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Introduktion 
Den här rapporten analyserar möjligheten att utnyttja synkroniserade GPS- och 
totalstations- (TS) mätningar för etablering av fristation. Grundidén är att placera GPS-
antenn och prisma på samma stång och utföra samtidiga GPS- och TS-mätningar. Sådan 
punkt inmätt med båda instrument kallas här gemensam punkt. Om det finns två eller 
flera sådana punkter, kan totalstationens koordinater beräknas med hjälp av minsta-
kvadrat metoden och samtidig kan bedömas kvalitén på de beräknade koordinater och 
upptäckas eventuella grova fel. Varje ytterligare gemensam punkt bidrar till en 
precisionsförbättring av totalstationens koordinater och därmed också alla inmätta 
koordinater på aktuell uppställning. I denna rapport kallar vi den här metoden GPS/TS-
metoden. Idag finns det flera leverantörer som säljer produkter baserade på den här 
metoden, t.ex. Leica SmartPole och Trimble IS rover. 
Traditionellt, för att mäta in eller sätta ut punkter med hjälp av TS, måste både 
koordinaterna och orienteringen av instrumentet vara kända. Detta kan uppnås genom att: 
 

 ställa upp TS över en känd punkt och rikta mot en annan känd punkt (bakåtobjekt) 
 ställa upp TS på en valfri plats och mäta mot två eller flera kända punkter – den 

här metoden kallas för ”fristation” 
 
För att säkerställa kvalité av inmätta och/eller utsatta punkter, måste en oberoende 
mätning göras. Man kan använda antingen annan mätmetod (GPS, mätband), eller 
upprepad inmätning/utsättning av några punkter från en annan uppställning. 
 

Beskrivning av GPS/TS-metoden 
 
På mätstången placeras både GPS-antenn och prisma. Vid inmätning av en punkt 
registreras både GPS-position i form av koordinater x, y, z tillsammans med dess 
precision och TS-mätningar i form av lutande längd (LL), horisontalvinkel (HV) och 
vertikalvinkel (VV). Fördelen med detta förfarande är att man har två oberoende 
positionsbestämningar på alla punkter där man har fri sikt till TS och GPS satelliter. Man 
kan fortsätta mäta med TS på ställen där satelliterna är skymda, eller man mäter med GPS 
där sikt mot TS är hindrat. 
 
Arbetsgången vid inmätning kan beskrivas med följande steg: 
 

1. Ställ upp TS på ett lämpligt ställe 
2. Starta upp TS och GPS 
3. Börja inmätning av punkter av intresse. Varje punkt mäts in antingen med GPS 

eller med TS eller med GPS och TS. 
4. Fristation är etablerad om minst två gemensamma punkter är inmätta. Men 

inmätning av fler sådana punkter möjliggör precisionsbedömning av fristationens 
koordinaterna samt kontroll av alla gemensamma punkter. 

5. Om uppnådd precisionen inte uppfyller uppställda krav (för få gemensamma 
punkter, svag geometri), mät flera gemensamma punkter spridda rund TS. 
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Precisionsanalys 
Precisionsanalysen består av två delar:  

1. Precision av totalstationens koordinater. 
2. Precision av totalstationens orientering samt inmätta/utsatta punkter. 

 
 

Metod 
Syftet är att analysera vilken precision som kan uppnås vid bestämning av fristationens 
koordinater med hjälp av GPS/TS-metoden.  
Som precisionsmått använder vi felellips beräknad ur kovariansmatrisen, som beräknas 
vid MK-utjämning. I den här analysen använder vi olika simulerade konfigurationer av 
gemensamma punkter. Vid våra beräkningar använder vi följande modell: 
 
1. Observationsekvationer 
 
Lutande längd 

      2 2 2

LL TS i TS i TS iLL v x x y y z z        (1) 

 
Horisontalvinkel 

 i TS
HV

i TS

y y
HV v arctan o

x x


  


 (2) 

 
Vertikalvinkel 

 
   

i TS
VV 2 2

i TS i TS

z z
VV v arctan

x x y y


 

  
 (3) 

 
GPS-koordinater 

 
GPS x i

GPS y i

GPS z i

x v x

y v y

z v z

 
 

