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Håndholdt GPS eller mobiltelefon med indbygget GPS? 

Af Glenn Abramsson 

Når der søges med metaldetektor på markerne i dag, så bliver langt de fleste fundne genstande 

heldigvis registreret vha. GPS. Nogle brugere benytter håndholdt GPS’er, andre bruger 

smarttelefoner der i dag i mange tilfælde har indbyggede GPS-chip. De håndholdt GPS’er er 

dedikerede til et primært formål, nemlig at fungere som GPS. Mobiltelefonerne derimod har mange 

andre funktioner. GPS-funktionen er blot en af mange. GPS’ers nøjagtighed er bl.a. styret af evnen til 

at aflæses signalerne fra de på himmelhvælvet til hver tid synlige GPS-satellitter. Evnen til at opfange 

signalerne afhænger af flere faktorer. 

1) Vejret eller rettere sagt forholdene i ionosfæren (50-1500 km over jordoverfladen) samt 

troposfæren og stratosfæren (mellem jordoverfladen og op til 50 km højde), kan have 

indflydelse på signalerne fra satellitterne og dermed nøjagtigheden af de af GPS’en 

beregnede koordinater. 

2) GPS’ens indbyggede antenne. 

3) GPS-chippens evne til at modtage og behandle signaler fra forskellige satellitsystemer (GPS, 

GLONAS, A-GPS, Galileo …). 

4) Hvor meget omgivelserne dækker for GPS’en. Det kan f.eks. være som følge af bygninger tæt 

på, eller træer som f.eks. i skoven, men det kan også være brugeren selv der ”skygger” for 

satellitterne. 

I dag bruger flere og flere detektorbrugere DIME (metaldetektorfund.dk) til at registrere deres fund 

med. Dette er uden tvivl en kæmpe gevinst for registreringen af mange flere fund fra det ganske 

land. Forhåbningen er at også fundtyper der ellers ikke ville blive registreret, nu alligevel bliver det, 

som følge af den lethed hvormed processen kan gennemføres via smarttelefonen.  

Smarttelefonen er dog som det allerede er nævnt ovenfor, ikke primært bygget som GPS-enhed, 

men har flere andre funktioner også. Mobiltelefoners evne til at fungere som GPS-enhed, afhænger 

bl.a. af selve hardwaren der findes i telefonen. Her er det bl.a. selve GPS-chippens formåen, den 

indbyggede antenne for modtagelse af GPS-signalet og evt. også den applikation der benyttes på 

telefonen til at registrere selve signalet fra GPS’erne, der har indflydelse på nøjagtigheden af de 

registrerede koordinater. 

I det følgende er der udført to små og ret uvidenskabelige forsøg for at afdække hvilke udfordringer 

der evt. kan være, ved at benytte en smarttelefon til registrering af GPS-koordinater. Til forsøget der 

her er udført, er der benytte tre forskellige GPS-enheder. En mobiltelefon af type OnePlus 2 med 

android 6.0.1, en og efterfølgende to Garmin 60CSx håndholdt GPS’er samt en Garmin Etrex Vista C 

håndholdt GPS. Specielt de håndholdte GPS’er benyttet i dette eksempel, har efterhånden mange år 

på bagen. Den benyttede mobiltelefon er efterhånden også en ældre 5 år gammel model. 

Det er klart at de følgende resultater af undersøgelsen delvist er afhængige af den hardware der 

benyttes. Formålet med undersøgelsen er da heller ikke at fastlægge nøjagtigheden af den enkelte 

undersøgte enheder, men i stedet at belyse de mulige begrænsninger der kan ligge i brugen af 

enhederne, og måske også at vise hvad man skal være opmærksom på, når man vælger at benytte 

den ene eller anden enhed til registrering. 
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OnePlus 2 Garmin 60CSx Garmin Etrex Vista C 

  

Det er valgt at benytte sporfunktionen (tracks) på de tre enheder til at optage koordinater med. 

Derved fås en større samlet datamængde, der kan benyttes i sammenligningen af de forskellige 

enheder. Ved de to håndholdt GPS’er indstilles disse til at optage sporene. På telefonen er det valgt 

at benytte programmet Locus Maps Pro, der bl.a. er i stand til at optage spor. Der findes i øvrigt et 

hav af forskellige app’s til smarttelefonerne. Ønsker man at benytte sin smartphone til også at 

optage spor med, så anbefales det at prøve en eller flere af de tilgængelige programmer, for at finde 

en der passer dig. Husk dog at det er vigtigt at kunne indstille hvor ofte programmet skal registrere 

positionen. Dette er bl.a. muligt via Locus Map Pro programmet.  

