheter, som efter tid utjämnas med hänsyn till bättre överbestämning. 
Under samma tidsintervall visar signal till brusförhållandet på att korrelationen mot 
elevationsmasken överensstämmer, dock är det fortsatt oklart om sambandet mellan 
RMS för flervägsfelet och signal till brusförhållandet stämmer under samma tid (se 
tabell A2).  

Vid jämförelse mot Wangs studie (2016) var det även i denna undersökning tydligt 
hur flervägsfelen varierade vid analys av observationerna. I relation till Wangs studie 
där variationerna av flervägsfel uppgick till flertalet meter, så visade observationerna 
i denna rapport på betydligt lägre storlek (ca 0,5 m RMS). Denna differens beror 
troligtvis på den omkringliggande miljön vid inmätningen där antal reflekterande 
objekt för respektive undersökning varierade i hög grad. Hade 
undersökningsområdet istället varit mer utspritt med punkter belägna vid varierade 
mätningsförhållanden och på olika höjder är det möjligt att identifieringsprocessen 
av flervägsfel hade förenklats. 

Efter analys visade punkt 2, 3 och 12 på högst sammanlagda flervägsfel på L1 och L2 
av samtliga punkter vid 10° elevationsmask. Motsvarande punkter resulterade även i 
grundmedelfel högre eller lika med 4,80 mm vid efterberäkningen enligt tabell 1. 
Att punkt 16 uppnår de högsta grundmedelfelet ur samma tabell kan tyda på att 
andra felkällor har en större inverkan på punkten då flervägsfelen var jämförelsevis 
låga (tabell A1). Huruvida koordinatskillnaderna mellan den statiska och mätningen i 
realtid går att knyta an till flervägsfel är i denna rapport svårbedömd. Resultaten i 
tabell 2–4 visar inte någon direkt korrelation avseende flervägsfel vid jämförelse, 
undantaget för punkt 2 som vid samtliga inmätningstider visar en högre 
mätosäkerhet i förhållande till de andra punkterna i realtidsmätningen. Trots att 
punkt 2 visar ett relativt högt grundmedelfel vid efterberäkning och mätosäkerhet i 
realtid är det svårt att relatera orsaken till enbart flervägsfel.  
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Utifrån denna rapport blir det tydligt att en jämförelseanalys av koordinater mellan 
två relativa mätningsmetoder är något begränsad då både grundmedelfel och 
mätosäkerhet för punkterna ligger på millimeternivå. Ett tillvägagångssätt likt 
(Håkansson, 2018) där undersökningen istället innehåller kod-och bärvågsmetoder 
samt justering av mätningsförhållandet för flervägsfel hade underlättat analysen och 
förmodligen visat tydligare skillnader relaterat till flervägsfel.  

För att enklare kunna ha upptäckt ett tydligare samband mellan de relativa 
mätmetoderna avseende flervägsfel skulle även observationsdata i RINEX format för 
NRTK mätningen varit att föredra.   

Trots att inmätningarna anpassades till att få en liknande satellitgeometri under 
samtliga mätningskampanjer vecka 15 så fanns det mindre avvikelser i banorna hos 
de observerade satelliterna dag för dag. Denna avvikelse blev därför större ju längre 
tid det gick emellan mätningarna. En annan noterbar begränsning är tidsrummet 
mellan den statiska och realtidsmätning som utfördes (3 veckor), p.g.a. reserverade 
instrument.    

Vid analys av samtliga observationer i RTKPLOT så befann sig flervägsfelets RMS 
värde långt under medelvärdet vid starten hos samtliga mätningar vilket tyder på att 
3 timmar observationstid bör utökas. En annan begräsning konstaterades under 
sammanställningen av resultatet från realtidsmätningen då punkt 12 och 5 misstänkts 
ha rubbats från dess ursprungliga position.  

Tillämpningen av denna studie visar på att GNSS-mätningar med GPS och 
GLONASS på undersökningsområdet bör utföras med en elevationsmask på minst 
15° för att minimera medelvärdet av flervägsfel. Det bör också övervägas om 
inmätning verkligen ska ske vid punkterna 2,3 och 12 då resultaten tyder på att det 
förekommer högre grad av flervägsfel där. Dock bör ytterligare undersökningar med 
längre observationstider göras för att säkerhetsställa resultatet. 
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6 Hållbar utveckling och etik 

6.1 Etiska aspekter 

Det går inte att förutse några etiska överväganden med denna studie. 

6.2 Hållbarhetsaspekter  

Arbetet kan ur ett långsiktigt perspektiv kopplas till det hållbara utvecklingsmålet 9 
(Industrier, innovation och infrastruktur) under förenta nationernas organisation. 
Motiveringen är att arbetet främst behandlar felkällor inom geodesi vars påverkan 
hos mätningar är viktigt att ha kunskap om då ny eller befintlig infrastruktur 
utvecklas. 



