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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Försvarets materielverk samt Försvarsmakten och 
syftar till att undersöka noggrannheten, Target Location Error, vid inmätning av mål med 
eldledningsinstrument. Noggrannhet i målinmätningen är viktigt för att kunna använda systemet 
vid precisionsbekämpning av enskilda mål. Systemet som analyserats benämns i Sverige EOI 
(Eldlednings- och ObservationsInstrument) och slutlevererades till Försvarsmakten 2007. Vid 
målinmätning används först en GPS-mottagare för att ta fram systemets egenposition, därefter 
måste systemet med någon metod få ut en referensriktning mot norr och slutligen mäts målet in 
genom att riktningen, avståndet och höjdvinkeln bestäms. När alla parametrar är bestämda 
beräknas målets position av systemet. Den beräknade målpositionen överensstämmer sällan 
exakt med målets sanna koordinater på grund av inmätningsfel hos parametrarna. För att 
bestämma den totala inmätningsnoggrannheten måste dessa inmätningsfel analyseras. Utöver 
dessa parametrar beror även inmätningens precision på operatörens handhavande vilket är 
svårare att utvärdera. 

En repeterbar provmetodik har tagits fram där samtliga ingående parametrar dokumenterats. 
Metoden har använts vid olika praktiska prov som genomförts i samarbete med Artilleriets 
Stridsskola i Boden. Provdata har efter proven analyserats och systemets noggrannhet för olika 
systemkonfigurationer har bestämts både i bebyggelse och på övningsfält. För att minska 
målinmätningsfelet har alla ingående inmätningsparametrar undersökts vilket har lett till att ett 
antal förslag till förbättringar identifierats.  

Några av slutsatserna i rapporten är att systemet rätt använt är tillräckligt noggrant för att kunna 
användas vid målinmätning för precisionsbekämpning samt att måluttaget skulle förbättras 
ytterligare om eldledningsinstrumentets avståndsupplösning ökar. För detta krävs dock en 
tillräckligt noggrann metod, som exempelvis användning en gyrokompass, vid fastställande av 
referensriktning mot norr. För att undvika felaktigt handhavande samt felfunktioner på viktiga 
delar i systemet som orsakar sämre noggrannhet föreslås en provmetodik för certifiering av 
operatörer samt införande av funktionskontroller av riktningsgivaren.  

Förbättringsförslagen struktureras i tre kategorier, hårdvara, funktioner och användningsmetodik. 
Förslagen presenteras som rekommendationer för att ytterligare öka systemets 
inmätningsnoggannhet. 

 

 

  



 

 
 

 Master of Science Thesis MMK 2009:03 MCE 181
 

Target Location Error 
An Analysis of a Forward Observer System and 

Recommendations to Improve Targeting 

   
  Anders Ingelshed 

Approved 

2009-01-29 
Examiner 

Lars Hagman 
Supervisor 

Diana Malvius 
 Commissioner 

Swedish Defence Material 
Administration 

Contact person 

Elin Anderzon 

 
Abstract 
This Master Thesis has been conducted as an assignment of the Swedish Defence Material 
Administration and the Swedish Armed Forces and aims to examine the Target Location Error 
(TLE) of a Forward Observer System. The targeting accuracy of the system is vital if the system 
is to be used as a sensor for precision munitions. The analyzed system, EOI (FOI 2000), was 
delivered to the Swedish Armed Forces in 2007. The targeting sequence starts with deciding the 
position of the system with a GPS-receiver, continues with methods where the north direction is 
settled and ends by measuring the distance, direction and elevation to the target. When all 
parameters have been measured the system calculates the position of the target. The calculated 
co-ordinates are rarely consistent with the true co-ordinates because of parameter measuring 
errors. The combined measuring errors of the parameters are used to calculate the TLE of the 
system. Besides the measured parameters the operator’s handling of the system also affects the 
accuracy and these factors are more difficult to evaluate.  

A reproducible test method is presented where all measuring parameters are documented. The 
method is used during field tests of the EOI in co-operation with the Swedish Artillery School. 
The data from the tests is analyzed and the TLE of various configurations of the system has been 
computed, both in field and in urban environments. All the targeting parameters have been 
examined to find means to lower the TLE and some possible improvements have been identified.  

Some of the conclusions are that the EOI correctly used has sufficient accuracy to be used for 
precision targeting and if the distance measuring resolution was improved, the accuracy would 
improve even more. However, reliable north finding methods must be used to guarantee this 
accuracy. Bad operator handling and functional errors of vital components could also cause 
insufficient accuracy. Introducing tests to certificate the operators and implementing new 
functioning tests to the direction measurement component could address these problems.   
The presented recommendations to improve targeting are divided into three categories, hardware, 
functions and operating methods to be implemented by the Armed Forces. 
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Ordförklaring 
mils  Vinkelenhet som ungefär motsvarar en milliradian, det vill säga 1 mils är 1/6400 av 

en cirkel. En vinkel mätt i mils kan om avståndet är känt omvandlas till ett 
ungefärligt avstånd i sidled. Exempel: 3 mils en km bort motsvarar ett avstånd i 
sidled som är ungefär 3 m. 

TLE Target Location Error [m], ett radiellt mått på hur nära den sanna målkoordinaten 
som en målinmätningssensor kan positionsbestämma målet. Inom den angivna 
radien är sannolikheten att 50 % av alla målinmätningar finns. 

IR Beteckning på värmestrålning (inom det infraröda våglängdsområdet) som inte går 
att se med blotta ögat. Alla ytor har en viss temperatur och med en kamera som är 
anpassad för dessa våglängder kan en bild av dessa presenteras. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel beskrivs artilleriets utveckling, uppgiftsbeskrivningen med syfte, det 
analyserade systemet samt gjorda avgränsningar. Foton utan referenshänvisning är tagna av 
författaren. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrundsavsnittet beskriver hur artilleriet har utvecklats från att enbart bekämpa ytmål utan 
större krav på noggrannhet vid målinmätningen till att även kunna verka mot enskilda mål 
med krav på noggrannhet. 

1.1.1 Artillerifunktionen i Försvarsmakten 
Traditionellt har Försvarsmakten använt artillerifunktionen för att skjuta ett flertal granater 
som understödjande eld och bekämpa målområden stora som fotbollsplaner, så kallade ytmål. 
Flera pjäser har använts vid insatsen och kravet på hur väl detta mål angetts har då varit ett 
radiellt fel på mindre än 30 m. Om de första skotten ändå missat målområdet har sedan 
eldledaren kunnat meddela granatbrisadernas felläge till det skjutande förbandet som 
korrigerat pjäsernas inställning och sedan skjutit igen. Den traditionella användningen 
illustreras i figur 1 som också visar grundelementen i bekämpningssystemet (Försvarsmakten, 
2007 a) som består av:  

o Mål eller målområde som bekämpas 
o Sensor som anger målets position  
o Skjutande förband 

 
Figur 1. Traditionell användning av artilleri där målområdet är stort som en fotbollsplan. 

Foto: Försvarsmakten (2008), bild: Försvarsmakten (2007 a). 