 

 (4) 

 
där  
xTS, yTS, zTS  fristationens koordinater 
xi, yi, zi  koordinater av gemensam punkt i 
xGPS, yGPS, zGPS koordinater inmätta med GPS 
v  residualer 
o  orienteringskvantitet 
 
 
2. Linjär modell 
 
  L v AX  (5) 
MK-lösning 

   1T T
X A PA A PL  (6) 

Kovariansmatris 
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   1T 
Q A PA  (7) 

 
där L är vektor som innehåller mätningar, A är s.k. design matris som innehåller partiella 
derivator av observationsekvationer. X är vektor av obekanta: 
 

  TTS TS TS 1 1 1 n n nx y z o x y z x y zX   (8) 

 
P är vikt matris av observationer. Viktmatris för observationer för en gemensam punkt: 
 
 2 2 2 2 2 2

LL HV VV xGPS yGPS zGPSdiag( )           P  (9) 

 
där  
LL  medelfel av mätt lutande längd 
HV  medelfel av mätt horisontalvinkel 
VV  medelfel av mätt vertikalvinkel 
xGPS, yGPS, zGPS medelfel av koordinater bestämda med GPS 
n  antalet gemensamma punkter 
 
För våra beräkningar antog vi medelfel specificerade för Leicas SmartPole system, alltså 
för totalstation TPS 1200+ gäller följande medelfel: 
 
HV = VV = 1.5 mgon 
LL = 1 mm + 1.5 ppm in standard mode 
LL = 3 mm + 1.5 ppm in tracking mode 
 
Observera att det finns olika varianter av TPS 1200+ instrument. De skiljer sig med 
vinkelprecision. Vi antog värdet för den minst precisa varianten. 
För GPS-mätningar tar vi värden som framgår från lantmäteriets utredningar: 
 
Medelfel i plan 
p = 11 mm 

xi = yi = 8 mm  (eftersom 2 2
p x y     och vi antar att x = y) 

 
Medelfel i höjd 
zi = 13 mm 
 

Beräkningar 
Vi har tagit fram ett Matlab program baserat på ovan beskriven metod. Programmet har 
två delar: den första delen beräknar koordinater av gemensamma punkter. Användare 
väljer antalet punkter, sektor och avstånd från TS. Beräknade punkterna ligger jämnt 
spridda över en cirkelbåge med centrum i TS. Den andra delen av programmet fyller i 
matriser A och P, beräknar kovarians matris Q och visualiserar resultatet – plottar 
punkterna samt felellips på fristationen. Observera att olika figurer har olika skala för 
felellips, därför visas i figurerna också numeriska värden för halva stor- och halva lillaxel 
(a, b). Medelfelet i plan är beräknat ur a, b värden: 
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 2 2
p a b    (10) 

 
Figur 1 beskriver de begrepp som vi använder vid presentation av beräkningsresultat.  

Totalstation 

Gemensamma 
punkter

Sektor 
Avstånd 

 
Figur 1. Beskrivning av olika begrepp som används i rapporten. 

 

Bestämning av totalstationens koordinater 

Spridning av gemensamma punkter runt totalstation 
Låt oss först analysera fall med två gemensamma punkter på avstånd 10 m från 
totalstation. Som förväntat, beror fristationens precision på spridningen av de två 
gemensamma punkterna runt totalstationen: ju närmare varandra punkterna ligger, desto 
sämre precision av de bestämda totalstationens koordinater – se Figur 2. Figur 3 visar 
felellipser för två sektorer: 20 och 200 gon. 
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Figur 2. Medelfel i plan beroende på sektorstorlek. 

 

Avstånd: 10 m           
Antalet punkter: 2      
Sektor: 20 gon          
Felellips:              
a = 54.7 mm             
b = 8.5 mm              
Medelfel i plan: 55.3 
Medelfel i höjd: 9.2 mm 

 

Avstånd: 10 m           
Antalet punkter: 2      
Sektor: 200 gon         
Felellips:              
a = 8.5 mm              
b = 8.0 mm              
Medelfel i plan: 11.7 
Medelfel i höjd: 9.2 mm 

 
Figur 3. Felellips för fall med två gemensamma punkter, sektor 20 gon och 200 gon. 

