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ABSTRACT 

This project investigates whether 3D-positioning at sea can be improved by processing real-time 

positioning data. SWEPOS-based RTK (accurate GNSS) was used to log positions data on a 

hydrographic survey vessel along Sweden’s east and north coast for 7 days. However, because of the 

long distance between the vessel and the reference stations the positioning solutions do not always 

have high accuracy. This problem generates a large interest to research how processing real-time 

data could improve position accuracy. Processing positioning data is done through Applanix IN-

fusion PPK (Post-Processed Kinematic) and PPP (Precise Point Positioning) loosely coupled concept. 

The positioning accuracy of these methods are compared against one another and against collected 

data in real-time (RTK). The vertical component are being assessed further in detail to evaluate the 

accuracy of these methods and the data is presented in respect to vertical positioning and height. 

However, solely processing the vessels positioning according to the PPP or PPK concept is not 

enough to get a good positioning vertically, as the vessels positioning height also depends on the 

vessels dynamic movements. Including the vessel’s dynamic movement’s leads not only to a higher 

positioning accuracy but also to a more accurate description of the shape of the water surface. The 

shape of the water surface is an important component for the modelling of the geoid, as the water 

mass distribution affects gravitational measurements and calculations by water mass variations. The 

future goal, is that vessels should be able to collect data which can be used to correct the present 

geoid model, only by using GNSS technique and water level corrections from reference stations. 

Furthermore, good hydrographic data and accurate GNSS height provides preconditions to introduce 

a 3D-navigational system. A system like this could calculate if the present draught is compatible with 

the future depth conditions along the route. The system can thereby support the navigator with 

suggestions of speed adjustments at optimal moments to avoid running aground. 

Initially, the different post-processing methodology’s ability to improve position accuracy are 

evaluated. The observations presented in this project indicate that position accuracy varies 

depending on which method is used. The results show that the vertical measurement 

uncertainty (RMS) values are lowest when using the processing methods based on the PPK concept. 

The RMS mean value using PPP processing methodology show a higher value than the real-time 

solutions. In this case, by adjusting the real-time solutions by processing according to the PPK 

method, the vessels vertical position can be corrected with a mean value of 5 cm. In the secondary 

process, the GNSS height from the PPK processing methodology was used together with static and 

dynamic corrections to approximate the actual water level. This project demonstrates the potential 

of using this type of process to get a more accurate picture of the present water surface. 

 

SAMMANFATTNING  

I detta arbete undersöks det huruvida 3D-positionering till havs kan förbättras vid efterbearbetning 

av realtidpositioneringsdata.  SWEPOS-baserad RTK (noggrann GNSS) användes för att logga 

positioneringsdata på ett sjömätningsfartyg utmed Sveriges östra och norra kust under 7 dagar. Men 

då avstånden till stationsnätet är stora så har inte positionslösningarna alltid hållit högsta 

noggrannhet, vilket medför ett stort intresse att undersöka om efterbearbetning av realtidsdata kan 

medföra bättre positioneringsnoggrannhet. Efterprocessering av positioneringsdata sker enligt 

Applanix IN-fusion PPK (Post-Processed Kinematic) och PPP (Precise Point Positioning) lös 

integrering-koncept. Metodernas positionsnoggrannhet jämförs gentemot varandra samt mot 

insamlad data i realtid (RTK). Den vertikala komponenten granskas särskilt kritiskt för att utvärdera 

noggrannhet hos de olika metoderna och de data som presenteras utgår därför med hänsyn till 

vertikal positionering och höjd. Dock räcker det inte bara med att efterprocessera fartygets position 

enligt PPP eller PPK-koncept för att få fram en bra positionering i vertikalled, utan fartygets 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/draught
http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/uncertainty


höjdposition beror även på fartygets dynamiska rörelse. Att inkludera fartygets dynamiska rörelse 

leder inte bara till en noggrannare positionering, utan även till en ännu noggrannare beskrivning av 

vattenytans form. Vattenytans form är i sin tur en viktig komponent i framställning av modeller av 

geoiden, då vattenmassans fördelning påverkar tyngdkraftsmätningarna genom att vattenmassan 

varierar. Framtidsvisionen är att fartyg i framtiden skall kunna samla in data som kan användas för 

att kunna korrigera aktuell geoidmodell, genom att endast använda sig utav GNSS teknik och 

vattenståndskorrektioner från referensstationer. Säkra djupdata och noggrann GNSS-höjd kommer 

dessutom kunna skapa förutsättningar för att introducera 3D-navigeringssystem. Förutsättningar 

finns då för systemet att beräkna om aktuellt djupgående är kompatibelt med de djupförhållanden 

som råder längre fram längs rutten. Systemet kan alltså stödja navigatören med förslag på 

fartjusteringar vid optimala lägen och tidpunkter vilket i sin tur bör förbättra förutsättningarna att 

undvika grundstötningar.  

 

Till att börja med granskas efterprocesseringsmetodernas förmåga att förbättra positionsnoggrann-

heten. De observationer som presenteras i detta arbete indikerar att positionsnoggrannheten 

varierar beroende på vilken metod som används. Resultaten visar att medelvärdet för 

mätosäkerheten (RMS) i vertikalled är som allra lägst med den efterprocesseringsmetod som baseras 

på PPK-koncept. RMS medelvärde för PPP efterprocesserings-koncept konstateras ha ett högre 

medelvärde än de värden som framgått från realtidslösningarnas medelvärde. Genom att justera 

realtidslösningarna med hjälp av PPK kan i detta fall fartygets position i vertikalled justeras i medel 

med 5 cm. I den sekundära processen användes GNSS höjden från PPK efterprocesseringsmetod 

tillsammans med statiska och dynamiska korrektioner för att få fram det aktuella vattenståndet.  

Projektet visar på potentialen av att använda denna av typ process för att få en noggrannare bild av 

vattenytan.  
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1. INLEDNING  

1.1 FAMOS 

Detta examensarbete utgör en del av sjömätningsprojektet FAMOS (Finalising Surveys for the Baltic 

Motorways of the Sea), vilket är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland, Estland, Lettland, 

Litauen, Danmark och Tyskland, vars huvudsyfte är att sjömäta alla områden som trafikeras av 

handelssjöfarten i Östersjön. Parallellt med sjömätningen ingår även andra delprojekt i FAMOS. 

Exempelvis finns det ett internationellt samarbete som syftar till att införa ett nytt och gemensamt 

referenssystem i Östersjön som anger nollnivån till havs, med geoiden som utgångspunkt 

(Sjöfartsverket, 2017). I och med detta har och håller kompletterande tyngdkraftsmätningar på att 

ske från sjömätningsfartyg i hela Östersjön. För att fungera som underlag till en gemensam 

geoidmodell i framtiden som kan användas för säkrare mätningar med hjälp av GNSS-data. Istället för 

som idag, där flera länder fortfarande använder sig utav medelvattenytan som referensnivå.  

 

Medelvattenytan (MVY) är en yta som egentligen bara ger sanna aktuella medelvattenytor längst 

kusterna där det finns vattenståndsmätare att tillgå. Vattenytorna till havs kan skilja sig avsevärt från 

dessa vattenstånd eftersom vattenmassan fördelning kan skilja sig, och det kan vara svårt att göra 

exakta observationer av den aktuella höjden ovan medelvattenytan. Genom att istället använda sig 

utav geoiden som referensnivå kan man förhoppningsvis beräkna under keel clerence (djup under 

köl) genom att endast behöva erhålla fartygets ortometriska höjd (höjd relaterat till geoiden) från 

fartygets satellitpositioneringssystem (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av en korrekt geoidmodell, säkra djupdata och noggrann GNSS-höjd finns 

förutsättningarna för att i framtiden kunna introducera ett 3D-navigationssytem. Förutsättningarna 

finns då för systemet att beräkna om aktuellt djupgående är kompatibelt med de djupförhållanden 

som råder längre fram längs rutten. Systemet kan således stödja navigatören med förslag på 

fartjusteringar för att exempelvis kunna undvika grundstötningar (Sjöfartsverket, 2017). 

 

För att kunna utföra noggrann höjdbestämning med GNSS behövs en noggrann geoidmodell. Därför 

utförs kompletterande tyngdkraftsmätningar över hela Östersjön. Dock är marina geodesimätningar 

betydligt svårare att utföra i jämförelse med tyngdkraftsmätning som sker på land, då det sker på en 

Figur 1. Genom att använda fartygets satellitpositioneringssystem, behövs ingen hänsyn till medelvattenytan 
(MVY) eller vattenståndet tas för att i framtiden kunna beräkna djup under köl. (Bilden är inspirerad från 
Sjöfartsverket, 2017). 
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komplex och dynamisk yta på ett fartyg. Samt att avståndet från referensstationer som används för 

att beräkna positionen är betydligt längre och risken för försämrad positionsnoggrannhet ökar. 

 

1.2 Positionsbestämning 

Vid hydrografiska djupmätningar är det viktigt att använda Global navigation satellite system 

(GNSS)-teknik med hög precision. I dagsläget används till mestadels positioneringsmetoder baserade 

på relativpositionering för att uppnå noggrannhet på centimeternivå för rörliga objekt. De främsta 

metoderna som används för att uppnå hög vertikal noggrannhet är Real-time Kinematic (RTK) och 

Post Processed Kinematic (PPK) (Dodd, 2014). Noggrannheten i positionsbestämningen uttrycks 

enligt dilution of precision (DOP) och är beroende av hur stort det geometriska felbidraget är. Ju 

större DOP-värde desto lägre positionsnoggrannhet. Noggrannheten på positionsbestämningen är 

framförallt beroende av satellitgeometrin och antalet tillgängliga satelliter. Andra bidragande 

orsaker till försämrad positionsbestämning är atmosfärsrefraktion av radiosignalen i jonos- och 

troposfären eller av klockfel, antingen hos satelliterna eller hos GPS-mottagaren. Hur mycket 

atmosfärsskiktet kommer att reflektera beror delvis på solaktiviteten i det aktuella området samt 

tiden på dygnet. En annan viktig felkälla som har särskilt stor inverkan vid positionsbestämning på 

ett fartyg är dess dynamiska rörelse eftersom GPS-mottagare är känsliga för vinkelförändringar och 

acceleration (Boberg, et al., 2006). Dessa kommer därför ha svårt att upprätthålla satellitsignaler, en 

så kallad ”fixlösning” (Boberg, et al., 2006). Relativpositionering i realtid kräver även en 

kommunikationslänk mellan minst en referensstation och användaren för att huvudstationen skall 

kunna sända korrektioner till användaren. Länken sker exempelvis via modem, satellitlänk eller 

radio. Detta innebär att plattformen (som i detta fall motsvarar ett fartyg) måste ligga i närheten av 

en eller flera referensstationer och att avsändaren observerar samma satelliter som dess 

referensstationer.    

 

Genom att istället använda efterprocesseringstekniker, så som PPK, behövs inte kommunikations-

länken mellan plattformen och referensstationer och noggrannheten av positioneringen kan 

förbättras genom att efterprocessera navigationslösningen både framåt och bakåt i tid. Dock kvarstår 

behovet av referensstationer vid efterprocessering enligt PPK-koncept. Andra GNSS-metoder så som 

Precise Point Positioning (PPP) håller därför på att bli en allt mer accepterad metod. Eftersom 

metoden inte bygger på något behov av några referensstationer och att dess PPP-lösningars 

noggrannhet har förbättrats de senaste åren. 

 

Noggrann GNSS-positionering är dessutom svår att uppnå på grund av diverse GNSS-störningar, 

särskilt ute tills havs. För att kringgå GNSS-teknologins begräsningar utgår idag positionstekniken 

inom marin hydrografi allt mer från en integrering mellan inertial navigation system (INS) och GNSS. 

