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1 Formål 
 

Formålet med denne lektion er: 

• Skabe bevidsthed om grundlæggende koncepter i Global Navigation Satellite 
System (GNSS) 

• Kortfattet visning af rigtige anvendelser i landbruget 

• Definere fjernmåling 

• Forstå hvordan fjernmåling kan anvendes i landbruget 

• Definere Geografisk Informations-System (GIS) 

• Analysere dens fordele og ulemper  

2 Vejledning til underviseren 
 

Dette er en 4 timers lektion. Denne præsentation vil give deltageren et overblik over 
det globale navigationssatellitsystem GNSS, og hvordan det kan bruges i 
landbrugsrelevant kontekst. 

 

2.1 Global Navigation Satellite System (GNSS) 
 
(Slide 6 og 7 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [1] 

Global Navigation Satellite System (GNSS) refererer til en konstellation af satellitter, 
der leverer signaler fra rummet, der transmitterer positionerings- og timingdata til 
GNSS-modtagere. Modtagerne bruger derefter disse data til at bestemme placering. 

Per definition giver GNSS global dækning. Eksempler på GNSS inkluderer Europas 
Galileo, USAs NAVSTAR Global Positioning System (GPS), Ruslands Global'naya 
Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) og Kinas BeiDou Navigation 
Satellite System. 
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2.2 Satellitter 
 

2.2.1 Introduktion 
 
 (Slide 8 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) 

”En satellit er en enhed, der sendes op i rummet for at rejse rundt om Jorden, der 
bruges til at indsamle information eller kommunikere via radio, tv osv.” - Cambridge 
Dictionary. 

Video om opsendte satellitter → https://www.gps.gov/multimedia/launchvideos/ 

 

2.2.2 Satellitter, opbygning 
 

(Slide 9 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [2] 

1. Fremdrivningssystemet inkluderer raketmotoren, der bringer rumfartøjet til dets 
permanente position, samt små thrustere (motorer), der hjælper med at holde 
satellitten på sin tildelte plads i kredsløb. Satellitter glider ud af position på grund af 
solvind eller tyngdekraft eller magnetiske kræfter. Når det sker, affyres thrusterne 
for at flytte satellitten tilbage i den rigtige position i sin bane. 

2. Delsystemet Strøm genererer elektricitet fra solpaneler på ydersiden af 
rumfartøjet. Solpaneler gemmer også elektricitet i opbevaringsbatterier, som kan 
levere strøm på tidspunkter, hvor solen ikke skinner på panelerne. Strømmen bruges 
til at betjene delsystemet Kommunikation. Hele kommunikationsundersystemet kan 
betjenes med omtrent den samme mængde strøm, som ville blive brugt af 10 pærer. 

3. Kommunikationsundersystemet håndterer alle sende- og modtagefunktionerne. 
Den modtager signaler fra Jorden, forstærker dem og sender dem til en anden 
satellit eller til en jordstation. 

4. Delsystemet Struktur hjælper med at skabe en stabil ramme, så satellitten kan 
blive ved med at pege på det rigtige sted på jordens overflade. Satellitter kan ikke få 
lov til at vrikke eller skride i positionen, for hvis en satellit ikke er nøjagtigt, hvor den 
skal være, pegende det på det rigtige sted på Jorden, vil tv-programmet eller det 
telefonopkald, den sender til dig, blive afbrudt. 

5. Delsystemet til termisk kontrol holder de aktive dele af satellitten kølige nok til at 
fungere korrekt. Det gør det ved at lede varmen, der genereres af 
satellitoperationer, ud i rummet, hvor det ikke forstyrrer satellitten. 
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6. Delsystemet retningskontrol sørger for at rumfartøjet peger nøjagtigt for at 
opretholde kommunikationen på den korrekte placering. Når satellitten kommer ud 
af position, fortæller retningskontrolsystemet fremdriftssystemet at affyre en 
thruster, der vil flytte satellitten tilbage, hvor den hører hjemme. 

7. Operatører ved jordstationen skal kunne sende kommandoer til satellitten og 
overvåge dens tilstand. Telemetri- og kommandosystemet giver folk på jordstationer 
mulighed for at kommunikere med satellitten. 

 

2.2.3 Kredsløb 
 

(Slide 11-13 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [3] 

En geostationær kredsløbsbane, ofte omtalt som en GEO-bane, kredser rundt om 
Jorden over ækvator fra vest til øst i en højde af ~ 36.000 km. Da det følger Jordens 
rotation, der tager 23 timer 56 minutter og 4 sekunder, ser satellitter i en GEO-bane 
ud til at være 'stationære' over en fast position. Deres hastighed er ca. 3 km i 
sekundet. 

Da satellitter i geostationære baner kontinuerligt dækker en stor del af jorden, gør 
det den til en ideel bane til telekommunikation eller til overvågning af kontinentale 
vejrmønstre og miljøforhold. Det reducerer også omkostningerne, da jordstationer 
ikke behøver at spore satellitten. En konstellation af tre satellitter, der har lige store 
indbyrdes afstand, kan give fuld dækning af Jorden undtagen polarområderne. 

Geostationær overførselsbane: Dette er en elliptisk kredsløbsbane, der bruges til at 
overføre et rumfartøj fra en bane med lav højde til en geostationær bane. Højden er 
36.000 km. En såkaldt apogee kick motor bruges til at sende rumfartøjet i en 
geostationær bane. 

Low Earth Orbit er en kredsløbsbane med i en højde på mindre end 1000 km og kan 
være så lavt som 160 km over Jorden. Satellitter i denne cirkulære bane flyver med 
en hastighed på omkring 7,8 km i sekundet. Med denne hastighed tager det en 
satellit cirka 90 minutter at kredse rundt om Jorden. 

Generelt bruges disse kredsløb til fjernmåling, militære formål og til menneskelig 
rumfart, da de giver mulighed for nærhed til Jordens overflade til at tage billeder, og 
de korte kredsløbsperioder giver mulighed for hurtige genbesøg. Den Internationale 
Rumstation befinder sig i en lav jordbane. 
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En Medium Earth Orbit finder sted i en højde af omkring 1000 km og er især 
velegnet til konstellationer af satellitter, der hovedsagelig bruges til 
telekommunikation. En satellit i denne bane flyver cirka 7,3 km i sekundet. 

Som navnet antyder, passerer polære baner over jordens polare regioner fra nord til 
syd. Satellittens bane behøver ikke at krydse polerne nøjagtigt for at den kankaldes 
polær. En bane, der passerer inden for 20 til 30 grader fra polerne, regnes som en 
polær bane. 

Disse baner finder hovedsageligt sted i lave højder på mellem 200 og 1000 km. 
Satellitter i polære baner ser ned på hele Jordens overflade og kan passere over 
Nord- og Sydpolen flere gange om dagen. 

Polære baner bruges til rekognoscering og jordobservation. Hvis en satellit befinder 
sig i en polar bane i en højde af 800 km, flyver den med en hastighed på ca. 7,5 km i 
sekundet. 

Solsynkrone baner er polære baner, som er synkrone med Solen. En satellit i en 
solsynkron bane vil normalt være i en højde på mellem 600 og 800 km. Generelt 
bruges disse baner til jordobservation, solstudier, vejrudsigter og rekognoscering, da 
jordobservation forbedres, hvis overfladen altid belyses af solen i samme vinkel set 
fra satellitten. 