 

Avstånd mellan totalstation och gemensamma punkter 
I nästa steg besvarar vi fråga: Beror precisionen på avståndet mellan totalstation och 
gemensamma punkter? Felellipser i Figur 3 (till vänster) och i Figur 4 visar att medelfelen 
både i plan och också höjd ökar bara marginellt med avstånd. Den här ökningen beror 
bara på avståndsberoende fel hos avståndsmätare (1.5 ppm i vårt fall).  
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Avstånd: 100 m        
Antalet punkter: 2      
Sektor: 20 gon          
Felellips:              
a = 55.0 mm             
b = 8.6 mm              
Medelfel i plan: 55.6 
Medelfel i höjd: 9.3 mm 

 

 

Avstånd: 500 m        
Antalet punkter: 2      
Sektor: 20 gon          
Felellips:              
a = 56.5 mm             
b = 8.9 mm              
Medelfel i plan: 57.2 
Medelfel i höjd: 12.4 

 
Figur 4. Precision för avstånd 100 och 500 m. 

 

Antalet gemensamma punkter 
Hur förbättras precisionen om vi ökar antalet gemensamma punkter? Figur 5 och Figur 6 
visar sammanställning av simulationer med 2 till 100 gemensamma punkter spridda på en 
cirkel med radie 10 m med totalstationen i centrum. Precision i plan konvergerar till ett 
visst värde snabbare om en större sektor används. Observera också att det är väldig liten 
skillnad mellan sektor 200 och 300 gon – mindre än 1 mm. Om vi utökar spridningen från 
300 till 400 gon, skillnaden blir ännu mindre – på 0.1 mm nivå. Medelfel i höjden minskar 
med samma takt i alla sektorer. Precision i plan närmar sig 13 mm för 20 gon sektor, 5.5 
mm för 50 gon, 3 mm för 100 gon 1.9 m för 200 gon och 1.7 mm för 300 gon. Felellipser 
för 30 gemensamma punkter och olika sektorer visas i Figur 8. 
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Figur 5. Precision i plan vs antalet gemensamma punkter i olika sektorer. 
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Figur 6. Precision i höjd vs antalet gemensamma punkter i olika sektorer. 
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Avstånd: 10 m
Antalet punkter: 30
Sektor: 20 gon
Felellips: 
a = 23.6 mm 
b = 2.2 mm 
Medelfel i plan: 23.7 mm
Medelfel i höjd: 2.4 mm

 

 

Avstånd: 10 m
Antalet punkter: 30 
Sektor: 50 gon
Felellips: 
a = 9.5 mm
b = 2.2 mm
Medelfel i plan: 9.8 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 

 

Avstånd: 10 m 
Antalet punkter: 30 
Sektor: 100 gon 
Felellips: 
a = 4.9 mm
b = 2.2 mm
Medelfel i plan: 5.4 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 

Avstånd: 10 m
Antalet punkter: 30
Sektor: 200 gon
Felellips: 
a = 2.8 mm
b = 2.1 mm
Medelfel i plan: 3.5 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 
 

Avstånd: 10 m 
Antalet punkter: 30 
Sektor: 300 gon 
Felellips: 
a = 2.2 mm 
b = 2.1 mm 
Medelfel i plan: 3.1 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 

Avstånd: 10 m
Antalet punkter: 30 
Sektor: 400 gon
Felellips: 
a = 2.1 mm
b = 2.1 mm
Medelfel i plan: 3.0 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 
Figur 7. Felellipser för sektorer 20, 50, 100, 200, 300 och 400 gon och 30 gemensamma punkter. 
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Radiell spridning 
Hittills har vi visat att precisionen kan förbättras genom att öka antalet gemensamma 
punkter och genom att sprida dem runt totalstationen, dvs öka segments storlek. Det går 
att förbättra precisionen signifikant också genom att sprida punkterna radiellt, inom 
samma sektor. Figur 8 visar ett exempel med sektor 20 gon och 4 punkter. Genom att 
placera 2 punkter närmare totalstationen, förbättras medelfelet i plan från 52.1 mm till 
17.5 mm. Medelfelet i höjd är oförändrat. 
 