I dagsläget används oftast integrerande GNSS/INS system som baseras på relativa mätvärden 

eftersom dessa metoder erhåller positioner med hög positionsnoggrannhet (Zhang & Gao, 2008; 

Scherzinger, 2006; Nassar, 2003). Det finns klara fördelar med att utnyttja ett integrerande 

GNSS/INS system. Ett exempel är att INS kan reducera GNSS-störningar och därför skapa en 

oavbruten lösning trots GNSS-avbrott (Nassar, 2003). 

 

Traditionella GNSS/INS integreringstekniker använder sig utav GNSS-mottagarens position och 

hastighet vid integrering av tröghetssystemets IMU-data för att generera en efterprocesserad 

navigationslösning, men för att uppnå ytterligare positionsnoggrannhet har framförallt 

efterprocessering-tekniker baserat på GNSS/INS integrering tillsammans med inertially aided 

kinematic ambiguity resolution (IAKAR) blivit allt mer populärt (Canter, et al., 2008). Applanix 

efterprocesseringsprogram POSPac MMS erbjuder en fördjupad version av IAKAR, kallat ”Applanix 

SmartBase” där realtidsdata (RTK) och referensstationer används för att skapa ett nätverk av 
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referensstationer (enligt virtuell referensstation VRS-koncept) samt framställa en navigationslösning 

baserat på GNSS/INS integrering.  

 

Applanix GNSS/INS integrering tillsammans med IAKAR baseras på så kallad IN-Fusion teknik. Denna 

utgör en fördjupad filtreringsmetod där GNSS-mottagares kod- och fasobservationer integreras med 

IMU-data. Dock används fortfarande traditionell GNSS/INS integrering vid tillfällen då 

satellitobservationer saknas. Genom att kombinera dessa två tekniker kan avståndet till närmsta 

referensstation utökas till ca 70 km och dessutom förse en förbättrad navigationslösning och 

noggrannare positionering (Applanix Corporation, 2014).  

 

Nackdelen med att använda GNSS/INS system är dock systemets komplexitet, då det behövs lokala 

GNSS-referensstationer med kända positioner samt att roverns mottagare endast kan befinna sig 

tiotals kilometer ifrån referensstationerna för att säkerhetsställa hög korrelation mellan mätfelen 

hos referensstationerna och rovern (Liu, et al., 2016). Senaste tiden har därför PPP blivit en allt mer 

eftertraktad positioneringsmetod eftersom det inte krävs några referensstationer, utan istället 

bygger på precisa ban- och klockinformationer.  Utöver POSPac MMS SmartBase PPK 

processeringsmetod möjliggör Applanix därför efterprocessering enligt PPP-koncept. Precis som för 

PPK-metoden används IN-Fusion teknik vid efterbearbetning enligt PPP i Applanix 

efterprocesseringsprogram och kan processeras både framåt och bakåt i tid, för att nå en högre 

positionsnoggrannhet. 

 

2. SYFTE  

Examensarbetet syftar till att undersöka huruvida 3D-positionering till havs kan förbättras vid 

efterbearbetning av realtidpositioneringsdata. Det data som processeras har samlats in under sju 

dagar på ett sjömätningsfartyg utmed Sveriges östra och norra kust samtidigt som en gravimeter har 

funnits ombord för att utföra tyngdkraftsmätningar. Fartygets efterprocesserade position kan 

således användas för att få en bättre positionering på den tyngdkraftsmätning som skedde, för att på 

så sett kunna framställa en noggrannare geoidmodell.  

 

Efterprocesseringen sker enligt Post Processed Kinematic (PPK) och Precise Point Positioning (PPP) 

koncept och jämförs mot insamlad data i Real Time Kinematic (RTK). Förhoppningarna är att PPK- 

och PPP lösningar skall visa sig lönsamma att utföra genom att kunna ersätta online-positioner som 

inte lyckats beräknas med RTK (exempelvis vid tappad uppkoppling). Den vertikala komponenten 

kommer granskas särskilt kritiskt för att utvärdera noggrannhet hos de olika metoderna och de data 

som presenteras utgår därför med hänsyn till vertikal positionering och höjd. Examensarbetet 

avgränsas i huvudsak till att redovisa efterbearbetningsprocessen samt redovisa och utvärdera 

resultaten kring denna aspekt. Tyngdpunkten ligger inte i att beskriva GPS-tekniken eller tekniken 

bakom efterprocessringen mer än på ett översiktligt plan. 

 

Dock räcker det inte bara med att efterprocessera fartygets position enligt PPP- eller PPK-koncept 

för att få fram en bra positionering i vertikalled, utan fartygets höjdposition beror även på fartygets 

dynamiska rörelse, vilket således även är en parameter som måste ta i beaktning. Att inkludera 

fartygets dynamiska rörelse leder inte bara till en noggrannare positionering, men även en 

noggrannare beskrivning av vattenytans form. Förändring av vattenytans form och vattenmassans 

fördelning kan påverka tyngdkraftsmätningarna genom att vattenmassan varierar. Därför är det 

viktigt att veta vattenytans form för att möjliggöra korrigering av geoidmodellen beroende på 

förändringar i vattenytans aktuella form. 
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Förutom att utvärdera huruvida 3D-positionering till havs kan förbättras vid efterbearbetning av 

online-positioneringsdata enligt PPK- och PPP-koncept är därför syftet med arbetet att se om 

vattenståndsmätningarna baserat på korrektioner för dynamiska rörelser, GNSS-höjder och 

vattenståndskorrektioner från vattenståndsstationer kan ge tillräckligt bra resultat, för att fartyg 

som åker fram och tillbaka (exempelvis sjömätningsfartyg) i framtiden skall kunna korrigera 

geoidmodellen genom att endast nyttja GNSS-teknik och vattenståndskorrektioner från 

referensstationer. 

 

3 BAKGRUND 

3.1 Positioneringsmetoder 

Real Time Kinematic (RTK) 

RTK-teknik utgör en relativ positioneringsmetod som är baserad på bärvågsmätning. Då mätningen 

sker i realtid erhålls positionen direkt av den rörliga mottagaren, även kallad ”rover”. Dock krävs det 

att rovern har kontakt med minst en referensstation med känd position. Det är dessutom viktigt att 

rovern och referensstationen delar samma bärvågsobservationer från satelliterna för att kunna 

beräkna differensen däremellan. Bärvågsobservationsdata sänds från referensstationen till 

mottagaren tillsammans med sin egen position. Metoden kan således korrigera för satellit- och 

atmosfärsfel genom att mottagaren kan använda informationen från basen för att lösa antalet 

periodbekanta. Att lösa periodbekanta (s.k. initialisering) och erhålla en så kallad fixlösning kan dock 

vara besvärligt vid långa avstånd mellan rover och basen. Detta beror till största del på 

förbindelseförlust mellan mottagarna eller att atmosfärsförhållandena över rovern och 

referensstationen skiljer sig. Om en fixlösning tappas skapas istället en så kallad flytande lösning vars 

lösning har en osäkerhet på decimeternivå, medan en fixlösning ligger på centimeternivå.  

 

Nätverks-RTK (N-RTK) 

Nätverks-RTK är baserat på samma teknik som vanlig RTK-mätning, men att ett nät av GPS 

referensstationer istället nyttjas. Tekniken är särskilt användbar då det råder långa avstånd mellan 

rovern och referensstationerna eftersom tekniken beräknar fram modeller baserat på felkällor så 

som atmosfärsförhållanden och satelliternas banddata. 

 

I Sverige finns ett nät av fasta referensstationer vars antenners fundament är förankrade i 

berggrunden på kända punkter för att säkerhetsställa positionsnoggrannheten. Nätet av 

referensstationer kallas SWEPOS och registrerar satellitobservationer dygnet runt. Information från 

SWEPOS-stationer kan både användas i realtid och vid efterprocessering. SWEPOS nätverks-RTK 

bygger på att rovern sänder en ungefärlig position till SWEPOS huvudcentral och som sedan sänder 

tillbaka positionskorrektioner baserat på de beräknade modellerna från omkringliggande SWEPOS-

stationer. I detta fall benämns roverns punkt vars ungefärliga position skall fastställas som en virtuell 

referensstation (VRS). Motsvarande VRS-teknik kan också användas vid efterbearbetning av 

realtidsdata likt efterprocesseringen enligt PPK-koncept.  

 

Post-processed kinematic (PPK)  

PPK är en efterbearbetnings positionsteknik som baseras på relativa mätvärden. I detta fall kan 

lagrad RTK-positionsdata i realtid efterprocesseras och justeras i efterhand genom att använda 

observationskorrektioner från referensstationer för att uppnå högre positionsnoggrannhet. Eftersom 

tekniken precis som RTK är baserad på relativmätningar, är teknikens osäkerhet associerade med 

satelliternas position och atmosfärsförhållanden. 
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Precise point position (PPP) 

PPP-konceptet introducerades av Zumberge et al. (1997) och vidareutvecklades framförallt av Kouba 

och Héroux (2001). PPP utgör en absolut positioneringssmetod som nyttjar odifferentiella kod- och 

fasmätningar för att erhålla positions information med en noggrannhet från decimeter- till 

centimeternivå (Kouba & Héroux, 2001). Till skillnad från relativ positionering, som exempelvis PPK 

där dubbeldifferens används, nyttjas endast mätvärden från en GNSS-mottagare utan att involvera 

några referensstationer. PPP-tekniker använder sig istället av observationskorrektioner så som 

precisa ban- och klockdata för att mildra positionsosäkerheten samt signalkorrektioner för att 

korrigera för atmosfärsförhållanden (Dodd, 2014; Kouba & Héroux, 2001). Observations-

korrektionerna är beräknade från ett globalt nätverk av kontrollstationer som sedan förser 

användare med realtidsprediktioner eller efterprocesserad data några dagar senare (Dodd, 2014). 

Hög noggrannhet på ban- och klockdata är ytterst viktigt vid PPP-analyser eftersom dessa behandlas 

som kända parametrar, till skillnad från realtidspositionering där bandata erhålls från predikterade 

bandata. PPP kan både användas i realtid och vid efterprocessering. Idag finns det ett flertal studier 

som koncentrerar sig på att utveckla realtids metoder (Gao & Chen, 2014; Geng, et al., 2010). 

Fördelen med att använda sig utav en efterprocesseringsmetod är att data kan processeras både 

framåt och bakåt i tid för att återupprätta en noggrannare positionering (Applanix Corporation, 

2014). 

 

Nackdelen med PPP, som tidigare nämnt, är att det tar lång tid att konvergera en PPP-lösning och att 

metoden har en ostabil positioneringsnoggrannhet. Lös integrering med PPP-system är särskilt 

kända för att ha lång konvergeringstid som försämrar dess positionsnoggrannhet (se kap. 3.2.2) 

(Roelser & Martell, 2009).  Orsaken är den att PPP-lösningar skapas genom att till en början endast 

filtrera GNSS-data utan att stöttas av något tröghetssystem. Vid dåliga atmosfärsförhållanden, med 

höga DOP-värden eller jonosfärsstörningar medförs en stor risk att GNSS-signalen tappas och att det 

krävs en ny omintialisering, vilket kan ta upp till 30 minuter. Detta är en signifikant skillnad från den 

intialiseringtid som krävs vid användning av relativa mätningsmetoder som PPK, där en accepterad 

fixlösning initialiseras efter ett fåtal sekunder (Dodd, 2014). 

 

3.2 Processeringstekniker  

3.2.1 Tröghetsnavigeringssystem (INS)  

Ett INS-system är ett självgående tredimensionellt system 

som utgörs av flera olika tröghetssensorer, ett så kallat 

inertial measurement unit (IMU) och en navigerings-

processor. IMU-modulen kan beskrivas som en enhet som 

registrerar riktning, hastighet och gravitationskrafter 

(Groves, 2008). Tillsammans med IMU kan navigerings-

processorn beräkna position, hastighet och riktning. 