Mere information i: 

https://earthobservatory.nasa.gov/features/OrbitsCatalog  

 

2.2.4 Triangulering & Trilateration 
 

(Slide 11-13 fra dokument LectureGNSS.pptx) [4] 

For at beregne et objekts position på jordoverfladen bruges en teknik kaldet 
trilateration: 

Trilateration fungerer ved at finde din position på Jorden, når placeringen af GPS-
satellitter, der kredser om Jorden, og deres afstand fra din placering er kendt. Da vi 
ikke fysisk kan måle afstanden fra disse satellitter direkte, er vi nødt til at bruge den 
kendte hastighed på signalet sendt af GPS-satellitterne og den tid, signalerne blev 
sendt. Dette er ret let, fordi satellitter konstant sender elektromagnetiske signaler. 
Hvis vores GPS-modtager kun registrerede signalet fra én satellit, kunne vi kun 
fortælle, at vi kunne være hvor som helst på overfladen af en kugle med radius 
svarende til den beregnede afstand fra satellitten. Hvis vi kun modtog signaler fra to 
satellitter (for eksempel satellit A og B), kunne vi fortælle, at vi er et eller andet sted 

https://earthobservatory.nasa.gov/features/OrbitsCatalog
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langs cirklen trukket af krydset mellem kuglerne beskrevet af de to signaler. Men 
med et tredje satellitsignal kan vi fortælle den nøjagtige placering af vores enhed, 
fordi de tre kugler kun krydser hinanden i ét punkt. 

Dette koncept ville være mulig, hvis både modtageren og GPS-satellitterne havde et 
atomur, der kan måle tiden meget præcist. Men det er ikke muligt at udstyre en 
GPS-modtager med et atomur. Hvis GPS-modtageren derimod bruger signalet fra en 
fjerde satellit, kan benytte en ligning til at bestemme positionen nøjagtigt uden at 
skulle bruge et atomur. 

Derfor er der som minimum brug for 4 satellitter for at lave en pålidelig måling (tre 
for position og en for tid), men jo flere satellitter der er over horisonten, desto mere 
præcist kan din GPS-enhed bestemme, hvor du er. Fordi dataene kan krydses, og fejl 
kan afhjælpes. 

Øvelse (valgfri): https://www.gps.gov/multimedia/tutorials/trilateration/  

For at beregne brugerens position bruger modtageren følgende formel, som 
udtrykker pseudoområdet som en euklidisk afstand mellem en modtager i position 
(x, y, z) og satellitten, s, med position p(s) = (x(s), y(s), z(s)): 

 
hvor c er lysets hastighed (299.792.458 m/s), δtu er præcision på modtagerens ur, δt 
(s) er præcision på satellittens ur og є støj og forsinkelser som følge af passagen af 
signalet igennem ionosfæren og atmosfæren. 

 

2.2.5 Geodætisk datum & NMEA 
 
(Slide 14-16 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [5] 

Et geodætisk datum eller referenceramme er et abstrakt koordinatsystem med en 
referenceflade (såsom havoverfladen), der tjener til at give kendte placeringer til at 
starte undersøgelser og oprette kort. Med andre ord er det en præcis jord-
repræsentation. 

Dette har ført til udviklingen af globale ellipsoide modeller som WGS72, GRS80 og 
WGS84 (nuværende). World Geodetic System (WGS84) er referencekoordinat-
systemet, der bruges af det globale positioneringssystem. 

NMEA sætninger: https://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm  

https://www.gps.gov/multimedia/tutorials/trilateration/
https://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
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National Marine Electronics Association (NMEA) har udviklet en specifikation, der 
definerer grænsefladen mellem forskellige stykker marine elektronisk udstyr. 
Standarden tillader skibselektronik at sende information til computere og til andet 
skibsudstyr. En fuld kopi af denne standard kan købes på deres websted. Ingen af 
oplysningerne på dette websted kommer fra denne standard, og jeg har ikke en kopi. 
Enhver, der forsøger at designe noget efter denne standard, bør skaffe sig en officiel 
kopi. 

GPS-modtagerkommunikation er defineret inden for denne specifikation. De fleste 
computerprogrammer, der giver positioneringsinformation i realtid, forstår og 
forventer, at data er i NMEA-format. Disse data inkluderer den komplette PVT-
løsning (position, hastighed, tid) beregnet af GPS-modtageren. 

 

2.3 Grundlag for Global Positioning System (GPS) 
 
Global Positioning System (GPS) er et amerikansk værktøj, der giver brugere 
tjenester vedrørende positionering, navigation og timing (PNT). Dette system består 
af tre segmenter: rumsegmentet, kontrolsegmentet og brugersegmentet. US Air 
Force udvikler, vedligeholder og driver rum- og kontrolsegmenterne. [6] 

 

2.3.1 GPS rumsegment 
 
(Slide 20-22 from document LectureGNSS.pptx) [7] 
 
GPS satellites fly in medium Earth orbit (MEO) at an altitude of approximately 20,200 
km (12,550 miles). Each satellite circles the Earth twice a day. 

The satellites in the GPS constellation are arranged into six equally-spaced orbital 
planes surrounding the Earth. Each plane contains four "slots" occupied by baseline 
satellites. This 24-slot arrangement ensures users can view at least four satellites 
from virtually any point on the planet. 

(Slide 20-22 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [7] 
 
GPS-satellitter flyver i medium kredsløbsbanen (MEO) i en højde på ca. 20.200 km 
(12.550 miles). Hver satellit kredser Jorden to gange om dagen. 
Satellitterne i GPS-konstellationen er arrangeret i seks orbitale planer, der omgiver 
Jorden, med lige stor indbyrdes afstand. Hvert plan indeholder fire "slots" optaget af 
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baseline-satellitter. Dette 24-slot arrangement sikrer, at brugerne kan se mindst fire 
satellitter fra stort set ethvert sted på planeten. 

 
US Air Force benytter normalt flere end 24 GPS-satellitter for at kunne opretholde 
dækning, når baseline-satellitterne serviceres eller nedlægges. De ekstra satellitter 
kan øge GPS-ydeevnen, men betragtes ikke som en del af kernekonstellationen. 

I juni 2011 gennemførte Air Force en GPS-konstellationsudvidelse, kendt som 
"Expandable 24" -konfigurationen. Tre af de 24 slots blev udvidet, og seks satellitter 
blev omplaceret, så tre af de ekstra satellitter blev en del af konstellationens 
grundopsætning. Som et resultat fungerer GPS nu i realiteten som en 27-slots-
konstellation med forbedret dækning i de fleste dele af verden. 

Pr. 24. april 2019 var der i alt 31 operationelle satellitter i GPS-konstellationen, 
fraregnet de afviklede ekstra satellitter i kredsløb. 

Udvidelig 24-slot satellitkonstellation, som den er defineret i SPS 
Performance Standard 
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SIGNALER [8] 

L1-signalet er det ældste GPS-signal. Den består af to dele: Coarse/Acquisition Code 
(C/A) og Precision Code (P-code). P-koden er forbeholdt militær brug, mens C/A er 
åben for offentligheden. L1-signalet bruger frekvensen 1575,42 MHz. Da L1 er det 
ældste og mest etablerede signal, er selv de billigste GPS-enheder i stand til at 
modtage det. Men fordi frekvensen er relativt lav, er den ikke særlig effektiv til at 
gennembryde forhindringer. 

L2-frekvensen blev implementeret efter L1. Det har også en militær kode og en civil 
kode. L2 bruger frekvensen 1227.60 MHz, som er hurtigere end L1. Dette gør det 
muligt for signalet at passere bedre gennem forhindringer som skydække, træer og 
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bygninger. Da L2 er nyere, er infrastrukturen endnu ikke komplet. På grund af dette 
kan den ikke bruges alene: den skal bruges sammen med L1-frekvenser.  

L5 er det tredje GPS-signal, der fungerer ved 1176 MHz. Det er det mest avancerede 
GNSS-signal endnu, men det er stadig i sin barndom, med implementering planlagt til 
2021. Det vil blive brugt til livsvigtig transport og andre krævende anvendelser såsom 
luftfart. Der vil på et tidspunkt blive tilgængeligt for civile brugere. Da det er så nyt, 
er det endnu ikke nyttigt for landmålere, men det er noget at være opmærksom på, 
når man designer fremtidens GPS-modtagere. 

