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Människor i det moderna samhället
är vana vid att alltid veta var de befin-

ner sig; oavsett om det är i bilen eller till fots
s̊a har en stor del av befolkningen sin position
tillgänglig via GPS, antingen via en dedikerad
mottagare eller en telefon. Givetvis har även
militära fordon denna möjlighet. Problemet är
att väldigt m̊anga inte inser vilka begränsning-
ar1 eller brister2 det finns med tekniken.

Stridsfordon 90 (STRF90) är en familj av
bandbaserade pansarfordon utvecklade i ett
samarbete mellan Hägglunds och Bofors un-
der 1980-talet och som i dagsläget tillverkas av
BAE Systems. Fordonet är sedan 1997 utrus-
tad med en GPS-mottagare som vid introdu-
cerandet var väldigt bra. Som tidigare nämnts
fungerar inte en GPS inte i alla lägen varför
STRF90 ocks̊a är utrustad med ett tröghetsna-
vigeringssystem (INS p̊a engelska) som kallas
NAV90. Tröghetsnavigering bygger p̊a att man
med n̊agon yttre sensor mäter fordonets läge-
sändringar under färd och utifr̊an dessa beräk-
nar fordonets position i n̊agon referensram.

Basen i NAV90 är en kompass som ger for-
donets bäring, vilket tillsammans med dess
hastighet, som ges av fordonets odometer, kan
användas för att beräkna tillryggalagd sträc-
ka utifr̊an en given startposition. I teorin l̊a-
ter detta som ett väl fungerade system men
det har visat sig finnas en rad brister, inte
minst att kompassen är otroligt känslig för ytt-
re störningar s̊asom containrar, metallavfall el-
ler till och med andra fordon. Dessa brister har
gjort det önskvärt att utveckla ett bättre trög-
hetsnavigeringssystem.

STRF90 är redan utrustat med en rad olika
sensor som används för andra syften, bland an-
nat kan nämnas ett tv̊aaxligt gyroskop som an-
vänds för stabilisering av eldröret under färd.
Förhoppningen har varit att genom en kom-
bination av dessa sensorer kunna ge en bättre

1Om du till exempel befinner dig under ett tak är
det stor risk att det inte finns n̊agon mottagning.

2I stadsmiljö kan signalerna fr̊an satelliten studsa
mot husväggar och därmed ge en felaktig position.

estimerad position än det man hade f̊att av en-
bart NAV90. Att ta information fr̊an en mängd
separata instrument och kombinera dessa för
att skapa n̊agot som, i viss m̊an, är bättre än
de enskilda signalerna är vad som utgör grun-
den i sensorfusion.

Ett gyroskop mäter rotationshastigheter
och genom att använda dessa hastighetsför-
ändringar kan man använda gyrot för att be-
räkna fordonets bäring väldigt noggrant, för
att sedan använda fordonets hastighet för att
bestämma den tillryggalagda sträckan. Det
finns dock problem även med detta tillväga-
g̊angssätt; eftersom gyrot som STRF90 är ut-
rustat med endast mäter vinkelförändringarna
i tv̊a axlar, och eftersom det sitter p̊a själva
eldröret som ju rör sig, kommer information
om hur fordonet är orienterat i v̊ar tredimen-
sionella värld g̊a förlorad i vissa lägen.

Lösningen är paradoxalt nog att använda en
GPS, trots att m̊alet med tröghetsnavigering
var att estimera en position i situationer d̊a
det inte finns n̊agra GPS-mätningar tillgängli-
ga. Genom att räkna fram en position och rikt-
ning utan GPS och sedan korrigera dessa till-
st̊and, s̊a fort det finns GPS-mottagning, g̊ar
det mha ett Kalmanfilter att bygga ett trög-
hetsnavigeringssystem som fungerar s̊a bra att
det med lätthet kan ersätta dagens omoderna
NAV90 system.

S̊a hur sv̊art är det att veta exakt var man
befinner sig när man är ute i vildmarken, eller
i öknen, eller inne i en stadskärna? S̊a länge
man inte är utan GPS-mottagning i mer än
tio minuter i sträck3 s̊a är det med rätt verk-
tyg relativt enkelt, vilket är en uppmuntrande
tanke! �
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3Vilket sker väldigt sällan.
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