 

IMU definieras av en tredimensionellt accelerometer samt 

ett treaxlat gyroskop (för riktning och lutningsvinklar) som 

är fastmonterat på fartyget i närheten av fartygets 

referenspunkt. Gyroskopet registrerar plattformens 

avvikelse från vertikal- och horisontalplanet och IMU 

accelerometern används för att driftkompensera 

positionsmätningen på fartyget, som under drift utsätts för 

rotationsrörelser. Rotationsrörelsen utförs kring en tre-

Figur 2. Tröghetssystem, (Inertial Measurement 
Unit, IMU) består av mätsensorer som mäter 
acceleration och vinkelhastigheter, som möjliggör 
bestämning av roll, pit, yaw och heading på 
exempelvis ett fartyg. Z-axeln pekar vinkelrätt ner 
från fartyget, X-axeln i fartygets längdaxel framåt 
och Y-axeln tvärs fartygets längdaxel 
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dimensionell axel för att kunna mäta fartygets acceleration längst tre riktningar. Fartygets utsätts 

under drift av rotationsrörelser som är centrerade kring fartygets upprättade jämviktsläge (Fig. 2). 

När fartyget rullar i sidled (roll) vrids fartyget rund X-axeln (Fig. 2). När fartyget rullar i längdled 

(pitch) vrids fartyget runt Y-axeln. När fartyget ändrar färdriktning (yaw) vrids fartyget runt Y-axeln. 

Fartygets höjdförändring längst med Z-axeln kallas heave. Information om roll, pitch, yaw och heave 

kan sedan nyttjas av andra tekniska utrustningar så som multibeam lod för att förbättra dess 

produkt, men kan även användas vid efterbearbetningsfasen för att kontrollera fartygets rörelse.  

 

3.2.2 Integrerad navigering 

Osäkerheten i positions- och hastighetsmätningar i ett tröghetsnavigeringssystem ackumuleras över 

tid. För att upprätthålla tillförlitliga data behöver systemet integreras med något annat system. Ett 

sätt är att komplettera INS-systemet med ett GNSS-system, som i jämförelse med INS inte är 

autonomt, utan istället är beroende av yttre referenser (ex. satellitgeometri). Genom att integrera 

GNSS med INS erhålls navigeringsinformation så som position, hastighet och riktning. GNSS förser 

hög positionsnoggrannhet och information om positioner och hastigheter under långa tidsperioder 

och INS förser information om hastighet och riktning med hög noggrannhet efter kort tid, eftersom 

INS i jämförelse med GNSS inte är i behov av någon satellitsignal utan är ett självgående system för 

hastighet och riktnings data (Noureldin, et al., 2013).  

 

Konceptet bakom GNSS/INS integrerande navigeringssystem varierar, dels beroende på hur och 

vilken typ av mätningar som används, men även hur korrigeringar och integrerande algoritmer är 

utförda (Groves, 2008). Därför finns flera olika metoder som används för att foga GNSS- och INS-data 

tillsammans, varav två vanligen använda metoder benämns som lös respektive tät systemintegrering. 

De två olika koncepten skiljer sig genom att de nyttjar/bygger på olika typer av information som 

delas mellan INS och GNSS.  

 

Lös integrering 

Lös GNSS/INS integrering baseras på att GNSS- och INS-processering sker i två separata, men 

interagerande filter (Fig. 3). GNSS positions- och hastighetsdata från GNSS navigeringslösning 

används för att beräkna tröghetssystemets osäkerhet och avvikelse i integrationsberäkning utan att 

ta hänsyn till INS-korrektioner i ett första rekursivt algoritm GNSS/INS filter (Kalmanfilter) som 

kontinuerligt beräknar ett objekts förändring av position. I INS integreras accelerometer- och 

gyroskopdata med hjälp av navigeringsekvationer. Därefter används position och hastigheter från 

GNSS navigeringslösning och viktar samman med position, höjd och hastigheter från INS 

navigeringslösning i ytterligare ett integrerande Kalmanfilter (Fig. 3) (Boberg, et al., 2006; Groves, 

2008). 

 

Fördelen med lös integrering är sitt enkla koncept och att alla typer av INS-och GNSS-system kan 

användas. Några av nackdelarna med metoden är att konceptet bygger på att en lösning från ett 

Kalmanfilter används i ett annat. Beroende på hur hårt och snabbt filtreringen sker i första 

processen, påverkas resultatet av det integrerande GNSS/INS-lösningen. Om mätningen går för 

långsamt kommer observationerna av INS-fel att reduceras. Om datan processeras för snabbt finns 

risken att filtreringen blir för svag (Groves, 2008). Ytterligare bekymmer med lös integrering är att 

metoden förutsätter kommunikation med minst fyra satelliter för att behålla en GNSS-

navigeringslösning och därigenom beräkna GNSS-position och hastigheter (Groves, 2008). 
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Tät integration 

I den täta integrationen används GNSS-pseudoavstånd (till satelliter) och dess hastighet som indata i 

Kalmanfiltret, och används därefter för att beräkna fel från tröghetssystemet och GNSS. 

Pseudoavståndet beräknas från kodspårning och pseudoavståndets hastighet är beräknat från mer 

noggrann men mindre robust, bärvågspårning.  

 

Tät integrering använder sig av mer avancerade och detaljerade integrationsmodeller vilket ger 

bättre navigeringsprestanda. Fördelen med tät integrering är att konceptet bygger på att de två 

Kalmanfilterna som används vid lös integrering istället fogas i ett och samma Kalmanfilter som 

består av både GNSS- och INS-fel. Därmed elimineras de bekymmer som uppkommer när en lösning 

från ett Kalmanfilter används i ett sekundärt filter. Ytterligare en fördel är att systemet inte behöver 

en full GNSS-lösning för att stötta tröghetssystemet. Navigeringsfelens tillväxttakt kan således 

begränsas, även om det finns färre än fyra satelliter tillgängliga (Liu, et al., 2016). Dock kvarstår 

problemet, precis som för lös integrering, att metoden är känslig för atmosfärsstörningar och 

dynamiska rörelser. Dynamiska rörelser, så som att ett fartyg rör sig ute till havs, leder ofta till att 

metoden tappar låsningen (fixlösning) på satelliter. Dessutom påverkas resultatet från de två olika 

metoderna beroende på vilken bandbredd som används hos GNSS-mottagaren eftersom dess 

förmåga att följa satellitsignaler beror på vilken bandbredd som används. Genom att använda en 

större bandbredd förenklas satellitföljningen, men samtidigt blir mottagaren mer känslig för 

atmosfärsstörningar och GPS-mottagarens osäkerhet blir allt större. 

 

Flera studier har visat på diverse fördelar och nackdelar med att använda ambiguity-float PPP och 

ambiguity-fixed PPP tillsammans med INS (Han, et al., 2016; Liu, et al., 2016; Zhang & Gao, 2008). De 

främsta anledningarna till att PPP/INS inte nyttjas på större skala bland användare är framförallt på 

grund av dess långa konverteringstid, dvs. initialiseringstid (bestämning av fasmätningens 

periodbekanta) för att uppnå lösningar med hög positioneringsnoggrannhet vid användning av 

ambiguity-float PPP, samt att dess positioneringsnoggrannhet är ostabil och kan variera från 

centimeter- till decimeternivå. Undersökningar visar dock att konvergenstiden kan kortas ned och 

förbättra noggrannheten genom använda PPP ambiguity fixed-teknik (Liu, et al., 2016; Geng, et al., 

2010; Shi & Gao, 2013). 

Figur 3. Förenklat flödesschema för lös och tät integration mellan GNSS och INS. 
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3.2.3 IN-Fusion teknologi 

Position and Orientation System Postprocessing Package (POSPac) Mobile Mapping Suite (MMS) är 

utvecklat av Applanix för efterprocessering av Applanix POS-produkter. POSPac MMS erbjuder 

processeringsmöjligheter genom att använda så kallad IN-Fusion teknik. IN-Fusion teknologin är en 

filtreringsmetod där GNSS mottagares kod- och fasobservationer kombineras med IMU-data. 

Metoden nyttjar tät integrering och bygger på att både tröghetsfel (inertial errors) och GNSS 

periodobekanta (det vill säga det okända antalet hela våglängder) filtreras i ett gemensamt 

Kalmanfilter samtidigt som IAKAR-algoritmer används för att beräkna antalet obekanta 

bärvågslängder för att erhålla positioneringsnoggrannhet på centimeternivå (Applanix Corporation, 

2014). Tekniken innebär att tröghetsdata filtreras i så kallat Kalmanfilter för att kunna bibehålla 

GNSS position vid tappad GNSS-signal och påskyndar återupprättningen av GNSS-signaler. Dessutom 

processerar IAKAR-data både framåt och bakåt i tid vilket medför en ännu mer robust 

återupprättelse efter tappad signal. Således kan IAKAR användas för att identifiera och kompensera 

för fel och avvikelser i fas- och bärvågsmätningar och därmed producera en förbättrad 

navigationslösning (Applanix Corporation, 2014).  

 

IN-Fusion SmartBase PPK 

Konceptet bakom Applanix SmartBase processering grundar sig på Trimble VRS teknik, där virtuella 

referensstationer omger mätningsområdet i ett nätverk atmosfäriska korrektioner interpoleras fram 

till mottagaren som om det fanns en riktig referensstation där (Landau, et al., 2002).  

 

Genom att kombinera både Trimbles VRS och IN-Fusion teknologi med tät integrering har de 

tillsammans skapat ett koncept benämnt IN-Fusion SmartBase. Metoden leder till en robust och 

noggrann positions- och orienteringslösning på centimeternivå. Enligt Applanix (2014) är metoden 

särskilt användbar vid stora förändringar av höjd och i områden belägna långt ifrån referensstationer 

(Applanix Corporation, 2014). Genom att använda sig av VRS-teknik genererar Applanix SmartBase 

korrektioner för jonosfär, troposfär, satellitklockfel och avvikelser i satellitbanor från referens-

stationernas satellitobservationer (Applanix Corporation, 2014). Dessutom medför den IAKAR-

baserade IN-Fusion tekniken en snabb korrigering av bortfall av periodbekanta och återkomst av 

GNSS-signaler. 

 

IN-Fusion PPP (IAPPP) & POSGNSS PPP 

Till skillnad från utformningen av en PPK-lösning, behövs inte några referensstationer tas med i 

beräkningarna vid etablering av PPP-lösningar och enligt Applanix skall den efterprocesserade PPP-

lösningen uppnå positionsnoggrannhet på decimeter-nivå (Applanix Corporation, 2014). 

 

POSGNSS PPP använder sig utav lös integreringsteknik för att utforma en PPP-lösning. Detta innebär 

att systemet applicerar en PPP-lösning på GNSS-precisa observationsdata, så som precisa avvikelser i 

satellitbanor och jonosfärkorrektioner varpå IMU-data integreras i en sekundär process. För att 

uppnå positionsnoggrannhet på decimeternivå vid användning av GNSS-baserad PPP behövs en 

konvergeringstid runt 30 minuter. Vid förlust av satellitsignal måste konvergeringen dessutom 

förnyas, vilket innebär att positionsnoggrannheten försämras vid signalförlusten (Applanix 

Corporation, 2014). 

 

Applanix IN-Fusion PPP, bygger på tät integrering PPP enligt koncept och innebär jämförelse med 

POSGNSS PPP att IMU- och GNSS-data processeras i samma Kalmanfilter. Detta medför att 

positionsnoggrannheten på cm-dm nivå kan bibehållas (Applanix Corporation, 2014).  
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4. METODBESKRIVNING 

Genom att efterprocessera insamlad position och orienteringsdata enligt virtuell referensstations 

VRS-teknik i Applanix programvara POSPac och tillhandahålla information om fartygets dynamiska 

djupgående kan fartygets horisontella och vertikala positionering uppnå högre noggrannhet. 