 

NAVIGATIONSBESKEDER [9] 

Dette er den primære metode til kommunikation af NAV-meddelelser til GPS-
modtagere. NAV-meddelelser er også kendt som GPS-beskeder. De indeholder nogle 
af de oplysninger, som modtagerne har brug for, for at bestemme positioner. I dag 
udsendes der flere NAV-beskeder af GPS-satellitter, men vi vil først se på de ældste 
af dem. Den ældre NAV-besked (NAV) er fortsat en af de grundpiller, som GPS er 
afhængig af. NAV-koden udsendes med en lav frekvens på 50 Hz på både L1 og L2. 
Den indeholder oplysninger om placeringen af GPS-satellitterne kaldet efemeriden 
og data, der bruges i både tidskonverteringer og forskydninger kaldet 
tidskorrektioner. Både GPS-satellitter og modtagere har ure om bord. NAV-beskeden 
kommunikerer også satellitternes tilstand og information om ionosfæren. 
Ionosfæren er et lag af atmosfære, som GPS-signalerne skal passere igennem for at 
komme frem til brugeren. Beskeden inkluderer også data kaldet almanakker, der 
giver en GPS-modtager oplysninger til at beregne koordinaterne for alle satellitterne 
i konstellationen med en nøjagtighed på et par kilometer. Navigations beskeden er 
midlet til at fortælle GPS-modtagere nogle af de vigtigste ting, de har brug for at 
vide. Her er nogle af parametrene for dets design. [...] Almanakkerne er bare en lille 
del af deres efemerider. 

For mere specifik information om meddelelsesstrukturen: 

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GPS_Navigation_Message 

 

2.3.2 Kontrolsegmentet 
 
(Slide 23 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [7] 
 

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GPS_Navigation_Message
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GPS-kontrolsegmentet består af et globalt netværk af faciliteter på Jorden, der 
sporer GPS-satellitterne, overvåger deres transmissioner, udfører analyser og sender 
kommandoer og data til konstellationen. 
Det nuværende Operational Control Segment (OCS) inkluderer en 
hovedkontrolstation, en alternativ hovedkontrolstation, 11 kommando- og 
kontrolantenner og 16 overvågningssteder. Placeringerne af disse faciliteter er vist 
på kortet nedenfor.  
 
 

 

2.3.3 User segment 
 
(Slide 4 from document LectureGNSS.pptx) [7] 
 
Udstyret til at modtage signaler for brugeren, der typisk kaldes en ''GPS-modtager'', 
behandler L-båndsignalerne transmitteret fra satellitterne for at bestemme 
brugerens PVT. Der har været en betydelig udvikling, næsten en revolution, i 
teknologien for GPS-modtagere, parallelt med elektronikindustriens udvikling 
generelt. Der har været et skifte fra analoge til digitale solid state-enheder og 
teknologi, hvor det er muligt. De første GPS-modtagere blev fremstillet i midten af 
1970'erne, i en fase for validering af koncepterne, var hovedsageligt analoge 
enheder til militær anvendelse, som var store, omfangsrige og tunge. Med dagens 
teknologi vejer en GPS-modtager med sammenlignelig eller mere kapacitet typisk et 
par hundrede gram og optager et lille volumen. De mindste modtagere i dag er på 
størrelse med armbåndsure, mens det formodentligt største er monteret på en 
flådebådsenhed med et areal på 1.550 cm2 og en vægt på 31 kg. Valget af GPS-
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modtager afhænger af brugerens anvendelse (f.eks. civil versus militær, platformens 
dynamik osv.). Efter en beskrivelse af en typisk modtagers komponenter behandles 
udvælgelseskriterier. 

 

2.3.4 Performance 
 
(Slide 25-27 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [10] 
 
Perfomance (ydeevne) af en GNSS modtager vurderes ud fra fire kriterier: 

Nøjagtighed: Forskellen mellem modtagerens målte og reelle position, hastighed 
eller tid; 

Integritet: Systemets evne til at give troværdige informationer og, i tilfælde af 
uregelmæssigheder, til at give en advarsel; 

Stanford-diagrammet holder faktisk styr på integritetshændelser snarere end på 
integritetsfejl, men giver mulighed for at skelne mellem to typer integritets-
hændelser: vildledende informationshændelser (MI: misleading information) og 
farligt vildledende informationshændelser (HMI: hazardously misleading informa-
tion). 

Kontinuitet: Systemets evne til at fungere uden afbrydelse; 

Tilgængelighed: Den procentdel af tiden, et signal opfylder ovenstående kriterier for 
nøjagtighed, integritet og kontinuitet. 

Denne ydeevne kan forbedres af regionale satellitbaserede hjælpesystemer (SBAS: 
satellite-based augmentation systems), såsom European Geostationary Navigation 
Overlay Service (EGNOS), blandt andre forstærkningssystemer som GBAS. EGNOS 
forbedrer nøjagtigheden og pålideligheden af GPS-oplysninger ved at rette 
signalmålefejl og ved at give oplysninger om integriteten af dets signaler.  

 

2.3.5 GPS, fejlkilder 
 
(Slide 28-29 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [11] 
 
User Equivalent Range Errors (UERE) er fejl, der vedrører timingen og 
positionsmålingen af satellitterne på grund af anomalier i hardware eller interferens 
fra atmosfæren. En komplet liste over kilderne til UERE i faldende rækkefølge efter 
hvor meget de bidrager til det samlede antal fejl er vist nedenfor: 
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1. Satellittens ur: Som diskuteret ovenfor, afhænger GPS-positionsberegninger 

af måling af transmissionstid fra satellit til modtager; dette afhænger igen af 
at kende tiden i begge ender. NAVSTAR-satellitter bruger atomure, som er 
meget nøjagtige, men kan fejle op til et millisekund (nok til at gøre en 
nøjagtighedsforskel). Disse fejl minimeres ved at beregne korrektioner af uret 
(på overvågningsstationer) og transmittere korrektionerne sammen med 
GPS-signalet til passende udstyrede GPS-modtagere. 

2. Øvre atmosfære (ionosfæren): Når GPS-signaler passerer gennem den øvre 
atmosfære (ionosfæren 50-1000 km over overfladen), forsinkes og afbøjes 
signaler. Ionosfæretætheden varierer; således forsinkes signaler mere nogle 
steder end andre. Forsinkelsen afhænger også af, hvilken vinkel satellitten er 
over horisonten (og dermed afstanden, som signalet bevæger sig gennem 
ionosfæren). Ved at modellere ionosfæreegenskaber kan GPS-
overvågningsstationer beregne og transmittere korrektioner til satellitterne, 
som igen sender disse korrektioner til modtagere. Kun omkring tre fjerdedele 
af fejlen kan fjernes, hvilket efterlader ionosfæren som den næststørste 
bidragyder til GPS-fejlbudgettet. 

3. Den lavere atmosfære: De tre nedre lag af atmosfæren (troposfæren, 
tropopausen og stratosfæren) strækker sig fra jordens overflade til en højde 
på ca. 50 km. Den lavere atmosfære forsinker GPS-signaler og føjer lidt til de 
beregnede afstande mellem satellitter og modtagere. Signaler fra satellitter 
tæt på horisonten forsinkes mest, da de passerer gennem mest atmosfære. 

4. Modtagerens ur: GPS-modtagere er udstyret med kvartskrystalure, der er 
mindre stabile end de atomure, der bruges i NAVSTAR-satellitter. 
Modtagerens fejl på uret kan imidlertid elimineres ved at sammenligne an-
komsttider for signaler fra to satellitter (hvis transmissionstider er nøjagtigt 
kendt). 

5. Satellitbane: GPS-modtagere beregner koordinater i forhold til de kendte 
placeringer af satellitter i rummet, hvilket er en kompleks opgave, der 
involverer at kende formerne for satellitternes kredsløbsbaner såvel som 
deres hastigheder, der ikke er konstante. GPS-kontrolsegmentet overvåger til 
enhver tid satellitplaceringer, beregner kredsløbenes excentriciteter og 
samler disse afvigelser i dokumenter kaldet efemerider. En efemeride er 
samlet for hver satellit og udsendes med satellitsignalet. GPS-modtagere, der 
er i stand til at behandle efemerider, kan kompensere for nogle orbitale fejl. 

