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Pålitelighetskontroll av RTK



Hvorfor RTK og pålitelighet i 2016?

“Etter at vegen var bygd ble det avdekket at vegen lå for lavt. I 
likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det forelå 
erstatningsbetingende uaktsomhet ved høydeutsettingen, og at 
landmålingsfirmaet og firmaets forsikringsselskap måtte dekke 
entreprenørens utgifter med å legge et ekstra lag med asfalt for 
å oppnå riktig høyde.”



Hva gjør vi med RTK ?

• Kjentpunkt til fotogrammetri

• Kontrollflater til laserskanning

• Eiendomsgrenser

• «Brød og smør» innmåling og plassering



Formelle krav og «god landmålerskikk»

• Eiendomsgrenser, kjentpunkt og kontrollflater
• Formelle krav til «test av observasjoner» 

• Eiendomsgrenser og kjentpunkt
• Formelle krav til «ytre pålitelighet»

• God landmålerskikk i målearbeid – og beregning



Hvorfor lage noe nytt?

• Redigering av måledata
• Tungvint, kjedelig, tidkrevende

• HREF og koordinatsystem feil
• tilbake til rådata, endre systemer/referanser, eksporter på nytt

• Etter en hektisk vår og sommer
• Mange titalls oppdrag på kjentpunkt og laserskanning
• Apatien melder seg og det blir lett å overse feil

• Dokumentasjon
• Tungvint og tidkrevende fremstilling
• Voluminøse rapporter



Ønske 1

• Større grad av automatisering

• Behandle måledata ut fra kontroller med jordsentriske 
koordinater

• Automatisk retting av punktid basert på posisjon



«Faglig tvil»

• Test av observasjoner, Utjevning, Ytre pålitelighet
• Blir dette løst på «riktigst mulig måte» i dag?

• Korrelasjon (i tid) mellom repeterte RTK-målinger

• Vanlig programvare forutsetter:
• Ukorrelerte observasjoner

• Tilfeldige og normalfordelte feil

• Metodeuvikling
• Lite siste 15 år på etterbehandling av RTK



Standard, Satellittbasert posisjonsbestemmelse:

..“Generelt vil RTK-målinger være korrelerte i tid…»..

..«Disse korrelasjonene vil avta over tid..»..

«Erfaring har vist at følgende prosedyre for RTK-målinger i mange tilfeller vil 
kunne gi rimelige betingelser:

• To målinger: Minimum 45 minutter mellom hver måling
• Tre målinger: Minimum 15 minutter mellom hver måling»



Praksis - måling

• Måling, ulik praksis, men veldig ofte:
• 2 - 4 målinger innen kort tidsintervall, 

med eller uten bryting av fix

• Gjentar 1 eller 2 ganger etter tidsforskyving



Praksis - beregning

• Beregning og analyse
• Alle målinger behandles som uavhengige

• Punktene estimeres samlet i en utjevning
• Et felles standardavvik for vektsenheten (presisjon)

• Utvalg av punkt påvirker sluttresultatet

• T-test 
• Målingene testes separat i N, E og H for hvert punkt





Ønske 2

• Utjevning «punkt for punkt», 
• ett standardavvik på vektsenheten pér punkt

• Håndtere tidsavhengigheten

• Ytre pålitelighet
• Punktnivå

• Nettverksnivå (er det egentlig nødvendig ?)



Ønske 3

• Krydder:
• Mer kompakte rapporter

• Transformasjonsrutiner/kartprojeksjoner

• HREF-modeller



Hvordan

• Rensing av data fra felt

• Teoretisk del:
• Modellere tidsavhengighet ved kollokasjon (signal og støy)

• Introdusere en auto-kovariansfunksjon som straffer kort tid 
mellom målinger (høy korrelasjon)

• Fisher F-test for test av grupper av observasjoner (XYZ)



Rensing av innleste data

• Rensing av innleste data, håndtere duplikater og 
feilnavngiving
• Duplikater kan forekomme

• Tilordne navn etter posisjon og kjøttvekt



Preprosessering

• Rigid håndtering av kovarianser

• Kartprojeksjoner og ellipsoider

• Høydesystemer og høydereferanseflater

 Observasjoner på homogen form



Kollokasjon

• Generalisert minste kvadraters metode

• 2 varians komponenter, signal (𝑠) og støy (𝑒)

• Observasjonslikning:

𝑧 = 𝐻𝑥 + 𝑇𝑣, 𝑑𝑒𝑟 𝑣 =
𝑠
𝑒



Stokastisk modell for tidsavhengighet

• Gauss – Markov eksponential 
autokorrelasjonsfunksjon

• Tidskonstant 10 minutter
korrelasjon ~ 0.37 etter 10 minutt





Testing av observasjonene

• Tester alle 3 komponentene (XYZ) med F-test

• F-test tilhører familien «overalt sterkeste tester»
• Tilhører XYZ samme punkt «som de andre» ?

• Tester endring av feilkvadratsum



Utjevning og presisjon

• Utjevning punkt-for-punkt

• Svakere bestemmelse av s0 men sannsynligvis mer 
realistisk

• Tidsavhengighet og antall målinger
• Sunn praksis støttes i beregningene



Ytre pålitelighet

• Det tas hensyn til tidsavhengighet (den er modellert)

• Mer realistiske deformasjonstall

• Full støtte for nettverksdeformasjoner også mot 
kjente punkt som legges inn
• Nettverksdeformasjon – virkelig nødvendig ved måling med 

RTK?



Dokumentasjon

• Rapport «punkt-for-punkt»
• Test av observasjoner

• Utjevning

• Punktdeformasjon

• Ytre pålitelighet på nettverksnivå estimeres til slutt

• Forkastede og aksepterte punkt presenteres i lister



Hva nå?

• Programvaren er utviklet men ikke testet så mye som 
ønsket

• Kan løftes ut på feltkontroller, til sky-løsning eller 
annen form for web-tjeneste



Oppsummering

• Metodeutvikling som har adressert:
• Håndtering av feil fra felt («kjøttvekta»)

• Manglende håndtering av tidsavhengighet
• Korrelasjonsfunksjon og kollokasjon

• Metodisk svakhet ved dagens bruk av T-test
• F-test for å teste tuppelet

• Utjevning og presisjon (s0) punkt-for-punkt

• Støtter opp om god praksis i felt og i dokumentasjon