  

Efterprocesseringen av insamlad data i realtid sker enligt PPK och PPP koncept i Applanix 

programvara POSPac. Efterprocesseringen leder till att positioneringen av fartygets referenspunkt 

förbättras. Därefter adderas det dynamiska djupgåendet, baserat på fartygets aktuella statiska 

sättning (bunker, barlast osv.) samt fartygets aktuella squat (Fig. 4). Genom att inkludera fartygets 

dynamiska djupgående beräknas en noggrannare vertikal-positionering. En utförligare beskrivning 

av det dynamiska djupgåendet och dess parametrar beskrivs i avsnitt 4.2.2.2. Att inkludera fartygets 

dynamiska rörelse leder inte bara till en noggrannare vertikalpositionering av fartyget, dessutom kan 

en noggrannare beskrivning av vattenytans form erhållas eftersom fartygets referenspunkt kan 

relateras till fartygets aktuella djupgående och därmed vattenytan (Fig. 4).  

 

Genom att etablera en förbättrad beskrivning av den aktuella vattenytans form kan denna 

information sedan användas för att korrigera geoidmodellen. Fartygets höjd är relaterat till det 

svenska höjdsystemet ”Rikets höjdsystem 2000 (RH2000) nollnivå, vars nollnivå definieras av 

Normaal Amsterdams Peil och sammanfaller med geoidmodellen SVEN08 RH2000 (Fig. 4). Den 

generella termen för denna typ av nivåyta relaterat till ett höjdsystem kallas ortometrisk höjd. 

Genom att inkludera det dynamiska djupgåendet till den efterprocesserade positionens ortometriska 

höjd framhålls en förbättrad beskrivning av det aktuella vattenståndet samt vattenmassans 

omfattning och fördelning (Fig. 4). Informationen är av stor vikt vid modellering av en korrekt 

geoidmodell eftersom vattenmassan kan påverka tyngdkraftsmätningarna.  

Figur 4. Vertikala djupgående komponenter. Fartygets referenspunkt (RP) är presenterad som en röd punkt. Observera att 
referenspunktens djupgående förändras beroende på sättning och andra dynamiska komponenter, så som squat. Fartygets höjd är 
relaterat till det svenska höjdsystemet RH2000 nollnivå, vilket sammanfaller med geoidmodellen SVEN08 RH2000. Genom att addera 
det dynamiska djupgåendet till den ortometriska höjden fås en noggrannare beskrivning av vattenmassan. Den informationen kan 
sedan användas för att korrigera och förbättra geoidmodellen i området. 
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För att bedöma det beräknande aktuella vattenståndets tillförlitlighet har fartygets beräknade 

vattenstånd, under perioder när fartyget ligger i hamn jämförts, mot det faktiska vattenståndet från 

Sjöfartverkets egna vattenståndstationer (ViVA) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI) vattenståndstationer. Under perioder när fartyget befunnit sig i rörelse, har 

vattenståndet jämförts mot ett interpolerat vattenstånd baserat på IDW (Inverse distance weighting), 

där stationernas vattenstånd och avstånd till fartygets position har viktats gentemot varandra. 

 

Efterprocesseringen av insamlad realtidsdata beräknas enligt PPK- och PPP- koncept i Applanix 

programvara PosPac, där även orientering ingår och integreras i beräkningarna vartefter resultaten 

evalueras gentemot varandra.  

 

4.1 Studieområde 

Insamling av diverse mätdata, så som orientering och positionsdata, har skett på Sjöfartsverkets 

fartyg ”Jacob Hägg” längst en cirka 1586 km lång sträcka på Östersjön mellan Norrköping och 

Örnsköldsvik mellan den 31 juli och 6 augusti 2015 (Fig. 5). Ombord på fartyget var även en 

gravimeter installerad för att samla in gravimetridata längs sjömätningsrutten. 

 

 

Figur 5. Sjömätningsled från Norrköping till Örnsköldsvik. Vattenståndsstationer från SMHI och Sjöfartsverkets 
ViVa, samt GNSS referensstationer från SWEPOS och Finska lantmäteriet. Viktningspunkterna motsvarar viktat 
vattenstånd från de fem närmsta vattenståndsstationerna. 
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4.2 Mätmetod    

4.2.1 Fartyget 

Noggranna inmätningar av fartygets dynamiska och dimensionella parametrar är nödvändiga för att 

kunna erhålla mätningar av hög kvalité. För att erhålla lägsta möjliga felmarginal behövs noggranna 

mätningar utföras av statiska parametrar, så som den fysiska positionen av instrument och 

utrustningar, samt dynamiska parametrar som vattenytan och dynamisk sättning.  

 

Fartygets statiska referenspunkt 

På fartyget finns en upprättad tredimensionell referenspunkt (RP) vars syfte är att upprätta en lokal 

referensram för olika mätningssystem, så som IMU- och GNSS-antenner. För att minimera 

felmarginalen i 3D-position och höjd hos de olika systemen är referenspunkten placerad i närhet till 

fartygets rörelsecentrum vilken överensstämmer särskilt väl med IMU-referenspunkten. 

Referenspunktens ellipsoidhöjd är refererad till det svenska nationella höjdsystemet RH2000 genom 

att använda geoidmodellen SWEN08RH2000. Fartyget Jacob Häggs interna koordinatsystem är väl 

inmätt av geodeter, där det råder en generell felavvikelse runt ca 2 cm och kontrollmätningar skett 

med jämna mellanrum.  
 

4.2.2 Datainsamling 

Nedanför följer en beskrivning av de processer som skett. Figur 6 sammanställer det generella 

flödesschemat som skett från att data loggas och samlas in till dess slutprodukt. 

 

Figur 6. Flödesschema för den generella efterbearbetningsprocessen, från att data samlas in och loggas till dess slutprodukt. 

4.2.2.1 Position och attityddata  

För att position och höjddata skall bli fastställt på så korrekt sätt som möjligt användes ett Applanix-

utvecklat system kallat, POS MV (Position and Orientation System for Marine Vessels). Även EIVAS 

positions- och insamlingsprogramvara NaviPac användes.  
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POS MV 

Applanix POS MV är ett positions- och orienteringssystem som erbjuder två olika sorters tekniker för 

att registrera fartygets rörelse och position. En av teknikerna benämns som ett löst 

integreringssystem och innebär att GNSS-positioner används tillsammans med accelerometrar för att 

beräkna tröghetssystemets avvikelser. Den andra tekniken utgör ett navigeringssystem som 

benämns som ett tätt integreringssystem och innebär att IMU-stöttad RTK teknologi används. Tät 

integrering (GNSS) registrerar fartygets rörelse genom att kombinera en GNSS-processeringsenhet 

med två stycken tvåfrekvens GPS-mottagare och data från IMU:s tröghetssystem. Tröghetssystemet 

stöttar GNSS-filtret med tröghetsfunktioner så som positioner, hastigheter och avvikelser från 

gyroskop- och accelerometrar. Medan GNSS-filtret i sin tur stöttar IMU:n med GNSS-position- och 

fasmätningar, så som position, hastigheter, klockfel och kod- och fasobservationer. 

 

Genom att kombinera IMU- och GPS-mottagarna i ett gemensamt system kan de komplettera 

varandra genom att filtrera och förebygga felaktiga avvikelser hos varandra. Detta resulterar i att 

systemet kan leverera hög precision av dynamiskt integrerande position och orienterings data. 

Dessutom kan systemet växla mellan täta och lösa integreringsalgoritmer för att säkerhetsställa 

maximal prestation. Detta resulterar i att systemet i sin tur kan erbjuda snabb RTK-återkoppling 

efter förlust av GNSS-signal. 

 

Dessutom förbättras noggrannheten ytterligare genom att POS MV använder ett system kallat GPS 

Azimuth Measurement Subsystem (GAMS). GAMS använder nyttjar två stycken GNSS-antenner för att 

kontrollera och skapa en tillförlitlig heading-lösning (fartygets höjdförändring längst med Z-axeln). 

Genom att använda lokal RTK mellan de två antennerna kan systemet beräkna relationen mellan de 

två antennerna och observera skillnaden i antalet obekanta våglängder och därmed beräkna en 

tillförlitlig i heading. 

 

POS MV loggar och lagrar navigeringsdata i realtid och rådata. Formatet på loggningsfilerna är ”POS 

data” och användes vid efterprocesseringen i Applanix-programvaran POSPAC MMS. 

 

NaviPac 

NaviPac från EIVA är ett integrerande navigerings- och datasystem som även transformerar 

nätverks-RTK positioner från geografiska till plana koordinater (SWEREF 99 TM). Programmet är 

dessutom utformat för att kunna logga utvald data efter intresse i ett så kallat custom NaviPac 

loggnings format. I detta fall har tid, positioner, djup (m) och orienteringsdata (gyro, roll, pitch, 

heave) för fartygets referenspunkt loggats. Dessa filer användes vid efterbearbetningen.  

 

4.2.2.2 Fartygets dynamiska kompensering 

För att kunna bedöma det vertikala djupgåendet behövs fartygets dynamiska rörelse tas i beaktning. 

Den dynamiska rörelsen är en av de parametrar på fartyget som förändras under en relativt kort 

tidsperiod. Det vertikala djupgåendet kompenseras för skillnaden mellan fartygets statiska och 

dynamiska sättning. Både det statiska och det dynamiska djupgåendet har blivit dokumenterat vid 

erhållna datum och tider, vilka användes i efterbearbetningsfasen för att korrigera det 

efterprocesserade djupgåendet. 

 

Statiskt djupgående och sättning 

Statisk sättning motsvarar det djupgående som beror på fartygets barlast, bunker och andra 

lastningsförhållanden då det är stillaliggande. Den statiska sättningen bör avläsas med jämna 
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mellanrum för att kunna korrigera förändringar av djupgående vid förändrade lastförhållanden (ex. 

vid lång förbrukning av bränsle och vatten). 

 

Under sjömätningen från 31 juli till 6 augusti 2016 har det aktuella vattenståndet avlästs i samband 

med att fartyget lämnar eller ankommer till kaj. Samtidigt sker loggning av referenspunktens RTK-

höjd. Både vattenståndet och RTK-höjden är relaterat till referenspunkten och därigenom även till 

höjdsystemet RH2000. Detta gör att RTK-höjden tillsammans med vattenståndet kan ge det faktiska 

djupgåendet. Det faktiska vattenståndet kontrolleras sedan genom att jämföra det med vattenstånd 

framtagna från vattenståndsstationer i närområdet.  

 

Dynamiskt djupgående, sättning och squat 

Dynamisk sättning är det djupgående som beror på fartygets fart och dess undervattenskropp 

relaterat till bottendjupet under kölen. Med ökad fart och djup uppstår en ökad friktion mot botten 

vilket leder till en ökad strömhastighet under skrovet. Detta medför enligt Bernoullis princip, att ett 

undertryck av vattenmassan uppstår under själva skrovet och därmed dras fartygskroppen ner mot 

botten (Olsson, et al., 2008). Fenomenet kallas ”squat” och har en särskilt stor inverkan i grunda 

områden då djupgåendet ökar exponentiellt med minskat djup under kölen.  I djupare vatten är den 

dynamiska sättningen konstant och oförändrad med djupet, detta fenomen kallas ”sinkage” (Olsson, 

et al., 2008). 

 

U. Olsson (2008) har upprättad en squat-tabell för det aktuella fartyget. Tabellens exponentiella 

samband mellan fart och squatdjup har blivit framtaget genom att kontrollera skillnaden mellan 

fartygets statiska och dynamiska sättning vid olika bottendjup och utvalda farter. Tabellen används 

för att beräkna aktuella squat-värden under hela mätserien. 