6. Flervejsfejl: Ideelt set rejser GPS-signaler fra satellitter gennem atmosfæren 
direkte til GPS-modtagere. I virkeligheden skal GPS-modtagere skelne mellem 
signaler, der modtages direkte fra satellitter, og andre signaler, der er blevet 
reflekteret fra omgivende objekter, såsom bygninger, træer og endda jorden. 
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Antenner er designet til at minimere interferens fra signaler, der reflekteres 
nedenfra, men signaler, der reflekteres ovenfra, er sværere at eliminere. En 
teknik til minimering af flervejsfejl er kun at spore de satellitter, der er mindst 
15 ° over horisonten, en tærskel kaldet "maskevinklen". 

 

 
 

2.3.6 Realtidsanvendelser 
 
(Slide 30-32 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [12] 
 
Udvikling og implementering af præcisionsjordbrug er blevet mulig ved at kombinere 
GPS (Global Positioning System) og geografiske informationssystemer (GIS). Disse 
teknologier muliggør sammenkobling af realtids dataindsamling med nøjagtig 
positionsinformation, hvilket fører til effektiv bearbejdning og analyse af store 
mængder geospatiale data. GPS-baserede applikationer inden for præcisions-
jordbrug bruges til bedriftsplanlægning, markkortlægning, jordprøvetagning, 
traktorvejledning, afgrødeovervågning, gradueret tildeling og kortlægning af 
udbytte. GPS giver landmændene mulighed for at arbejde under markforhold med 
lav synlighed som følge af regn, støv, tåge og mørke. 
 
Tidligere var det vanskeligt for landmændene at korrelere produktionsteknikker og 
afgrødeudbytter med jordvariationer. Dette begrænsede deres evne til at udvikle de 
mest effektive jord/plantebehandlingsstrategier, der kunne forbedre deres 
produktion. I dag er mere præcis anvendelse af pesticider, herbicider og gødning og 
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bedre kontrol med spredning af disse kemikalier mulig gennem præcisionslandbrug, 
hvilket reducerer udgifterne, producerer et højere udbytte og skaber en mere 
miljøvenlig bedrift. 
 
Præcisionsjordbrug ændrer nu den måde, landmænd og landbrugsvirksomheder ser 
på det land, hvorfra de høster deres overskud. Præcisionsjordbrug handler om at 
indsamle rettidig geospatial information om jord-plante-dyr-krav og beregne og 
udføre stedsspecifikke behandlinger for at øge landbrugsproduktionen og beskytte 
miljøet. Hvor landmænd måske engang har behandlet deres marker ensartet, ser de 
nu fordele ved at foretage mikromanagement på deres marker. Præcisionsjordbrug 
bliver mere og mere populært, hovedsagelig på grund af indførelsen af 
højteknologiske værktøjer i landbrugssektoren, der er mere nøjagtige, 
omkostningseffektive og brugervenlige. Mange af de nye innovationer er afhængige 
af integrationen af indbyggede computere, dataindsamlingssensorer og GPS-tids- og 
positionsreferencesystemer. 
 
Mange mener, at fordelene ved præcisionsjordbrug kun kan realiseres på store 
gårde med enorme kapitalinvesteringer og erfaring med informationsteknologi. 
Dette er ikke tilfældet. Der er billige og brugervenlige metoder og teknikker, der kan 
udvikles til brug for alle landmænd. Via brugen af GPS, GIS og fjernmåling kan de 
nødvendige oplysninger til forbedring af jord- og vandforbrug indsamles. Landmænd 
kan opnå yderligere fordele ved at kombinere bedre udnyttelse af gødning og andre 
jordændringer, bestemme den økonomiske tærskel for behandling af 
skadedyrsangreb og ukrudtsbekæmpelse og beskytte naturressourcerne til fremtidig 
brug. 
 
Der er udviklet landbrugsudstyr, der passer på præcist formede afgrøderække, til at 
hjælpe landmænd og landbrugsvirksomheder med at blive mere produktive og 
effektive i deres præcisionsjordbrugsaktiviteter. I dag bruger mange landmænd GPS-
afledte produkter til at forbedre driften i deres landbrugsvirksomheder. 
Placeringsoplysninger indsamles af GPS-modtagere til kortlægning af markgrænser, 
veje, vandingssystemer og problemområder i afgrøder som ukrudt eller sygdom. 
GPS-nøjagtigheden giver landmænd mulighed for at oprette bedriftens markkort 
med præcis areal til markområder, vejplaceringer og afstande mellem 
interessepunkter. GPS giver landmændene mulighed for nøjagtigt at navigere til 
bestemte placeringer i marken år efter år for at indsamle jordprøver eller overvåge 
afgrødens tilstand. 
 
Planteavlsrådgivere bruger GPS-enheder til dataindsamling for nøjagtig positionering 
og kortlægning af skadedyr, insekter og ukrudtsangreb i marken. Skadedyrs-
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problemer i afgrøder kan identificeres og kortlægges til fremtidige ledelses-
beslutninger og anbefalinger af behandlingsdoseringer. De samme markdata kan 
også bruges af sprøjtfly, hvilket muliggør nøjagtig overflyvning af marker uden brug 
af menneskelige "flaggere" til at guide dem. Flyenes GPS gør dem i stand til at flyve 
nøjagtige spor over marken og kun anvende kemikalier, hvor det er nødvendigt, 
minimere drift af kemikalier, reducere mængden af kemikalier, der er behov for, og 
derved gavne miljøet. GPS tillader også piloter at give landmænd nøjagtige kort over 
behandlingerne. 
 
Landmænd og udbydere af landbrugstjenester kan forvente yderligere forbedringer, 
da GPS fortsætter med at udvikle sig. Ud over den nuværende civile tjeneste, der 
leveres af GPS, er USA forpligtet til at implementere et andet og et tredje civilt signal 
på GPS-satellitter. Den første satellit med det andet civile signal blev lanceret i 2005. 
De nye signaler vil forbedre både kvaliteten og effektiviteten af landbrugs-
operationer i fremtiden.  
 

2.4 Augmentation systems 
 
(Slide 34-40 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [13, 14] 
 
Selvom de grundlæggende konstellationer og GNSS-modtagerne kan give 
tilstrækkelig nøjagtighed, kontinuitet, tilgængelighed og integritet til nogle 
anvendelser, er der undertiden behov for en større grad af nøjagtighed eller 
integritet, og så er det nødvendigt at have en vis forbedring for disse parametre. 
Disse metoder til forbedring kaldes Augmentation Systems (AS), og de mest kendte 
er SBAS og GBAS, der vil blive beskrevet kort nedenfor. 
AS er baseret på konceptet med differentiel korrektion, der bruger GNSS-modtagere 
installeret på jorden i en nøjagtigt defineret position til at beregne fejlen for hver 
pseudo-afstand målt fra satellitterne. Den beregnede fejl for hver satellit sendes 
derefter, så andre modtagere kan rette de oplysninger, der kommer fra satellitterne.  
 

2.4.1 SBAS 
 
“SBAS giver absolut positionering; den bestemmer en position inden for en 
rumbaseret referenceramme, og kan derfor også betragtes som Space Domain-
gruppen. Satellitkommunikationslink bruges til nogle GBAS, så udtrykket SBAS 
vedrører ikke det anvendte kommunikationslink, men beskriver i stedet arten af 
korrektionerne, de er for satellitterne. ” 



 

 

  
 

 

17 

SBAS understøtter forstærkning på flere skalaer fra lokal til regional - endda 
kontinental målestok - ved hjælp af geostationære (GEO) satellitter, der sender 
forstærkningsoplysningerne. En SBAS forstærker primære GNSS-konstellationer ved 
at give GEO-rækkevidde, integritet og korrektionsoplysninger. Mens hovedmålet 
med SBAS er at give integritetssikring, øger det også nøjagtigheden til positionsfejl 
på under 1 meter (1 sigma). 

