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Hjälp! Vem tog min GPS? 

Studie av redundanta metoder i integrerade positioneringssystem. 

 

Möjligheten att bestämma sin position med ett par meters noggrannhet varhelst på jordklotet 

man befinner sig har med tillgången till GPS blivit möjligt för alla som investerar i en GPS-

mottagare, således även Försvarsmakten. GPS har dock begränsningar som gör att tillgången 

till tjänsten kan blockeras med enkla medel av såväl systemets ägare som andra. I Försvars-

makten finns det anvisningar inför anskaffandet av satellitpositioneringssystem som gör gäl-

lande att detta endast skall utgöra ett komplement till andra redundanta metoder. För militära 

ändamål har GPS ofta integrerats tillsammans med tröghetsnavigering där de båda metoderna 

kompletterar varandra. Utan tillgång till GPS kommer positionsfelet i ett sådant system efter 

en kortare tid växa sig stort. I följande studie görs en inventering av alternativa positione-

ringsmetoder vilka utöver GPS kan integreras tillsammans med tröghetsnavigering. Studien 

visar att det finns metoder vilka antas kunna integreras i ett positioneringssystem samtidigt 

som noggrannheten bibehålls. 

 

Nyckelord: GPS, tröghetsnavigering, integrerat positioneringssystem, astronomisk navigation, 
terrängnavigering. 
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Ooups! Where did my GPS go? 

A study of redundant methods in integrated positioning systems. 

 

The ability to determine one’s position with a couple of meters accuracy anywhere on earth 

has become possible for all who invest in a GPS receiver, even the Swedish Armed Forces. 

However GPS has limitations that make it possible to deny access to the service by simple 

means from the owner of the system as well as of others. There are regulations within the 

Swedish Armed Forces for the procurement of satellite positioning systems that states these 

shall be considered as complement to other, redundant methods. For military purposes GPS is 

often integrated with an inertial positioning system where the two methods complement each 

other. Without access to GPS in such a system the error growth is unlimited also within a 

limited period of time. The following study makes a survey of complementary methods that 

besides GPS is possible to integrate together with inertial navigation. The work indicates that 

there are methods which are assumed to use in an integrated positioning system with retained 

accuracy. 

 

Keywords: GPS, inertial navigation, integrated positioning systems, celestial navigation, ter-
rain-aided navigation. 
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Sammandrag 
Möjligheten att bestämma sin position med ett par meters noggrannhet varhelst 

på jordklotet man befinner sig har med tillgången till GPS blivit möjligt för alla 

som investerar i en GPS-mottagare, således även Försvarsmakten. GPS har 

dock begränsningar som gör att tillgången till tjänsten kan blockeras med enkla 

medel av såväl systemets ägare som andra. I Försvarsmakten finns det 

anvisningar inför anskaffandet av satellitpositioneringssystem som gör gäl-

lande att detta endast skall utgöra ett komplement till andra redundanta 

metoder. För militära ändamål har GPS ofta integrerats tillsammans med 

tröghetsnavigering där de båda metoderna kompletterar varandra. Utan tillgång 

till GPS kommer positionsfelet i ett sådant system efter en kortare tid växa sig 

stort. I följande studie görs en inventering av alternativa positioneringsmetoder 

vilka utöver GPS kan integreras tillsammans med tröghetsnavigering. Studien 

visar att det finns metoder vilka antas kunna integreras i ett posi-

tioneringssystem samtidigt som noggrannheten bibehålls. 
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Abstract 
The ability to determine one’s position with a couple of meters accuracy 

anywhere on earth has become possible for all who invest in a GPS receiver, 

even the Swedish Armed Forces. However GPS has limitations that make it 

possible to deny access to the service by simple means from the owner of the 

system as well as of others. There are regulations within the Swedish Armed 

Forces for the procurement of satellite positioning systems that states these 

shall be considered as complement to other, redundant methods. For military 

purposes GPS is often integrated with an inertial positioning system where the 

two methods complement each other. Without access to GPS in such a system 

the error growth is unlimited also within a limited period of time. The 

following study makes a survey of complementary methods that besides GPS is 

possible to integrate together with inertial navigation. The work indicates that 

there are methods which are assumed to use in an integrated positioning system 

with retained accuracy. 
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Förkortningar 
 
BPSK..................Binary Phase Shift Keying 

CEP.....................Circular Error Probability 

DOP....................Dilution of Precision 

DSI .....................Daytime Stellar Imager 

EOI .....................Eldobservationsinstrument 

FOG....................Fiberoptiskt gyro 

GNSS..................Global Navigation Satellite System 

GPS.....................Global Positioning System 

IMO ....................International Maritime Organization 

IMU ....................Inertial Motion Unit 

LEP.....................Linear Error Probable 

MEMS ................Micro Electric Mechanical System 

PINS ...................Precision Navigation System 

RLG....................Ringlasergyro 

RMM ..................Radar Map Matching 

SA.......................Selective Availability 

SGU....................Sveriges geologiska undersökning 

SINS ...................Ship’s Inertial Navigation System 

SLAM.................Simultaneous Location and Mapping 

STCW.................Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers 

TERCOM ...........Terrain-Contour Matching 

TRL ....................Technology Readiness Level 

TRN....................Terrängnavigering 

TN.......................Tröghetsnavigering 

UAV ...................Unmanned Aerial Vehicle 

UGV ...................Unmanned Ground Vehicle 

VMS ...................Vehicle Motion Sensor 

ZUPT..................Zero Velocity Update 
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1 Inledning 
Förmågan att noggrant kunna bestämma sin position har under alla tider varit 

värdefull kunskap. Redan tusen år före Kristi födelse företog fenicierna långa 

sjöresor där himlakropparna utnyttjades för att visa vägen mellan kolonierna 

kring Medelhavet. Tidigt nöjde sig människan med någon noggrannhet i posi-

tionsbestämningen som att hitta från en kontinent till en annan. I och med att 

naturvetenskapen utvecklades och förståelsen för hur solsystemet var uppbyggt 

utvecklades även kunskapen om att noggrannare kunna bestämma sin position. 

Under 1700-talet lades stor möda ner inom den brittiska flottan att med hjälp 

av en noggrann tidmätning kunna bestämma sin longitud noggrant, latituden 

var enklare att bestämma med hjälp av höjdmätningar mot stjärnor. Under det 

tidiga 1900-talet upptäcktes möjligheten att använda radio för lägesbestämning. 

Till skillnad från astronomisk navigation kunde radionavigeringen utnyttjas 

under hela dygnet och under alla väderförhållanden. Nu kunde ett fartygs posi-

tion på öppna havet bestämmas med en noggrannhet på omkring 200 meter. 

Många är de radionavigeringssystem som funnits i världen, idag är alla av 

dessa saligen nedsläckta till förmån för modernare system. Under andra världs-

kriget började enklare tröghetsnavigeringssystem att byggas in i den tyska ro-

boten V-2. Navigeringssystemet var minst sagt av enklare karaktär och gav till 

en början en noggrannhet inom knappa tjugo kilometer. Efter det andra världs-

kriget kom behoven i väst- och östblocket av att kunna avfyra strategiska inter-

kontinentala robotar från ubåtar. För att dessa skulle kunna operera dolt nära 

sina avfyringsplatser behövde dessa stanna kvar i uläge så länge som möjligt. 

Tidigare hade ubåtar i huvudsak fungerat som dykbåtar och fastställt sin posi-

tion genom astronomiska observationer eller radionavigering under tiden i yt-

läge. Behovet att noggrant kunna positionera sig var avgörande då såväl avfy-

ringsplatsens som målets position måste vara väl kända om någon noggrannhet 

i vapensystemet skall kunna upprätthållas. Den 15 november 1960 kastade den 

amerikanska ubåten USS George Washington loss som den första strategiska 

ubåten med ett helt nytt operativt tröghetsnavigeringssystem. Det var samma 

system som två år tidigare, under utvecklingen av systemet, hade tagit USS 

Nautilus i uläge till nordpolen. 
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Idag domineras världens positioneringstjänster i huvudsak av GPS som enklast 

kan beskrivas som ett astronomiskt radionavigeringssystem. Systemet är 

globalt och tillgängligt dygnet runt med en precision på omkring 10 meter för 

alla som investerar i en GPS-mottagare. För militära syften kommer de bästa 

egenskaperna från ett tröghetsnavigeringssystem och GPS att behöva 

kombineras. Tröghetsnavigering ger följsamma positionsangivelser i det korta 

tidsperspektivet samtidigt som plattformens attitydvinklar i tre dimensioner kan 

bestämmas, något som är viktigt i alla typer av plattformar. Får tröghets-

navigeringssystemet arbeta fritt utan korrektioner kommer dess feltillväxt att 

vara i princip obegränsad över tiden. Genom att utnyttja GPS som har goda 

långtidsegenskaper kan positionens feltillväxt fortlöpande korrigeras. Ett så-

dant system där två eller flera lägesbestämningsmetoder kombineras brukar 

kallas integrerat positioneringssystem. Som all radiokommunikation kan även 

GPS utsättas för störsändning med enkla metoder. Signalstrukturen i GPS har 

en karaktär som gör att den upplevs som mycket svagare än det termiska bak-

grundsbruset. Den höga tillgängligheten till GPS gör det attraktivt att använda 

den tillsammans med tröghetsnavigering i många typer av plattformar, men vad 

händer om vi av någon anledning inte har tillgång till GPS? 

1.1 Problemformulering 
Försvarsmakten skriver 2005 [1] i sina riktlinjer för anskaffning av satellit-

positioneringssystem; 

”GNSS skall ej ensamt utgöra huvudsystem utan skall vara ett i 

krigstid eller andra krigsliknande situationer umbärligt komple-

ment till metoder eller system som är robusta och nationellt kon-

trollerade.” 

Ovanstående citat väcker frågor kring om det är möjligt att bibehålla en hög 

positionsnoggrannhet i ett integrerat positioneringssystem om GPS inte finns 

tillgängligt. 