Framtidens fokus på internationella insatser i alla konfliktnivåer gör att bekämpningsinsatsen 
måste kunna varieras. Utöver den traditionella yttäckande bekämpningen skall även insatser 
kunna ske på hela konfliktskalan ner till enskilda mål där skador på annat än det avsedda 
målet minimeras (Mårtensson, 2006). Vikten av att kunna träffa ett specifikt mål betonas i 
detta sammanhang av Försvarsmakten (2006): 

Förmåga till graderad verkan och undvikande av oavsiktlig sidoverkan bör fortsatt utvecklas och 
införas, där precision är en av förutsättningarna för uppnå detta. 

1.1.2 Precisionsbekämpning av mål 
Segerman (2004) definierar precisionsbekämpning som förmågan att träffa och slå ut ett på 
förhand utvalt specifikt mål. Dessa punktmål kan vara rörliga och eller fasta och består främst 
av fientliga fordon och soldater. Enligt honom har de bekämpningssystem som finns idag i 
Försvarsmakten brister i förmågan till precisionsbekämpning. En av flera lösningar som enligt 
honom bör vara användbara vid precisionsbekämpning är den GPS-styrda (Global Positioning 

Eldledare  
(Sensor) 
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System, satellitnavigeringssystem) artillerigranaten Excalibur eftersom artilleriplattformen 
som avfyrar Excalibur även kan utnyttjas för understödjande eld. 

Excalibur är en 155 mm artillerigranat som skjuts upp i en ballistisk bana av en artilleripjäs 
och sedan glidflyger mot inprogrammerade målkoordinater med hjälp av en GPS-mottagare i 
granaten. Granaten tillverkas av amerikanska Raytheon som har Bofors Defence som partner 
och underleverantör. Försvarets materielverk (FMV) och US Army deltar i utvecklingsarbetet 
i syfte att de respektive ländernas försvarsmakter ska anskaffa Excalibur (FMV, 2008 a). 

För att träffa ett punktmål krävs att sensorn som anger målets position (målkoordinater) har en 
förmåga att noggrant mäta dessa koordinater. I denna rapport anges denna noggrannhet som 
Target Location Error (TLE) och är en cirkelradie i horisontalplanet som omfattar 50 % av 
alla målinmätningar. Kravet på sensorn för att kunna sätta in Excalibur mot mål som kräver 
en direktträff är ett TLE på mindre än 10 m (US DoD, 2006). 

Excalibur landar nästan rakt ovanifrån på det angivna målet och träffar den angivna 
målkoordinaten inom 10 m enligt Raytheon (2008). Granatens träffnoggrannhet kallas inte 
TLE utan benämns Circular Error Probable (CEP) vilket i denna rapport betecknar den 
horisontella radien runt den angivna målkoordinaten där 50 % av granaterna hamnar. CEP 
beror av spridningar från de skjutande förbandens eldrörssystem samt granaternas förmåga att 
träffa angivna koordinater.  

Allmänt kan sägas att granater som avfyras har olika medel för att nå och hitta målet och 
bland annat finns följande: 

o Ostyrda. De traditionellt använda granaterna har ingen egen förmåga att styra mot målet. 
De tar hjälp av fasta fenor (granatkastargranater) eller av rotation som kommer av 
skruvformade räfflor i utskjutningseldrören för att stabilisera sin bana efter utskjutning. 

o Målsökande. I denna kategori finns bland annat granater med optroniska målsökare, som 
känner av målets infraröda signatur alternativt radarmålsökare eller lasermålsökare 
(Segerman, 2004). 

o GPS-styrda. Programmeras att styra mot en angiven målkoordinat där granatens CEP 
beror av tre fel: GPS-systemets noggrannhet, granatens egna navigationssystems 
styralgoritmer och noggrannhet samt styrsystemets snabbhet för styrkorrigeringar som 
beror av styrfenornas storlek (Lewin, 2008 a). 

1.2 Uppgiftsbeskrivning 
Uppdragsgivare till examensarbetet är FMV som är en statlig myndighet som främst anskaffar 
materiel till Försvarsmakten men även andra myndigheter som Polisen, Tullen och 
Kustbevakningen. Anskaffningsorganisationen på FMV är organiserat i sex 
anskaffningskontor (AK) som ansvarar för anskaffning i respektive ansvarsområden: mark, 
sjö, flyg och rymd, ledningssystem, logistik samt gemensamma myndighetsuppdrag (FMV, 
2008 b). Examensarbetet genomförs inom AK Mark på enheten för Indirekt Eld (IE) som 
ansvarar för anskaffning av materiel inom artilleri-, granatkastar- och eldledningsområdet. 
Med indirekt eld och indirekt bekämpning menas system där det skjutande förbandet inte 
själva ser målet de skjuter mot (Försvarsmakten, 2007 a). 

Utvecklingen av det i examensarbetet undersökta Eldlednings- och observationsinstrumentet 
(EOI) inleddes redan i slutet av 1990-talet och de grundläggande kraven på systemet 
formulerades tidigt (Kollin, 2008 a). Då fanns begreppet precisionsbekämpning inte i de 
militära styrdokumenten och därmed fanns inga krav på TLE mindre än 10 m. Dock har det 
visat sig vid de prov som genomfördes vid den begränsade kravspecifikationsverifieringen att 
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systemet har potential att klara dessa krav (Norwegian Defence Logistical Organisation/Land, 
2000).  

1.2.1 Examensarbetets syfte 
Inom Försvarsmakten är Artilleriregementet A9 i Boden, där Artilleriets Stridsskola (ArtSS) 
ingår, ansvarigt för utveckling av metoder och materiel inom indirekt bekämpning. Behovet 
av förmåga till noggranna målinmätningar för precisionsbekämpning definierades senare än 
EOI-systemets kravspecifikation. Därför har frågan väckts på A9 om EOI-systemet är 
tillräckligt noggrant för att kunna använda det för precisionsbekämpning. Utöver detta vill A9 
även att faktorer som minskar TLE identifieras.  

Syftet med examensarbetet är att på uppdrag av FMV/IE och Försvarsmakten undersöka hur 
noggrant EOI-systemet är och att fastställa om TLE är tillräckligt litet för att kunna 
precisionsbekämpa specifika mål. Ytterligare syften är att identifiera tekniska och metodiska 
förbättringar som minskar TLE samt att beskriva viktiga faktorer i kommande anskaffningar 
av nya målinmätningssystem. Nedan presenteras frågorna som avses avhandlas under arbetet: 

o Hur kan ett målinmätningssystems noggrannhet vid målinmätning provas och 
analyseras? 

o Vilket TLE har EOI-systemet? 

o Är TLE tillräckligt litet för att kunna använda systemet som sensor vid 
precisionsbekämpning? 

o Vilka systemkombinationer och referensriktningsmetoder ger minst TLE? 

o Som ett underlag för nyanskaffning vilka enskilda faktorer vid inmätningen 
påverkar TLE mest? 

o Vilka tekniska (hårdvara och funktioner) förbättringar minskar TLE? 

o Hur ska Försvarsmakten hantera EOI-systemet för att minimera TLE? 

1.3 Problemområdet 
Problemområdesavsnittet beskriver systemet som examensarbetet fokuserar på samt 
åskådliggör komplexiteten i produktutvecklingsarbetet. 