 

4.2.2.3 Statisk relativdata  

RINEX observation filer 

I detta arbete används referensstationer som ligger i närheten av arbetsområdet från Lantmäteriets 

SWEPOS-stationer och Finska Lantmäteriet. De stationer som används skapar ett VRS-nätverk genom 

att vara väl distribuerande kring mätningsområdet. Fartygets aktuella position i mätningsområdet 

motsvarar på så sett den virtuella referensstationen vars position skall fastställas. Observationsdata 

laddades ner i RINEX-format (Receiver Independet Exchange Format) från de olika 

referensstationerna för att användas vid efterbearbetning i programvaran POSPac. RINEX-filer från 

olika stationer består av kod- och bärvågsobservationer för alla synliga GNSS-satelliter.  Varje 

observationsfil omfattar antingen en timmes eller ett dygns observationer. Loggningsintervallet som 

finns att tillgå är 1, 15 och 30 sekunder. I detta fall har 15 sekunders intervalldata används. Filerna 

användes vid efterprocesseringen av positioneringsdata i POSPac vid framställning av PPK-lösningar. 

 

Vattenstånd 

De efterprocesserade dynamiska vattenstånden jämfördes mot vattenstånd från Sjöfartsverkets 

(ViVa) och SMHI:s vattenståndsstationer. SMHI:s stationer anses ge de mest korrekta värdena 

eftersom dess peglar och mareografer är minst benägna att påverkas av yttre faktorer och betraktas 

därför beskriva det faktiska vattenståndet i området. Alla vattenstånd inom ViVa-systemet är 

relaterade till årets medelvattenstånd. För att kunna jämföra Viva-stationernas vattenstånd med de 

beräknade GNSS vattenstånden måste vattenytan relateras till höjdnivån RH2000 och har således 

justerats därefter. Vattenstånden från SMHI laddades ner från deras internetplattform för öppna data 

(SMHI, 2016)har redan referensnivån RH2000. Jämförelser mellan SMHI- och ViVa-stationers 
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Figur 7. Mappstruktur 
för POS-data 

vattenstånd genomfördes därför i syftet att ta bort de stationer som inte överensstämmer med 

mönstret från resterande stationer i närområdet. Därefter användes vattenståndsdata från SMHI:s 

och Sjöfartsverkets (ViVa) för att beskriva de faktiska lokala aktuella vattenstånden, för att på så sett 

kunna evaluera de efterprocesserade dynamiska vattenstånden. 

 

4.3 Databasstruktur 
Applanix POS-produkter genererar loggningsfiler i kronologisk ordning med 

filnamnstillägg benämnda ”.000, .001” osv. Dessa filer sammanfogas i numrerade 

mappar med maximalt utrymme för 2.2 GB POS-data i varje mapp, i enlighet med de 

restriktioner som avgetts från Applanix. Dock visade sig datamängden vara för stor 

för att hanteras av programmet trots hög datorprestanda, vilket medförde att det 

endast gått att processera ca. 1.4 GB data i taget. Mapparna delades således in i 

ytterligare undermappar benämnda ”1a, 1b, 2a, 2b” osv.  Varje projekt (ex. 2b) 

kommer dessutom att ha en ”spik” i början och slutet av dess slutgiltiga lösning, 

vilket innebär att projekten behöver ha överlappande data från det tidigare 

projektet för att kunna bortse data med spikar. 

 

Ytterligare ett bekymmer uppstår när det finns IMU-hål i datasetet, vilket gör att 

POSPac inte klarar av att processera datan i det tidsintervallet. Datan delades 

således upp i två projekt, ett innan IMU-hålet och ett annat projekt efter IMU-hålet. 

Därmed har varje projekt namngivits ”1a, 1a2, 1a3” beroende på antalet IMU-hål i 

datasetet (Fig. 7). 

 

4.4 Arbetsflöde 

Nedanför följer en beskrivning av de processer som skett i efterbearbetningsfasen i Applanix 

efterprocesseringsprogram Applanix POSPac MMS och POSGNSS, samt bearbetning av det dynamiska 

djupgåendet (Fig. 8). 

 

 

Figur 8. Flödesschemat för efterbearbetningen i Applanix efterprocesseringsprogram POSPac och POSGNSS, samt efterbearbetning 
av fartygets dynamiska djupgående. 
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4.4.1 Applanix efterberabetningsprogram, POSPac MMS  

Efterbearbetning i POSPac MMS – PPK-lösning 

Från Applanix POS MV importerades loggningsfiler med POS-data (inkluderar IMU- och GNSS-data i 

råformat) till Applanix efterbearbetnings program, POSPac MMS. Efter att POS-data har blivit 

importerat, exporterades POS-realtiddata till shapeformat (.shp) för att möjliggöra visualisering av 

sjömätningsrutten i ArcGIS tillsammans med SWEPOS stationer samt finska Lantmäteriets 

referensstationer. Genom att visualisera dessa tillsammans kunde stationer som ligger i närheten av 

sjömätningsrutten enklare väljas ut. För bästa möjliga resultat bör 4 – 8 stationer väljas ut och ligga 

jämnt fördelat kring mätningsområdet. Att använda fler stationer än 8 kan i flesta fall försämra 

resultatet istället för att förbättra (G. Granjard, personlig kommunikation, 7 mars, 2016). 

Observationsfilerna från de utvalda stationerna, vars tidsintervall täcker hela sjömätningstillfället, 

laddas ned i RINEX format (kap. 4.2.2.3) och importerades sedan till POSPac projektet. POSPac 

visualiserar och fastställer stationernas koordinater genom att använda sig av koordinaternas 

medelvärde i observationsfilerna (Applanix Corporation, 2014). 

 

Avståndet till närmsta referensstation bör ligga inom 70 km, dessutom bör avståndet till de 

resterande referensstationerna ligga inom 100 km för att erhålla data med god kvalité (Applanix 

Corporation, 2014). Avståndet kan utökas, men om avståndet överstiger 200 km finns risken att 

antalet gemensamma satellit observationer är för få för att kunna tillföra något till lösningen 

(Applanix Corporation, 2014). Högra bilden visar hur rutten under delprojekt 7b (grön linje) har 

omgivits med de närmsta SWEPOS och finska Lantmäteriets stationer (röda symboler). Bilden över 

delprojektet 7b exemplifierar en PPK-lösning. Vänstra bilden motsvarar samma rutt i programvaran 

Applanix POSPac MMS. Linjerna som sammanbinder de olika stationerna visualiserar det nätverk 

mellan stationerna som programmet använder för att skapa en PPK-lösning. 

 

IMU-datakontinuitet 

För att kunna göra en PPK- och PPP-lösning i POSPac krävs det att den loggade datan (POS-data) från 

fartyget inte har några så kallade IMU-hål. IMU-hål är oftast orsakade vid loggningstillfället när 

kommunikationen mellan POS MV och IMU-systemen falerat. IMU-hål innebär att det saknas 

Figur 9. Högra bilden visar hur rutten under delprojekt 7b (grön linje) har omgivits med de närmsta SWEPOS och finska Lantmäteriets 
stationer (röda symboler). Vänstra bilden motsvarar samma rutt i programvaran Applanix POSPac MMS. Linjerna som sammanbinder de 
olika stationerna visualiserar det ”nätverk” mellan stationerna som programmet använder för att skapa en PPK-lösning. 
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information från IMU-enheten under ett tidsintervall, vilket gör att det inte går att skapa en PPK- 

eller PPP-lösningar under den perioden. Detta leder till att data inte kan efterprocesseras i ett och 

samma projekt (begränsas även av att bara en viss mängd data kan processeras i taget). Datan 

behöver således delas in i delprojekt varav minst ett innan IMU-hålet och efteråt (Fig. 10). I figuren 

presenteras rådatans RTK-lösning tillsammans med en del av den efterprocesserade PPK-lösningen. 

På y-axeln brukas positionernas kvadratiska medelvärde (RMS) som ett mått på mätosäkerhet. Ju 

lägre RMS, desto lägre mätosäkerhet. På grund av det cirka 30 minuters långa IMU-hål som uppstått i 

mitten av diagrammet delades den efterprocesserade datan upp i två delprojekt benämnda ”x_3b,  

x_3b2” osv. PPK-lösningens RMS är presenterat som grå (östgående riktning), blå (nordgående 

riktning) och röda (höjdposition) linjer. En sammanställning av de IMU-hål som finns noterade i alla 

delprojekt finns presenteras i Bilaga I. 

  

Dessutom presenteras rådatan som har loggats på fartyget som orangea och gröna linjer, benämnda 

”Raw_RTK …”. De orangea linjernas RMS är så pass lika varandra i den skala som används i 

diagrammet att dessa två ligger visualiserade på varandra. Fartygets vertikala rådata (grön linje), 

påvisar däremot en högre RMS än de två horisontella parametrarna. I de tidsintervall som IMU-hål 

finns noterade (Bilaga I) har projektens kvadratiska medelvärde i de tre riktningarna visualiserats på 

motsvarande sett som i figur 10. Rådatan i realtid har ansetts uppfylla tillräckligt god kvalité (låg 

RMS) under de tidsintervall som IMU-hål uppstått och därför har dess realtidsdata kunnat användas 

för att täcka de dataintervall som annars saknat positionsdata. Notera därför att under de 

tidsintervall som IMU-hål uppstått har realtidsdata används utan att processeras. 

 

Då loggningsfilerna loggade från Applanix POSMV innehåller ett flertal IMU-hål och att endast en 

mindre mängd Position and Orientation System (POS) -data kunnat efterprocesseras i taget för att 

inte programmet skall krascha. Den datamängd som processeras i projektet har också begränsats till 

7 dagar. 

 

Referensstation kvalitékontroll 

För att kontrollera stationdatans integritet t.ex. precisionen hos antennkoordinaterna samt för att 

kontrollera att det inte saknas data, användes verktyget ”Applanix Quality Check tool”. Verktyget 

Figur 10. Exempel på IMU-hål. På Y-axeln används positionernas kvadratiska medelvärde (RMS) som ett mått på positionens 
mätosäkerhet. X-axeln motsvarar tiden i GPS sekunder. PPK-lösningens RMS är presenterat som grå (östgående riktning), blå 
(nordgående riktning) och röda (höjdposition) linjer. Rådatans RTK-lösning presenteras som orangea (nord-, och östgående riktning, 
ligger på varandra) samt grön (höjdposition) linjer. IMU-hålet inträffar13:32:06 – 14:02:50, och är med andra ord 30:44 minuter 
långt. Eftersom RTK-lösningen inte visar på några spikar eller liknande under tidsintervallet kan RTK-lösningen positionering 
accepteras för fortsatt användning i det tidsintervallet. 
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utför därefter en noggrannhetsjustering av stationernas koordinater med hjälp av relationen mellan 

stationerna. Kvalitén på själva kontrollen är relaterad till tätheten av stationer, kvalitén på 

observationerna, precisionen på koordinaterna samt det dåvarande atmosfärförhållandet i området. 

  

Kvalitetskontrollen utförs genom att en tillförlitlig kontrollstation utses antingen manuellt eller 

automatiskt av programmet, varpå dess koordinater låses”. Kontrollstationens observationer och 

koordinater behandlades som om de var sanna och användes därefter för att kontrollera kvalitén hos 

resterande referensstationer. Om någon stations koordinater bedöms avvika mer än 5 cm görs 

processen om med korrigerade inställningar eller en annan kontrollstation med bättre kvalité. 

Därefter laddas både precis och predikterad bandata ned, vars tidsintervall sträcker sig från 4 

timmar före sjömätningen till 4 timmar efter. 

 

Applanix SmartBase VRS-korrektioner 

Efter att kvalitetskontrollen anses uppnå god kvalité utses en primärstation. Den primära stationen 

skall vara nära sjömätningsområdet och innehålla observationsdata med god integritet (få dataluckor 

och unrepaired cycle slips). Den primära stationen bör ligga i närheten av mätningsområdet eftersom 

stationen används för att generera korrektioner längst mätningsleden, vilket gör att de bör observera 

samma satelliter. Om en primärstation påvisas ge dålig en lösning bör en annan station användas 

som primärsstation. Bilaga XIII utgör ett exempel på hur PPK-lösningens positionering kan varierar 

beroende på vilken primärstation som används. 

