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Sammanfattning
Traditionella referenssystemar uppdeladei plan och hiijd eftersomolika miitmetoder
har anviints fbr bestiinrning i plan (liingd- och vinkelmatning) respektive i hdjd
(ar.viigning). I och med GPstekniken har en ny metmetod introducerats der
punktemasliige bestamsi tre dimensioner,d.v.s.bide i plan och hcijdsamtidigt.
Vid noggrana GPS-miitning i Sverige erhills primiirt hdjder dver ellipsoiden i
SWEREF 99. Fcir omriikning till RH 70 anvZinds hojdkonektionsmodellen
SWENolL, som korrigerar for geoidseparationensamt for landhdjningen mellan
epokema Iiir RH 70 respektive SWEREF 99. Htijder erh6llna genom GPS-mntning
och korrektion med SWEN OlL uppvisar ar.'vikelser(restfel) ftin hitjder bestamda
genom awzigning fi'an fixar i RH 70.
Detta exam€nsarbetesyft till att forb?itha hdjdmahing med GPS genom att jiimftim
och utuardera interpolationsmetoder lbr restfelshantering av hiijdkorrektioner p5
nationell och lokal nivi.
Arbetet Ar delat i tvi delar, teori och numeriskatestl3r.Teoridelenbehandlargeodetisk
teod och interpolationsmetoder.I numeriska tester jamfdrs kriging och bilinjar
interpolationmed interpoleringi Delaunay-trianglarbide pi nationell och lokal niv6.
Kriging interpolation utftirs i Idrisi32 och bilinjar interpolation i Microsoft Excel.
Interpolering i trianglar gjordes i Gtrans, ett transformationsprogram som ar utvecklat
av Lantmateriet.
TvA numeriska studier ar gjorda. Pi nationell niva anvandes3 657 matpunkter och
400 utviirderingspuntter. Pi lokat niv6, i Boris kommun, anviindes 32 matpunkter
och 13 utvarderingspunkter. Matpunktema anvandes fbr att skapa rektanguliirt gitter
med kriging interpolation och Delaunay-trianglar i Gtrans. UtvArderingspunktema
interpolerades i gittret och trianglama och jiim{tirdes med riktiga vardet i punktema.
Bide pi nationell och lokal nivi indikerar resultatetav de numeriskatestemape att
metodema som anv?indes i detta examensarbete for restfelshaatering forbattrar
hdjdbestarulingmed GPS. Pi nationell nivi indikerar resultatetatt nuvarandemetod
{iir restfelshantering i hojdled med linjiir interpolation i Delaunay-trianglar ger bafirc
resultat an kriging och bilinjiir interpolation.Pi lokal niv6 (i Boris kommun) tyder
resultaten pi att kiging och bilinjiir interpolation dr anviindbar metod fiir
restfelshanteringi hojdled. Att resultatetzh si olika p6 nationell och lokal niv6 kan
bero pa data,eventuellstorrekorelation av restfel pa nationell niv6. Med tanke pe att
underlaget pi lokal nivi innehrill relativt fa punkter bor ytterligare studier genomfdras
irman n6gon siikrare slutsats kan dras.
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