Alle tre enheder er i forsøgene sat til at optage positionen med 10 sekunders mellemrum. En 

indstilling som vi anbefaler alle Harja’s medlemmer normalt at bruge. Denne indstilling har flere 

fordele der dog ikke skal gås nærmere ind på i denne artikel. 

Som testbane er valgt at benytte Syddansk Universitets atletikanlæg i Odense. Anlægget indeholder 

bl.a. en 400 m bane der er benyttet i dette tilfælde. Hele banen er gennemgået 6 gange mod uret 

rundt, følgende den næst-yderste af stregerne der opdeler de enkelte baner i den ovale bane. 

 

 

Atletikanlæg med omkransende 400 m bane. Kort: 
Google Earth Pro. 

 

Optegning af fulgte linje (sort). Her vist 
i udsnit af den nordlige ende af banen. 
Kort: Ortofoto Forår - Kortforsyningen 
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Atletikanlæg set fra nordvest. Kort: Google Earth Pro 

Banen er mod syd flankeret af en større bygning der ligger ca. 10 m fra den fulgte linje, hvor denne 

kommer tættest på bygningen. Bygningens højde er ca. 15 m målt fra baneniveau. Mod de andre tre 

sider af banen er denne skærmet af ca. 5 m høje jordvolde med tæt bevoksning bestående af 

træer/buske langs toppen af disse. Træernes højde er ca. 10-11 m over baneniveau. 

Vejret på første forsøgsdag den 04.04.2020 var lettere overskyet. Opfølgende tests på samme bane 

blev også udført den 11.09.2020. Ved denne seneste test blev der benyttet to Garmin 60CSx GPS’er 

samtidig. 
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Billeder fra testdagen 04.04. Den fulgte linje er markeret med grøn farve på første og sidste billede. 

 

Under hele forsøget den 04.04.2020 blev de to håndholdte GPS’er båret på siden af kroppen i 

hoftehøjde, via et bælte. 60CSx blev båret i venstre side i en åben GPS-taske udformet til GPS’en. 

Etrex GPS’en var monteret direkte på bæltet i højre side, hængende via en strop. Telefonen blev 

under de tre første omgange båret i brystlommen på den soft-shell jakke der blev benyttet (lommen 

var lukket under forsøget). Brystlommen er en ydre lomme der er beregnet til bl.a. telefoner. 

Telefonen er derfor udadtil dækket af et relativt tyndt stykke stof. På de tre sidste omgange rundt 

langs banen, blev telefonen båret i hånden i lodret stilling og delvist udstrakt arm, ca. 35-40 cm 

foran kroppen. 

 

De to håndholdte GPS’er båret i bælte samt telefon i brystlomme (her vist delvist ud af lommen). 

Ved forsøget den 11.09.2020 blev telefonen igen båret på sammen måde som ved første forsøg, 

hvor telefonen først blev båret i brystlommen og herefter udstrakt arm. De to Garmin 60CSx GPS’er 

blev hhv. båret i en GPS-taske i venstre side og i højre sidelomme af jakken. Herefter blev begge 

GPS’er båret i udstrakt arm. Også Garmin Etrex Vista C GPS’en deltog i forsøget, men det er kun 

resultaterne fra hvor denne blev båret i udstrakt arm, der endte med at kunne medtages. 

Resultaterne fra de tre runder hvor GSP’en blev båret hængende i en strop i højre side var så 

fragmenterede at de ikke kunne bruges. Generelt viser resultaterne fra denne seneste test større 

udsving på målingerne for de enkelte enheder end var tilfældet ved det første forsøg. Det er meget 

muligt at dette kan skyldes vejrmæssige årsager.  

De håndsholdte GPS’er var under forsøget den 04.04 delvist skygget af kroppen til den ene side 

under hele forsøgets seks runder. Telefonen var mest skygget af kroppen under de første tre runder, 
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hvor den ligger helt tæt til kroppen i brystlommen. Afhængig af den aktuelle orientering af kroppen 

under testen, vil denne skiftevis skærme GPS’erne og telefonen mod satellitterne i forskellige 

himmelretninger. Dette kan have indflydelse på sporenes nøjagtighed afhængig af hvilke satellitter 

der blokeres for. Selv bærer jeg min Garmin GPX60s i venstre side i GPS-tasken som vist ovenfor.  