Infrastrukturen på jordoverfladen inkluderer de nøjagtigt undersøgte 
sensorstationer, der modtager data fra de primære GNSS-satellitter og et Processing 
Facility Center, der beregner integritet, korrektioner og GEO-data, der danner SBAS 
signal-in-space (SIS). SBAS GEO-satellitter videresender SIS til SBAS-brugere, der 
sålede kan bestemme deres position og tidsinformation. Til dette bruger de målinger 
og satellitpositioner både fra de primære GNSS-konstellationer og SBAS GEO-
satellitter og anvender SBAS-korrektionsdataene og deres integritet. Med andre ord, 
i stedet for at bestemme position i forhold til et fast punkt på jordens overflade som 
GBAS, bestemmer de en position inden for en rumbaseret referenceramme, og det 
kan således også betragtes som Space Domain-gruppen. Satellitkommunikationslink 
bruges til nogle GBAS’er, så udtrykket SBAS vedrører ikke det anvendte 
kommunikationslink, men beskriver i stedet arten af korrektionerne, de er for 
satellitterne. 

Forstærkningsinformationen leveret af SBAS dækker korrektioner og integritet for 
satellitpositionsfejl, satellittens ur/tidsfejl og fejl induceret af estimeringen af 
signalets forsinkelse under krydsning af ionosfæren. For de fejl, der er fremkaldt af 
estimeringen af forsinkelsen forårsaget af troposfæren og dens integritet, anvender 
brugeren en model for den troposfæriske forsinkelse. 

Eksempler på SBAS:  
 
WAAS, EGNOS, MSAS 
I øjeblikket er SBAS forstærkningssystemerne Wide Area Augmentation System 
(WASA), European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) og MTSAT 
Satellite Augmentation System (MSAS) under udvikling. Alle tre systemer 
imødekommer behovet for pålidelig nøjagtig positionering af køretøjer med den 
ekstra fordel, at disse tjenester er tilgængelige for alle inden for satellitternes 
transmitterende område. En oversigt over de vigtigste forskelle vises i nedenstående 
tabel 1, herunder datoerne for IOC (Initial Operational Capability). Bemærk, at 
WAAS-, EGNOS- og MSAS-korrektioner modtages over et meget bredere område, 
end de i øjeblikket er planlagt at være gyldige til. F.eks. kan WAAS-korrektioner 
modtages i Afrika, men den resulterende positionsnøjagtighed kan være dårligere 
end for uforstærket GPS. Nogle producenter af håndholdte GPS-modtagere til 
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almindelige forbrugere har annonceret en ydeevne på mindre end 3 m vandret. De 
første 24 timer i den opdaterede korrektionsstrøm med en NavCom-dobbelt-
frekvensmodtager har en nøjagtighed svarende til WAAS. Nyhedsbrevet fra maj 
2002, der blev offentliggjort af EGNOS System Test Bed, rapporterede en 
nøjagtighed på 0,7m vandret og 0,9m lodret med det aktuelle testsignal. Figur 2 
viser, at denne præstation er overgået. Indledende ydelsesdata for MSAS-
jordkontrolsegmentet ved afsendelse af korrektioner via et radiolink blev 
præsenteret på ION GPS2002-konferencen som 4,3 m vandret og 7,5 meter lodret. 
MTSAT-1R-satellitten, der sender MSAS-korrektionsdata, er i øjeblikket planlagt til 
lancering i sommeren 2003. 

 

2.4.2 StarFire  
 
StarFire-systemet er udviklet af NavCom Technology Inc og Ag Management 
Solutions, der begge firmaer under John Deere concernen. StarFire drives af NavCom 
for at imødekomme behovet for pålidelig nøjagtig positionering globalt. StarFire er 
overgået fra sine tidlige dage som en samling Wide Area DGPS-netværk til et forenet 
netværk med et enkelt sæt af korrektioner, der er gyldige for hele Jorden. Det 
globale sæt korrektioner er baseret på en teknologi kaldet Real Time GIPSY (RTG) 
udviklet af Jet Propulsion Laboratory (JPL) for National Aeronautics and Space 
Administration (NASA). Et netværk af mere end tres geodætiske GPS-modtagere er 
distribueret globalt for at sikre, at flere steder er i stand til at se hver GPS-satellit. 
Mange af disse referencestationer bidrager med deres data til International GPS 
Service for Geodynamics (IGS) og sikrer således, at den geodætiske kontrol til 
StarFire er tæt koblet til International Terrestrial Reference Frame. Atomure, der 
bidrager til Universal Time, bruges til direkte at styre nogle af GPS-reference-
stationerne, så disse kan bruges som en ur-reference for hele StarFire-netværket. 
Alle observerbare rådata sendes via redundante datalinks til to uafhængige 
geografisk adskilte kontrolhubs. RTG-algoritmen kombineret med yderligere 
proprietær NavCom StarFire kode tager følgende i betragtning: 

• Geopotentiale 

• Tidejord 

• Polar tidevand 

• Tidevand 

• Troposfæren 

• Solens strålingstryk 
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• Relativitet 

• Phase Wind-up  

• GPS Yaw 

• Satellit-ure 

• Unøjagtighed af referencemodtagere 

 
Korrektioner af GPS-satellitters kredsløbsbaner beregnes og transmitteres hvert 
minut. Korrektion af satellit-ur beregnes meget oftere. Korrektioner transmitteres af 
begge kontrolhubs til alle Land Earth Uplink-stationer til videre transmission til 
brugeren via tre Inmarsat-satellitter. Figur 1 viser fodsporene (det jordareal de 
dækker) for disse tre Inmarsats, hvor StarFire-korrektioner kan modtages. StarFire-
korrektioner finder anvendelse over hele verden. Distribution og brug af 
korrektionerne uden for Inmarsat-satellitfodsporene blev for nylig udført af JPL på en 
luftbåren platform i Arktis ved hjælp af en Iridium-satellittelefon. Alle StarFire-
modtagere har en L-Band-antenne og demodulator til afkodning af korrektionerne 
plus en geodætisk GPS-enhed med dobbelt frekvens, der fjerner lokale ionosfæriske 
effekter. Nav Com positioneringsalgoritmen bruger den troposfæriske model fra 
WAAS, ud over ekstra satellitobservationer og tid til at modellere den lokale flervej 
og troposfære. Antallet af anvendte referencestationer, den absolutte tilknytning til 
Universal Time, algoritmerne, hardware til geodætisk kvalitet og hyppigheden af 
korrektionsopdateringer gør det muligt for StarFire at overgå ydeevnen fra enkelt-
stående GPS, WAAS, EGNOS og den aktuelt angivne ydeevne af MSAS. University of 
Minnesota udførte for nylig uafhængige tests for en sneplovs heads-up-skærm til 
brug under forhold uden udsyn, som voldsom snestorm. I en dynamisk evaluering 
konkluderede de, at RTK og Network RTK hardware fra en række producenters viste 
en vandret nøjagtighed bedre end 10 cm; NavCom StarFire-modtageren viste en 
vandret nøjagtighed på bedre end 20 cm. 
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2.4.3 GBAS 
 
GBAS giver relativ positionering. Disse positioneringsmuligheder bestemmer 
korrektioner på jordens overflade enten på individuelle steder eller som gennemsnit 
over en region. Disse korrektioner er en sammensmeltning af primære fejlkilder, og 
de transmitteres til brugeren via radio- eller satellitforbindelse. Brugerkoordinater 
bestemmes i forhold til koordinaterne for en eller flere referencesteder. 
Nøjagtigheden reduceres med afstanden til de enkelte referencesteder eller den 
regionale grænse, primært på grund af forskellige ionosfæriske og troposfæriske 
effekter, satellitbaner og ure. 