1.2 Syfte 
Många av dagens plattformar i Försvarsmakten är utrustade med någon form 

av integrerat positionerings- eller navigeringssystem, vanligt förkommande är 

att ett tröghetsnavigeringssystem integreras tillsammans med GPS. Tröghets-

navigeringens goda korttidsegenskaper tillsammans med GPS höga tillgäng-
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lighet ger stora fördelar. Mot bakgrund av Försvarsmaktens anvisningar [1] 

kommer författaren i studien att göra en ansats till att undersöka 

kompletterande metoder till positionsbestämning vilka utöver TN kan användas 

i ett integrerat positioneringssystem då GNSS inte finns tillgängligt. 

1.3 Frågeställning 
i. Med vilka alternativa metoder kan noggrannhetskravet i ett integrerat 

positioneringssystem innehållas då tillgång till GNSS bortfaller? 

ii.  Vilken tillgänglighet och teknisk realiserbarhet har dessa alternativa 

metoder? 

1.4 Avgränsningar 
I studien kommer fortsättningsvis inte rimligheten eller anledningen till att 

GPS inte finns tillgängligt att analyseras. Inget satellitpositioneringssystem är 

nationellt kontrollerat av Sverige och noggrannheten i GPS kan försämras 

genom en avsiktlig störning. För att hålla nere effektnivåerna i rymdsegmentet 

utnyttjas direktsekvensspridning av signalen vilket medför att den av en 

mottagare på jordytan upplevs som 20 dB svagare än det termiska 

bakgrundsbruset. Att utsätta GPS för radiostörning inom ett begränsat område 

är inte svårt. 

 

När satellitnavigering och dess principer diskuteras utnyttjas GPS som ut-

gångspunkt för beskrivning. Andra system, bland annat det ryska GLONASS, 

kinesiska COMPASS och europeiska Galileo, finns under uppbyggnad men är 

ännu inte fullt operativa. Dess uppbyggnad och principer för 

positionsbestämning är snarlika den för GPS. 

 

När alternativa metoder för positionsbestämning vidare studeras kommer en-

dast vikt att läggas på de som kan integreras i ett autonomt system, det vill säga 

att ingen operatörspåverkan skall krävas för att kunna få en entydig positions-

bestämning. 

 

När de geofysiska metoderna studeras i kapitel 5 har bakgrundsstrålning ute-

slutits då denna och uppbyggnad av dess databas inte skiljer sig nämnvärt från 

de övriga studerade metoderna. 
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1.5 Antaganden 
Trots att SA-störningen inom GPS kommer att försvinna tas denna upp som en 

möjlighet till att försämra GPS signalen då idag (2008) ännu inga Block III sa-

telliter finns operativa där denna möjlighet är borttagen, se vidare 3.3. 

1.6 Metod 
Inledningsvis, i kapitel 2, beskrivs översiktligt hur integration av flera positio-

neringskällor i ett gemensamt system kan göras. I kapitel 3 och 4, studeras 

principerna för satellit- samt tröghetsnavigering. I kapitel 5 görs en inventering 

av ytterligare positioneringsmetoder som utnyttjas eller som skulle kunna ut-

nyttjas tillsammans med TN och GPS i ett integrerat positioneringssystem. Ka-

pitel 6 beskriver några av Försvarsmaktens plattformar och dess positione-

ringssystem. Marknaden exemplifieras i kapitel 7 genom några utvalda system 

för militära ändamål som utnyttjar ytterligare positioneringssensorer än TN och 

GPS. I diskussionen i kapitel 8 kommer de alternativa positioneringsme-

toderna, att värderas i förhållande till teknisk realiserbarhet, noggrannhet och 

tillgänglighet. Dragna slutsatser och förslag till fortsatta studier redovisas i 

kapitel 9. 

 

Under faktainsamlingen i kapitel 2 till 7 förekommer flera olika statistiska 

spridningsmått. När olika sensorer, system och dess prestanda skall jämföras 

med varandra behöver ett gemensamt mått utnyttjas. I analysen i kapitel 8 

kommer såväl det ursprungliga statistiska spridningsmåttet att användas jämte 

en omvandling till CEP (se 1.7) för att underlätta jämförelse. Jag vill upplysa 

läsaren om att detta inte är matematiskt helt korrekt, det omvandlade värdet får 

inte betraktas som absolut utan skall tjäna som ett underlag för enklare jämfö-

relse. 

 CEP 1σ 2σ 
CEP - 1,2 2,4 
1σ 0,83 - 2,0 
2σ 0,42 0,5 - 

 
Tabell 1.1 Omvandling mellan CEP, 1σ och 2σ [2]. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 5 
Örlkn Torbjörn Lundströmer 2008-12-02 

   

1.7 Centrala begrepp 
Kalman-filter; är en matematisk modell som förbättrar det slutgiltiga resultatet 

av flera otillräckliga indata. Dessa indata kan exempelvis vara position eller 

acceleration från ett TN eller GPS-system. Modellen baseras på sannolikhets-

teorier och kännedom om de enskilda sensorernas prestanda. Genom att ut-

nyttja de enskilda sensorernas ”bästa” egenskaper erhålls stabilare utdata [3]. 

 

Integrerat positioneringssystem; genom att kombinera olika positionerings-, 

hastighets- och/eller accelerationssensorer och utnyttja deras respektive bästa 

egenskaper är det möjligt att få bättre utdata än vad de enskilda sensorerna kan 

prestera. Vanligt är att integrera TN tillsammans med GPS, men även andra 

sensorer kan utnyttjas [3]. 

 

Keplers lagar; tre empiriska regler för planeternas rörelser runt solen formule-

rade av Johannes Kepler 1609-1619. 

1. Planeternas banor är ellipser med solen i ena brännpunkten 

2. Rörelsen längs varje ellips sker med sådan hastighet att linjen från solen 

till planeten på lika tid överfar lika stor area 

3. Kvadraterna på planeternas omloppstider förhåller sig som kuberna på 

banornas halva storaxlar [4]. 

 

Circular Error Probability (CEP); är ett spridningsmått som ofta används för att 

bestämma ett vapensystems eller positioneringssystems noggrannhet. CEP de-

finieras som radien av en cirkel inom vilken 50 % av observationerna görs, till-

växttakten av CEP över en viss tidsrymd benämns CEP rate [3]. 

 

Technology Readiness Level (TRL); är en metod att beskriva mognadsgraden i 

ett system eller för komponenter i system, modellen utvecklades av Nasa i 

syfte att undvika subjektiva bedömningar [5]. 

1. Basic principles observed and reported. 

2. Technology concept and/or application formulated. 

3. Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof 

of concept. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 6 
Örlkn Torbjörn Lundströmer 2008-12-02 

   

4. Component and/or breadboard validation in laboratory environment. 

5. Component and/or breadboard validation in relevant environment. 

6. System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant envi-

ronment. 

7. System prototype demonstration in an operational environment. 

8. Actual system completed and qualified through test and demonstration. 

9. Actual system proven through successful mission operations. 

1.8 Angränsande/tidigare arbeten 
Försvarets Materielverk (FMV) har tillsammans med Saab Bofors Dynamics 

(SBD) bedrivit projektet Navigeringsdemonstrator (NAVDEMO). Projektets 

målsättning beskrivs som; 

”Att utveckla och utprova kostnadseffektiva koncept för integre-

rade navigeringssystem för framtida robot och UAV-tillämp-

ningar.” 

I en flygplanshängd kapsel byggdes ett flertal olika sensorer in och integrera-

des i olika grad med varandra. Resultatet visade på att trots avsaknad av GPS 

kunde TN integrerat tillsammans med terrängnavigering bestämma positionen 

med hög noggrannhet [6]. 

 

I ett examensarbete, Radar Distance Positioning System, från Tekniska Hög-

skolan (LiTH) i Linköping 2007 [7] har en grupp studenter angripit möjlighe-

ten att automatiskt bestämma ett fartygs position med hjälp av radar som kor-

releras mot ett digitalt sjökort. Metoden har länge utnyttjats manuellt på fartyg 

där uppmätta bäringar från radarn läggs ut i ett sjökort och därigenom be-

stämma positionen.Arbetet visade att det med föreslagen algoritm i en 

gynnsam miljö var möjligt att bestämma fartygets position med samma 

noggrannhet som GPS. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 7 
Örlkn Torbjörn Lundströmer 2008-12-02 

   

I forskningsprojektet robust navigering [8] har FOI studerat algoritmer och sy-

stemmodeller för systemvärdering av robusta navigeringssystem. Stor fokus 

har legat på integrationsprinciperna mellan TN och GPS och hur dessa filter 

skall utformas för att ge en bra positionsbestämning även i miljöer då GPS sig-

nalen är svag eller få satelliter är tillgängliga för positionsbestämning. Resul-

tatet visade på att genom en tätare integration mellan TN och GPS kan TN-sy-

stemet användas till att underlätta följning av satellitsignalen i miljöer som är 

störda och på plattformar som utsätts för hög dynamik. 

1.9 Material 
Materialet som utnyttjats i studien har en stor spännvidd och bedöms ha varie-

rande tillförlitlighet. De tryckta källor jämte encyklopedier som utnyttjats är att 

betrakta som referensverk inom respektive ämnesområde och dessa betraktas 

som tillförlitliga. 

 

Internetkällor har utnyttjats restriktivt och endast i undantagsfall då ingen an-

nan litteratur inom området funnits tillgänglig. Ett relevant exempel är litteratu-

ren kring spridningsmåttet CEP. Spridningsmåttet används flitigt av flera för-

fattare, trots att flera böcker inom det statistiska området studerats har ingen 

annan källa än Internet kunnat användas.  

 

Då uppgifter kring alternativa positioneringsmetoder och de sensorer som an-

vänds har jag hänvisats till tillverkarnas uppgifter. Dessa är att betrakta som 

mindre tillförlitliga då ingen kritisk granskning eller utprovning av dessa har 

kunnat genomföras. Detta till trots har uppgifterna använts i studien men be-

döms ge en uppfattning om med vilken noggrannhet positionen kan 

bestämmas. 
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2 Integrerade positioneringssystem 
Ett integrerat positioneringssystem kan beskrivas som en form av sensorinteg-

ration eller sensorfusion där TN vanligtvis integreras tillsammans med GPS. 