Et forhold jeg ofte har noteret mig er, at når jeg søger med samme afstand mellem sporene, vil 

sporene alligevel have tendens til at ligge tættere sammen to og to, ja til tider vil de endda 

overlappe. Dette kan muligvis have med søgeretningen at gøre og det at kroppen skiftevis skygges 

for specifikke satellitter til den ene eller anden side og dette derved påvirker nøjagtigheden. Et 

eksempel på dette kan ses nedenfor. En anden årsag til at sporene ligger tættere sammen to og to 

kan også skyldes at GPS’en bæres i modsatte side af ens svingarm. Typisk svinger man længere ud til 

den side man holder detektoren i. Udsving til den modsatte side betyder at man svinger ind foran 

kroppen hvorved udsvinget til den side er kortere. Hvis GPS’en samtidig sidder i den modsatte side, 

vil dette yderligere bidrage til at sporene samler sig som vist nedenfor. Jeg bærer selv GPS’en i 

modsatte side af min svingarm, hvorfor dette uden tvivl bidrager til sporets udseende. Det er dog i 

sig selv ikke tilstrækkeligt til at forklare hele tendensen som ses nedenfor. Men ønsker man at 

optimere GPS søgesporenes afstand mest muligt så start med at sætte GPS’en i den side du holder 

detektoren. Derved er den placeret ca. midt i dit udsving og repræsenterer på bedste vis din 

afsøgning. 

 

Søgespor hvor afsøgningen blev foretaget med ca. 2.0 m konstant afstand. Alligevel er der tendens til 

at de samles to og to og ikke som ellers forventet ligger med nogenlunde samme indbyrdes afstand. 

Testresultater 
I det følgende er gengivet de testresultater (søgespor) der blev optaget vha. de enkelte enheder. På 

hver plot er som baggrund vist den søgte bane (sort linje). Dertil er der på hver side af banen vist en 

2.5 m bred gul zone (samlede bredde på det gule område er dermed 5 m). Dette gør at det er 

nemmere at vurdere størrelsen af udsvingene på søgesporet ift. til den søgte banes beliggenhed. 

Testresultaterne er opdelt i de resultater der blev registreret ved forsøget den 04.04 og de resultater 

der blev registreret den 11.09. 
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Spor fra Garmin 60CSx Spor fra Garmin Etrex Vista C 

 

  
Telefon i brystlomme Telefon holdt foran krop 

Samlede testresultater fra målingerne den 04.04.2020 
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Spor fra Garmin 60CSx’er holdt foran kroppen Spor fra Garmin 60CSx’er båret i hhv. sidetaske 

(grøn) og sidelomme (rød) 
 

  
Spor fra Garmin Etrex Vista C i udstrakt arm Telefon i brystlomme (rød) og holdt foran krop 

(grøn) 
Samlede testresultater fra målingerne den 11.09.2020 
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Som det fremgår af testresultaterne, så er der klar forskel på hvordan de enkelte enheder klarer sig 

under testen. Dette kan, som det tidligere er nævnt, have at gøre med den tekniske kunnen af selve 

enheden, men det har uden tvivl også at gøre med hvordan enheden er delvist skærmet af kroppen 

under testen. Dette kommer klart til udtryk ved de to ovenstående spor fra 04.04 der begge kommer 

fra telefonen. Hvor denne er båret i brystlommen og dermed skærmet af kroppen til den ene side af 

telefonen, er søgesporet betydeligt mere unøjagtigt og svingende i forhold til tilfældet hvor 

telefonen bæres foran kroppen. Ved forsøget 11.09 er der også en del unøjagtighed hvor telefonen 

bæres i brystlommen, men der ses også en vis unøjagtighed selv når telefonen bæres i udstrakt arm.  

De håndholdte GPS’er er mere nøjagtige end telefonen (når telefonen bæres i brystlommen), hvilket 

bl.a. kan skyldes at de bæres udenpå kroppen og derved har bedre adgang til GPS-signalerne. En 

anden årsag er sandsynligvis at selve GPS’ens antenne med al sandsynlighed er bedre til at modtage 

signalet fra satellitterne end den indbyggede antenne i telefonen. Det skal nemlig bemærkes, at når 

telefonen holdes foran kroppen, klarer den sig langt bedre og ved forsøget den 04.04 klarer den sig 

mindst lige så godt som de håndholdte GPS’er. Men selv de håndholdte GPS’er er påvirket af 

hvordan de bæres. Dette kan ses af forsøget fra den 11.09 hvor de tre håndholdt GPS’er blev testet 

når de blev båret i side-taske og i sidelomme samt i udstrakt arm. Det ses at den ældre Garmin Etrex 

Vista C model faktisk klarer sig meget godt når denne bæres i udstrakt arm. De to Garmin 60CSx 

udviser også en større nøjagtighed når de bæres i udstrakt arm end når de bæres tæt ved kroppen.  

