
I FlygvapenNytt nr 5/94 beskrevs grund
funktionen hos GPS (Global Positioning 
System)/satellitnavigeringssystemet. I 
vart förra nummer (5/95+1/96) informe
rades om GPS-mottagare som förfinar 
kontrollen av militära landningshjälp
medel. I fÖljande artiklar (sid 36.39) ges 
däremot exempel på tilllämpningar av 
GPS-användning i civila sammanhang. 
Senare i år planerar FlygvapenNytt be
rätta om flygvapnets verksamhet inom 

GPS-området. 



Geodetisk mätning med GPS 

Introduktionen av fältmässig GPS-utrustning och 
den 1988 påbörjade uppskjutningen av produk
tionssatelliterna gjorde det möjligt att redan 1989 
använda GPS satellitnavigering rutinmässigt för 
förtätning av det plana riksnätet samt mätning och 
anslutning av lokala stomnät. Geodetisk mätning 
med GPS har under det senaste året (1994) spritt 
sig till ett stort antal användare och provas i dag i 
nya tillämpningar, t ex detaljmätning. 

SWEPOS-data fullt användbara för 
produktionsmässig GPS-mätning. De 
är för närvarande kostnadsfritt till 
gängliga från Lantmäteriverket via 
uppringbara modem eller datornät. 

Framtidsutsikter 

Förbättring av GPS-mottagare och 
mätmetoder pågår fortlöpande. Allt 
mer beräkningskapacitet byggs In i 
mottagarna. Ett "tekniksprång" som i 
dag håller på att uttestas för produk
tionsmätning är semikinematisk mät
ning i realtid. En av flaskhalsarna för 
denna teknik är att få fram frekvenstill
stånd för en radiolänk som klarar 
dataöverföring för avstånd upp till 10 
km. Semikinematisk bärvågsmätning i 
realtid kombinerad med en totaIsta
tion förväntas bli en mycket konkur
renskraftig kombination för framtidens 
detaljmätning. 

I dag sker utsändning av data från 
SWEPOS-nätet via den s k Epos-tjäns
ten på FM P3-nätet, vilket ger en posi
tionsnoggrannhet på nivån 2 m. Ut
vecklingen pågår aven ny kanal på 
FM-nätet som skall medge utsändning 
av SWEPOS-data för positionsbestäm
ning i realtid med noggrannheten 
några centimetrar. • 

Segelflyget använder GPS 
eps har alltmer börjat användas 
inom segelflyget. TIll att börja 
med för navigeringshjälp och för 
att kartlägga vägsystem. på sena
re tid har eps använts som veri
fieringsmetod vid tävlingar. Un
der världsmästers/<apcn 1995 i 
Nya Zeeland användes eps för 
brytpunklsverifiering i stället för 
kamera. Del blev en total fram
gång för ePS-lösningen. 

eps kan användas i segelflyg
sammanhang i olika utrustnings
nivåer. Den enklaste är av typ 
handburen mottagare som föra
ren tar med sig. En något mer 
avancerad utrustning är där eps 
är integrerad i navigeringsda
torn. Den tredje och mest avan
cerade utrustningen är där man 
förutom navigeringsfunktionen 
kan ersätta I<ameror för bryt
pUl1ktsverifiering vid tävlingar. 

eps användning inom sege/
flyget har av allt at! döma kom
mit för att stanna . • 
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Geodetisk GPS-mottagare i svenskt bruk. 

Stommätning med GPS 

Allteftersom användningen av GPS för 
etablering och anslutning av stomnät 
ökade under början av 1990-talet, 
växte behovet av ri ktl i n jer för denna 
GPS-tillämpning. Under åren 1987-90 
byggdes kompetens och erfarenheter 
upp inom området och Lantmäteriver
ket påbörjade under 1991 arbetet med 
HMK-Geodesi, GPS (HMK = Handbok 
till Mätningskungörelsenl. Efter två 
remissversioner var det slutliga doku
mentet klart vid årsskiftet 1993/94. 

I HMK-Geodesi, GPS, behandlas 
både planering för och genomförande 

<III 	 GPS-inflygning förutsätter aN ban tröskeln är nog
grant inmätt. Det sker med hjälp av geodetiska 
GPS-mottagare enligt i artikeln beskrivna principer. 

av GPS-mätning samt GPS-beräkning. 
Dokumentet är upplagt med relativt 
ingående beskrivningar och bakgrun
der, ungefär som en lärobok. 

För tillämpningar där det för anslut
ningen till befintliga närliggande 
stompunkter är tillfredsställande med 
några centimeters noggrannhet kan 
det nationella referensstationsnätet 
SWEPOS användas. Metoden "statisk 
mätning" med observationstider på 2
3 timmar används för inmätning aven 
lokal referenspunkt. Lokala mätningar 
kan sedan utföras i förhållande till 
denna referenspunkt som snabb statisk 
eller semikinematisk mätning, vilket 
ger en lokal noggrannhet på centime
tern ivå. 

SWEPOS har byggts upp i samarbe
te mellan Lantmäteriverket, Onsa'la 
rymdobservatorium och projektet 
"GPS-resurser i Norrbotten". Nätet 
består av 20 stationer. Redan i dag är 
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