 

Genom att interpolera atmosfärskorrektioner från nätverket av referensstationer kan Applanix 

SmartBase sedan erhålla GNSS-observationer för mätningsområdet och därmed generera en GNSS-

referens, med andra ord en virtuell referensstation (VRS). 

 

GNSS-Inertial processor 

SmartBase GNSS referenslösning kombinerades därefter med IMU-data i verktyget ”GNSS-Inertial 

processor”. GNSS-Inertial processor framställer en så kallad ”Smoothed Best Trajectory” (SBET)- 

lösning genom att använda IN-fusion teknologi och sammanför IMU-data med GNSS-observationer 

båda framåt och bakåt i tid för att slutligen kunna fixera och bestämma våglängder och där igenom 

skapa en SBET- lösning. De SBET-parametrar som sedan användes finns visualiserat i Bilaga V. 

 

4.4.2 Efterbearbetning i POSGNSS genom PPP-lösning 

Förhoppningarna var att använda tät integrering (IN-fusion) teknologi vid efterprocessering enligt 

PPP-koncept. Eftersom tät integrering PPP bygger på att IMU- och GNSS-data processeras i samma 

Kalmanfilter och hade förhoppningsvis kunnat lösa konvergensproblemet hos PPP-tekniken (G. 

Granjard, personlig kommunikation, 7 mars, 2016). Tyvärr var tekniken inte färdigutvecklad vid 

efterbearbetningstillfället, vilket gjorde att lös integrering PPP-teknologin användes i detta fall.  

 

POSGNSS PPP använder sig av lös integreringsteknik för att utforma en PPP-lösning. Detta innebär 

att systemet applicerar en PPP-lösning på GNSS observationsdata och sedan sammanfogar det med 

IMU-data. Till skillnad från utformningen av en PPK-lösning behövs inte några stationer tas med i 

beräkningarna vid etablering av PPP-lösning. Sammanfogningen mellan GNSS-data och precisa 

observationsfiler sker i Applanix programvara POSGNSS, och därefter sker sammanfogningen med 

IMU-data i POSPac MMS GNSS-Inertial Tool, precis som för PPK-lösningarna. 
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Sammanfogningen mellan GNSS-data och precisa observations filer sker i Applanix programvara 

POSGNSS vartefter sammanfogningen skedde med IMU-data i POSPac MMS GNSS-Inertial Tool, precis 

som för PPK-lösningarna. 

 

4.4.3 Sammanfogning av SBET lösningar 

De slutgiltiga SBET-lösningarna från efterprocesseringen av PPK- och PPP-lösningarna exporteras 

och transformeras därefter till SWEREF 99 TM där höjden är relaterad till svenska geoidmodellen 

SWEN08RH2000.  

 

Då de loggade POS-datan från fartygets rutt delades upp i mindre projekt för att kunna 

efterprocesseras, måste de efterprocesserade SBET-lösningarna sammanfogas för att kunna bilda ett 

löpande dataset. I början, slutet eller i båda ändar har ett delprojekt och dess SBET-lösning 

överlappande data med ett annat delprojekt. I dessa fall jämförs RMS-värdena hos de två SBET-

lösningarna (Fig. 11) för att kunna bedöma vilken av det två lösningarna som har de lägsta RMS-

värden och därmed den bästa lösningen i det överlappande tidsintervallet. 

 

Som tidigare nämnts, finns inga efterbearbetade data att erhålla från SBET-lösningarna i de fall när 

det finns IMU-hål lokaliserade. Detta gör att dessa områden istället har fått värden från dess 

realtidsmätning (Fig. 11).  

 

2.4.4 Statisk och dynamisk GNSS höjd 

Här följer en kortare beskrivning av de parametrar som är framtagna och användas för att räkna ut 

det aktuella dynamiska djupgående när fartyget befinner sig i rörelse och det statiskt djupgående när 

fartyget befinner sig till kaj. Genom att addera fartygets aktuella sättningsvärde med beräknat squat 

erhålls det aktuella djupet på fartyget relaterat till vattenytan.  

  

Squat 

De loggade Custom-filerna från EIVAs programvara NaviPac som erhölls under fartygets rutt 

innehåller plana koordinater (Norr, Öst) i SWEREF 99 TM och djupdata som registrerats varje halv 

sekund. För att kunna beräkna fartygets aktuella squat och sättning har dessa loggningsfiler ställts 

Figur 11. Exempel på när två delprojekt överlappar varandra (5b2 och 6a). Eftersom 6a påvisar lägre RMS-värden från dess start 
används dess data från att den börjar (minus spiken i början av lösningen) i tidsintervallet.  
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till förfogande. Fartygets aktuella fart varje halv sekund, har blivit uppskattad genom att beräkna 

hypotenusan av förändringen av longitud och latitud mellan de närmsta 12 sekunderna före och efter 

den aktuella tidpunkten. Även ett medeldjup under dessa 25 sekunder är framtaget. Medelfarten och 

medeldjupet varje halv sekund kan sedan användas i den sättning och squat-tabell som U.Olsson 

(2008) tagit fram för det aktuella fartyget för att erhålla aktuella squat-värden. 

 

Sättning 

Som tidigare nämnts, definieras sättning av bunker, barlast och andra lastningsförhållanden. I Bilaga 

II har fartygets sättning sammanställts. Även andra faktorer som påverkar det statiska djupgåendet 

har dokumenterats i samma tabell. Noterbart från tabellen är att sättningsvärdena endast finns 

dokumenterade vid enstaka tillfällen (ca. 2 gånger per dag). När fartyget befinner sig i rörelse antas 

fartyget exempelvis förbruka bränsle, vilket innebär att fartyget i sin tur borde bli lättare, lyfta och ha 

en lägre sättning. Andra parametrar som kan påverka är exempelvis mängden grå- och svartvatten 

samt vattenförbrukningen på fartyget.  

 

4.4.5 Dynamiskt djupgående 

Det dynamiska djupgående är framtaget genom att interpolera mellan fastställda statiska djupgående 

före och efter rutt (dvs. sättning) samt addera dess framtagna squat värden från custom-filerna. Ett 

exempel på de parametrar som användes från customfilerna från NaviPac finns visulaiserat i Bilaga 

VI. 

  

Därefter sammanfogas fartygets dynamiska djupgående med fartygets efterprocesserade SBET-

lösningars position baserat på dess gemensamma tidpunkter (Bilaga VII). Både filerna har data varje 

halv sekund, dock varierar custom-filernas starttid. Av denna anledning har custom-filernas 

tidsvärden avrundats till närmsta hel- eller halvsekund för att matcha SBET-lösningarnas tidpunkter 

(Bilaga VII). 

 

4.4.6 Verifiera vattenstånd 

Genom att addera den ortometriska höjden med det dynamiska djupgåendet kan det faktiska 

vattenståndet beräknas. För att fastställa huruvida dessa värden verkar vara rimliga jämförs 

vattenstånden därefter mot de från ViVa:s och SMHI:s stationer. Sammanlagt har tre jämförelser 

gjorts med data vid tidpunkter då fartyget legat till kaj. 

 

För att kunna jämföra vattenstånd med det beräknade vattenståndet under tidsperioder när fartyget 

är i rörelse ute till havs har en viktning av ViVa och SMHI:s stationer gjorts baserat på avståndet till 

fartygets position under den aktuella tidpunkten. Eftersom SMHI endast tillhandahåller värden varje 

timme och att dess vattenstånd avses vara det faktiska vattenståndet beräknas ett nytt värden längst 

hela sjömätningsleden varje timme, när det finns vattenståndsdata från SMHI. 

 

Viktningen är baserad på Inverse Distance Weighting (IDW) interpolering. Interpoleringen nyttjar ett 

vägt medelvärde av attributvärden från punkter i närområdet. Vägningen av varje punkt beror på 

dess avstånd till den punkt vars värde ska fastställas (Fig. 12). 
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För att möjliggöra en viktning sammanställdes koordinaterna från fartygets position varje timme 

som punktshapefiler i ArcGIS. Även de ViVa och SMHI stationer som ansetts ge stadiga och 

jämförelsevis korrekta vattenstånd har sammanställdes i en gemensam punktshapefil. Dessa två 

shapefiler behandlades därefter i ArcGIS med verktyget ”Near table”. Near table genererar en tabell 

där de tre närmsta stationerna till fartygets samtida position samt dess avstånd till punkten är 

sammanställda. Därefter användes vattenståndsvärdena från de stationer som rankas vid de olika 

tidpunkterna i kombination med deras avstånd till punkten för att vikta fram ett genomgående 

vattenstånd under sjömätningsperioden (se Figur 12, Bilaga III). 

  

5. RESULTAT 

Detta avsnitt är fördelad i två delar; den första delen jämför de två olika efterprocesserings-

metoderna PPK och PPP med realtids RTK-lösning. I detta fall har både en horisontell och vertikal 

jämförelse bedrivits, dock ligger särskilt fokus på resultatbeskrivningen av den vertikala jämförelsen, 

då det är denna som har sämst positioneringsnoggrannhet. I andra delen används den 

efterprocesseringsmetod som gav bäst resultat i första resultatdelen. Här ligger fokus på den 

vertikala positioneringen, för att få fram en potentiell vattenståndsbeskrivning av den aktuella 

vattenytan. 

  

5.1 JÄMFÖRELSE MELLAN RTK-, PPK- OCH PPP LÖSNINGAR 

Enligt rapporten från alla SmartBase-lösningar (Bilaga IV) uppnår alla delprojekt i PosPac hög 

kvalité, med undantag för 7a-7a3 som påvisar sämre lösningar. Orsaken till detta beror på det långa 

IMU-gap (Bilaga I) som förekommer i tidsintervallet och som därför saknar SmartBase-lösning. Det 

längsta avståndet till närmsta station förekommer i projekt 4a2 och 7a-7a3, med avstånd mellan 73 – 

132 km. Resterande projekt har närmsta station närmare än 70 km. Antalet synliga satelliter varierar 

från 5 – 20 st satelliter. Medelvärdet av antalet synliga satelliter i varje delprojekt uppgår till 13 st.  

 

För en noggrannare jämförelse av rådatas PPK- och PPP-lösningens vertikala höjdförändring har 3 

tidsintervall har valts ut. Ett av dessa tidsintervall är visualiserat i figuren nedan. De två andra 

jämförelserna presenteras i Bilaga XI och XII. Under den tidsperiod som illustras i figur 13 och i 

Bilaga XII befinner sig fartyget ute till havs. Bilaga XI illustreras av data från när fartyget legat till kaj. 

Valet av tidsintervall som analysen fokuseras på baseras på att de uppvisar tre olika karaktärer. 

Bilaga XII demonstrerar hur datan kan se ut under omständigheter när fartyget ligger till kaj under 

sämre väder, men då fartyget ligger förtöjt och inte påverkas inte av yttre rörelsefaktorer på samma 

sätt som till havs. Bilaga XII påvisar data som gått från relativt varierande med mycket spikar och 

höjdförändringar till ett mer stabilt stadium med mindre variationer. 

Figur 12. Blåa punkter representerar stationer med vattenstånd (blå text) från SMHI och ViVa vid ett visst klockslag. Den röda 
punkten motsvarar lokaliseringen av fartyget vid samma tidpunkt och motsvarar den punkt vars värde Z(x) beräknas. Avståndet 
mellan de kända punkterna och den okända punkten representerats med svart text. 
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Figur 13 påvisar en karaktär med likartade variationer, men med skillnader i orometrisk höjd. 