Genom att kombinera mätningar från olika sensorsystem kommer utdata att 

vara bättre än de enskilda sensorernas prestanda. Ett TN-system mäter en platt-

forms acceleration och attityd men även position. Feltillväxten i ett TN-system 

är direkt beroende av de enskilda sensorernas kvalité och prestanda. Förmågan 

att bestämma positionen är i det korta tidsperspektivet mycket goda och stabila 

i ett TN-system, dock är feltillväxten av positionen över tiden stor. En GPS-

mottagare är i grunden en positionssensor där positionen presenteras i ett 

geocentriskt koordinatsystem, presentationen av kurs och fart beräknas utifrån 

död räkning. Noggrannheten i positionsmätningen kommer att bero på hur 

många satelliter som finns synliga över horisonten och hur dessa inbördes är 

geometriskt spridda. Positionsfelet kommer att vara begränsat [8]. 

2.1 Typer av integration 
Figur 2.1 visar på den principiella uppbyggnaden av ett integrerat positione-

ringssystem med TN tillsammans med GPS. I detta kan man låta GPS stötta 

TN-systemet eller tvärtom vilket definieras av två huvudsakliga integrations-

principer. 

 

 
 
Figur 2.1 Schematisk bild av ett integrerat positioneringssystem. 
 

Den första, lös integration är den enklaste metoden att använda vilken bygger 

till stor del på utnyttjandet av standardprodukter. TN-systemet beräknar platt-

formens position med hjälp av navigeringsekvationerna (4.1;4.2). Ett Kalman-

filter viktar samman dessa med positionen från GPS och levererar en fusione-

rad position. För att denna metod skall fungera så krävs att GPS-mottagaren 
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TN 

F
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har kontakt med minst fyra satelliter, se avsnitt 3.2. Förloras kontakten med 

GPS fortsätter systemet att leverera position som är beräknad av TN. 

 

 
 
Figur 2.2 Lös integration. 
 

Den andra metoden kallas tät integration, den skiljer sig från den första meto-

den genom att använda rådata från satelliten som består av pseudoavståndet 

och dess tidsderivata. Från en Inertial Motion Unit (IMU) erhålls accelerationer 

i tre dimensioner. Det är först i Kalman-filtret som positionen beräknas. För-

delen med tät integration är att en position i tre dimensioner kommer att kunna 

fastställas även om färre än fyra satelliter är tillgängliga för mottagaren. I den 

tätare integrationen kan pseudoavståndet, se 3.2, användas till att kalibrera den 

position som beräknas från IMU. Problemen med hög dynamik som finns i en 

enkel GPS-mottagare kan kringgås i en tät integration då man kan använda den 

uppmätta accelerationen för att underlätta faslåsning av GPS-signalen, se vi-

dare avsnitt 3.3 [8]. 

 

 
 
Figur 2.3 Tät integration. 
 

Dessa två skall ses som de huvudsakliga principerna för integration, givetvis 

kan integrationen ske stegvis genom att låta GPS stötta TN eller tvärtom och 

utnyttja de bådas främsta egenskaper. 
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Integrationsteknikerna kan enligt [2] sammanfattas i nedanstående tabell:  

 

Kombinera GPS-position med TN-systemets position och fart i ett separat Kalman-

filter. Tappas GPS-signalen fortsätter positionsbestämningen med TN. 

GPS-stöttad TN: 

Höjd mätt från GPS används till att 

stabilisera höjdkanalen i TN-systemet. 

 

GPS-position används i ett Kalman-

filter för att kalibrera TN-systemets 

position. 

TN-stöttad GPS: 

TN systemets position används till att 

underlätta följning av GPS-signal. 

 

TN-systemets fart används till att filtrera 

GPS-positionen. 
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Integrerad implementering genom kombinationer av ovanstående samt: 

- Använd GPS pseudoavstånd i Kalman-filter till att kalibrera TN-systemet. 

- Använd TN-accelerationer till att stötta GPS faslåsning av signalen. 

 
Tabell 2.1 Lös och tät integration i positioneringssystem. 
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3 GPS 
Utvecklingen av GPS (eg. Navstar GPS, Navigation System with Time and 

Ranging Global Positioning System) påbörjades av US Department of Defense 

1973 och utvecklades som ett positioneringssystem för militära ändamål. Den 

första satelliten sköts upp 1978 och systemet förklarades fullt operativt 1995. 

Idag ansvarar US Department of Defense för den militära delen och US De-

partment of Transport för den civila. 

 

GPS är uppbyggt av tre segment; rymd-, kontroll- och användarsegmentet. 

Rymdsegmentet utgörs av 24 satelliter i sex banor på 20 200 km höjd, om-

loppstiden för en satellit är ett halvt sideriskt dygn. Banorna har en inklination 

om 55° och banplanen är förskjutna 60° i förhållande till varandra i den uppgå-

ende noden. 

 
 
Figur 3.1 Satellitbanans inklination i förhållande till ekvatorialplanet. 
 

Uppbyggnaden medför att från varje punkt på jordytan kommer alltid fyra sa-

telliter att vara synliga över horisonten. Kontrollsegmentet består av fem mark-

stationer utspridda längs ekvatorn. Förutom övervakning av satelliternas ope-

rativa status uppdateras de enskilda satelliternas bandata och skillnad mellan de 

enskilda satellitklockorna och systemtiden [9]. 

3.1 Signalstruktur 
För positionsbestämning sänder varje satellit ut två bärvågor; L1 (1 575,42 

MHz) och L2 (1 227,60 MHz). Bärvågorna är BPSK-modulerade med tre olika 

koder; Coarse/Acquisition-kod (C/A), Precision-kod (P) och navigerings-

meddelande. C/A-koden är en publik kod tillgänglig för alla och utnyttjas för 
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positionsbestämning i icke-militära GPS. P-koden ingår i den militära posi-

tionsbestämningstjänsten och är vanligtvis krypterad, P(Y)-kod. Navigerings-

meddelandet innehåller bland annat information om satelliternas banparametrar 

och avvikelse mellan satellitklockan och systemtiden. Innehållet i navige-

ringsmeddelandet uppdateras relativt långsamt och kan lagras i satelliten under 

14 dygn och fungera utan markkontakt med kontrollsegmentet under denna tid. 

Koden har en sekvenslängd om 12,5 minuter vilket kan beskrivas som den tid 

det tar för en mottagare att erhålla en positionsbestämning om denna varit av-

stängd under en längre tid [10]. 

3.2 Positionsbestämning 
Positionsbestämningen bygger på att satellitens position är känd och vid vilken 

tidpunkt som den mottagna koden sändes ut från satelliten samtidigt som avvi-

kelsen mellan mottagarklockan och systemtiden är okänd. Mottagarens posi-

tion, i tre dimensioner, tillsammans med storleken på avvikelsen mellan motta-

gar- och systemtiden är de fyra obekanta som skall fastställas för att kunna få 

en positionsangivelse. 

 

 
 

Figur 3.2 Vektorgeometrin för bestämning av avståndet mellan satellit och mottagare i ett geo-
centriskt koordinatsystem. Satelliten befinner sig i (xs, ys, zs) och mottagaren i (xm, ym, zm) 
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Storleken av vektorn r bestäms genom: 

 

 msr −=  (3.1) 

 

När C/A- eller P-koden tas emot skapas en kopia av densamma i mottagaren. 

De båda koderna korreleras med varandra för att kunna bestämma gångtiden 

t∆ från satellit till mottagare. 

 

 
 

Figur 3.3 Tidsförhållanden för bestämning av avståndet. 
 

Det geometriska avståndet kan då bestämmas till: 

 

 ( ) ( )ssmm tTctTcr ∆+−∆+=  (3.2)  

 

Pseudoavståndet pr  är det geometriska, verkliga, avståndet tillsammans med 

tidsfelen i satelliten st∆  och mottagaren mt∆ . Då endast mt∆ är okänt kan vi 

teckna pr storlek till 

 

 mstcr smp −=∆−  (3.3) 

 msp tcmsr ∆+−=  (3.4) 

 

där np ,...,2,1=  och ns ,...,2,1= . 
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Då kan (3.4) skrivas: 

 

 mmsmsmsp tczzyyxxr ∆+−+−+−= )()()(  (3.5) 

 

För att bestämma mottagarens position behöver vi mäta avståndet till fyra sa-

telliter, utvecklas (3.5) kan följande ekvationssystem tecknas [9]: 
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 (3.6) 

3.3 Felkällor 
Noggrannheten i positionsmätningen kommer att vara beroende av satellitgeo-

metrin. Den största geometriska noggrannheten kommer att uppnås då fyra sa-

telliter befinner sig i hörnen av en tetraeder och mottagaren i dess mitt. Sämre 

blir noggrannheten då de satelliter som används för mätning befinner sig nära 

varandra och vinkelskillnaden mellan dessa är liten. Noggrannheten i posi-

tionsbenstämningen uttrycks i så kallade dilution of precision-värden (DOP). 

Värdet beräknas kontinuerligt i mottagaren och representerar det geometriska 

felbidraget till noggrannheten, ju lägre DOP-värde desto större positionsnog-

grannhet. Även om satelliterna har klockor som har en mycket liten avdrift och 

dess storlek är känt hos mottagaren genom navigeringsmeddelandet kommer 

ett visst tidsfel att finnas, vilket i sin tur kommer att resultera i ett avståndsfel. 

Satelliternas banor predikteras fortlöpande av kontrollsegmentet med hög nog-

grannhet med hjälp av de Keplerska lagarna, trots detta kommer den verkliga 

banan att divergera från den predikterade med omkring 10 meter. Banfelet 

kommer i sin tur att bidra till en försämrad positionsbestämning. Atmosfären 

och framförallt jonos- och troposfären ger upphov till refraktion av radio-

signalen, hur stor denna är varierar bland annat med årstiderna, tiden på dygnet 

och solfläcksaktiviteten. Det är möjligt att prediktera hur stor inverkan atmo-

sfärsskikten kommer att ha på radiosignaler, storleken på felet skickas till an-

vändarsegmentet genom navigationsmeddelandet. Multipath är ett fenomen 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 15 
Örlkn Torbjörn Lundströmer 2008-12-02 

   

som uppstår då radiosignalen på sin väg från satelliten reflekteras av omgiv-

ningen innan den når antennen. Problemet är störst i urbaniserad miljö där det 

kortaste avståndet mellan satellit och mottagare kan vara skymt av till exempel 

byggnader [10]. Selective Availability, SA-störning var en medveten försäm-

ring av GPS L1 signalen fram till år 2000. Den amerikanske presidenten Bill 

Clinton tillkännagjorde i maj 2000 att SA-störningen skulle tas bort. I septem-

ber 2007 offentliggjordes att under kommande moderniseringar och utveckling 

av rymdsegmentet kommer möjligheten till SA-störning helt att tas bort [11]. 