At Garmin 60CSx GPS’erne klarer sig bedre end Garmin Etrex Vista C skyldes med al sandsynlighed 

også at de er udstyret med en antenne der er forlænget ud fra selve GPS’en hvilket giver antennen 

bedre modtageforhold. 60CSx GPS’erne var også dyrere end Etrex Vista C udgaven da de kunne 

købes. I dag er der nyere udgaver af 60-serien og Etrex serien der grundlæggende er opbygget med 

samme udseende som de ældre GPS’er benyttet i denne test. Også i dag er 60-serien den dyreste af 

de to GPS-typer, men det er spørgsmålet om der med de fremskridt der er sket på GPS-fronten de 

seneste år, er den samme forskel i nøjagtighed mellem de to typer af GPS’er ved en lignende test. 

Det må evt. komme an på en prøve i fremtiden. 

Konklusion 
Konklusionen på testen må være, at når man benytter GPS’er, være det sig i form af håndholdte 

GPS’er eller mobiltelefoner, så er det vigtigt at enheden har så god adgang til de omkring sig 

befindende satellitter som muligt. Jo mindre enheden er skærmet af kroppen, træer eller andre 

større nærliggende forhindringer, jo mere nøjagtig er positionen der registreres. Det er derfor også 

meget vigtigt, at benytter man enheder man typisk bærer under tøjet og kun tager frem når der skal 

registreres fund-koordinater, som det er gældende ved brug af DIME, så er det meget vigtigt at 

enheden gives god tid til at finde koordinaterne. Ved en løbende registrering af søgespor, kan det 

vises sig at den bedste løsning er at anvende en håndholdt GPS, da denne ofte bæres/kan bæres 

udenpå tøjet. Forsøgene viser dog også at selv de håndholdte GPS’er har stor fordel af at blive båret, 

så disse har så stort ”udsyn” til de omgivende satellitter som muligt.  

Telefoner kan dog også bruges, hvilket forsøget viser. Det kræver dog at telefonen bæres på en 

måde, så den ikke skærmes unødigt at koppen. Dette kan f.eks. opnås ved at benytte et 

sportsarmbånd eller lignende til telefoner hvor denne dermed kan bæres udenpå den ene arm. Som 

nævnt tidligere i denne artikel, er det dog meget muligt at nyere telefoner eller telefoner af andre 

mærker, er bedre til at registrere koordinaterne med større nøjagtighed end den her testede 

telefon. Her kan man jo kun opfordre den nysgerrige bruger, til selv at gøre sig sine egne erfaringer 

ved at teste telefonen man benytter. 
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Men den samlede konklusion på både brug af telefoner eller håndholdte GPS’er er - anbring dem 

HØJT, SYNLIGT og UDENPÅ tøjet for at opnå de bedste resultater. Har man en detektorvest som den 

fotomodel Claus Feveile (Sydvestjyske Museer) nedenfor bærer, så er det muligt at anbringe GPS’en 

ved skulderstroppen. Derved opnår GPS’en bedst mulig udsyn til satellitterne  og dermed øget 

nøjagtighed. 

Sæt altid GPS’en eller telefonen i den side du holder detektoren. 

Man bør også overveje om man vil registrere fundkoordinater og søgespor med forskellige enheder 

eller om man ønsker at gøre begge dele med samme enhed. Registrerer man fund vha. DIME, 

benyttes telefonen og dennes indbyggede GPS indledningsvist til at registrere fundkoordinaterne. 

Herefter kan man om man ønsker det, manuelt korrigere koordinaterne hvis man f.eks. også 

registrerer koordinaterne vha. en håndholdt GPS. Det man skal være klare over er, at vælger man 

forskellige enheder (telefon/håndholdt GPS) til at registrere hhv. fundkoordinater og søgespor, så vil 

der ofte ikke være fuld overensstemmelse imellem de to grundet deres divergerende 

positionsbestemmelse. Ønsker man fuld overensstemmelse mellem fundkoordinater og søgespor, 

skal man vælge samme enhed til registrering af fundkoordinat og søgespor. 

 

Claus Feveile (Sydvestjyske Museer) med højt og synligt monteret GPS (Etrex 10).  

 