GBAS er baseret på tre segmenter: satellitkonstellation, jordstation og flymodtager, 
som vist i den følgende figur. 

 



 

 

  
 

 

21 

 
 
Eksempler på GBAS:  
 
Beacon DGPS, kommerciel DGPS, RTK / Network RTK og Widelane RTK. Widelane RTK 
er en relativ nybegynder, som kun er tilgængelig i de få områder i verden, der 
regelmæssigt kræver høj nøjagtighed til olie- og gasundersøgelser. 

 

2.4.4 Overblik over AS  
 
De, der er interesserede i nøjagtigheder på under en meter, kan se, at 
satellitbaserede forstærkningssystemer give flere valgmuligheder til valg af 
positioneringssystem (som opsummeret i tabel 2). Offentlig og kommerciel SBAS 
kombineret med en almindelig GPS-sensor af geodætisk kvalitet giver et simpelt, 
omkostningseffektivt middel til at opnå positionering med høj nøjagtighed. Den 
iboende redundans i SBAS-teknikken bevirker en ekstremt robust positionerings-
tjeneste, som kan fortsætte selv med nedbrud af flere referencestationer. 
Decimeternøjagtighed og global dækning af StarFire gør positionering med høj 
nøjagtighed nemmere at udføre over hele verden, hvad enten det drejer sig om 
autostyring til landbruget, de fjerneste strækninger på verdenshavene, flyvning højt 
over Arktis eller indsamling af data til lokale undersøgelser. En kombination af statisk 
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geodætisk behandling sammen med RTK og SBAS giver positioneringsfleksibilitet, 
som kan hjælpe med at opfylde behovene hos GIS-fagfolk, samt land- og 
hydrografiske landmålere over hele verden. 

 

 

2.5  Sensorer 
 
(Slide 42-56 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [15] 
 

2.5.1 Introduktion til fjernmåling (remote sensing) 
 
”Fjernmåling er kunsten og videnskaben at erhverve information om jordoverfladen 
uden at have nogen fysisk kontakt med den. Dette gøres ved at måle og registrere 
reflekteret og udsendt energi. ” [15] 
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a. Energikilder 
 
Det første og vigtigste krav til et Remote Sensing-system er en ideel energikilde eller 
belysning, der tilvejebringer elektromagnetisk stråling til den genstand, der måles på. 
 
b. Atmosfære og stråling 
 
Når energien bevæger sig fra energikilden til jordoverfladen, kommer den i kontakt 
med atmosfæren, som den passerer igennem. Dette sker også, når energien fra 
genstanden reflekteres tilbage til sensoren. 
 
c. Interaktion med målet og måling af den reflekterede energi 
 
Når energien først er passeret gennem atmosfæren, interagerer den med 
genstanden, og afhængigt af genstandens fysiske og kemiske egenskaber reflekteres 
eller udsendes energien, og sensoren samler og registrerer den elektromagnetiske 
stråling. Denne stråling er klassificeret i det elektromagnetiske spektrum, hvis 
intervaller går fra kilometer til nanometer. Disse divideres med intervaller kaldet 
spektralbånd. Der er flere regioner i det elektromagnetiske spektrum, som er nyttige 
til fjernregistrering. Det følgende billede viser de forskellige regioner i EMR. 
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d. Transmission og bearbejdning på jorden 
 
Efter at energien er målt skal den transmitteres i form af elektroniske signaler til 
jordstationerne til bearbejdning, og der skal genereres output i form at et billede 
(hard copy / soft copy). 
 
e. Fortolkning, Analyse og Anvendelse 
 
Det behandlede billede fortolkes visuelt og digitalt ved hjælp af forskellige 
fortolkningsteknikker for at udtrække informationen. 
 
Det sidste trin er, at vi anvender de ekstraherede informationer på forskellige 
områder af vores studier. Det kan afsløre nogle nye oplysninger om mål for 
undersøgelsen. Data indsamlet med Remote Sensing kan muligvis ikke indsamles 
med andre, konventionelle metoder. Anvendelsesmulighederne er uendelige. 
 
 
Remote Sensing anvendelser i jordbruget 
 
Fjernmåling er erhvervelse af information om et objekt eller ethvert fænomen uden 
at komme i fysisk kontakt med objektet. Det er et metode, der har adskillige 
anvendelser, herunder fotografering, landmåling, geologi, skovbrug og mange flere. 
Men det er især inden for landbruget, at fjernmåling har fundet betydelig 
anvendelse. Der er meget mange anvendelser af fjernmåling i landbrugssektoren. 
Nedenfor er en oversigt over disse anvendelser. [16] 
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Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) er en metode til at kvantificere 
vegetation ved at måle forskellen mellem nær-infrarød (som vegetationen stærkt 
reflekterer) og rødt lys (som vegetationen absorberer). 

NDVI varierer altid fra -1 til +1. Men der er ikke en tydelig grænse for værdier for 
forskellige typer landdækning. For eksempel, når du har negative værdier, er det 
meget sandsynligt, at det er vand. På den anden side, hvis du har en NDVI-værdi tæt 
på +1, er der stor sandsynlighed for, at det er tætte grønne blade. Men når NDVI er 
tæt på nul, er der ikke grønne blade, og det kan være et bebygget område. 

Hvordan beregner man NDVI? 

Som vist nedenfor beregnes NDVI med de nær-infrarøde (NIR) og røde kanaler i sin 
formel. 

 

Sund vegetation (klorofyl) reflekterer mere nærinfrarødt (NIR) og grønt lys sammen-
lignet med andre bølgelængder. Desuden absorberer det mere rødt og blåt lys. 

Dette er årsagen til, at vores øjne ser vegetation som grøn. Hvis du kunne se næsten 
infrarød, ville det også være stærkt for vegetation. Satellitsensorer som Landsat og 
Sentinel-2 har begge de nødvendige bånd med NIR og rød. 

Resultatet af denne formel genererer en værdi mellem -1 og +1. Hvis du har lav 
reflektion (eller lave værdier) i den røde kanal og høj refleksion i NIR-kanalen, vil 
dette give en høj NDVI-værdi. Og omvendt. 

Samlet set er NDVI en standardiseret måde at måle sund vegetation på. Når du har 
høje NDVI-værdier, har du sundere vegetation. Når du har lav NDVI, har du en tynd 
eller ingen vegetation.  

 

Eksempler: 