En GPS-mottagare är känslig för hög dynamik, det vill säga acceleration och 

vinkeländringar. GPS-mottagaren använder normalt inte informationen om 

dess egen rörelse. Den relativa hastigheten mellan mottagare och satellit påver-

kar dopplerskiftet i bärvågen. Då en standard GPS-mottagare har en fast band-

bredd på sina följeloopar och utsätts för hög dynamik kommer följningen av 

satellitsignalen tillfälligt att tappas. Bandbredden i mottagaren kommer att 

innebära en kompromiss mellan följning och positionsfel, då en alltför stor 

bandbredd kommer att innebära ett reglerfel i fas som påverkar noggrannheten. 

Vidare kommer en stor bandbredd medföra att störfastheten försämras väsent-

ligt [8]. 

3.3.1 Noggrannhet 

Skattas felkällorna för GPS i en felbudget kommer noggrannheten inom 2σ att 

kunna sammanfattas med nedanstående värden [10]. 

 

P-kod 10 meter 
C/A-kod 20 meter 
C/A-kod med SA-störning 100 meter 

 
Tabell 3.1 Positionsnoggrannheten för GPS (2σ). 
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4 Tröghetsnavigering 
Tröghetsnavigering (TN) är en självförsörjande positioneringsmetod där platt-

formens fart och position beräknas utifrån ett känt utgångsläge genom att mäta 

accelerationen i kända, vanligtvis tre, riktningar. Gyron bestämmer platt-

formens orientering i rymden eller i förhållande till jordytan. Tillsammans med 

en dator kommer TN-systemet att förse plattformen med attityddata, fart och 

position. Första gången tekniken sågs var i de tyska V2-raketerna under andra 

världskriget. Tekniken har därefter utvecklats successivt och tog fart under 

1950-talet då de amerikanska strategiska ubåtarna utnyttjade teknologin för att 

kunna förflytta sig långa sträckor i u-läge utan att behöva uppdatera sin posi-

tion med andra metoder. Behovet av att känna till positionen noggrant då en 

ballistisk robot skulle avfyras kan inte underskattas, ty felet i nedslagspunkt 

förflyttas i samma storleksordning som den egna plattformens felaktiga läge. 

Idag finns TN-system på alla typer av plattformar, ofta integrerade med annan 

sensor, för att minska feltillväxten. 

4.1 Huvudtyper av TN-system 
Det finns två huvudtyper av TN-system, den första, plattformssystem är den 

ursprungliga typen. 

 

 
 

Figur 4.1 Stabiliserad TN plattform. 
 

Här placeras accelerometrarna på en nord- och horisontstabiliserad plattform, 

med gyron mäts plattformens avvikelse från nord- och horisontalplanet, genom 

en kardanupphängning i tre frihetsgrader kan plattformen med accelerometrar 
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hållas stabiliserad oberoende av farkostens rörelse. Metoden är mekaniskt 

komplex och tack vare utvecklingen av bland annat ringlasergyron och mikro-

mekaniska (MEMS) gyron har plattformssystemet successivt övergivits till 

förmån för skrovfasta TN-system. 

 

 
 

Figur 4.2 Skrovfast TN plattform. 
 

Med den skrovfasta tekniken är TN plattformen fast integrerad i farkostens 

skrov, gyron och accelerometrar sitter på samma plattform. Gyrona utgörs av 

rate-gyron och mäter vinkelhastigheten ω kring plattformens tre axlar. I den 

analytiska plattformen sker transformationer mellan plattformens koordinat-

system och det geocentriska koordinatsystemet i vilket positionen anges [10]. 

4.2 Positions- och fartbestämning 
TN bygger på de två lagar som formulerades av Newton under 1700-talet näm-

ligen; tröghetslagen som säger att en kropp som inte påverkas av krafter genom 

sin tröghet förblir i ett tillstånd av vila eller likformig rörelse. Accelerations-

lagen som säger att en kropps acceleration är direkt proportionell mot den kraft 

som påverkar kroppen och omvänt proportionell mot kroppens massa. 

 

Accelerationen a mäts i tre dimensioner, nord-syd, ost-väst och höjd, då den 

uppmätta accelerationen integreras med avseende på tiden t kan den sanna has-

tigheten v beräknas. 

 ∫ ⋅+= dtavv 0  (4.1) 

ax, ωx 
ay, ωy  

az, ωz 
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Genom ytterligare en integration kan den tillryggalagda sträckan d beräknas 

[10]. 

 

 ∫∫ ⋅+= dtadd 0  (4.2) 

 

4.3 Accelerationsmätning 
En förenklad accelerometer kan beskrivas som bestående av en massa vilken är 

upphängd i två fjädrar. När plattformen som denna är upphängd på utsätts för 

en acceleration i longitudinell riktning kommer den ena fjädern att tryckas ihop 

av den kraft som utövas på systemet, när accelerationen upphör återgår massan 

till sitt utgångsläge. Genom att mäta massans förskjutning i förhållande till ut-

gångsläget kan accelerationens storlek mätas med hjälp av Newtons andra lag, 

accelerationslagen [12]. Två huvudsakliga typer av accelerometrar kan 

identifieras; mekaniska- och halvledaraccelerometrar. De mekaniska fungerar 

som beskrivits ovan genom att på mekanisk väg bestämma accelerationen. 

Halvledaraccelerometrar har blivit mer vanliga och består ofta av mikro-

skopiska vibrerande kiselstavar med vilkas hjälp accelerationen kan mätas [13]. 

4.4 Gyron 
Ett konventionellt gyro består av en rotor som är fritt upphängt i två kardaner 

vilket gör det möjligt för gyrot att fritt röra sig i tre dimensioner. Det konven-

tionella gyrot används i plattformsbaserade TN-system då TN-plattformen be-

höver vara horisontstabiliserad. Idag används i TN-system i stor utsträckning 

fiberoptiska gyron (FOG) eller ringlasergyron (RLG). Dessa utnyttjar sig av 

det fenomen som upptäcktes 1913 av den franske vetenskapsmannen Georges 

Sagnac. Delas en stråle av ljus och låter man dessa färdas åt var sitt håll genom 

en kavitet som roteras under tiden det tar för ljuset att passera igenom kommer 

den stråle som färdas mot rotationsriktningen att komma fram först. Fenomenet 

kallas för Sagnac-effekten [14]. 

 

Ett FOG består av en spole med fiberoptik till skillnad från ett RLG som består 

av en triangulär eller kvadratisk kavitet igenom vilken man låter två laserstrålar 

färdas. Samma laserstråle delas då den skickas mot en halvgenomskinlig spegel 
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och dessa båda strålar färdas mot varandra i samma kavitet. Roterar platt-

formen kring sin egen axel under tiden kommer ett interferensmönster vars ut-

seende är beroende av vinkelhastigheten ω att kunna mätas i detektorn [15]. 

 
 

Figur 4.3 Schematisk bild av ett ringlasergyro. 
 

FOG och RLG är de gyron som idag används i skrovfasta TN-system. Dessa 

mäter då TN-plattformens avvikelse från horisontalplanet och i TN-systemets 

dator skapas en analytisk plattform som ger samma utsignal som om ett stabili-

serat TN-system använts [10]. 

4.5 Noggrannhet hos TN-system 
Noggrannheten i ett TN-system kommer att bero på de i systemet ingående 

komponenternas noggrannhet. Brus i accelerometrar och avdrift i gyron kom-

mer att vara den enskilt största felkällan. Förenklat kan sägas att ju noggran-

nare accelerometrar och gyron som systemet byggs upp av desto mindre kom-

mer feltillväxten av positionen över tiden att bli. Som en klassificering av ett 

TN-systems prestanda fastställde under 1970-talet det amerikanska flygvapnet 

följande tre prestandanivåer för ett TN-system; High-accuracy systems har en 

CEP rate som är bättre än 0,1 M/h. Noggrannheter i den här storleksordningen 

är vad som krävs i interkontinentala ballistiska robotar och strategiska ubåtar. I 

medium-accuracy systems skall CEP rate ha en storlek om 1 M/h vilket är den 

nivå som krävs av militära och civila flygplan. Low-accuracy systems beskrivs 

som den noggrannhet som krävs i korträckviddiga attackrobotar eller raket-

artilleri. I dessa är CEP tillväxten sämre än 10 M/h [2].  
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 CEP rate 
High-accuracy Systems < 0,1 M/h 
Medium-accuracy Systems 1 M/h 
Low-accuracy Systems > 10 M/h 

 
Tabell 4.1 Tidig klassificering av TN-system. 
 

Bland idag operativa TN-system finns Sigma 40 XP som tillverkas av det 

franska företaget Sagem. Systemet är avsett som TN-system för ubåtar och an-

vänds av fler än 20 nationer. CEP rate anges till 0,042 M/h (1 M/24h) utan 

stöttning [16]. Uppgifter om prestanda för ubåtars TN-system, vilka är att be-

trakta som de mest noggranna system som är i bruk, knapphändiga. Vad avser 

de TN-system, Ship’s Inertial System (SINS), som utnyttjas på de amerikanska 

strategiska ubåtarna finns uppgifter som gör gällande att de har en prestanda 

motsvarande CEP rate om 0,006 M/h (1 M/7 dygn) [17]. 