 
35 

7 Slutsats 

I detta examensarbete undersöktes storlek, fördelning samt eventuella reflekterande 
objekt av flervägsfel hos 16 punkter på gräsytan framför hus 45 på Högskolan i 
Gävle. Vidare analyserades även de satelliter vars signaler hade högst påverkan av 
flervägsfel samt huruvida det var möjligt att göra kopplingar relaterat till flervägsfel 
mellan de efterberäknade koordinaterna från en statisk mätning mot mätning i 
realtid. 

Slutsatser för studien är: 

• Medelvärde och RMS för flervägsfel varierar i storlek på centimeter till 
decimeternivå över undersökningsområdet där punkterna 2,3 och 12 är 
högst påverkade. Detta beror på att mottagna signaler vid punkterna 
innehåller flervägs även vid högre elevationsmasker.  

• Ökad elevationsmask reducerar flervägsfelet upp till 15° på 
undersökningsområdet då observationer från lägre satelliter (högre påverkan 
av flervägsfel) utesluts i beräkningen. 

• Signaler från satelliterna R10, R11, R19, R20 och G15 bidrar till högst 
medelvärde av flervägsfel för punkterna 2,3 och 12 eftersom högt flervägsfel 
förekommer i båda frekvenserna under längre observationstider.  

• Möjliga reflektionsobjekt kan uppskattas för punkterna 2, 3 och 12 då 
samband kan tolkas för signaler innehållande högst flervägsfel i riktning mot 
undersökningsområdet. 

• Observationstider bör utökas för att ytterligare öka överbestämningen och 
trovärdigheten för analysen. 

• Jämförelseanalys av de relativa mätningsmetoderna är svårbedömd vid endast 
utvärdering av koordinatskillnader och osäkerheter i plan och höjd.  

 

För framtida studier är en rekommendation att utöka undersökningsområdet för att 
samla in observationer vid mer varierande miljöförhållanden. Detta för att lättare 
kunna dra slutsatser om varför och var flervägsfel är högre. 

I den här studien undersöktes totalt 16 punkter, vilket kan reduceras i antal för att 
tidsmässigt kunna göra en mer djupgående analys då tiden för bearbetning kan 
förkortas. 



 
36 

Om fortsatt jämförelse av mätningsmetoder relaterat till flervägsfel ska göras 
rekommenderas användning av instrument där även realtidsobservationer kan 
exporteras till RINEX formatet. Ett annat tillvägagångssätt hade också varit att 
istället jämföra kodmätningsmetoder mot bärsvågsmetoder.  

Tillskillnad mot förfarandet i denna undersökning där satellitsystemen GPS och 
GLONASS kombinerades kan en vidareanalys relaterat till flervägsfel istället göras 
separat för systemen. 
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Bilaga A 

 

 

Punkt 
nr. L1 (0°) L2 (0°) L1 (10°) L2(10°) L1 (15°) L2(15°) L1 (20°) L2(20°) 
1 0,0957 0,1483 0,0871 0,1354 0,0854 0,1290 0,0833 0,1253 
2 0,1957 0,2955 0,1920 0,2838 0,1910 0,2782 0,1924 0,2768 
3 0,1955 0,2559 0,1871 0,2452 0,1827 0,2368 0,1819 0,2417 
4 0,0889 0,1230 0,0791 0,1092 0,0689 0,1014 0,0641 0,0984 
5 0,0592 0,1067 0,0529 0,0864 0,0483 0,0773 0,0458 0,0741 
6 0,1027 0,1546 0,0998 0,1490 0,0980 0,1400 0,0957 0,1329 
7 0,0746 0,1259 0,0679 0,1161 0,0652 0,1128 0,0620 0,1098 
8 0,0616 0,1064 0,0554 0,0945 0,0494 0,0873 0,0474 0,0837 
9 0,1613 0,1989 0,1597 0,1995 0,1581 0,1955 0,1586 0,1866 

10 0,1618 0,2145 0,1607 0,2131 0,1588 0,2085 0,1606 0,2002 
11 0,1649 0,2074 0,1623 0,2052 0,1611 0,2019 0,1651 0,2018 
12 0,1537 0,2525 0,1501 0,2447 0,1474 0,2335 0,1497 0,2311 
13 0,0561 0,1299 0,0527 0,1238 0,0474 0,1180 0,0454 0,1190 
14 0,0714 0,1533 0,0669 0,1452 0,0603 0,1373 0,0577 0,1313 
15 0,0714 0,1382 0,0708 0,1248 0,0628 0,1143 0,0641 0,1115 
16 0,1075 0,1601 0,1004 0,1525 0,0958 0,1500 0,0939 0,1514 

 

Punkt 
nr. 