 
1. Forudsigelse af afgrødeproduktion: Fjernmåling bruges til at forudsige den 
forventede afgrødeproduktion og udbytte over et givet område og bestemme, hvor 
meget af afgrøden der kan høstes under specifikke forhold. Forskere kan være i 
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stand til at forudsige den mængde afgrøde, der produceres i en given landbrugsjord 
over en given tidsperiode. 
2. Vurdering af afgrødeskader og afgrødeudvikling: I tilfælde af afgrødeskader eller 
afgrødeudvikling kan fjernmålingsteknologi bruges til at bestemme, hvor meget af en 
given afgrøde der er blevet beskadiget, og udviklingen af den tilbaeværende afgrøde 
i marken. 
3. Havebrug, analyse af dyrkningssystemer: Fjernmålingsteknologi har også været et 
værktøj til analysen af forskellige dyrkningssystemer. Denne teknologi har primært 
været taget i brug i havebrugsindustrien, hvor mønstre for vækst af blomster kan 
analyseres og en forudsigelse kan laves ud fra analysen. 
4. Identifikation af afgrøde: Fjernmåling har også spillet en vigtig rolle at identificere 
hvilke afgrøder, der dyrkes på markerne. Det er f.eks. tilfældet, hvor afgrøden 
udviser nogle mystiske egenskaber. Dataene fra afgrøden indsamles og sendes til 
laboratorier, hvor forskellige aspekter af afgrøden inklusive afgrødekulturen 
undersøges. 
5. Estimering af afgrødeareal: Fjernmåling har også spillet en meget vigtig rolle i 
estimeringen af hvor stort et areal en afgrøde dyrkes på. Dette er normalt en 
besværlig procedure, hvis den udføres manuelt på grund af de store størrelser på 
landarealer, der estimeres på. 
6. Vurdering af afgrødetilstand og detektion af stress: Fjernmålingsteknologi spiller 
en vigtig rolle i vurderingen af hver afgrødes sundhedstilstand og i hvor høj grad 
afgrøden er udsat for stress, f.eks. vandmangel. Disse data bruges derefter til at 
bestemme afgrødens kvalitet. 
7. Identifikation af så- og høstdatoer: Som følge af fjernmålingsteknologiens 
anvendelsesmuligheder til forudsigelser kan landmænd nu bruge fjernmåling til at 
observere en række faktorer, herunder vejrmønstre og jordtyper til at forudsige så- 
og høsttid for hver afgrøde. 
8. Modellering og estimering af afgrødeudbytte: Fjernmåling giver også landmænd 
og eksperter mulighed for at forudsige det forventede afgrødeudbytte fra e givet 
landbrugsareal ved at estimere afgrødens kvalitet og arealet af landbrugsjorden. 
Dette bruges derefter til at bestemme det samlede forventede udbytte af afgrøden. 
9. Identifikation af sygdoms- og skadedyrsangreb: Fjernmålingsteknologi spiller også 
en vigtig rolle i identifikationen af sygdomme og skadedyr i afgrøderne og giver 
grundlag for den optimale bekæmpelsesstrategi. 
10. Estimering af jordfugtighed: Jordfugtighed kan være vanskelig at måle uden 
hjælp fra fjernmålingssteknologi. Fjernmåling giver data for jordens fugtighed og 
hjælper med at bestemme mængden af fugt i jorden og dermed typen af afgrøde, 
der kan dyrkes i jorden. 
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11. Overvågning og styring af vanding: Fjernmåling giver information om jordens 
fugtmængde. Disse oplysninger bruges til at bestemme, om en bestemt jord mangler 
vand eller ej, og bidrager til at planlægge jordens vandingsbehov. 
12. Jordkortlægning: Jordkortlægning er en af de mest almindelige, men alligevel 
vigtigste anvendelser af fjernmåling. Gennem jordkortlægning er landmænd i stand 
til at fortælle, hvilke arealer der er ideelle til hvilke afgrøder, og hvilke arealer der 
kræver kunstvanding, og hvilke der ikke gør det. Disse oplysninger er især nyttige 
ved præcisionslandbrug. 
13. Overvågning af tørke: Fjernmålingsteknologi bruges til at overvåge vejrmønstre 
inklusive tørkemønstre over et givet område. Oplysningerne kan bruges til at 
forudsige nedbørsmønstre i et område og fortæller også tidsforskellen mellem den 
aktuelle nedbør og den næste nedbør, som hjælper med at holde styr på tørken. 
14. Kortlægning af landdækning og jordforringelse: Fjernmåling er blevet brugt af 
eksperter til at kortlægge anvendelsen af landarealer for et givet område. Eksperter 
kan nu fortælle, hvilke områder af landet, der er blevet udpint, og hvilke områder 
der stadig er i balance. Dette hjælper dem også med at gennemføre foranstaltninger 
til at begrænse jordforringelse. 
15. Identifikation af problematiske arealer: Fjernmåling har også spillet en meget 
vigtig rolle i identifikationen af problematiske jordarealer, der har et problem med at 
opretholde et optimalt afgrødeudbytte gennem en plantesæson. 
16. Detektion af næringsstofmangel i afgrøder: Fjernmålingsteknologi har også 
hjulpet landmænd og andre landbrugseksperter med at bestemme omfanget af 
afgrødens næringsstofmangel og komme med løsninger, der vil øge næringsniveauet 
i afgrøder og dermed øge det samlede udbytte. 
17. Refleksionsmåling: Fjernmålingsteknologi er næsten den eneste teknologi, der 
kan levere data om afgrødereflektion. Afgrødereflektion vil afhænge af mængden af 
fugt i jorden og næringsstofferne i afgrøden, hvilket også kan have en betydelig 
indflydelse på det samlede afgrødeudbytte. 
18. Bestemmelse af vandindholdet i markafgrøder: Udover bestemmelse af 
jordfugtighedsindholdet spiller fjernmåling også en vigtig rolle i estimeringen af 
vandindholdet i markafgrøderne. 
19. Prognoser for afgrødeudbytte: Fjernmålingsteknologi kan give nøjagtige 
estimater af det forventede afgrødeudbytte i en plantesæson ved hjælp af forskellige 
afgrødeoplysninger såsom afgrødekvalitet, fugtighedsniveauet i jorden og i afgrøden 
og af afgrødens bladdække. Når alle disse data kombineres, giver det et næsten 
nøjagtigt estimat over afgrødens udbytte. 
20. Kortlægning og overvågning af oversvømmelse: Ved hjælp af 
fjernmålingsteknologi kan landmænd og eksperter i landbruget være i stand til at 
kortlægge de områder, der sandsynligvis vil blive ramt af oversvømmelser, og de 
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områder, der mangler ordentlig dræning. Disse data kan derefter bruges til at 
forhindre oversvømmelseskatastrofer i fremtiden. 
21. Indsamling af tidligere og aktuelle vejrdata: Fjernmålingsteknologi er ideel til 
indsamling og lagring af tidligere og aktuelle vejrdata, der kan bruges til fremtidig 
beslutningstagning og forudsigelse. 
22. Afgrødeintensivering: Fjernmåling kan bruges til intensivering af afgrøder, der 
inkluderer indsamling af vigtige afgrødedata såsom dyrkningsmønster, sædskifte og 
afgrødediversitet for et givet areal. 
23. Kortlægning af vandressourcer: Fjernmåling er medvirkende til kortlægningen af 
vandressourcer, der kan anvendes til landbrug for et givet område. Gennem 
fjernmåling kan landmænd fortælle, hvilke vandressourcer der er tilgængelige til 
brug for et givet område, og om ressourcerne er tilstrækkelige. 
 

2.6 Geographiske Informations-Systemer (GIS) 
 
(Slide 57-65 fra dokumentet LectureGNSS.pptx) [17] 
 
Geographic Information System (GIS) er et computerbaseret informationssystem, 
der er bygget til at registrere, gemme, manipulere, analysere, administrere og vise 
alle former for spatielle eller geografiske data. GIS-applikationer er værktøjer, der 
tillader slutbrugere at udføre geografisk forespørgsel, analyse, redigere geodata og 
oprette kortkopier. På en enkel måde kan GIS defineres som et billede, der kan 
refereres til Jorden gennem x- og y-koordinater, og dets attributværdier er gemt i en 
tabel. Disse x- og y-koordinater er baseret på forskellige projektionssystemer, og der 
findes forskellige typer projektionssystemer. For det meste bruges GIS til at oprette 
og udskrive kort. For at udføre den grundlæggende opgave i GIS kombineres, 
redigeres og designes lag. 
 
GIS kan bruges til at løse det placeringsbaserede spørgsmål såsom “Hvad er placeret 
her?” eller ”Hvor findes en bestemt egenskab?”. GIS-brugeren kan hente værdien fra 
kortet, f.eks. ”Hvor stort et areal af kortet er skov?”. Dette gøres ved hjælp af 
værktøjet til at opbygge forespørgsler (Query Builder). Andre vigtige træk ved GIS er 
evnen til at kombinere forskellige lag for at vise ny information. For eksempel kan du 
kombinere elevationsdata, floddata, arealanvendelsesdata og mange flere for at vise 
oplysninger om områdets landskab. Fra kort kan du fortælle, hvor der er 
højtliggende land, eller hvor det bedste sted at bygge hus med udsigt over floden er. 
GIS hjælper med at finde nye oplysninger.  
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GIS KOMPONENTER [18] 
 
Hardware: Hardware er den computer, hvor GIS-softwaren kører. Nu om dage er der 
en flere typer computere, det kan være desktop- eller serverbaseret. ArcGIS Server 
er serverbaseret computer, hvor GIS-software kører på en netværkscomputer eller i 
skyen. For at computeren yde tilfredsstillende, skal alle hardwarekomponenter have 
høj kapacitet. Nogle af hardwarekomponenterne er: Bundkort, harddisk, processor, 
grafikkort, printer og så videre. Alle disse komponenter fungerer sammen for at køre 
GIS-softwaren problemfrit. 
 