4.6 Framtid 
Utvecklingen av TN-system är på intet sätt avstannande. I ett pågående forsk-

ningsprojekt, Precision Inertial Navigation System (PINS) [18], vid det ameri-

kanska Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) undersöks 

möjligheten att utnyttja atominterferometri som grund i ett TN-system. Enkelt 

förklarat är principen likt denna som utnyttjas i RLG och FOG men med elek-

tromagnetiska vågor med betydligt kortare våglängder än synligt ljus. Projek-

tets målsättning är att skapa ett TN-system med en CEP rate på fem meter per 

timme (0,0027 M/h). 
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5 Alternativa positioneringsmetoder 
I det kommande avsnittet följer en sammanställning av metoder vilka skulle 

kunna användas i ett integrerat positioneringssystem. Under insamlingen har 

målsättningen varit att försöka hitta metoder vilka är möjliga att automatisera, 

det vill säga att det inte skall krävas någon operatörspåverkan. Bland de 

undersökta metoderna återfinns såväl sådana som utnyttjats under en längre tid 

och de som inte ännu setts användas i ett integrerat positioneringssystem. 

5.1 Astronomiska observationer 
Kunskapen om att fastställa sin position på jordytan är gammal. Det finns upp-

gifter om att fenicierna redan 1400 f Kr. utnyttjade himlakropparna för navige-

ring. Det var dock under medeltiden som de stora himlakropparna och dess ba-

nor över himlen kunde predikteras och tabelleras så att dåtidens sjöfarare 

kunde använda kunskapen för långa seglatser. I modern tid har astronomisk 

navigation använts på såväl fartyg som flygplan intill dessa att metoden kon-

kurrerades ut av tröghets- och radionavigering. Att sjöofficerare och fartygs-

befäl alltjämt utbildas i astronomisk bekräftas av Bengt Fröberg (Sjöstridssko-

lan, Nautiska enheten, 2008-09-25) då detta är ett grundläggande krav enligt 

IMO:s STCW konvention. Metoden att bestämma sin position genom astrono-

miska observationer bygger på att mäta vinkeln mellan horisonten och himla-

kroppen vid ett givet ögonblick. Det är då möjligt att bestämma på vilken lati-

tud och longitud man befinner sig [19]. 

5.1.1 Positionsbestämning 
De infallande ljusstrålarna från en himlakropp antas vara parallella oavsett var 

på jordytan man befinner sig när en observation genomförs. Befinner man sig 

på jordytan och observerar en himlakropp 90° ovanför horisonten kan positio-

nen bestämmas till himlakroppens projektionspunkt på jordytan. Förflyttar man 

sig en sträcka från projektionspunkten kommer höjdvinkeln till himlakroppen 

att minska. Denna höjdvinkel kommer att vara lika stor om förflyttningen fö-

retas i vilken godtycklig riktning som helst från projektionspunkten. Alla dessa 

punkter befinner sig utmed en cirkelbåge på jordytan den så kallade likahöjd-

cirkeln.  
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Likahöjdcirkel

 
 
Figur 5.1 Den astronomiska likahöjdcirkeln. 
 

Ett fel i höjdmätningen kommer direkt att påverka den beräknade likahöjd-

cirkeln vilken kommer att förflyttas ortogonalt mot bäringen till himlakroppen 

lika många distansminuter som mätfelet i bågminuter '. 

ϕ

90-ϕ

ϕ
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Figur 5.2 Skillnaden i höjdvinkel till en himlakropp är direkt proportionell mot 
avståndsskillnaden mellan två observationsplatser på jordytan. 
 

Är den uppmätta observationstiden fel med 4 s. kommer, projektionspunkten 

för himlakroppen att förflyttas 1' i öst-västlig riktning då observationen sker 

vid ekvatorn. Tidsfelets inverkan kommer att minska då latituden närmar sig 

polerna [19]. 

5.1.2 Astronomiska sensorer 
Idag används astronomiska sensorer i flygplan, satelliter och rymdfarkoster för 

att kunna fastställa sin attityd. Typisk noggrannhet för en stjärnsensor är 

0,0005° (1σ) och för en solsensor 0,01° (1σ) [20]. En stjärnsensor behöver en 
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databas över stjärnhimlen för att automatiskt kunna identifiera rätt stjärna. Det 

finns flera olika metoder beskrivna i den vetenskapliga litteraturen om hur sen-

sorns utsnitt av stjärnhimlen kan korreleras mot den inbyggda databasen. Jag 

kommer vidare inte att behandla dessa metoder då dessa inte ryms inom ramen 

för detta arbete. 

5.1.3 Tillgänglighet 
För positionsbestämning med astronomiska observationer kommer fri sikt mot 

himlen att vara avgörande för om metoden kan tillämpas. Molnigheten kommer 

att vara den enskilt största faktorn som kommer att påverka tillgängligheten för 

astronomiska sensorers tillgänglighet. Figur 5.3 visar global molnighetsstatistik 

från International Satellite Cloud Climatology Project under perioden 1984-

1999 över moln på såväl låg som hög höjd. Mätningarna har gjorts från satellit 

där jordytan delats i en grid om 2,5° × 2,5°. Värdet för nivåkurvorna redovisar 

förhållandet mellan antalet molniga och totala bildelement inom gridrutan [21]. 

 

 
Figur 5.3 Global molnighetsstatistik under perioden 1984-1999, nivåintervallet är 0,1 och 
värden mindre eller lika med 0,6 är streckade. 

5.2 Polariserat ljus 
I den elektromanetiska teorin sägs att en elektromagnetisk våg byggs upp av 

två ortogonala fält, det elektriska och det magnetiska. Den elektromagnetiska 

vågens polarisation bestäms av den elektriska fältvektorns E riktning. Hos na-

turligt opolariserat ljus svänger det elektriska fältet i alla riktningar till skillnad 

från planpolariserat ljus där E-fältet är antingen vertikalt eller horisontellt. 
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När solljuset, som är opolariserat, går genom atmosfären kommer det att spri-

das då det träffar molekyler i atmosfären, polarisationen kommer att bli krafti-

gast kring det plan som är vinkelrätt mot de infallande solstrålarna. Riktningen 

på polarisationen kommer att forma ett regelbundet mönster över himmel-

sfären. 

 
 
Figur 5.4 Tredimensionell vy över himmelsfären där riktning och längd på rektanglarna 
motsvarar polarisationen. Betraktaren finns i punkt O, solen står i punkt S, polarisationen är 
symmetrisk kring det plan som går igenom S och zenit Z [22]. 
 

Då jorden roterar med 15° per timme samtidigt som solens höjd över en obser-

vatörs horisont varierar under dagen kommer polarisationsmönstret att dels 

upplevas rotera kring zenit dels kommer vinkeln till den största polarisationen 

att kontinuerligt ändras [23]. Många insekter utnyttjar polariserat ljus för 

navigering. I den vetenskapliga litteraturen finns flera exempel på försök som 

gjorts för att efterlikna detta. I [22] utnyttjas polariserat ljus för att låta en UGV 

navigera autonomt i öknen med samma principer som ökenmyran, Cataglyphis, 

gör.  

5.2.1 Noggrannhet 
I försöket [22] används en UGV som färdas en kortare förutbestämd sträcka 

med hjälp av en solkompass för kursbestämning. Solkompassen består av ett 

kluster av fotodioder försedda med polarisationsfilter. Dessa filter är vridna i 

förhållande till varandra så att E-vektorns riktning kan bestämmas. En serie 

försök gjordes längs en 70 meter lång sträcka som innehöll 15 kursben, resul-

tatet utföll med ett medelfel om 0,135 meter.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 25 
Örlkn Torbjörn Lundströmer 2008-12-02 

   

5.3 Magnetanomali 
Jordens magnetfält kan beskrivas som en vektorstorhet. På varje punkt har 

magnetfältet en riktning och en styrka. Figur 5.5 visar de vektorer som beskri-

ver det geomagnetiska fältet. F är styrkan, eller totalvektorn, i magnetfältet, H 

är den horisontala komposanten, Z den vertikala komposanten, X är nord-

komposanten, Y ostkomposanten, d den magnetiska deklinationen (vanligen 

missvisning) beskrivs som vinkeln mellan den geografiska och magnetiska 

nordpolen och slutligen i, den magnetiska inklinationen vilken utgörs av vin-

keln mellan horisontalplanet och totalvektorn F [24]. Förutom de två vinklarna 

d och i mäts vektorernas storlek i nT. 

 
 
Figur 5.5 Förhållandet mellan komposanterna i det jordmagnetiska fältet. 
 

Förhållandet mellan de sju storheterna kan beskrivas genom nedanstående 

enkla samband; 
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Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomför löpande mätningar från 

flygplan av magnetfältet över Sverige. Mätningarna görs linjevis på 60 meters 

höjd med 200 meters separation mellan linjerna. Över hav och i fjällterräng 

ökas separationen till mellan 400 och 1000 meter. Dess huvudsyfte är att kart-

lägga berggrunden, dess struktur och sammansättning för bland annat pro-

spekteringsändamål. Mätningarna finns lagrade i två databaser med olika upp-

lösning; den ena med en upplösning av 200 meter × 200 meter den andra om 

200 meter × 40 meter. Databasen består av det totala magnetfältet F och dess 

påverkan från såväl det jordmagnetiska fältet som lokala variationer beroende 

på berggrund [25].  Försvarsmakten använder idag underlaget för bland annat 

lokala missvisningskartor. På en direkt fråga till SGU om hur tillgången till 

motsvarande data som tillhandhålls över Sverige ser ut över resten av världen 

svarar Mats Wedmark (Projektledare Flyggeofysiska mätningar, SGU, 2008-

10-27): 

”Det är i princip endast över västvärlden som motsvarande data 

finns tillgänglig. Betraktar vi till exempel Storbritannien så har 

deras gridmätningar pågått endast under ett fåtal år jämfört med 

Sverige där mätningar pågått sedan 1960-talet. Över områden i 

Afrika, mellanöstern och stora delar av Asien saknas motsvarande 

mätningar helt.”  

 

 
 
Figur 5.6 Utdrag ur SGU magnetanomalidatabas, nivåskillnad i rastret är omkring 100 nT [25]. 
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Tidsvariabla förändringar i det jordmagnetiska fältet är en viktig felkälla att ta 

hänsyn till. Variationerna kan predikteras, i Figur 5.7 visas den årliga 

förändringen av F under perioden 2005-2010. 