SNR(L1) 
0° 

SNR(L2) 
0° 

SNR(L1) 
10° 

SNR(L2) 
10° 

SNR(L1) 
15° 

SNR(L2) 
15°  

SNR(L1) 
20° 

SNR(L2) 
20° 

1 45,5581 40,6661 46,0230 41,1835 46,7315 42,1283 47,3614 42,9374 
2 46,0478 40,4953 46,9819 41,0197 47,7155 41,8490 48,3945 42,6696 
3 46,2034 40,6307 46,7533 41,2368 47,4831 42,1074 48,1456 42,9581 
4 46,0565 40,4186 46,6444 41,0900 47,3719 42,0259 47,9473 42,8220 
5 46,2528 40,4618 46,7703 41,0784 47,5557 42,1050 48,2153 43,0092 
6 46,5312 40,7098 46,9758 41,2436 47,7125 42,1348 48,2999 42,8934 
7 46,1448 40,6329 46,6467 41,2267 47,3378 42,0515 48,0196 42,9038 
8 46,2766 40,5228 46,8333 41,2095 47,4701 42,0686 48,0933 42,8995 
9 45,4885 40,8213 45,8958 41,2988 46,7155 42,3143 47,3540 43,1940 

10 46,5795 40,7235 47,0315 41,2442 47,8193 42,2176 48,4508 43,0920 
11 46,3193 40,6070 46,8346 41,1793 47,6461 42,1988 48,3711 43,0804 
12 46,4752 40,3852 47,0756 41,0532 47,9122 42,0440 48,6388 42,9062 
13 45,6693 40,4129 46,0862 40,8877 46,8629 41,8399 47,4600 42,6153 
14 46,6732 40,3426 47,1655 40,8717 47,9974 41,7989 48,6593 42,5523 
15 46,4186 40,1993 47,0004 40,7968 47,8246 41,7764 48,4620 42,5971 
16 45,4601 40,6754 46,0372 41,3226 46,8581 42,3031 47,5762 43,1790 

Tabell A1. Medelvärdet av flervägsfelen hos L1 och L2 frekvenserna vid 0, 10, 15 och 20° i 
meter. 

Tabell A2. Medelvärdet av signal till brusförhållandet hos L1 och L2 frekvenserna vid 0, 10, 15 
och 20° i dB (decibel). 
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Tabell A3. GDOP, PDOP, HDOP och VDOP för punkterna 1–16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell A4. Höjdskillnader (m) punkterna 1–16 i nollplanet. Måttband med offset på 360 mm.   

Mätpunkter 
Höjdskillnad 

(m) 

Beräknad 
instrumenthöjd 

(m) 
Mätt höjd  

 (m) 
Skillnad  

(m)  
1 0 1,140 1,141 -0,001 
2 0,203 0,937 0,936 0,001 
3 0,124 1,016 1,016 0 
4 -0,036 1,248 1,247 0,001 
5 0,060 1,080 1,084 -0,004 
6 0,127 1,013 1,011 0,002 
7 0,158 0,982 0,981 0,001 
8 0,145 1,067 1,068 -0,001 
9 -0,025 1,165 1,167 -0,002 

10 -0,023 1,163 1,162 0,001 
11 0,090 1,050 1,051 -0,001 
12 0,203 0,937 0,938 -0,001 
13 0,021 1,119 1,119 0 
14 0,023 1,117 1,116 0,001 
15 0,014 1,126 1,127 -0,001 
16 0,051 1,089 1,089 0 

 

 

Mätpunkter GDOP PDOP HDOP VDOP 
1 1,4 1,3 0,6 1,1 
2 1,4 1,3 0,6 1,1 
3 1,4 1,3 0,6 1,1 
4 1,4 1,3 0,6 1,1 
5 1,4 1,3 0,6 1,1 
6 1,4 1,3 0,6 1,1 
7 1,4 1,3 0,6 1,1 
8 1,4 1,3 0,6 1,1 
9 1,4 1,3 0,6 1,1 
10 1,4 1,3 0,6 1,1 
11 1,4 1,3 0,6 1,1 
12 1,4 1,3 0,6 1,1 
13 1,4 1,3 0,6 1,1 
14 1,4 1,3 0,6 1,1 
15 1,4 1,3 0,6 1,1 
16 1,4 1,3 0,6 1,1 
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Tabell A5. Medelvärden (m) och RMS för flervägsfel  
på L1 och L2 frekvenserna vid 10°, Inmätningstid samt Inmätningsdag. 