Figuren illustrerar differenserna mellan rådatas RTK-lösning och de efterprocesserade PPP- och 

PPK- lösningarnas vattenstånd (y-axeln till vänster) samt lösningarnas RMS, som används som ett 

mått på lösningarnas mätosäkerhet (y-axeln till höger). RMS-värdena ifrån de tre olika lösningarna är 

visualiserade med sträckta linjer. PPP-lösningens RMS (blå linje) har ett medelvärde runt 4.8 cm 

medan RTK-lösningens RMS (orange linje) medelvärde är 3.16 cm och PPK lösningens 1.4 cm (grå 

linje). Varken PPK- eller PPP-lösningen höjd påvisar några spikar i jämförelse med RTK-lösningen i 

realtid, där spikar förekommer och sträcker sig utanför diagrammet. Lägst RMS nåddes genom PPK-

lösningarna, detta var även fallet i de två andra jämförelserna som hittas i Bilaga XI och XIII. Det bör 

dock uppmärksammas att metoderna påvisar en ökad positionsosäkerhet när fartyget befann sig i 

rörelse ute till havs. En översikt över de tre analyserade tidsintervallens RMS-värden samt 

ortometriska höjder summerade i tabell 1.  

 

 

I praktiken medför resultatet av lösningarnas positionsnoggrannhet skillnader i det aktuella 

ortometriska höjden av fartygets referenspunkt. Från figur 13 och dess värden kan det konstateras 

att skillnaden mellan PPK-lösningens och RTK-lösningens ortometriska höjd-medelvärde ligger 

mellan 2 och 8 cm. Differensen mellan PPP- och RTK-höjd varierade mellan 5 – 16 cm (Figur 13, 

Tabell 1). På grund av att RTK-höjden i vissa fall visar extrema spikar, förkommer tillfällen då 

skillnaderna mellan exempelvis PPK- och RTK-höjderna uppgår till över 1 m. Om vi däremot 

fokuserar på det data i figur 13 som förekommer efter kl 20:00, när det inte förekommer några 

extrema spikar i realtidslösningen, uppgår skillnaden till ca. 9 cm. 

  

Figur 13. RTK-, PPK- och PPP-lösningars ortometriska höjd (Y-axel till vänster), samt lösningarnas höjd-RMS värden 
(positionsnoggrannhet, streckade linjer, på högra Y-axeln). 
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Figur 14. Fartygets rutt från kl. 07:00 31 Juli – kl. 24:00 1 Aug. 
De stationer som används vid efterprocessringen finns också 
visualiserade (röda figurer). 

 

Nedanför summeras PPK- och PPP-lösningarnas 

ortometriska höjd under en längre tid (Fig. 15). 

Figur 15 presenterar de efterarbetade dynamiska 

PPK- och PPP lösningarna från kl. 06:00 31 juli till 

kl. 01:12 den 2 augusti. Fartygets rutt under den 

tidsperioden finns visualiserad i figur 14. Ur figur 

15 går det att urskilja kraftiga höjdvariationer 

under de perioder som fartyget befinner sig 

utomskärs, men också att PPK-lösningen generellt 

visar lägre ortometrisk höjd. Båda lösningarna 

visar på en mycket stabilare höjdvarians än RTK-

lösningen i realtid. RTK-lösningen är så pass 

instabilt och varierande att det inte går att 

jämföra dess variationer med PPK- och PPP-

lösningarna på ett användbart sätt och har därför 

uteslutits ur denna jämförelse. 

 

 

 

 

Figur 15. PPK- och PPP-lösningars ortometriska höjd variationer. 

 

Kl.19:20 Kl.09:10 Kl.09:30 Kl.17:00 

Tabell 1. RTK-, PPK- och PPP-lösningars ortometriska höjd samt lösningarnas 
höjd-RMS-värden (mätosäkerhet) i centimeter. Kolumn 1 motsvarar data från 
figur 13, kolumn 2 motsvarar data från bilaga XII och kolumn 3 motsvarar data 
från bilaga XI. 
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5.2 VATTENSTÅNDSBERÄKNING 

Eftersom PPK-lösningen ansetts ge bäst resultat, med lägst och stabilast RMS används dennes lösning 

tillsammans med de dynamiska djupgåendet för beräkna det aktuella vattenståndet. 

 

Figur 16 och 17 exemplifierar hur PPK-lösningens vattenstånd jämförs mot vattenstånd från enskilda 

ViVa och SMHI stationer i närområdet. Figur 16 är ett exempel på när fartyget ligger i hamn och 

sedan avgår klockan kl. 06:30. Figur 14, kan användas för att se var fartyget befanns sig vid de olika 

tidpunkterna i diagrammet. Figur 16 innehåller vattenstånds-data från Sjöfartsverkets ViVa stationer 

(Oxelösund, Norrköping, Landsort och Nynäshamn) samt vattenstånd från SMHI:s stationer 

(Landsort norra och Marviken). De värden som används från PPK-lösningen (SBET-lösning) 

motsvarar vattenståndsvärden varje halvtimme (orange streckad linje) samt medelvärdet av 

vattenståndet under senaste halvtimme (brun heldragen linje).  

 

Noterbart från figuren är att PPK-lösningens vattenstånd efterliknar de faktiska vattenstånden från 

Viva och SMHI:s stationer även efter dess avgång från hamn. Dock är värdena från ViVa-stationen i 

Norrköping avvikande från resterande stationer. Vilket exemplifierar stationer vars värden inte är 

medräknat i viktningen av stationers vattenstånd i senare skede. 

Figur 16. Y-axeln representeras utav vattenstånd, X-axeln av tid. I diagrammet finns vattenståndsstationer från Sjöfartsverkets ViVa 

och SMHI visualiserade tillsammans med PPK-lösningens SBET-lösning (inklusive dynamiskt djupgående). Streckad brun SBET-

lösning är framtagen genom det aktuella vattenståndet varje 30 min. SBET-lösningen med brun linje använder sig av medelvärden 

under 30 min. ViVa-stationerna har tre peglar uppsatta på samma vattenståndsstation (17, 18 och 19). 

 

Figur 17 påvisar den fortsatta likheterna mellan vattenstånden. Noterbart är dock de stora 

förändringarna av vattenstånd i PPK-lösningen efter kl. 16:41. Detta kan delvis förklaras av 

observationer i figur 18 nedanför. Genom att använda medelvärdet av vattenstånd under 30 min 

elimineras de allra största vattenståndsvariationerna. 
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Figur 17. Y-axeln representeras utav vattenstånd, X-axeln av tid. I diagrammet finns vattenståndsstationer från Sjöfartsverkets ViVa 

och SMHI visualiserade tillsammans med PPK-lösningens SBET-lösning (inklusive dynamiskt djupgående). Streckad brun SBET-

lösning är framtaget genom det aktuella vattenståndet varje 30 min. SBET-lösningen med brun linje använder sig utav medelvärden 

under 30 min. ViVa-stationerna har tre peglar uppsatta på samma vattenståndsstation (17, 18 och 19). Noterbart är det ojämna 

vattenståndet efter kl. 16:41. 

 

Figur 18 presenterar det efterprocesserade dynamiska vattenståndet med en halv sekund intervall, 

samt dess RMS-värden (orange linje). RMS-värdena redogör en försämrad SBET-lösning, vilket 

medför större variationer i höjddatan efter kl. 16:41. 

Figur 18. Y-axeln till vänster representeras av vattenstånd, y-axeln till höger representeras av höjdpositionens RMS . I diagrammet 

visualiseras PPK-lösningens SBET inklusive dynamiskt djupgående med en halvsekunds intervall (blå linje). PPK-lösningens SBET 

RMS är visualiserat med orange linje. 

 

I figur 19 jämförs det framtagna vattenståndet från PPK-metodens SBET-lösning (med de dynamiska 

höjdkorrektionerna inräknade) och det viktade vattenståndet baserat på mätvärden från SMHI:s och 

ViVas stationer. Den dynamiska sättningen har kontrollerats vid fartygets avgång i Norrköping den 

31 juli 2016, kl. 06:30 och ankomst i Örnsköldsvik 4 augusti 2016, kl. 08:00. Däremellan har 

sättningsvärdena interpolerats (Bilaga II). Från 4 augusti kl. 08:00 fram till 6 augusti kl. 06:30 ligger 

fartyget till kaj i Örnsköldsvik. Ur diagrammet kan det konstateras att vattenståndet har stora 

variationer under fartygets rutt till havs, medan variationerna är mindre under tidsperioderna när 

fartyget ligger till kaj. Trots stora variationer i vattenstånd, följer den efterprocesserade dynamiska 

höjden det viktade vattenståndet förhållandevis bra. Från den 4 augusti har den efterprocesserade 

höjden jämförelsevis likartade variationer i vattenstånd som det viktade vattenståndet, men med en 

Kl. 16:41 

Kl. 16:41 
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Figur 20. Rå POS-data (blå linje) samt efterprocesserad PPK-data (orange linje). Y-axeln visar den ortometriska höjden i meter. 

differens på ca6 cm. En något utförligare jämförelse mellan vattenstånd från stationerna och det 

efterprocesserade datan PPK-lösningens vattenstånd i detta tidsintervall finns tillgänglig i Bilaga IX. 

Var fartyget befanns sig vid de olika tidpunkterna finns visualiserat i Bilaga X och XI. 

Figur 19. Beräknat vattenstånd baserat på efterprocesserad SBET-data fogad med dynamisk höjdkorrektioner (visualiserat per dag), 

samt viktat vattenstånd baserat på mätningar från ViVa och SMHI:s vattenståndstationer (orange linje). Även fartygets ankomst och 

avgångar till hamn finns representerat 

 

För att utvärdera huruvida skillnaden inte beror på fel vid efterprocesseringen har rådatan (blå linje) 

jämförts mot den efterprocesserade PPK-lösningen (orange linje) (Fig. 20). Figuren pekar på att 

differensen redan finns noterbar i rådatan, vilket påvisar ännu högre värden än den 

efterprocesserade datan. 

 

 

Avgång 06:30 

Ankomst 07:55 Avgång 06:30 
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6. DISKUSSION  

Arbetet har varit användbart i sitt syfte att undersöka huruvida det går att förbättra ett fartygs 

realtidsposition med hjälp av PPK- och PPP-lösningar samt utforma en förbättrad beskrivning av 

vattenytans form och dess aktuella läge. Först och främst går det att konstatera att fartygets 

realtidsmätningar påvisar en mycket försämrad positioneringsnoggrannhet där realtidsmätningarna 

har misslyckats. Orsaken till misslyckad mätning kan exempelvis bero på tappad satellitsignal, vilket 

demonstrerar att det finns ett tydligt behov av förbättrade mätningsmetoder eller någon sorts 

bearbetning av mätningarna, för att man i framtiden skall kunna använda mätningarna för en korrekt 

positionering av fartyget. Särskilt viktigt med förbättrade mätningsmetoder krävs för att få fram 

noggrannare positioner i vertikalled. Det finns dock ett flertal olika felavvikelser och 

felfortplantningar som kan ha en betydande inverkan på resultatet och som är viktigt att ha i åtanke 

när man tolkar projektets resultat; 

 Yttre omständigheter såsom störningar, antalet synliga satelliter och satellitgeometri har 

stor betydelse för resultaten av förklarliga skäl.  Även faktorer som skick och inställningar av 

antenner och GNSS-mottagare, samt referensstationernas kvalité och signalförmåga har stor 

betydelse. 

 Anledningen till att fartygets dynamiska faktorer som squat och sättning har inkluderats i 

beräkningarna var för att minimera felavvikelser i vertikalled. Det bör dock uppmärksammas 

att det även finns andra faktorer som är svårare att ta i beaktning, såsom väderpåverkan. Vid 

tillfällen då fartyget utsätts för mycket rörelse försämrades ofta den vertikala 

noggrannheten, trots att det avancerade gyroskopet på fartyget ihärdigt arbetar med att 

kompensera för fartygets rörelser som roll, pitch och heave. Detta leder till att en försämrad 

vertikal noggrannhet vid tillfällen med sämre väder. 

 Även vid användning av vattenståndskorrektioner och vattenstånd, som i detta fall från 

SMHI:s och VIVa-stationer, krävs det att vattenståndsetableringen, bestående av nivellering 

och höjdavvägning osv. har utförts på ett korrekt sätt. 