 

Avstånd: 10 och 20 m
Antalet punkter: 4 
Sektor: 20 gon 
Felellips: 
a = 16.4 mm
b = 6.0 mm
Medelfel i plan: 17.5 
Medelfel i höjd: 6.5 

 

Avstånd: 20 m 
Antalet punkter: 4 
Sektor: 20 gon 
Felellips:
a = 51.8 mm 
b = 6.0 mm
Medelfel i plan: 52.1 
Medelfel i höjd: 6.5 

 
Figur 8. Effekt av radiell spridning. 

 
 
För att kunna jämföra radiell spridning med spridningen enbart på en cirkel, gjorde vi 
liknande simulering som i Figur 7, fast gemensamma punkter är nu utplacerade på två 
cirklar med radier 10 och 20 m. Resultatet visas i Figur 9. Om vi jämför felellipser i 
motsvarande sektorer i Figur 7 och Figur 9, kan vi konstatera en signifikant 
precisionsförbättring i plan för mindre sektorer och nästan ingen skillnad för större. 
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Avstånd: 10 och 20 m 
Antalet punkter: 30 
Sektor: 20 gon 
Felellips: 
a = 6.3 mm 
b = 2.2 mm 
Medelfel i plan: 6.7 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 

Avstånd: 10 och 20 m
Antalet punkter: 30
Sektor: 50 gon
Felellips: 
a = 5.4 mm
b = 2.2 mm
Medelfel i plan: 5.9 mm
Medelfel i höjd: 2.4 mm

 

 

Avstånd: 10 och 20 m 
Antalet punkter: 30 
Sektor: 100 gon
Felellips: 
a = 4.0 mm 
b = 2.2 mm 
Medelfel i plan: 4.6 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 

Avstånd: 10 och 20 m
Antalet punkter: 30
Sektor: 200 gon
Felellips: 
a = 2.6 mm
b = 2.1 mm
Medelfel i plan: 3.4 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 

 

Avstånd: 20 m 
Antalet punkter: 30 
Sektor: 300 gon 
Felellips: 
a = 2.2 mm
b = 2.1 mm
Medelfel i plan: 3.1 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 

Avstånd: 10 och 20 m
Antalet punkter: 30
Sektor: 400 gon
Felellips: 
a = 2.1 mm
b = 2.1 mm
Medelfel i plan: 3.0 mm 
Medelfel i höjd: 2.4 mm 

 
Figur 9. Felellipser för sektorer 20 - 400 gon och 30 gemensamma punkter placerade på 2 cirklar. 
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Bestämning av totalstationens orientering  
Hittills har vi visat samband mellan spridning av gemensamma punkter och precision av 
totalstationens koordinater. För inmätning och utsättning är det viktigt att bestämma 
noggrant också orientering av totalstation. Som förväntad, orienteringsprecisionen blir 
bättre om man ökar avståndet mellan gemensamma punkter och totalstationen. Figur 10 
visar orienteringsprecision beräknat för 30 punkter sprida inom olika sektorer och med 
olika avstånd från totalstation.  
Man uppnår bara liten förbättring genom att öka sektor över 200 gon. Figur 10 visar också 
att precision konvergerar till ett visst värde om man ökar avståndet mellan gemensamma 
punkter och totalstationen. Den här konvergensen går snabbare då en större sektor 
används. T. ex. för sektorer över 100 gon, förbättras precisionen signifikant bara upp till 
ca 100 m avstånd.  
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Figur 10. Orienteringsprecision vs avstånd av gemensamma punkter från totalstation. 

 
Precision av fristationens etablering (orienteringens och koordinaternas precision) 
påverkar precisionen av inmätta och/eller utsatta punkter. För att visa vilken precision 
inmätta punkter har från en fristation, låt oss anta att vi etablerar en fristation med hjälp av 
30 gemensamma punkter och sedan börjar vi mäta in detaljpunkter med hjälp av bara 
totalstationen. Figur 11 visar medelfel i plan för en detaljpunkt på avstånd 50 m från 
totalstation och Figur 12 på avstånd 200 m. Figurerna visar att detaljpunktens precision 
förbättras signifikant om avståndet mellan gemensamma punkter och totalstation ökar, 
samt om gemensamma punkterna är spridda inom större sektorer. 
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Figur 11. Medelfel i plan av en punkt inmätt på 50 m avstånd från fristation. 
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Figur 12. Medelfel i plan av en punkt inmätt på 200 m avstånd från fristation. 

