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Lysbilde 1

5 Med DEM!
Ingrid Johnsbråten; 

4 Uten DEM!
Ingrid Johnsbråten; 

3 Platform frame?
Ingrid Johnsbråten; 

2 - forbedre DEM. Med eksempelvis kystdata). Eller, forbedre oppløsningen til DEM (her: 100 m grid).
Ingrid Johnsbråten; 

1 - Benytte implementering av stereobilder (gjort før, vanlig), men utforske mer. Kunne gjort her i tillegg, men ble valgt bort for å minske omfang.
Ingrid Johnsbråten; 



“Posisjonering med Mobile Mapping 

Systemer i områder uten GNSS dekning”

Mai 2015. 

NMBU, Ås.





Innhold

• Introduksjon MMS

• Problemstilling ift tunnel

• Motivasjon

• GNSS/INS og INS uten GNSS

• Presentasjon av oppgavens fokus og resultater



Mobile Mapping Systems - hva er det?



Bilbåren laserskanning = Mobile Mapping Systems (MMS)



Hvorfor bilbåren laserskanning?



Fordeler med kartlegging fra bil

• Samler inn store mengder data i en operasjon
• Fullstendighet 

• Foto og video

• HMS, tryggere for personell

• Slipper å stenge veier eller tunneler, benytte putebiler 
m.m. 

• Skanner i hastighet med trafikkflyten

• Rask datainnsamling, sml. landmåling



Fordeler

• Samler inn alt i en operasjon
• Fullstendighet 

• Foto og video

• HMS, tryggere for personell

• Slipper å stenge veier eller tunneler, benytte putebiler 
m.m. 

• Skanner i hastighet med trafikkflyten













DMI
(hjulsensor,
pulsmåler)



• Systemets origo referert til senter i IMU
• Avstander til senter i de andre sensorer referert til 

dette punktet: Lever arms
• Mounting av sensorer kjent (egne 

referansesystemer). Akser rotert slik at peker i 
samme retning som IMUens referansesystem.



Men for et godt produkt behøves 
en nøyaktig bestemmelse av bilens posisjon

Cm-nivå





“Hvordan oppnå høyeste grad av mulig nøyaktighet for 
tunnel-oppmåling ved MMS?” …

… på mest mulig tids- og ressursbesparende måte

Problemstilling 



Landmålte justeringspunkter er metoden som brukes for 
å oppnå best nøyaktighet

Problematikk: 

• Tidsbruk

• Samfunnsmessige- og økonomiske kostnader

Problemsstilling (forts.)



Måling av 

justeringspunkter/

kontroll-

punkter 

utenfor

tunnel



Måling av 

justeringspunkter/

kontrollpunkter i tunnel

= Dragmåling med TS

• Tidkrevende

• Stenging av tunnel



Kan tilsvarende grad av nøyaktighet (cm-nivå) for 
punktsky i tunnel oppnås uten hjelp av landmålte 
justeringspunkter, 

hvis andre posisjonsobservasjoner/-sensorer er 
tilgjengelig?

Problemstilling



Motivasjon

• Mål om å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet uten å måle 
inn justeringspunkter i tunnel?



❏ Kontrollpunkt: med absolutte koordinater, ikke med i 
løsningen.

❏ Justeringspunkt: med absolutte koordinater, for å 
generere en nøyaktig løsning. 

❏ Sammenbindingspunkt: uten koordinater, observert 
relativt minst to ganger. 



INS=Inertial 

Navigation 

System

Integrert GNSS/INS





INS uten 

GNSS dekning

“free inertial”+DMI

Drifte av uten 

korreksjon av posisjon





INS med

sensor-

støtte

for posisjon

- DMI, hjulsensor
- Relative 

sammenbindingspunkter
- Innmålte justeringspunkter
- Fotogrammetri (stereobilder)

- eller andre 
posisjonsgivende sensorer 
eller observasjoner



Etterprosessering

Forbedring av 
navigasjonsløsning

MATLAB for

beregninger 





• Del 1
• Del 2
• Del 3



Del 1: INS støtte ved hjelp av 

observerte relative sammenbindingspunkter (RTP)

• Detaljer/objekter synlige i punktsky, observert lever arm til 
punkt ved flere passeringer gjennom tunnelen 

• XML data med avstandsobservasjoner, INS senter til punkt

• Beregnes i TerraPos, legges til som eksterne observasjoner 



❏ Kontrollpunkt: med absolutte koordinater, ikke med i 
løsningen. 

❏ Justeringspunkt: med absolutte koordinater, for å generere 
en nøyaktig løsning. 

❏ Sammenbindingspunkt: uten koordinater, observert relativt 
minst to ganger. 



• Datasett: tunnel ved Mo i Rana

Observasjoner fra 6 passeringer gjennom tunnel

• Analysere ulike problemstillinger:

• antall punkter 

• hvor stor tetthet av punkter 

• innvirkningen av bilens hastighet

• innvirkning av antall passeringer, hvor mange 





Konklusjon

• Tid mellom tapt og gjenvunnet GNSS signal viktigst!

• Oppnår relativ nøyaktighet, en konsistent løsning. 

(eks. nok for å generere “kjøreboks”) , men

RTP støtte gir ikke tilstrekkelig absolutt nøyaktighet 
i seg selv. 





Del 2

• Sammenlikning av navigasjonsløsning fra to IMU av 
ulik kvalitet

• LN200 og HG9900
• “Motivasjon” for problemstilling
• Hvor godt kan det bli?





• Datasett fra Innfjorden i Romsdal
• 6.5 km lang tunnel

• Begge IMU montert på systemet samtidig

• Studere de sanne avvikene i høyde, for hver IMU-
navigasjonsløning, mot en “fasitløsning” prosessert 
med innmålte justeringspunkter





LN200

HG9900



Sanne feil for LN200 som F(avstand fra tunnelåpning)



Sanne feil for HG9900 som F(avstand fra tunnelåpning)



Resultater

• Umodellerte systematiske avvik i høyde





(...) Del 3

• Søke etter forklaring for  til de systematisk avvikene 
oppdaget for Innfjordstunnelen



Situasjon: typisk Vestlands-topografi



Teoretisk tilnærming 

Finne en forenklet modell som kan beskrive terrenget



Kombinert modellert 
effekt for 
H=300 m
h=33 m 
R=2 km
r=3 km

Ca. 68 mgal 



Numerisk tilnærming 



Implementasjon av DEM (Digital Elevation Model) i 
TerraPos beregning 



Resultater for
• Forward-only solution: tilsvarer størst  akkumulert feil 

• Sanne avvik mot fasit for HG9900:
• 70 meter i Down-komponent uten modellert for DEM  
• til < 10 meter etter implementering av DEM i TerraPos prosessering.

• Og likedan for avvikene for LN200:
• 70 meter i Down-komponent uten modellert DEM 
• deretter 20-25 meter etter DEM implementasjon 

• Fasitløsning er generert med innmålte justeringspunkter.





Andre metoder/sensorer for forbedring av 
navigasjonsløsning: 

• Inkludere andre type data: eks. sjøbunnens topografi 
(bathymetri), annen grid-oppløsning på DEM etc.

• Utnytte eks. fotogrammetriske teknikker for å avlede 
3D posisjonsdata fra stereobilder ift. bilens kameraer



Takk for oppmerksomheten!

Tlf: 412 72 541
ingrid.johnsbraten@terratec.no