Flera andra vetenskapliga studier påvisar även potentialen med att använda PPK och PPP-koncept 

för att upprätthålla hög positionsnoggrannhet (Alkan, et al., 2017; Canter, et al., 2008; Geng, et al., 

2010). Exempelvis granskade nyligen Alkan, et al. (2017) potentialen att använda sig av en metod 

baserad på PPP i en dynamiskt utsatt miljö genom att använda GPS-only och GPS + GLONASS 

observationer. Även där framgår vikten av att kunna hantera den aktuella satellitgeometrin och 

andra yttre omständigheter för att upprätthålla hög positionsnoggrannhet. Andra undersökningar 

stödjer även resultatet från denna studie om att PPP-lösningar har en positionsnoggrannhet på cm-

dm nivå (Alkan, et al., 2017; Kouba & Héroux, 2001; Zumberge, et al., 1997).  

Canter et al (2008) utförde en studie där de använde sig utav Applanix efterprocesseringsprogram 

POSPac för att utvärdera möjligheten att få fram positionslösningar med hög kvalité med hjälp av 

PPK metoden. Resultatet visade att RMS värdet i X, Y och Z-led låg under 5 cm förutom i början och i 

slutet av en ny lösning. Resultatet från studien visar på potentialen att använda PPK vid tillfällen då 

fartyget befinner sig långt från kusten (upp till 100km) för att upprätthålla hög 

positionsnoggrannhet. I denna studie konstateras det att PPK-lösningarnas RMS medelvärde var 1,3 

cm för de tre utvalda tidsintervallen, vilket resulterar i en ännu lägre positionsosäkerhet än vad 

deras studie framhöll. 
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Dock påvisar denna studie en del brister med att efterprocessera IMU/GPS realtidsdata i Applanix 

efterprocesseringsprogramvara POSPac. I praktiken var efterprocesseringen simpel men det hade 

sina fallgropar. Särskilt besvärligt var det att efterprocessera data som loggats under en längre 

tidsperiod. Att efterprocessera en liten mängd data (omkring ett dygns data vore antagligen mer 

genomförbart). Problemet är att IMU-hål inträffar sporadiskt och således tvingas projektet att delas 

upp i minde delar. I dagsläget går det att kringgå problemet med IMU-hål genom säkerhetssparning 

på loggningsfilerna vid själva loggningstillfällena för att sedan kunna användas när IMU-hål uppstår, 

något som inte gjordes under detta projekt. Processen att hitta IMU-hål i loggningsfilerna, nyttja 

säkerhetssparade filer osv. kvarstår således.  

 

PPK:s efterbearbetningskoncept var relativt enkelt att utföra när all data väl var nedladdat. Att 

projektet utfördes på Östersjön mellan Sverige och Finland möjliggjorde att stationsdata från 

stationer distribuerande runt mätningsområdet från bägge länderna kunde användas på ett 

tillförlitligt sätt. Vilket kan vara en utav grundorsakerna att mätosäkerheten var lägre i denna studie i 

jämförelse med den som var utfört av Canter at el (2008). Eftersom vid andra omständigheter där 

stationer inte finns tillgängligt välfördelat runt mätningsområdet skulle troligen denna typ av 

efterbearbetningsmetod få sämre lösningar. En annan nackdel med konceptet är att det tar tid att 

utforma ett bra referensstationsnät kring mätningsområdet.   

 

Efterbearbetningskonceptet som baseras på PPP lös integration är enkelt att utföra i Applanix 

efterberarbetningsprogram, men har sina brister och är inte färdig utformat. Resultatet visar att PPP-

lösningarna har sämre positionsnoggrannhet än PPK-metoden och i synnerhet sämre lösning än 

realtids-lösningarna. Förhoppningarna är att den PPP-metod (IN-fusion PPP, som bygger på tät 

integrering) som ursprungligen var meningen att användas i detta projekt i framtiden kommer ge ett 

bättre resultat. Som tidigare nämnt, kan PPP-metoder inte bara användas vid efterprocessering utan 

även i realtid och det finns flera studier som visar dess potential (Geng, et al., 2010; Gao & Chen, 

2014).  Dock behöver även dessa metoder utvecklas för att kunna erhålla positionsnoggrannheter i 

klass med RTK och PPK. 

 

I den sekundära processen granskades potentialen för att använda efterprocesserade GNSS-höjder 

tillsammans med statiska och dynamiska korrektioner att i framtiden förhoppningsvis kunna få en 

bättre bild av vattenytans form samt justera geoidmodeller. Utifrån de resultat som uppvisats så 

tycks det finnas en stor potential för detta i framtiden även om det fanns en oklar variation efter den 

4:de augusti 2016 i detta fall (Fig. 19). Det går också att konstatera att ju lägre RMS-värden GNSS-

höjden visar, desto mer riktig bild av den aktuella vattenytan uppnås. Därmed ligger det stor vikt att i 

framtiden fortsätta utveckla tekniken mot en teknik med låg RMS även i dåligt väder. Att 

vattenståndet till havs skiljer sig från vattennivån närmre kusterna antas delvis bero på diverse 

faktorer så som gravitationsvariationer i jordens inre eller potentiella vattenströmmar.  

 

Projektet är en del av det internationella samarbetsprojekt FAMOS, som pågått sedan år 2014.  

Förhoppningarna med EU-projektet är att i framtiden kunna planera rutter utifrån djupdata. Något 

som har stora fördelar både ekonomiskt och miljömässigt, antingen genom att man kan genomför 

bränslesnålare rutter eller att fartyget kan lastas mer (Sjöfartsverket, 2017). Denna studie har i detta 

fall varit användbart för att utöka kunskapen om hur man skall kunna få en bättre positionering av 

fartygen samt noggrannare bild av vattenytan. Utökad kunskap inom området leder till säkra 

djupdata och noggrann GNSS-höjd som i framtiden kommer kunna skapa förutsättningar för att 

introducera 3D-navigeringssystem. Förutsättningarna finns då för systemet att beräkna om det 

aktuella djupgående är kompatibelt med de djupförhållanden som råder längre fram längs rutten. 

Systemet kan alltså stödja navigatören med förslag på fartjusteringar vid optimala lägen och 



28 | S i d a  
  

tidpunkter, vilket bör förbättra förutsättningarna att undvika grundstötningar. Denna typ av 

arbetsprocess kräver dock en god bild av fartygets förändring i sättning och dynamisk höjd.  

Fartygets sättning har särskilt stor betydelse och kan ha stor inverkan på fartygets sanna djup. Ju 

oftare man kan förvissa sig om fartygets aktuella sättning desto bättre. Den dynamiska sättningen 

kan förvisso betraktas som relativt obefogad, men varje centimeter-noggrannhetsförbättring är av 

ytterst vikt. 

 

För en mer omfattad och komplett studie behövs mer tid och fler analyser. I detta fall har tre 

tidsintervall analyserats av de 7 dagar vars realtidsmätningar har efterprocesseras. Tidsintervallen 

är ungefär 6 – 9 timmar långa och illustrerar tidsintervall vars data påvisar olika karaktärer. I detta 

fall har därför den mänskliga faktorn en stor inverkan på projektets resultat. 

 

7. SLUTSATS 

Analysen som presenteras i detta arbete demonstrerar potentialen hos Precise Point Positioning 

(PPP) och Post Processed Kinematic (PPK) för efterprocessering av både vertikala och horisontella 

positioneringsdata. Här demonstreras potentialen med att använda efterprocesserade GNSS-höjder 

tillsammans med statiska och dynamiska korrektioner för att i framtiden förhoppningsvis kunna få 

en bättre bild av vattenytans form samt justera geoidmodeller till havs. 

 

En jämförelse mellan de två olika efterprocesseringsmetoderna PPK och PPP höjddata och original 

RTK-höjder har genomförts för att verifiera metodernas förmåga att förbättra realtidsmätningarnas 

positionering. Resultatet visar att medelvärdet för positionsnoggrannheten (RMS) i vertikalled för de 

tre tidsintervall är som allra lägst med den efterprocesseringsmetod som baseras på PPK-koncept. 

PPK-lösningarnas RMS medelvärde konstateras vara 1,3 cm för de tre utvalda tidsintervallen. RMS 

medelvärde för PPP efterprocesserings-koncept konstateras ha ett medelvärde på 4,8 cm. Vilket är 

ett högre medelvärde än de värden som framgått från realtidslösningarna medelvärde, som ligger på 

4,3 cm. Detta innebär att den beräknade ortometriska höjden skiljer sig betydligt beroende på vilken 

metod som används. De efterprocesserade PPK-lösningarnas ortometriska höjd skilde sig 2 – 8 cm 

från realtidsmätningarnas ortometriska höjder medan differensen mellan PPP och RTK höjd 

varierade mellan 5 – 16 cm. Detta visar på att PPK löningarnas noggrannhet är betydligt högre än de 

som nåddes med hjälp av PPP. En tydlig förbättring med både PPK och PPP, i jämförelse med RTK, är 

att vid tillfällen när RTK-höjden tappat sin s.k. fixlösning (vilket lett till en ortometrisk höjdskillnad 

på över 1 m) så har de två efterprocesseingsmetoderna kunnat processera bort realtidsmätningarnas 

spikar. Detta har framför allt kunnat genomföras genom att data processeras både framåt och bakåt i 

tid, och på så sett kunnat fixera och bestämma våglängder för att kunna uppnå en förbättrad 

positionerings noggrannhet. 

 

De observationer som presenteras i detta arbete för att bedöma de två olika efterprocesserings-

metoderna PPP:s och PPK:s förmåga att förbättra positionsnoggrannheten indikerar att 

positionsnoggrannheten är beroende av vilken metod som används. Resultatet visar även att 

efterprocessering av RTK-mätningar enligt PPK-konceptet ger mätningar med lägre RMS och därmed 

högre precision och noggrannhet. Alltså går det att förbättra realtidspositionerna genom att 

korrigera realtidsmätningarnas position genom PPK efterbearbetnings koncept. I detta fall har en 

korrigering av positionen inneburit att den ortometriska höjden justerats med 5 cm i genomsnitt, 

dock visade sig metoden vara tidskrävande. Därmed hade PPP-konceptet kunnat vara fördelaktigt 

eftersom denna typ av teknik inte är i behov an några referensstationer, vilket förväntas leda till god 

flexibilitet samtidigt som tid och utgifter kan minimeras. Dock har denna studie även påvisat att lös 

PPP-integrering inte resulterar i lika hög noggrannhet och precision som realtidsmätningarna, utan 
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tekniken måste fortfarande utvecklas för att möjliggöra samma positionsnoggrannhet som hos PPK. 

Förhoppningarna är att PPP tät integrering, som i dagsläget inte är helt utformad, i framtiden skall 

visa sig ge en noggrannare positionering än vad som är möjligt i nuläget med lös integrerad PPP. För 

att metoderna i framtiden skall kunna stötta realtidsapplikationer, behöver metoderna utvecklas. 

PPK-metoden är fortfarande för tidskrävande för praktisk applicering och PPP (lös integrering) ger 

en stabilare positionering än realtidslösningarna, precis som PPK, men utan förbättrad positionering. 

 

I en sekundär process jämfördes viktat vattenstånd från fartygets tre närmsta vattenstationer under 

fartygets rutt med fartygets aktuella vattenstånd baserat på PPK-lösningarnas GNSS-höjder och 

korrektioner för fartygets sättning samt dynamiska rörelser. Resultatet indikerar att det 

vattenståndet som är relaterat till PPK-lösningens GNSS-höjd inklusive fartygets sättning och 

dynamiska korrektioner motsvarar det viktade vattenståndet från vattenståndsstationer under de 

första 5 dagarna, men att det finns en viss oklar variation mellan dessa två från den 4:de augusti 

2016 (Fig. 19). Variationen i detta fall motsvarar ungefär 6 cm. Utöver detta kan det även konstateras 

att vattenståndsvariationerna är betydligt större under tillfällen då PPK-lösningen haft försämrad 

RMS.  
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