 
Tabell 1 visar en jämförelse av precision mellan klassisk polärmetod och GPS/TS-
metoden. I tabellen visas medelfel i plan och höjd av tre punkter inmäta enbart med 
totalstation. Punkterna ligger på 50, 100 och 200 m avstånd från totalstation. Vid 
GPS/TS-metoden är fristation etablerat med hjälp av 30 gemensamma punkter spridda 
inom 200 gon sektor på avstånd 150 m. Vid polärmetoden antogs precision både för 
uppställningspunkten och bakåtobjekt vara 2 mm i alla tre koordinater. Bakåtobjekt ligger 
150 m från totalstation. 
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Tabell 1. Jämförelse av precision av en inmätt detaljpunkt uppnådd med GPS/TS-metoden och 
klasisk polärmetoden.  

Avstånd från TS [m] Medelfel i plan [mm] Medelfel i höjd [mm]
 GPS/TS Polärmetod GPS/TS Polärmetod 

50 6.0 4.1 2.7 2.1 
100 6.9 5.8 3.4 3.0 
200 9.7 10.6 5.3 5.0 

 

Sammanfattning 
 
Mot bakgrund av utförda beräkningar kan vi göra följande slutsatser angående precision 
av fristationens koordinater bestämda med GPS/TS-metod: 
 
1. Precision i plan beror på antalet gemensamma punkter och deras spridning rund TS. 
2. Precision i plan förbättras bara marginellt om man ökar antalet gemensamma punkter 

över 15 st. 
3. Precision i plan förbättras bara marginellt om man ökar sektor över 200 gon. 
4. Precision i plan ökar signifikant om man ökar radiell spridning av gemensamma 

punkter inom mindre sektorer. För sektorer större än 200 gon är radiell spridning 
oviktig.  

5. Avgörande faktor för precisionen är precision av GPS-koordinater. Precision av TS-
mätningar bidrar inte till fristationens precision. Man får samma precision som visas i 
den här rapporten även om man antar en enkel TS med vinkelprecision 3 mgon och 
avståndsprecision 5 mm. 

6. Precision i höjd beror inte på spridningen av gemensamma punkter runt TS. Vid våra 
beräkningar antog vi att alla gemensamma punkter ligger i samma höjd som TS. 

7. Man kan uppnå 3 mm precision i plan och 2.4 mm i höjd med 30 eller flera 
gemensamma punkter spridda jämnt runt TS. 

8. För att öka orienteringsprecision och därigenom öka precision av inmätta punkter, 
gemensamma punkter bör ligga längre bort från totalstation (ca 50 m) eller man måste 
orientera totalstation mot ett befintligt bakåtobjekt. 

9. GPS/TS-metoden ger bara marginellt sämre precision jämfört med klasisk 
polärmetod. 

 
 
 
Rekommendation för praktisk tillämpning av GPS/TS-metoden:  
Man kan enkelt initiera mätning genom att gå ett halvt varv runt TS med automatisk 
trackning av prisma. Om man går med normal gående hastighet ca 1 m/s på cirkel med 
radie 10 m, mäter man ca 30 gemensamma punkter på ett halvt varv och man uppnår 
precisionen 3.5 mm i plan och 2.4 mm i höjd. För att förbättra orienteringen, man bör 
lägga till en eller flera gemensamma punkter på avstånd ca 50 m, eller använda en känd 
punkt som bakåtobjekt. 
Den här proceduren kan vara nödvändig vid utsättning, eftersom man behöver TS-
koordinaterna redan från första utsätta punkten. Vid inmätning är detta inte nödvändig, 
eftersom man kan utnyttja alla gemensamma punkter inmätta från den aktuella stationen 
och beräkna slutliga koordinater efter att man har mätt färdigt alla punkter. 
 