1.3.1 Försvarsmaktens EOI  
En översiktsbild över systemet och de viktigaste tilläggskomponenterna visas i figur 2 
(Försvarsmakten, 2007 b, 2007 c). 
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Figur 2. Översiktsbild på EOI-systemet med huvudkomponenterna visade. (Försvarsmakten 

2007 b, 2007 c) 

Komponenterna beskrivs i korthet uppifrån och ned (Försvarsmakten, 2007 b): 

1. LaserAI (LaserAvståndsInstrument), med en kikare som har två förstoringslägen (7 
och 12 gånger) och som används för att lokalisera och observera mål, eldledning och 
avståndsmätning samt kommunikation med externa enheter. LaserAI kan användas 
antingen som en fristående enhet eller tillsammans med övriga komponenter i 
systemet. Det finns en inbyggd digital magnetkompass (DMC) som kan användas för 
att ta fram riktningen till målen som ska mätas in. När hela systemet är 
sammankopplat styrs det genom laserAI.  

2. IR-kamera (InfraRöd kamera), som används för att observera måls och omgivningens 
värmestrålning vilket kan ske i dagsljus och i mörker.  

3. Goniometer, som mäter riktning och höjdvinkel till målet och överför dessa data till 
laserAI. 

4. Tripod, som goniometern monteras på. Det finns även en monopod som kan användas 
med laserAI eller IR-kameran separat. Vid gruppering av systemet skall tripodfötterna 
tryckas ned ordentligt i underlaget för att undvika oönskad glidning. 

5. Gyrokompass.1 Beräknar riktningen mot norr genom att känna av jordens rotation. Ett 
fåtal gyrokompasser anskaffades till den Nordiska stridsgruppen som var insatsberedd 
under våren 2008 (Kollin, 2008 a). 

6. Gyrotripod. Används när gyrokompassen utnyttjas till systemet. 

För egenpositionsbestämning av systemet har hittills en civil GPS-mottagare (Garmin 
GPSmap 76S) använts. Denna är konfigurerad så att den kan ta in referenssignaler 
(Differentiell GPS – DGPS) från offentliga satellitbaserade stödtjänster vilket gör 
positionsbestämningen noggrannare (Trehn, 2006). Det finns en militär GPS-mottagare, GPS 
08, som skall användas med systemet men den har inte hunnit bli införd under tiden för 
examensarbetet varför den civila mottagaren användes. Den militära mottagaren är framför 

                                                 
1 Under provperioden fanns en gyrokompass tillgänglig. 

1. LaserAI  
 
 

2. IR-kamera 
 
 
3. Goniometer   5. Gyrokompass 
                          6. Gyrotripod 
      
 
4. Tripod 
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allt mer robust och skall klara av att ta emot signaler i GPS-störd miljö (Andersson, 2008). 
Utöver nämnda komponenter finns även en fältdator som tillhör systemet för kommunikation 
och en laserbelysare som skall användas för att möjliggöra utpekning av mål för projektiler 
och robotar som kräver invisning (Kollin, 2008 a).  

1.3.2 Beskrivning av funktioner 
LaserAI 

• Avståndsmätningen görs med en ögonsäker laser som har en upplösning på + 5 m. 
Ögonsäkerheten bidrar till att laserlobens storlek är större än om den hade haft en 
ögonskadlig intensitet. Den ögonsäkra laserlobens diameter motsvarar 1,5 m på 1 km 
avstånd jämfört med den ögonskadliga som motsvarar 0,3 m (Kollin, 2008 b). Den 
stora upplösningen på avståndsmätningen kommer från krav som definierades 1998 
när systemet enbart behövde presentera målkoordinaterna med 10 m noggrannhet 
istället för nu med meternoggrannhet (Hansson, 2008).  

• Beroende på laserlobens storlek, mätmiljön och målets yta kan fler avstånd presenteras 
för operatören eftersom laserstrålen även reflekteras mot andra föremål i omgivningen 
framför och bortom målet. För att begränsa antalet ekon kan operatören ställa in ett 
maximalt och ett minimalt uppskattat avstånd så att enbart rimliga avstånd presenteras. 
För att ta fram dessa avstånd använder operatören sin karta (med en skala på 1:50000) 
och eventuellt tydliga andra mål som ligger på ungefär samma avstånd som målet 
(Försvarsmakten, 2007 b).  

• När avståndsmätningen initieras tar det cirka en sekund från det att 
laseravfyrningsknappen släppts upp tills dess själva mätningen görs, eftersom lasern 
måste laddas upp till tillräcklig effekt först. När mätningen är gjord presenteras målets 
avstånd, d, riktning, Riinmätt, och elevationsvinkel, el, i förhållande till horisontalläget. 
Om flera rimliga avstånd presenteras kan dessa slås ihop så att ett avståndsmedelvärde 
bildas och en medelkoordinat för målet beräknas. (Försvarsmakten, 2007 a) 

• I det vänstra okularet visas det windowsbaserade användargränssnittet där alla 
inmätningar och operationer görs. Utöver detta presenteras även IR-kamerans bild i 
detta okular. (Försvarsmakten, 2007 a) 

• I det högra okularet visas en streckplatta med en kvadrat i centrum som används som 
riktmedel när operatören vill mäta in ett mål eller referenspunkt. Streckplattans 
hjälplinjer och kvadratens storlek kan hjälpa operatören att bilda sig en uppfattning av 
det ungefärliga avståndet till målet om målets storlek kan uppskattas (Försvarsmakten, 
2001). 

GPS-mottagaren 

• Den garanterade positionsnoggrannheten för Garmin GPSmap 76S DGPS är mindre 
än 3 m (Garmin, 2008) och för GPS 08 är noggrannheten mindre än 2,3 m (Rockwell 
Collins, 2007).  

1.3.3 Systemkombinationer av EOI 
Eftersom EOI-systemet är konstruerat för att fungera i olika systemkombinationer anges de 
olika kombinationerna nedan: 

Kombination 1: LaserAI 

Kombination 2: LaserAI och Monopod  
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Kombination 3: LaserAI och IR-kamera 

Kombination 4: LaserAI, IR-kamera och Monopod  

Kombination 5: LaserAI, IR-kamera, Goniometer och Tripod 

Kombination 6: LaserAI, IR-kamera, Goniometer, Gyrokompass och Gyrotripod. Montering 
av denna kombination visas i figur 3. 

    
Figur 3. Monteringsordning av kombination 6. Bild på enbart gyrotripoden saknas. 

1.3.4 Grunder målinmätning 
Först monteras den av operatören valda systemkombinationen. För att kunna genomföra 
målinmätningarna krävs att operatören lägger in systemets egenposition i laserAI. I 
examensarbetet kommer värdena för ytkoordinaterna från GPS-mottagaren medan höjdvärdet 
kommer från höjdkurvorna som operatören avläst från fältkartan över området.  