Mätpunkter 
Medeltal, 
L1 (10°) 

RMS, L1 
(10°) 

Medeltal, 
L2(10°)    

RMS, L2 
(10°) Tid (UTC) Datum  

1 0,0871 0,1393 0,1354 0,2015 08:19–11:19  11/4/2019  
2 0,1920 0,3007 0,2838 0,4279 08:19–11:19 11/4/2019  
3 0,1871 0,2706 0,2452 0,3615 08:19–11:19 11/4/2019  
4 0,0791 0,1286 0,1092 0,1643 08:19–11:19 11/4/2019  
5 0,0529 0,0877 0,0864 0,1341 08:15–11:15 12/4/2019  
6 0,0998 0,1434 0,1490 0,2056 08:25–11:25 10/4/2019  
7 0,0679 0,0948 0,1161 0,1549 08:25–11:25 10/4/2019  
8 0,0554 0,0800 0,0945 0,1342 08:25–11:25 10/4/2019  
9 0,1597 0,2323 0,1995 0,2992 08:30–11:30 9/4/2019  
10 0,1607 0,2252 0,2131 0,3026 08:30–11:30 9/4/2019  
11 0,1623 0,2354 0,2052 0,3051 08:15–11:15 12/4/2019  
12 0,1501 0,2223 0,2447 0,3571 08:15–11:15 12/4/2019  
13 0,0527 0,0849 0,1238 0,1744 08:35–11:35 8/4/2019  
14 0,0669 0,0998 0,1452 0,2064 08:35–11:35 8/4/2019  
15 0,0708 0,0977 0,1248 0,1706 08:35–11:35 8/4/2019  
16 0,1004 0,1606 0,1525 0,2264 08:15–11:15 12/4/2019  
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Figur B1. Skyplot över punkt 13, 14 och 15 (8/4/2019) (08:32–11:36 UTC) 
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Figur B2. Skyplot över punkt 9 och 10 (9/4/2019)(08:26–11:32 UTC) 

 

 

Figur B3. Skyplot över punkt 6, 7 och 8 (10/4/2019)(08:22–11:31 UTC) 



 

 
B3 

 

Figur B4. Skyplot över punk 1, 2, 3 och 4 (11/4/2019)(08:14–11:19 UTC) 
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Figur B5. Skyplot över punkt 5, 11, 12 och 16 (12/4/2019)(08:11–11:19) 
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Figur C1. Satelliten G11 signalpåverkan för punkt 2 på L1 frekvensen 

 

 

Figur C2. Satelliten G11 signalpåverkan för punkt 2 på L2 frekvensen 



 

C2 
 
 

 

Figur C3. Satelliten G11 signalpåverkan för punkt 3 på L1 frekvensen 

 

 

Figur C4. Satelliten G11 signalpåverkan för punkt 3 på L2 frekvensen 
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Figur C5. Satelliten G11 signalpåverkan för punkt 12 på L1 frekvensen. 

 

 

Figur C6. Satelliten G11 signalpåverkan för punkt 12 på L2 frekvensen. 
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Figur C7. Satelliten G15 signalpåverkan för punkt 2 på L1 frekvensen. 

 

 

Figur C8. Satelliten G15 signalpåverkan för punkt 2 på L2 frekvensen. 
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Figur C9. Satelliten G15 signalpåverkan för punkt 3 på L1 frekvensen. 

 

 

Figur C10. Satelliten G15 signalpåverkan för punkt 3 på L2 frekvensen. 
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Figur C11. Satelliten G15 signalpåverkan för punkt 12 på L1 frekvensen. 

 

 

 

Figur C12. Satelliten G15 signalpåverkan för punkt 12 på L2 frekvensen. 
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Figur C13. Satelliten R01 signalpåverkan för punkt 12 på L1 frekvensen. 

 

 

Figur C14. Satelliten R01 signalpåverkan för punkt 12 på L2 frekvensen. 
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Figur C15. Satelliten R08 signalpåverkan för punkt 2 på L1 frekvensen. 

 

 

Figur C16. Satelliten R08 signalpåverkan för punkt 2 på L2 frekvensen. 
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Figur C17. Satelliten R08 signalpåverkan för punkt 3 på L1 frekvensen. 

 

 

Figur C18. Satelliten R08 signalpåverkan för punkt 3 på L2 frekvensen. 
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Figur C19. Satelliten R19 signalpåverkan för punkt 2 på L1 frekvensen. 

 

 

Figur C20. Satelliten R19 signalpåverkan för punkt 2 på L2 frekvensen. 
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Figur C21. Satelliten R19 signalpåverkan för punkt 3 på L1 frekvensen. 

 

 

Figur C22. Satelliten R19 signalpåverkan för punkt 3 på L2 frekvensen. 
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Figur C23. Satelliten R19 signalpåverkan för punkt 12 på L1 frekvensen. 

 

 

Figur C24. Satelliten R19 signalpåverkan för punkt 12 på L2 frekvensen. 
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