 
Figur 5.7 Årlig förändring av F under perioden 2005-2010, nivåintervallet är 5 nT. Bilden är 
ett utsnitt ur National Geophysical Data Center’s (NGDC) magnetanomalidatabas [26]. 
 

5.3.1 Sensorer och noggrannhet 
Det finns två huvudsakliga typer av magnetometrar; skalära magnetometrar 

mäter magnetfältets totala styrka F och vektormagnetometrar som mäter mag-

netfältets styrka i en viss riktning. Med tre ortogonala vektormagnetometrar 

kan magnetfältets vektorstyrka bestämmas med hög noggrannhet. Det finns 

magnetometrar med en känslighet om 0,0025 nT [26]. 

5.4 Gravitationsmätning 
Gravitationens storlek g är i SI-systemet definierad till 9,80665 m/s2 vid havs-

ytan på 45° latitud. En annan, icke SI-enhet, som används vid mätningar av 
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tyngdacceleration och även används inom gravimetrin är Gal vilken definieras 

som: 1 Gal=0,01 m/s2. Variationer av gravitationens storlek kommer bland 

annat att bero på latitudens förändring då jorden inte är en homogen sfär, på 

vilken höjd i förhållande till referensellipsoiden en mätning utförs och 

förekomsten av malmkroppar i jordskorpan. För varje ökad meter i höjd över 

referensellipsoiden minskar tyngdaccelerationen linjärt med 0,3 mGal. Dessa 

variationer i gravitationen är små men kan bestämmas genom noggranna 

mätningar [24]. I Sverige genomför SGU mätningar av tyngdkraften och 

databasen innehåller antingen diskret eller interpolerad data. Upplösningen på 

de interpolerade tyngdkraftsvärdena levereras i en grid med en upplösning om 

500 meter × 500 meter [25]. Informationen används bland annat i TN-system 

för att minska felen i accelerationsmätningen. 

 

 
 
Figur 5.8 Utdrag ur SGU tyngdkraftsdatabas, nivåskillnad i rastret är omkring 5 mGal [25]. 

5.4.1 Sensorer och noggrannhet 
Gravitationen kan mätas med hjälp av en gravimeter. Denna fungerar i princip 

som en accelerometer men med skillnaden att en gravimeter skall kunna de-

tektera mycket små skillnader i acceleration till skillnad från en accelerometer 

som skall klara av att mäta höga accelerationer. Det finns två typer av gravi-

metrar, absoluta och relativa med den avgörande skillnaden att relativa gravi-

metrar behöver känna till den absoluta gravitationen över en viss plats för att 
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kunna mäta skillnader i densamma. Moderna gravimetrar kan mäta gravitatio-

nens storlek med en noggrannhet om 1 µGal [24]. 

5.5 Terrängnavigering 
Att jämföra terrängen under farkosten har sedan det sena 1970-talet varit en 

realitet i kryssningsrobotar. Terrain-countour matching (TERCOM) är kombi-

nerat med TN från tidiga versioner av RGM/UGM-109 Tomahawk. I roboten 

lagras innan avfyring en höjddataprofil av terrängen längs anflygningsvägen. 

Under flygningen mäts terrängen under roboten med hjälp av dess radarhöjd-

hållare, de uppmätta värdena korreleras mot databasen och TN-systemet kan 

uppdateras. Noggrannheten kommer att bero på kvalitén i framförallt det lag-

rade underlaget. Uppgifter om noggrannheter ner till 30 meter (CEP) vid 

korrelation mot topografisk databas finns dokumenterade [28]. 

5.5.1 NAVDEMO 
I projektet NAVDEMO [6] utnyttjades en kapsel i vilken radar- och laserhöjd-

hållare byggdes in och integrerades tillsammans med en IMU. Syftet med pro-

jektet var att hitta kostnadseffektiva lösningar inom terrängnavigeringsområdet 

som skulle kunna utnyttjas i flygplan, UAV och robotar. För verifiering av ra-

dar- och lasersensorn i kapseln byggdes en videokamera in som avbildade ter-

rängen under flygvägen. Denna skulle sedermera, visade det sig, kunna använ-

das till att skapa tredimensionella bilder av terrängen under plattformen. Den 

väsentliga skillnaden mellan en radar- och laserhöjdmätare är att laserhöjdmä-

taren har en mycket smalare lob, vilket illustreras i Figur 5.9 där samma 

terrängavsnitt är avbildat med laser- respektive radarhöjdhållare. 

 

 

 
Figur 5.9 Samma terrängavsnitt avbildat med laser- respektive radarhöjdmätare [6]. 
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Resultatet från mätningarna visade på att det var möjligt att fastställa positio-

nen, med såväl radar- som laserhöjdhållare, inom 50 meter (2σ) utan tillgång 

till GPS. Noggrannheten är densamma som upplösningen i den databas som 

användes för korrelation från uppmätta värden, se 5.5.4. 

5.5.2 Radar Map Matching 
Såväl TERCOM och NAVDEMO utnyttjar den överflugna terrängen under en 

plattform för korrelation mot en databas. Det arbete som gjordes vid LiTH 

2007 [7] lever vidare som Radar Map Matching (RMM) vid Saab Bofors 

Dynamics. Här utnyttjas terrängen i horisontalplanet jämfört med tidigare me-

toder som utnyttjar vertikalplanet. Vid ett besök vid SBD presenterade Pelle 

Carlbom (2008-10-28) systemet: RMM utnyttjar ett fartygs befintliga radar, 

data korreleras mot ett digitalt sjökort av S-57 standard, korrelationen sker i ett 

partikelfilter som är en modell likt Kalman-filter med förbättrad prestanda. 

 
 
Figur 5.10 Resultat av positionsbestämning med RMM där PF är position positionen beräknad 
med partikelfilter [7]. 
 

Modellen har utarbetats dels för att kunna bestämma plattformens initialposi-

tion inom ett större terrängavsnitt, dels för att fortlöpande bestämma plattfor-

mens position under förflyttning. Figur 5.10 visar på modellens noggrannhet, 

det maximala estimeringsfelet med positionsbestämning med RMM var 31,6 

meter dock var då den skattade positionen 12,1 meter från position uppmätt 

med GPS. Det genomsnittliga positionsfelet efter hela försöket blev 14,3 meter 

(2σ). 
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5.5.3 Hydroakustisk terrängnavigering 
FOI har under en serie försök [29] visat på möjligheten att utnyttja 

terrängnavigering för undervattensfarkoster. Bottentopografin under farkosten 

mäts upp med hjälp av en högupplösande 3D-sonar och korreleras mot en data-

bas. Försöken utnyttjade en kommersiell batymetrisonar där ett område om 300 

meter × 300 meter mättes upp med hjälp av en enda kort högfrekvent sonarpuls 

om 30 µs. Farkostens position kunde då fastställas till 5 meter (CEP). Möjlig-

heten att entydigt bestämma positionen var enligt den utnyttjade korrelations-

metoden exponentiellt beroende av korrelationsytans storlek. 

5.5.4 Terrängdatabasers noggrannhet 
Höjddatabaser tillhandahålls av nationella myndigheter för geografisk infor-

mation världen över. I Sverige är Lantmäteriet den myndighet som ansvarar för 

produktion av geografiska databaser. Den höjddatabas som produceras används 

till att skapa tredimensionella modeller av landskapet för bland annat kartpro-

duktion. Databasen innehåller höjdvärden i meter i ett rutnät med 50-meters 

sida med en noggrannhet om högst 2,5 meters geometriskt medelfel i höjd [30]. 

 

Motsvarande information om bottentopografi tillhandhålls av Sjöfartsverket, 

till viss del har Försvarsmakten egna mätningar gjorda över begränsade områ-

den. I ett samtal med Magnus Hovberg (Sjöfartsverket, Sjöfart och samhälle, 

Infrastrukturenheten, 2008-10-17) redovisades att som mest är 15 % av havs-

området inom Sveriges ekonomiska zon sjömätt med moderna metoder, ”multi-

beam” ekolod, som skulle kunna utnyttjas som underlag för hydroakustisk ter-

rängnavigering. Merparten av djupinformationen inom havsområdet utanför 

baslinjen är baserade på mätningar utförda med handlod från 1843 och senare 

eller med enkla ”single-beam” ekolod. 

 

Tillgången till motsvarande data utanför Sjöfartsverkets område är begränsad. 

De djupuppgifter som redovisas i internationella sjökort är vad som finns att 

tillgå såtillvida ett avtal inte finns upprättat mellan Sverige och den berörda 

nationen. 
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5.6 SLAM 
Simultaneous Location and Mapping (SLAM) är en metod som bygger på att 

samtidigt som en plattform färdas i en okarterad miljö bygga en kartdatabas av 

denna. Förmågan byggs vanligtvis in i UGV som uppträder inomhus eller i ur-

baniserad terräng och används vanligen till hinderpassage. Laserskanning, 

odometri och fotometri är metoder som vanligen utnyttjas. Under genomföran-

det av projektet NAVDEMO byggdes en videokamera in i kapseln. Den ur-

sprungliga tanken var att avbilda den överflugna terrängen för att kunna verifi-

era de övriga sensorernas prestanda. I ett samtal med Fredrik Neregård (Saab 

Bofors Dynamics, 2008-10-22) framkom att under utvärderingen av flygning-

arna upptäcktes att de insamlade bilderna kunde utnyttjas för tredimensionell 

avbildning av terrängen. 

 
 
Figur 5.11 Tredimensionell avbildning av samma terrängavsnitt som i Figur 5.9 [6]. 
 

Bilden i Figur 5.11 är endast framtagen från en serie fotografier tagna vertikalt 

från kapseln över samma terrängavsnitt som är avbildat i Figur 5.9. 
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6 Försvarsmakten 
Många av Försvarsmaktens plattformar är utrustade med integrerade positione-

ringssystem, nedan följer en kort översikt av tre system från mark- och luftare-

nan. På grund av sekretesskäl kan inget system från sjöarenan presenteras, 

dock kan Sigma 40 XP (se avsnitt 4.5) tjäna som referens. 