Utöver detta krävs även att norriktningen anges med någon av följande metoder 
(Försvarsmakten, 2007 b): 

o Referensriktningsmetod 1, Point-to-point, standardmetod när moln skymmer himlen: 
En referenspunkt i terrängen minst 5 km bort avläses grafiskt från kartan och mäts in 
med laserAI. Denna metod ger enligt Försvarsmakten (1995) en riktningstolerans som 
är 5 mils. Den kvadratiska riktpunkten på streckplattan i laserAI riktas mot 
referenspunkten, lasermätningen genomförs, när lasern initieras mäts avstånd, 
riktning- och höjdvinkeln och presenteras i laserAI. Med denna inmätning beräknas 
därefter riktningen mot norr av systemet. 

o Referensriktningsmetod 2, Bäringsbestämning mot himlakropp, standardmetod vid 
klart väder: Genom att använda någon synlig känd himlakropp kan en programvara i 
laserAI användas som beräknar riktningen mot norr. Denna metod ger enligt 
Försvarsmakten (1995) ett fel som är runt 0,3 mils. Denna metod prövades inte under 
examensarbetet på grund av rådande väderförhållanden under proven. 

o Referensriktningsmetod 3, Gyrokompass: Känner av jordens rotation och beräknar 
norriktningen utifrån detta. Denna metod ger enligt instruktionsboken en tolerans som 
är ungefär 0,667 mils (Försvarsmakten, 2007 c). 

o Refererensriktningsmetod 4, Digital magnetkompass (DMC), den inbyggda 
kompassen i laserAI: Om ingen av ovanstående metoder kan användas utnyttjas DMC. 
Denna metod ger enligt instruktionsboken en referensriktningsnoggrannhet som är 5 
mils. DMC påverkas av magnetism och elektriska strömmar vilket gör att en 
kalibrering är nödvändig. Kalibreringen utförs genom att laserAI roteras ett varv i 
båda riktningarna och vinklas både snett uppåt och nedåt. DMC kan trots kalibreringen 
påverkas om den magnetiska miljön förändras, exempelvis om operatören flyttar en 
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skruvmejsel av järn från höger bröstficka till vänster bröstficka (Försvarsmakten, 2007 
b). 

När norriktningen beräknas utses ett referensobjekt i terrängen, och vinkeln från norriktningen 
till objektet mäts. Denna referensriktning benämns i rapporten Gri, och är i princip den 
riktning som faställer var norr finns. Därefter kan målinmätningarna påbörjas med inmätning 
av avstånd, d, riktning från referensriktningen, Riinmätt, och höjdvinkeln från horisontalplanet, 
el. Värt att notera är att systemet mäter riktningen Riinmätt från norr men i beräkningarna i 
rapporten används differensen mellan Riinmätt och Gri eftersom detta är det egentliga måttet på 
riktningsinmätningen. I analysen av målinmätningarna har enbart de avstånd till målen, som 
systemet presenterat, som varit närmast de sanna avstånden använts för att minimera felet 
operatörernas avståndsval orsakar.  

En översiktsbild över de faktorer som påverkar målinmätningen visas i figur 4. Utöver dessa 
finns även operatörsberoende faktorer som exempelvis operatörens färdighet att använda 
systemet, fysiska begränsningar och koncentration under inmätningen. 

 
Figur 4. De påverkande faktorerna vid målinmätning, den gröna lastbilen utgör det specifika 

målet. 

När operatören valt ett rimligt avstånd räknar systemet ut målets placering och avrundar 
målkoordinaterna till närmaste hela meter i koordinatsystemet. Målinmätningen kan sedan 
skickas till det skjutande förbandet med en radio via fältterminalen antingen som beräknade 
målkoordinater eller som de inmätta variablerna beroende på vilket format det skjutande 
förbandet efterfrågar (Forsberg, 2008). 

1.3.5 Översiktlig projektbeskrivning 
Informationen om den översiktliga projektbeskrivningen erhölls under ett samtal med EOI-
systemets projektledare på FMV (Kollin, 2008 a, c). De stora aktörerna i 
produktutvecklingsarbetet för EOI visas i figur 5. Projektet startade runt 1996 när 
representanter från Sveriges och Norges försvarsmakter upptäckte att de på var sitt håll 
genomförde studier för att ta fram ett nytt eldledningsinstrument för artilleriet. 
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Figur 5. Kontaktytor mellan de stora aktörerna i EOI-projektet. 

Genom respektive länders materielanskaffningsorganisationer etablerades att avtal om 
gemensam utveckling av ett Eldlednings- och Observationsinstrument (EOI) i november 
1998. Norges motsvarighet till FMV, Hærens Forsyningskommando (HFK) som senare bytte 
namn till Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO), ledde projektet eftersom Norge hade 
huvudansvaret. 

Under kravspecifikationsarbetet användes kompetensområden på FMV inom exempelvis 
GPS, laser, optik, optronik och IR i studier för att skapa en så utförlig bild av vad systemet 
borde kunna prestera. En kravspecifikation presenterades år 2000 på Indirect Fire Symposium 
i Shrivenham. I mitten av 2001 skickades anbudsinfordran ut och efter noggrann utvärdering 
gick kontraktet som systemleverantör till Simrad Optronic ASA (numera Vinghøg AS) som 
kallar systemet FOI 2000. Under 2002 genomfördes hårdvaruprov och utbildningar på 
systemet med deltagande av en norsk-svensk användargrupp. Systemets grundkoncept fanns 
framtaget i en prototyp, men var nödvändigt att modifieras för optimal användarvänlighet, 
funktion och prestanda. Under 2003-2004 genomfördes vidareutveckling av systemet med 
bland annat ytterligare funktioner som att kunna utnyttja systemet till avståndsavfyrning av 
fordonsminor och skjutning mot rörliga mål.  

Under 2006 genomfördes ytterligare utbildning på systemet och en genomförbarhetsstudie för 
att kunna införa en laserbelysare som ytterligare en komponent genomfördes. Mellan 2006 
och 2007 serielevererades alla system till Försvarsmakten. Till skillnad från det norska 
försvaret köpte Sverige inte in några gyrokompasser till sina system utöver ett de fyra som 
tillfördes den nordiska stridsgruppen (NBG08, Nordic BattleGroup 2008). Under 2009 skall 
samtliga system genomgå grundtillsyn hos Saab Aerotech. Över tiden har FMV behövt 
kontrollera med Regeringen att avtal med aktörerna får ingås. 

För att ge en uppfattning av komplexiteten i projektet visas några av de inblandade och deras 
befattningar samt roller inom Försvarsmakten, FMV och Vinghøg i figur 6 till 8. Norska 
försvaret använder sig av motsvarande organisationer i sin materielanskaffning.  

Inom Försvarsmakten finns en materielsystemsansvarig (MSA) på Högkvarteret (HKV) som 
administrerar de ekonomiska medlen för projektet. MSA ansvarar för att ta fram operativa 
förmågekrav på den materiel som skall anskaffas av FMV. På ArtSS finns en 
systemföreträdare som ansvarar för systemet inom Försvarsmakten och denne har kontakt 
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med användarna på de förband och skolor som använder systemet. För transporter mellan 
förband och till centrala verkstäder används Försvarsmaktens logistikorganisation (FMLOG). 
På FMV inom Indirekt Eldenheten finns även andra anskaffningsprojekt utöver EOI. 

 
Figur 6. Intressenter inom Försvarsmakten. 

 
Figur 7. Intressenter inom FMV. 

Vinghøg är systemleverantör och har det sammanhållna systemansvaret, men anlitar ett antal 
andra företag som underleverantörer för olika delkomponenter i systemet. I figur 8 visas även 
leverantörer till komponenter som inte tas upp i större utsträckning i rapporten. 
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Figur 8. Representanterna inom industrin. 