Software: Næste komponent er GIS-software, der giver værktøjer til at køre og 
redigere geografisk information. Det hjælper med at forespørge, redigere, køre og 
vise GIS-data. Det bruger RDBMS (Relational Database Management System) til at 
gemme dataene. Eksempler på GIS-software: ArcGis, ArcView 3.2, QGIS, SAGA GIS. 
 
Data: Den vigtigste og dyreste komponent i det geografiske informationssystem er 
data, der generelt er kendt som brændstoffet til GIS. GIS-data er en kombination af 
grafiske og tabeldata. Grafik kan være i vektor- eller rasterformat. Begge typer data 
kan oprettes internt ved hjælp af GIS-software eller kan købes. Processen med at 
skabe GIS-data fra analoge data eller fra papirformat kaldes digitalisering. 
Digitaliseringsprocessen involverer registrering af rasterbillede ved hjælp af nogle få 
GCP (ground control point) eller kendte koordinater. Denne proces er almindeligt 
kendt som georeferering. Polygoner, linjer og punkter oprettes ved at digitalisere 
rasterbilleder. Selve rasterbilledet kan registreres med koordinater, der er kendt som 
at tilrette billedet. Det færdige billede eksporteres for det meste i TIFF-format.  
 
Brugere: Bruger er de personer, der kører GIS-softwaren. Hardware og software har 
oplevet en enorm udvikling, som har gjort det enkelt og billigt for brugere at køre 
GIS-softwaren til at løse GIS-opgaver. Disse opgaver kan være at oprette simpee kort 
eller udføre avancerede GIS-analyser. Brugerne er den vigtigste bestanddel for et 
vellykket GIS. 
 
Metoder: For et vellykket resultat af en GIS-opgave er det vigtigt med en god plan og 
procesplan vigtige. Metoder kan variere imellem forskellige organisationer. De fleste 
organisationer har dokumenteret deres procesplan for GIS-drift. Disse dokumenter 
adresserer forskellige spørgsmål om GIS-metoderne: Antal GIS-eksperter, der er brug 
for, GIS-software og hardware, metode til lagring af data, hvilken type DBMS 
(database management system) og mere. En god procesplan tager hånd om alle 
disse spørgsmål. 
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Typer af GIS-data: 
Rasterdata: Rasterdata gemmer oplysninger om egenskaber på en gridbaseret måde. 
Satellitbilleder, fotografier og scannede kort er alle rasterbaserede data. 
Rastermodellen bruges til at gemme data, der varierer kontinuerligt som ved 
luftfotografering, et satellitbillede eller højdeværdier (DEM: Digital Elevation Model). 
 
Vektordata: Der er tre typer vektordata, punkter, linjer og polygoner. Disse data 
oprettes ved at digitalisere basisdataene. De gemmer oplysninger i x, y-koordinater. 
Vektormodeller bruges til at gemme data, der har diskrete grænser som 
landegrænser, jordpakker og veje. 
 
Mere information → 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ah
UKEwj2l4Oht8ToAhWqzYUKHfwbAhoQFjALegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwebapp
s.itc.utwente.nl%2Flibrarywww%2Fpapers_2009%2Fgeneral%2Fprinciplesgis.pdf&us
g=AOvVaw2jtVMJLYJa8l-U_dotpkj5  
 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwj2l4Oht8ToAhWqzYUKHfwbAhoQFjALegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwebapps.itc.utwente.nl%2Flibrarywww%2Fpapers_2009%2Fgeneral%2Fprinciplesgis.pdf&usg=AOvVaw2jtVMJLYJa8l-U_dotpkj5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwj2l4Oht8ToAhWqzYUKHfwbAhoQFjALegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwebapps.itc.utwente.nl%2Flibrarywww%2Fpapers_2009%2Fgeneral%2Fprinciplesgis.pdf&usg=AOvVaw2jtVMJLYJa8l-U_dotpkj5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwj2l4Oht8ToAhWqzYUKHfwbAhoQFjALegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwebapps.itc.utwente.nl%2Flibrarywww%2Fpapers_2009%2Fgeneral%2Fprinciplesgis.pdf&usg=AOvVaw2jtVMJLYJa8l-U_dotpkj5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwj2l4Oht8ToAhWqzYUKHfwbAhoQFjALegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwebapps.itc.utwente.nl%2Flibrarywww%2Fpapers_2009%2Fgeneral%2Fprinciplesgis.pdf&usg=AOvVaw2jtVMJLYJa8l-U_dotpkj5
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3  Relaterede links 
 
[1] https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss 

[2] http://basic-parts-of-a-satellite.blogspot.com/  

[3]https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Transportation/Types_of_orbits 

[4] https://www.stem.org.uk/system/files/elibrary-
resources/2018/08/Quantum%20Tech_Teacher%20guide_GPS%20and%20Trilaterati
on.pdf 

[5] https://www.ngs.noaa.gov/datums/index.shtml 

[6] https://www.gps.gov/systems/gps/ 

[7] https://www.gps.gov/  

[8] https://www.mapleprecision.com/2019/01/16/l1-l2-l5-satellite-signals/ 

[9] https://www.e-education.psu.edu/geog862/node/1734 

[10] https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss/what-sbas  

[11] https://www.e-education.psu.edu/geog160/node/1924  

[12] https://www.gps.gov/applications/agriculture/ 

[13]http://www.navcomtech.com/navcom_en_US/docs/download_center/featured
_articles/current/accy_geomatics_world_may_june_03.pdf  

[14]https://www.icao.int/SAM/eDocuments/GBASGuide.pdf 

[15] https://grindgis.com/what-is-remote-sensing/know-basics-of-remote-sensing#1  

[16] https://www.farms.com/precision-agriculture/remote-sensing/  

[17] https://grindgis.com/what-is-gis/what-is-gis-definition  

[18] https://grindgis.com/blog/components-of-gis  

https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss
http://basic-parts-of-a-satellite.blogspot.com/
https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Transportation/Types_of_orbits
https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Transportation/Types_of_orbits
https://www.stem.org.uk/system/files/elibrary-resources/2018/08/Quantum%20Tech_Teacher%20guide_GPS%20and%20Trilateration.pdf
https://www.stem.org.uk/system/files/elibrary-resources/2018/08/Quantum%20Tech_Teacher%20guide_GPS%20and%20Trilateration.pdf
https://www.stem.org.uk/system/files/elibrary-resources/2018/08/Quantum%20Tech_Teacher%20guide_GPS%20and%20Trilateration.pdf
https://www.ngs.noaa.gov/datums/index.shtml
https://www.gps.gov/systems/gps/
https://www.gps.gov/
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http://www.navcomtech.com/navcom_en_US/docs/download_center/featured_articles/current/accy_geomatics_world_may_june_03.pdf
http://www.navcomtech.com/navcom_en_US/docs/download_center/featured_articles/current/accy_geomatics_world_may_june_03.pdf
https://www.icao.int/SAM/eDocuments/GBASGuide.pdf
https://grindgis.com/what-is-remote-sensing/know-basics-of-remote-sensing#1
https://www.farms.com/precision-agriculture/remote-sensing/
https://grindgis.com/what-is-gis/what-is-gis-definition
https://grindgis.com/blog/components-of-gis
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