6.1 Archer 
Fordonet till Archer är utrustat med ett integrerat positioneringssystem som är 

uppbyggt kring ett TN-system, Sigma 30, från franska Sagem. System är integ-

rerat med GPS och Vehicle Motion Sensor (VMS) där VMS stöttar fartbestäm-

ningen i TN-systemet. För att bibehålla noggrannheten och minska feltillväxten 

i TN-systemet behöver accelerometrarna nollas genom en så kallad Zero Velo-

city Update (ZUPT) då fordonet står stilla under en viss tidsrymd. Stephan 

Grahn (FMV AK Led Radio) delgav under ett samtal följande prestanda för 

systemet; 

 

 Med ZUPT Utan ZUPT 
Position x, y (CEP) 5 m (då d < 5 km) 5 m (då d < 2 km) 
 2 m + 0,06% × d (då d > 5 km) 2 m + 0,15% × d (då d > 2 km) 
Position z  2 m + 0,02% × d 2 m + 0,02% × d 
Kurs (RMS) 0,9 mrad 0,9 mrad 

 
Tabell 6.1 Noggrannhet för Archer med tillgång till TN, GPS och VMS. d avser färdad 
sträcka. 
 

Tiden mellan ZUPT beror på vilka sensorer som för tillfället finns tillgängliga, 

med både GPS och VMS sker detta kontinuerligt och automatiskt. Är endast 

VMS tillgängligt är perioden mellan ZUPT omkring 2 timmar, är endast fri TN 

tillgänglig minskar periodtiden till 4 minuter mellan ZUPT. 

 

 Noggrannhet 
Position x, y (CEP) < 0,5 M/h 

 
Tabell 6.2 CEP-rate för Archer i fri TN. 

6.1.1 EOI 
Eldobservationsinstrumentet (EOI) kommer att vara en betydande komponent 

för Försvarsmaktens indirekta eld förmåga. EOI används av eldledare för eld-

ledning och målutpekning. För positionsbestämning utnyttjas GPS och för bä-
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ringsbestämning finns en digital magnetkompass. Under ett samtal med Robert 

Kollin (FMV AK Mark, 2008-10-28) presenterades prestandan för systemet till 

nedanstående: 

 

Positions- eller tidsfel Höjdvinkel till 
himlakropp 

Maximalt bäringsfel 
[streck] 

1 km/2,2 s < 30° 0,16 
 60° 0,3 
 70° 0,5 
 80° 1,0 

 
Tabell 6.3 Noggrannhet i astronomisk bäringsbestämning för EOI. 
 

För att ytterligare kunna öka noggrannheten i bäringsbestämning finns möjlig-

het att genomföra astronomiska mätningar mot stjärnor. Förutsättningen är att 

operatören och systemet är noggrant positionerade och att tidsdifferensen mel-

lan systemtid och UTC inte är för stor. Är positionsfelet mindre än 1 km eller 

tidsfelet mindre än 2,2 sekunder levererar den astronomiska bäringsmätningen 

maximalt mätfel enligt tabell 6.3. 

6.2 Gripen 
JAS 39 Gripen har ett navigationssystem, NINS, som är uppbyggt kring Saabs 

TERNAV algoritm (se avsnitt 5.5.1). NINS är ett integrerat positionerings-

system där TN stöttas av GPS, radarhöjdhållare och flygdator. Positionsnog-

grannheten anges till mellan 10 och 30 meter (CEP) [31]. 

6.3 Mil-GPS 
Försvarsmakten genomför tillsammans med FMV och FOI fortlöpande möten 

inom arbetsgruppen AG GNSS där syftet är att mellan myndigheter orientera 

om och samordna frågor inom satellitnavigationsområdet. Under mötet AG 

GNSS 6 orienterade Mårten Lindgren (FMV AK Led Radio, 2008-10-28) om 

arbetsläget rörande militär GPS. Sedan 2003 finns ett bilateralt avtal mellan 

Sverige och USA rörande svensk tillgång till P(Y)-kod. Nu (2008) kommer de 

första militära GPS mottagarna att levereras till Försvarsmakten, dessa är 

handburna och kommer dels att levereras till trupp dels att integreras som 

mottagare i större system. Inom en snar framtid kommer militär GPS att 

integreras i JAS 39 Edition 19, RBS 15 Mk 3, marina plattformar och EOI. 
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7 Förekommande och framtida produkter 
År 2006 presenterade Northrop Grumman LN-120G Stellar-Inertial Navigation 

System, vilket är en utveckling av tidigare produkter med liknande förmågor. 

Systemet utnyttjar stjärnsensorer tillsammans med TN och GPS i ett integrerat 

positioneringssystem. Systemet är levererat till det amerikanska flygvapnets 

strategiska spaningsflygplan RC-135 och utnyttjas för att ge en mycket nog-

grann kursbestämning. Enligt tillverkaren har systemet nedanstående prestanda 

[32]: 

 

 Astro-TN Astro-TN-GPS 
Position (CEP) 0,5 M/h 15,24 m 
Fart (RMS) 0,61 m/s 0,15 m/s 
Kurs (RMS) < 0,005° 0,005° 
Stamp, roll < 0,05° 0,05° 

 
Tabell 7.1 Prestanda för Northrop Grumman LN-120G. 
 

Det brittiska företaget Atlantic Inertial Systems har utvecklat produkten TER-

PROM som är ett terrängnavigeringssystem för flygplan. Systemet är levererat 

till flera europeiska nationer och flera olika flygplanstyper. Ett TN-system an-

vänds tillsammans med GPS, radarhöjdhållare, barometer och fartmätare för att 

beräkna positionen utifrån en i systemet lagrad terrängdatabas. Tillverkaren 

uppger nedanstående prestanda [33]: 

 

 Noggrannhet 
Horisontellt (CEP) < 30 m 
Vertikalt (LEP) < 5 m 

 
Tabell 7.2 Prestanda för AIS – TERPROM. 
 

I ett patent från 2008 [34] redovisas principerna för ett system, Daytime Stellar 

Imager (DSI), som utnyttjar stjärnors strålning inom våglängdsområdena 0,8 

1,6 och 2,2 µm. Systemet består av en rörlig plattform med tre teleskop som 

vart och ett med ett litet synfält (5° × 5°) observerar en del av himmelsfären. 

Inom det angivna synfältet uppges att upp till 400 stjärnor är synliga för ett te-

leskop om det riktas mot en position inom Vintergatan, motsvarande siffra för 

en position utanför Vintergatan anges vara upp till 40 stjärnor. I vinklar över-

stigande 30° från solen kommer även under dagtid många stjärnor att vara syn-
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liga inom de aktuella våglängdsområdena. Maximal positionsnoggrannhet sägs 

kunna uppnås redan vid två stjärnobservationer. Systemet är ännu inte omsatt 

till en produkt men patentansökan beskriver att systemet storleksmässigt skulle 

kunna rymmas i fartyg, UAV:er, flygplan eller robotar. Upptäckten är tänkt att 

utnyttjas i ett integrerat positioneringssystem tillsammans med TN och GNSS. 

Noggrannheten i Tabell 7.3 kommer enligt upphovsmännen bakom patent-

ansökan att kunna uppfyllas även utan tillgång till GNSS. 

 

 Noggrannhet 
Horisontellt (CEP) < 30 m 

 
Tabell 7.3 Prestanda för Daytime Stellar Imager. 
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8 Analys 
Astronomiska sensorer, noggrannheten hos de sensorer och system som beskri-

vits uppges kunna ge ett positionsfel på jordytan som är 46 m (CEP) för en en-

skild stjärnsensor och 30 m (CEP) för systemet DSI. Dessa värden kommer 

endast att kunna uppfyllas om tidmätningen för observationsögonblicket är ex-

akt. Tillgängligheten av dessa system är beroende av fri sikt till himlen, DSI tar 

ett stort steg framåt då positionsbestämning med hjälp av stjärnor även kan 

genomföras under dagtid. Tidigare var navigatören hänvisad till skymning och 

gryning för stjärnobservationer då såväl horisonten som himlakroppen var syn-

liga samtidigt, solen och månen kunde dock observeras under tiden mellan 

gryning och skymning. Som visats skiljer sig molnigheten avsevärt mellan 

olika platser på jorden vilket gör att tillgängligheten kommer att variera och 

emellanåt vara högst osäker. Då endast ett årsmedelvärde för molnigheten pre-

senteras är det inte orimligt att anta att denna kommer att variera ytterligare 

med årstiderna och olika platser. Stjärnsensorer på flygplan och satelliter har 

använts under lång tid framförallt för att ge en noggrannare attitydbestämning i 

någon led. Steget till att använda astronomiska observationer för positions-

bestämning bedöms inte vara särskilt stort och det kan antas att det är möjligt 

att realisera dessa metoder med förhållandevis enkla medel, vilket motsvarar 

TRL 4. 

 

Polariserat ljus, det har inte gått att få fram värden med vilken noggrannhet 

vinkeln till solen kan bestämmas med hjälp av de sensorer som utnyttjats i för-

söken jag studerat. Däremot redovisas noggrannheten efter en färdad sträcka 

där kursbestämningen gjorts med hjälp av polariserat ljus, solkompassens bi-

drag till positionsfelet är då 2 % av den färdade sträckans längd. Det nämnda 

försöket är den enda tillämpning av polariserat ljus och solkompass som har 

hittats. Baserat på försöket och de uppgifter som finns kring detta är det svårt 

att dra slutsatser kring noggrannheten av metoden. Dock är metoden tillämpad i 

navigationssammanhang, TRL 6. 

 

Geofysiska metoder (magnetanomali och gravimetri), de sensorer som finns 

tillgängliga för mätning av magnetanomali och gravitation är så pass nog-
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granna och känsliga att det går att detektera de nivåskillnader som finns i de 

svenska geofysiska databaserna. Ingen av metoderna har observerats av mig i 

något positioneringssystem, dock finns gravimetrar i vissa TN-system för att 

öka noggrannheten i dessa, därför är det svårt att dra slutsatser kring om hur 

noggrant positionen kan bestämmas med dessa metoder. Jämförs de geofysiska 

metoderna med endimensionell terrängnavigering är dessa snarlika, ty det 

uppmätta värdet (nT, mGal eller höjd) korreleras mot en databas. Försöken 

inom NAVDEMO visade på att det är möjligt att bestämma sin position inom 

en gridruta när och ju högre upplösning på databasen desto högre noggrannhet i 

positionsbestämningen. Överförs det resonemanget på geofysiska metoder är 

det sannolikt möjligt att bestämma sin position inom en gridruta när även här. 