Projektet har inneburit en mycket komplex produktutveckling i många led där användarna i 
Försvarsmakten och norska Hæren är slutkunderna. Många tillfällen har förekommit när 
parterna har fått enas om kompromisser. På grund av projektets långa genomförandetid har 
dessutom flera av befattningshavarna växlat. 

1.4 Avgränsningar 
o Inom ramen för den tillgängliga tiden för examensarbetet har fokus varit på de 

systemkombinationer (kombination 5 och 6) som är mest troliga att de ger god 
noggrannhet (Forsberg, 2008). Övriga kombinationer prövas i förekommande fall 
enbart översiktligt. 

o Inför proven fanns en eldledningsgrupp tillgänglig från Artilleriregementet bestående 
av sex soldater varav tre var utbildade EOI-operatörer. För att kunna göra 
kontinuerliga målinmätningar använde gruppen två EOI-system från det egna 
förbandet. Vid felfunktion på någon komponent utnyttjades reservkomponenter från 
ArtSS. Eftersom soldaterna befann sig i slutfasen av sin värnplikt, innefattande 
slutövningar och avslutande materielvård, var tiden för tillgängliga operatörer 
begränsad.  

o Analys av noggrannhet avgränsas till TLE i horisontalplanet främst för att Excalibur 
träffar målet ovanifrån men även för att den externa GPS-mottagaren inte hade 
förmåga att mäta in höjdkoordinater.  

o Eftersom prov och analys av TLE för EOI-systemet efterfrågats har systembeskrivning 
och systemanalys inte genomförts i någon större utsträckning. Eftersom systemet 
består av så många komplexa delsystem har nyttan med att se på målinmätningarnas 
resultat som helhet ansetts vara mer viktigt än detaljer på delsystemnivå. 
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2 Referensram 
Referensramen beskriver teorier för systemanalys, intressanta rapporter om ämnesområdet 
samt grunderna för den statistikbehandling som genomförs i rapporten. 

2.1 Analys av ett system 
För att analysera ett system har ett antal områden som är relevanta funnits i litteraturen. Dessa 
beskrivs mer utförligt i denna del av referensramskapitlet. 

2.1.1 Systemdesign  
När det gäller det generella kravhanteringsarbetet för ett system nämner Blanchard och 
Fabrycky (2006) att det måste finnas: 

o Definitioner av systemprestanda och effektivitetsfaktorer, användningsprofilen för 
systemet och systemkrav som användningsvillkor, användningscykler samt hur systemet 
skall hanteras. 

o Definitioner av systemets operativa livscykel, det vill säga hur länge systemet skall finnas 
i den tänkta organisationen och hur länge det skall vara operativt. 

o Definitioner av hur miljön ser ut där systemet skall användas och servas som exempelvis 
värme, kyla, fukt, grus, vibrationer, stötar. Detta måste bestämmas för alla tänkbara 
situationer från transporter till underhåll och förvaring. 

2.1.2 Operatörsfaktorer 
Det är också viktigt att identifiera vilka användargränssnitt som krävs för att operatören 
effektivt ska kunna använda systemet samt vilka krav som operatören har på sig. Ett 
hjälpmedel som Blanchard och Fabrycky (2006) föreslår är att beskriva sambanden mellan 
systemets operationella krav samt funktioner och operatörernas uppgifter, färdigheter, 
utbildning samt utvärderingsverktyg. Sambanden fungerar som stöd för 
utbildningsutformning och operatörsutvärdering och visas i figur 9. 

 
Figur 9. Nedbrytning av systemets operationella krav till operatörsfaktorer, översatt från 

Blanchard och Fabrycky (2006). 

2.1.3 Grundupplägg prov 
Blanchard och Fabrycky (2006) definierar prov av färdigutvecklade system som typ 4-test när 
det är aktuellt att skapa sig mer kunskaper av systemet inom ett speciellt område som i 
examensarbetets fall är målinmätningsnoggrannheten. Det är först när systemet har levererats 
till användaren som systemets kapacitet kan provas i rätt sammanhang. Systemet klarar 
förhoppningsvis av ställda krav, men proven skapar också möjligheter att identifiera 
förbättringspunkter i grundläggande funktioner eller i frågor om hantering och underhåll. 
Provens primära mål är att visa hur systemet fungerar i sin tänkta miljö men provens 
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sekundära mål är även att identifiera problemområden och faktorer som har 
förbättringspotential. 

Som grund för experimentella prov anger Wickens, Lee, Liu och Becker (2004) fem steg: 

1. Definiera problemet och hypoteser. Hypoteser för samband mellan olika variabler ska 
formuleras samt definiering av prov och experiment som fastställer om sambanden 
faktiskt existerar. 

2. Specificera provplanen. Här skall variablerna beskrivas så ingående som möjligt samt 
vilka åtgärder som operatören skall utföra.  

3. Genomför studien. Finns osäkerheter inför studien bör en pilotstudie utföras där alla 
ingående variabler och operationer kan granskas i en mindre skala. När allt är 
kontrollerat kan den stora studien utföras och data insamlas. 

4. Analysera data. I provet mäts alla variabler och dessa behandlas statistiskt samt 
analyseras enligt de modeller som identifierats i hypoteserna. 

5. Dra slutsatser. Slutsatser som beskriver orsaker och verkan av variablerna i provet 
skall presenteras. På den enklaste nivån av slutsatser skall modellen granskas om den 
stämde. På högre nivåer bör även underliggande orsaker till utfallet användas i 
framtagandet av användbara generella principer och riktlinjer. 

Blanchard och Fabrycky (2006) beskriver hur systemprov kan läggas upp, och infört i 
Wickens m.fl. (2004) grund för experimentella prov bör dessa hamna i steg två: 

o Val av provobjekt. Det är viktigt att definiera vilka system (individnummer) och 
systemkombinationer som skall användas under proven så att systemen är så 
representativa som möjligt.  

o Test och evalueringsmetoder. Genom att bestämma hur proven skall genomföras, det vill 
säga vilka metoder operatören skall använda, och vad som skall dokumenteras kan 
personliga misstag som stör provanalysen minimeras. 

o Val av provplats. För att kunna prova systemet i olika miljöer och situationer bör flera 
provplatser användas. En detaljerad beskrivning av provplats och provmiljö bör vara med 
i provdokumentationen. 

o Provpersonal och utbildning. Personalen som genomför proven bör ha liknande förmågor 
som de som är tänkta att använda systemet. Genom att använda personer som redan är 
utbildade på materielen och använder den i sin verksamhet minskas tiden för att instruera 
personalen i vad de skall göra.  

Ovanstående punkter kan sättas i samband med Ringströms (1995) beskrivning av det som 
provskaparen måste beakta vid specificeringen av provplanen: 

o Mätobjekt. Beskriv vilka parametrar som skall undersökas. 

o Mätutrustning. Beskriv systemet som skall genomföra proven, dess specifikationer, 
noggrannhet och prestanda. 

o Mätmiljö. Beskriv omgivningen och de faktorer som kan påverka system och operatör. 

o Mätmetod. Det som styr val av mätmetod är bland annat kravet på noggrannhet, tids- och 
ekonomiska begränsningar samt även mätmiljön. 

o Databehandling. Beskriv hur mätdata skall behandlas och analyseras för att slutsatser ska 
kunna dras. 



  

 15

En viktig förberedelse inför systemproven är att identifiera vilka faktorer som måste mätas så 
att inte onödiga faktorer behöver ta upp tiden för provpersonalen. När faktorerna som skall 
mätas är fastställt ska sedan former för dokumentation och analys bestämmas. Själva 
datainsamlingen måste vara enkel att förstå och genomföra även i miljöer som regn, kyla och 
snö. Det är också viktigt att provpersonalen som skall utföra proven får en genomgång av vad 
de skall göra och att de har motivation att genomföra alla provmoment (Blanchard och 
Fabrycky, 2006). 

2.1.4 Analys av provresultat 
När datainsamling och analys av data är genomförd är det viktigt att snabbt och korrekt 
rapportera resultaten till beställaren av proven så att rätt åtgärder kan utföras. Hela kedjan från 
prov till eventuellt åtgärdande av problem visas i figur 10 (Blanchard och Fabrycky, 2006). 

 
Figur 10. Hur erfarenheter av systemanvändning och prov kan användas för att göra 

förändringar, översatt från Blanchard och Fabrycky (2006). 

2.2 Rapporter om målinmätningssystem 
Under litteratur- och rapportstudien som genomfördes inför examensarbetet identifierades 
några texter som belyser området. I analyskapitlet används dessa som utgångspunkter när 
resultatet av proven diskuteras.  

2.2.1 Målinmätningsnoggrannhet inom NATO 
Enligt det amerikanska reglementet för användning av Excalibur (US DoD, 2006) har de 
flesta av de målinmätningssystem NATO förfogar över ett TLE mellan 8 och 20 m och är 
monterade på stridsfordon. Utöver detta finns ett antal obemannade flygande farkoster som 
kan användas för att bestämma målkoordinater. Ett mycket noggrant ej fordonsburet system 
som amerikanska trupper använder heter Precision Strike Suite for Special Operations Forces 
(PSS-SOF) som har ett TLE på mindre än 6 m. Samma amerikanska reglemente nämner också 
att om en målinmätning är osäker kan inmätningssystemet sidoförflyttas minst 100 m för 
verifiering av målkoordinaten. PSS-SOF kräver dock tillgång till ett tredimensionellt 
dataunderlag av terrängen och byggnader vilket i sin tur kräver att omgivningen har 
satellitfotograferats och bearbetats (military.com, 2008). 

Department of the Army (2008) sände i augusti 2008 ut en offentlig förfrågan och i denna 
beskrivs önskade allmänna krav på ett nytt målinmätningssystem. Det presenteras en 12-
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punktslista med specifika områdeskrav varav några för rapporten relevanta beskrivs. Bland 
annat vill de att systemet skall ha ett integrerat dag- och nattsikte, en ögonsäker 
laseravståndsmätare, störningssäker GPS och en riktningsgivare som inte är baserad på 
magnetisk kompassteknologi. Lägsta krav på TLE för det nya systemet är 12 m på 4 km (med 
3 mils referensriktningsnoggrannhet) men önskan finns att systemet skall ha ett TLE på 4 m 
på 4 km (med 1 mils referensriktningsnoggrannhet). Systemet skall kunna användas på tripod 
samt underlag motsvarande en sandsäck och önskan finns att det ska kunna användas 
handhållet. Kikaren måste ha en förstoring på 7 gånger och operatören bör kunna välja mellan 
7 och 15 gångers förstoring. Avståndsmätningskravet är att kunna avståndsbestämma ett 2,3 x 
2,3 m NATO standard stridsvagnssiluett på 4 km avstånd, men bör även kunna göra detta på 
upp till 10 km.2  

2.2.2 Exempel på genomförda amerikanska prov 
En amerikansk undersökning av ett handhållet laser kommunikations- och 
positionsbestämningssystem har identifierat några problemområden vid målinmätning (Chan, 
Rivers och Harris, 1998). Dels skiljde sig avståndsinmätningen, som hade en noggrannhet på 
+ 2 m, i genomsnitt 37,5 m med de sanna avstånden vilket författarna ansåg främst berodde på 
att den 1,5 mrad stora laserloben riktades lite fel så att fel avstånd reflekterades tillbaka. Som 
en lösning på detta problem föreslår de att medelvärdet av flera mätningar ska användas. En 
annan lösning är att avståndsinmätningen presenterar fler än ett registrerat avståndseko, som 
uppstår på grund av reflektioner från andra objekt framför eller bakom målet, så att operatören 
kunde välja det lämpligaste beroende på hur målområdet ser ut. Det andra problemet var att 
riktningsinmätningen hade ett 7,7˚ medelfel (360˚-skala) som bland annat berodde på 
operatörernas val av observationsplats och bristande färdighet att genomföra kalibrering av 
den använda digitala magnetkompassen. Utöver problemområdena visades exempel på hur en 
provplats kan se ut med en central plats där systemet är grupperat och ett antal mål med olika 
utseenden och placeringar med varierande riktningar och avstånd. 

En annan amerikansk undersökning av hur olika operatörers förmåga att upptäcka mål med 
IR-utrustning visar att förmågan skiljer sig mycket mellan operatörerna (Mazz, 1996). Även 
om hälften av operatörerna alltid upptäckte målen så fanns det en andel operatörer som sällan 
upptäckte målen. 

2.2.3 Rapporter från Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) 
Andersson, Hörberg och Sandberg (2007), som undersöker felkällor vid invisning och 
målpositionsbestämning, visar att precisionen i målinmätningen påverkas utöver 
inmätningsinstrumentet både av omgivningsfaktorer och operatörens förmåga att hantera 
mätinstrumentet. De kommer även fram till att det krävs en grafiskt presenterad feedback på 
inmätningarna för att operatörerna ska kunna bedöma sina genomförda mätningars precision. 
Den i studien använda elektroniska magnetkompassens riktningsmätningar konstateras kunna 
påverkas av: 

o Kompassens interna onoggrannhet. 

o Störningar i magnetfältet som orsakas av lokala störkällor som exempelvis järn- och 
metallföremål. 

o Störningar från elektriska fält som kommer från bland annat strömförande föremål. 

Henriksson, Lindgren och Wikström (2005) undersöker noggrannheten vid lägesbestämning 
med hjälp av radarsignalspaning och presenterar en användbar beräkningsmodell för TLE 

                                                 
2 Författaren har i sin informationssökning under examensarbetet inte funnit några svar på denna förfrågan. 



  

 17

utifrån ett datamängd av målinmätningar. Noggrannheten för dessa målinmätningar kan 
beskrivas av en felellips (även kallad kovariansellips som beror av flera felfaktorer). FOI-
rapporten använder begreppet CEP för sensorn vilket i detta examensarbete är detsamma som 
TLE. Beräkningsmodellen som används i FOI-rapporten kommer från Torrieri (1984) och 
omvandlar felellipsens halvaxlar, σmax och σmin enligt figur 11, till ett TLE som markeras som 
en röd cirkel i figuren.  

 
Figur 11. Inmätningarna ger upphov till ett ellipsformat utfall där halvaxlarna används vid 
beräkning av det rödmarkerade TLE. N och E representerar det aktuella koordinatsystemet. 