Tillgängligheten är ett problem med dessa båda metoder då tillgång till data 

utanför Sverige är svårtillgänglig. Med hänsyn till att metoderna inte tillämpats 

i positioneringssammanhang kan realiserbarheten betraktas som avlägsen, TRL 

1. 

 

Terrängnavigering, de metoder som beskrivits kan benämnas som en-, två- el-

ler tredimensionella. Noggrannheten i positionsbestämningen är direkt pro-

portionell mot antalet dimensioner, ju fler dimensioner som kan mätas desto 

högre positionsnoggrannhet: 1D (TERNAV) 21 m (CEP), 2D (RMM) 6 m 

(CEP) och 3D (hydroakustisk TERNAV) < 5 m (CEP). För en- och tvådimen-

sionell terrängnavigering är tillgängligheten hög då de databaser som de upp-

mätta värdena korreleras mot är kommersiellt tillgänglig vilket gör metoderna 

globalt tillgängliga. Den tredimensionella metod som redovisas lider av bristen 

på tillgång till data för korrelation, tillgänglig data är nationell och begränsad i 

sin omfattning. Flera system som utnyttjar terrängnavigering finns tillgängliga 

och vissa av dessa har varit i bruk under lång tid, TRL 9. Den metod som har 

hög potential och med små medel bedöms kunna realiseras är Radar Map Mat-

ching, TRL 5. Hydroakustisk terrängnavigering har prövats framgångsrikt i 

verklig miljö, TRL 7. 

 

SLAM, metoden befinner sig i gränslandet till tredimensionell terrängnavige-

ring, positioneringen sker relativt i den kartdatabas som byggs upp framförallt 

syftande till att undvika kollision med föremål. Att utnyttja fotometri för att 
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bygga upp en tredimensionell bild av terrängen omkring sin plattform har visat 

sig vara förhållandevis enkelt och kan med fördel utnyttjas i karteringssyfte till 

att senare utnyttjas som korrelationsmetod tillsammans med terrängnavigering. 

Jag har inte hittat uppgifter om med vilken noggrannhet som SLAM kan ge om 

ett uppmätt terrängavsnitt korreleras mot en databas. Det kan dock antas att 

noggrannheten befinner sig i samma storleksordning som den redovisade me-

toden för TRN 3D då metoderna i allt väsentligt är desamma. Under studien 

har inte SLAM-metoder observerats för positionsbestämning annat än för rela-

tiva ändamål eller som försök, TRL 5. 

 

CEP

0,001

0,01

0,1

1

GPS P TRN 3D TRN 2D GPS C/A TRN 1D DSI GPS SA Mag Grav

[M
]

 
 
Diagram 8.1 Jämförelse av positionsfelets storlek mellan de analyserade metoderna. De båda 
geofysiska metodernas noggrannhet är att betrakta som ett riktvärde då inga försök med dessa 
är gjorda. 
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8.1 Återkoppling till syftet 
Är enbart TN redundant till GPS? Troligtvis inte, Diagram 8.2 visar att fel-

tillväxten redan efter korta tidsrymder blir ormligt stor i förhållande till GPS.  

CEP rate

0,001

0,01

0,1

1

PINS SINS Sigma 40 XP Sigma 30

[M
/h

]

 
 
Diagram 8.2 Jämförelse av CEP rate för TN-system. 
 

I en jämförelse mellan TN-systemen finns PINS, som har en noggrannhet som i 

ett kortare tidsperspektiv är jämförbart med GPS, ännu endast i laboratorie-

miljö och uppgifterna avseende SINS är att betrakta som ett riktvärde.  

För att öka redundansen i integrerade positioneringssystem har studien visat att 

det finns metoder som skulle kunna utnyttjas för att öka noggrannheten vid po-

sitionsbestämning. 

8.2 Svar på frågeställningen 
 

i. Med vilka alternativa metoder kan noggrannhetskravet i ett integrerat 

positioneringssystem innehållas då tillgång till GNSS bortfaller? 

 

Ett integrerat positioneringssystem är ofta uppbyggt med TN tillsammans med 

GPS. Studien visar att feltillväxten i ett TN-system är stor om det integrerade 

positioneringssystemet inte kan stöttas med hjälp av GPS eller annan sensor. 

Bland de TN-system som har undersökts i arbetet är det endast PINS som har 

en så pass låg CEP-rate att det inom tidsrymden 1 h har en positionsnoggrann-

het som är jämförbar med GPS P-kod, efter 2 h är felet större än GPS C/A-kod. 

Betraktar vi de system som studien haft tillgång till och är i bruk inom För-
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svarsmakten kommer felet redan efter delar av 1 h att vara så pass stort att po-

sitionsnoggrannheten inte längre är jämförbar med GPS. Bland de alternativa 

metoder som undersökts för positionsuppdatering är det endast terräng-

navigering i två- eller tre dimensioner och systemet DSI som är jämförbara 

med GPS. Det skall dock beaktas att dessa system endast är experimentella och 

ännu inte observerats integrerade i ett operativt system. 

 

ii.  Vilken tillgänglighet och realiserbarhet har dessa alternativa metoder? 

 

Förutsättningarna för terrängnavigering är goda, bortsett från hydroakustisk 

terrängnavigering är tillgången till databaser för korrelation hög. Inom begrän-

sade områden skulle även den hydroakustiska terrängnavigeringen kunna an-

vändas. Terrängnavigering i flygplan och robotar är idag en realitet om än med 

lägre positionsnoggrannhet jämfört med GPS. Nya landvinningar inom foto-

metri och SLAM är metoder som ännu inte implementerats i system men be-

döms kunna ge ett värdefullt tillskott i noggrannhet. Metoden RMM är för far-

tyg något som bedöms ha såväl hög tillgänglighet och realiserbarhet. Digitala 

sjökort är att betrakta som hyllvara och radar för navigeringsändamål är något 

alla örlogsfartyg är utrustat med. För DSI kommer tillgången till fri sikt mot 

någon del av himlen att vara den enskilt största begränsande faktorn för syste-

mets nyttjande. I Figur 5.3 kan man utläsa att över Sverige är mellan 60 och 70 

% av himlen molntäckt under året. Upphovsmännen till patentansökan för DSI 

uppger att det endast krävs tillgång till ett mindre utsnitt av himlen för att 

kunna fastställa sin position vilket gör metoden intressant. 
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9 Slutsatser 
Syftet med studien har varit att undersöka om det finns positioneringsmetoder 

som kan användas i ett integrerat positioneringssystem då GNSS inte finns till-

gängligt. Studien har visat att det finns metoder vilka ger en positions-

noggrannhet som är jämförbar med GPS. Ingen av dessa har dock samma höga 

tillgänglighet för plattformar i såväl mark-, sjö- och luftarenan som GPS har. 

Särskilt intressant för vidare studier är två- och tredimensionell terrängnavige-

ring vilket har visat sig ha såväl hög noggrannhet, tillgänglighet och realiser-

barhet, dessa båda kan med framgång användas framförallt i sjö- och luft-

arenan. Vidare är astronomiska observationer intressanta för alla typer av platt-

formar, metoden i sig är gammal men med modern teknik har noggrannheten 

ökats och metoden gjorts mer tillgänglig då observationer kan genomföras så-

väl under dag- som nattetid. Det finns exempel på system som utnyttjar 

astronomiska observationer till att förbättra noggrannheten i 

bäringsbestämning, steget till positionsbestämning bedöms inte på något vis 

vara oöverstigligt och torde kunna realiseras med en rimlig arbetsinsats. Till 

skillnad från de studerade terrängnavigeringsmetoderna krävs ingen emission 

från radar eller laser för att kunna fastställa plattformens position. 

 

Inom den nära framtiden är det rimligt att integrationsgraden mellan TN och 

GPS kommer att få ökad betydelse. Studiens syfte har inte varit att studera gra-

den av integration eller hur den kan påverka framtida integrerade positione-

ringssystem. Graden av integration har ännu en outnyttjad potential.  

 

Resultatet av studien kan användas som avstamp för fördjupade studier och 

metodförsök inom området. Särskilt intressant är TRN 2D metoder för platt-

formar i den marina arenan, TRN 3D metoder för plattformar i luftarenan och 

astronomiska positioneringsmetoder för plattformar inom såväl mark-, sjö och 

luftarenan. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 43 
Örlkn Torbjörn Lundströmer 2008-12-02 

   

9.1 Framtida arbete 
Studien har väckt nya frågeställningar kring ytterligare arbete som kan göras 

inom området. 

 

- Nyttan med tät integration i ett integrerat positioneringssystem är 

uppenbar i urbana och störda miljöer då positionen kommer att kunna 

bestämmas även med endast en satellit tillgänglig. Finns det något sy-

stem i Försvarsmakten som skulle kunna utvecklas till ett tätt integrerat 

positioneringssystem? 

 

- Då flera GNSS inom kort kommer att finnas operativa, med olika ägare, 

kan det antas att risken att flera ägare till respektive GNSS samtidigt 

blockerar dessa minskar. Vidare kan det antas att risken för total 

blockering av alla dessa på grund av radiostörning inom ett geografiskt 

område även den minskar. Förutsättningarna för framgångsrik störning 

kommer att vara beroende av kännedom om kodernas uppbyggnad 

samtidigt som ett bredare frekvensspektrum kommer att behöva täckas 

då de kommande systemen är åtskilda i frekvens. Kan noggrannheten 

och tillgängligheten i ett integrerat positioneringssystem ökas om flera 

GNSS utnyttjas för positionsbestämning i samma system? 

 

- EOI utnyttjar redan astronomiska observationer för att förbättra 

bäringsbestämningen. Vad skulle krävas för att utnyttja dessa observa-

tioner till positionsbestämning syftande till att öka redundansen i sy-

stemet? 
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