Felellipsen förutsätts komma från en tvådimensionell normalfördelning för att beräkningarna 
skall gälla. Är fellipsen mycket avlång är dock metodens resulterande TLE inte ett bra mått på 
noggrannheten på grund av att det uppstår ett omvandlingsfel. FOI-rapporten visar dock att så 
länge kvoten mellan felellipsens halvaxlar inte understiger 0,1 är detta fel mindre än 10 %. 
Med dessa förutsättningar beräknas TLE enligt ekvation 1 (Bilaga 1). 

2.3 Allmän statistik 
I denna rapport är begreppet standardavvikelse, σ, centralt eftersom beräkningsmodellerna 
använder sig av detta spridningsmått. Standardavvikelsen, som beräknas i ekvation 2 (Bilaga 
1), är ett mått på precisionen (spridningen) runt ett medelvärde och påverkas enbart av 
normalfördelade slumpmässiga fel enligt Blom (1989). I ekvationen används de mätvärden 
som är registrerade, Mätningn, medelvärdet och antalet genomförda mätningar, nmax. 
Medelvärdet beräknas enligt ekvation 3 (Bilaga 1). 

Vid mätningar uppstår nästan alltid en slumpmässig variation i mätresultatet om processen 
upprepas enligt Ringström (1995). Variationen beror bland annat på brister i mätutrustningen 
och förändringar i omgivningen som temperatur, tryck eller vibrationer med mera. Denna 
variation är en förutsättning för att beräkningsmodellerna skall fungera. 

De fel som kan uppstå vid mätningar är enligt Ringström (1995): 

o Grova fel som uppstår på grund av felanvändning, felavläsningar och felaktig 
omvandling av enheter och liknande. De grova felen går ofta lätt att upptäcka eftersom 
dessa värden skiljer sig markant från övriga mätdata vid analysen.  

o Slumpmässiga fel. 

o Systematiska fel som bland annat kan bero på hur mätinstrumentet är kalibrerat. 

Blom (1989) definierar det systematiska felet som differensen mellan mätvärdenas 
medelvärde och det korrekta värdet. Detta gör att det går att säga att ett system med ett 
systematiskt fel har en god precision eftersom det kan ha ett litet slumpmässigt fel men en 
dålig noggrannhet på grund av att medelvärdet skiljer sig mycket från det korrekta värdet 
enligt figur 12. 
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Figur 12. Två exempel på god  precision men dålig noggrannhet på grund av systematiska fel. 

Den vänstra bilden är en tolkning av Blom (1989). 

Andersson och Mikhail (1998) anger några begrepp som är användbara vid mätningar där de 
sanna koordinaterna är tillgängliga. Det är Mean Square Error (MSE) som anger horisontell 
noggrannhet för en punkt där mätdata anges i två dimensioner, x och y, och respektive 
dimensions sanna värde, τx och τy, samt antalet mätningar nmax enligt ekvation 4 och 5 (Bilaga 
1). Om ekvationerna 4 och 5 kombineras bildas det totala felet vid målinmätningen som 
beaktar både de systematiska och slumpmässiga felen och kallas Root Mean Square Positional 
Error (RMSPE) enligt ekvation 6 (Bilaga 1). 
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3 Provmetodik 
Detta kapitel beskriver den använda provmetodiken, provplatserna och vilka förutsättningar 
som gällde vid genomförandet. 

3.1 Skapande av prov 
När det gäller granskningen av systemdesignen har detta inte gjorts i detalj under 
examensarbetet eftersom fokus ligger på provning av systemet. Dock kommer här några 
kommentarer om arbetet.  

FMV har lång erfarenhet av att arbeta med definitioner av systemprestanda, livscykelarbete 
och användningsmiljö så de faktorer som tas upp i 2.1.1 har på olika sätt definierats under 
projektet. Dock har de grundläggande kraven på systemet inte förändrats avsevärt som 
exempelvis att avståndsmätningsupplösningen inte ändrats när nya ammunitionstyper som 
kräver meterupplösning på målkoordinaterna blivit tillgängliga. 

Examensarbetet syftar bland annat till att definiera de faktorer som påverkar operatören, vilka 
krav som systemet ställer på operatören, vilken utbildning operatören behöver och vilka prov 
som måste genomföras för att säkerställa att systemet kan leverera önskad 
målinmätningsnoggrannhet. Därför används figur 9 som utgångspunkt i analysen när det 
gäller de i Försvarsmakten organisatoriska förutsättningarna som behövs för att skapa 
noggrannhet för målinmätning. 

Arbetsgången vid planläggningen av examensarbetets provkomponent följer Wickens m.fl. 
(2004) fem steg och avhandlas i 3.1.1 till 3.1.5 nedan: 

3.1.1  Definition av problemet 
Centralt är att bestämma TLE för EOI-systemet samt att identifiera förbättringar som kan 
göras för att minimera TLE ytterligare. Problemdefinitionen har i 1.2 och 1.3 beskrivits 
utförligare.  

3.1.2 Specificera provplanen 
Som grundstruktur vid skapande av noggrannhetsprovplanen används Ringströms fem 
punkter och dessa kompletteras med Blanchards och Fabryckys (2006) fyra tilläggspunkter. 

o Mätobjekt. De parametrar som skall undersökas för målinmätningen är: 

o Systemets egenposition (E, N och Alt). 

o Fastställande av norriktningen genom riktningsuttag till en referenspunkt (Gri). 

o Avstånd, riktning och höjdvinkel till målen (d, Ri och el). 

o Mätutrustning. Systembeskrivningen i introduktionskapitlet beskriver systemet och de 
viktigaste funktionerna. 

o Val av provobjekt. För att få en uppfattning av de system som finns ute på 
förbanden i Försvarsmakten används system som tillhör 
grundutbildningsförbanden. I proven ingående systems individnummer noteras. 

o Mätmiljö. Miljön som systemet provas i är komplex eftersom proven inte sker i ett 
laboratorium utan ute i terrängen och det finns många faktorer som kan bidra till både 
systematiska och slumpmässiga fel. I provprotokollet skall de miljöfaktorer som varierar 
mellan varje provomgång beskrivas för att eventuella fel skall kunna förklaras. De 
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miljöfaktorer som kan variera mellan provomgångarna beskrivs i tabell 1 och de 
miljöfaktorer som bedöms mer statiska beskrivs i tabell 2. 

Tabell 1. Miljöfaktorer som kan variera mellan provomgångarna, där inga andra 
referenser anges utgår dessa punkter från författarens egna erfarenheter. 

Område Faktorer 
Operatören  
(Soldater under 
grundutbildning 
på Artilleri-
regementet som 
är väl bekanta 
med systemet) 

Erfarenheter, avläsningsfel och skicklighet att använda systemet. 
Trötthet, utmattning och stress påverkar koncentrationen och 
därmed operatörens förmåga att rikta korrekt samt stadigt, därför är 
inriktningen är att soldaterna skall vara utvilade under proven.  
Motivation (proverna har en mycket repetitiv karaktär på grund av 
att ett statistiskt väl underbyggt dataunderlag eftersträvas).  
Tolkning av uppgiften. 

Ljusförhållanden Är det molnigt kan målen vara svåra att utskilja när avstånden är 
stora. 
Nattetid kan observation enbart ske med IR-kameran vilket gör att 
kombinationerna 1 och 2 inte kan genomföra målinmätningar.  
Tidpunkten då proven genomförs antecknas. 

Luftfuktighet Kan orsaka dimma vilket skymmer sikten samt orsakar imma på 
linser. 

Moln Under testperioden oktober/november finns stor risk för tjockt 
molntäcke. 
Moln påverkar möjligheten att bestämma Gri med hjälp av 
himlakroppar. 

Nederbörd Under testperioden oktober/november finns stor risk för nederbörd 
i form av regn och/eller snö. 
Kan påverka sikten och laseravståndsmätningar. 
Kan hamna på linser vilket kan störa sikt och laseravståndmätning. 
Påverkar operatörens stridsvärde.3  

Vind Blåst påverkar framför allt när systemet används handburet eller 
med monopod. 
Påverkar operatörens stridsvärde, se Nederbörd. 

Temperatur Under testperioden oktober/november finns stor risk att kyla 
påverkar stridsvärdet. 
Risk för imbildning på linser. 

Underlag för 
systemet 

Grus, betong, snö, myr och mossa göra att tripodbenen rubbas. 

Störande objekt 
 

Metallföremål eller elektronik i närheten av EOI, exempelvis den 
utrustning operatören har på sig: vapen, hjälm, verktyg, telefon, 
radio och så vidare. Under proven ska soldaterna inte ha sin 
stridsutrustning (där bland annat hjälm och stridsväst med magasin 
samt skyddsutrustning som skyddsmask och hörselkåpor ingår) 
eller vapen på sig i syfte att minimera störningar från dessa. 
Objekt som skapar felaktiga ekon/reflektioner vid 
laseravståndsmätning mellan EOI och mätobjekt. 
Magnetisk deviation (missvisning av magnetisk norr) förekommer 
och påverkar DMC. Missvisningen kan dessutom vara mycket 

                                                 
3 Stridsvärde är ett samlingsbegrepp för en soldats fysiska och psykiska prestationsförmåga. 
Noggrannhetsprovens relevanta stridsvärdespåverkande faktorer kan exempelvis vara: kondition, viloläge, 
hunger, törst, klädsel, stress, brist på motivation, ovisshet med mera (Försvarsmakten, 2001). 
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lokal och skifta stort om kompassen flyttas så lite som en meter 
(Lewin, 2008 b). 

Observations-
platser för EOI 

Två provplatser används på övningsfältet där målen är små och lätt 
urskiljbara och placeras på avstånd mellan 400 – 2000 m från 
platserna där EOI-systemen grupperas. 
En provplats med utsikt över bebyggelse och där målen utgörs av 
byggnader av olika storlekar, färg och utseende. Byggnaderna 
finns på avstånd mellan 1700 – 4800 m från EOI-systemens 
grupperingsplatser. 
Från respektive provplats kan flera mål mätas in och dessa har 
även olika utseenden (Chan m.fl, 1998). Inmätningsfel som uppstår 
på grund av målens utformning och placering undersöks.  

Tabell 2. Miljöfaktorer som bör vara relativt kontinuerliga mellan provomgångarna. 
Område Faktorer 
Väl inmätta 
koordinater  

För systemgrupperingsplatser, mål och referenspunktsplatser 
som referens vid behandlingen av mätdata. Koordinaterna mäts 
in med centimeternoggrannhet . 

Gränssnitts-
toleranser mellan 
delsystemen i EOI 

Passningsglapp. 
Störning i signalöverföringen. 

o Mätmetod. Den metodik som användes under proven beskrivs nedan. Samtliga variabler 
antecknades i protokollet, se bilaga 2. 

1. Prov genomfördes i såväl dagsljus som mörker för att kontrollera noggrannheten 
för IR-kameran. 

2. Mätningarna utfördes från ett antal grupperingsplatser i syfte att undersöka 
möjligheten till förbättrad målinmätning om målkoordinaterna tas ut från två eller 
flera platser. Andra syften till att olika grupperingsplatser användes var att olika 
avstånd till målen skulle provas samt att det var intressant att se hur olika måls 
utseende påverkade inmätningsnoggrannheten. Mörkerinmätningarna gjordes ett 
mindre antal gånger från två observationsplatser. 

3. Kombinationerna 5 och 6 prioriterades eftersom de ansågs vara de som hade störst 
möjlighet att presentera noggranna målkoordinater. Grundläggande förutsättningar 
som vilken observationsplats, vilken kombination som provas och påverkande 
miljöfaktorer antecknades. 

4. Inför varje ny gruppering togs systemet isär, detta i syfte att undersöka fel som 
uppstår på grund av glapp eller motsvarande vid monteringen. En gruppering med 
målinmätning tog minst 15 minuter. För att skapa ett tillräckligt dataunderlag för 
analysen grupperades systemet 30 gånger vid varje prov. Blom (1989) anger att 
mätningar skall repeteras minst 20 gånger för att ett statistiskt underlag som säger 
någonting skall erhållas. För att skapa en felmarginal för slarvfel vid 
inmätningarna genomfördes därför om möjligt 30 grupperingar. 

5. Egenpositionsbestämningens noggrannhet med GPS-mottagaren undersöktes. Inför 
varje gruppering flyttades GPS-mottagaren 50 m från grupperingsplatsen så att 
inte exakt samma position återanvändes av mottagaren. Egenpositionen 
antecknades i protokollet. 
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6. De olika referensriktningsbestämningsmetoderna undersöktes eftersom de ger 
upphov till olika noggrannhetsfel. Referensriktningen och referenspunkten 
antecknades. 

7. Synliga mål positionsbestämdes och riktningar, avstånd, höjdvinklar samt 
målkoordinater antecknades. 

o Provpersonal och utbildning. Eldledare utbildade att använda EOI-systemet 
genomförde inmätningarna och Försvarsmaktens systemföreträdare fanns på plats 
för att vid behov instruera operatörerna och att säkerställa att systemen användes 
på rätt sätt. 

o Test och evalueringsmetoder. Det genomfördes en utförlig genomgång av 
protokollets förande samt provmetodiken innan proven påbörjades. Protokollen 
utformades för att vara tydliga så att inga viktiga data missades samt att inga 
värden ifylldes fel. 

o Databehandling. Genom att räkna om de exakta koordinaterna till avstånd, riktningar och 
elevationer kan dessa jämföras med de mätta värdena. Protokollet överfördes till 
Excelformat och för att identifiera felinskrivningar vid protokollförandet och vid 
överföringen till Excel jämfördes medelvärdet för alla variabler med referensvärdet. 
Skiljde sig medelvärdet mycket hade antagligen någon siffra kastats om vilket kunde 
korrigeras innan analysen påbörjades. I mån av tid skrevs de koordinater som systemet 
presenterat när ett avstånd valts men för att snabba på processen användes även 
motsvarande koordinatberäkningar som systemet har internt även i Excelarken. 

3.1.3 Genomförande av studien 
Eftersom examensarbetet bland annat syftar till att skapa repeterbara prov beskrivs nedan de 
tre använda provplatserna utförligt. De provförhållanden som gällde under respektive 
genomförande har även de skildrats. Systemkombination 5 har under samtliga prov använt 
referensriktningsmetod 1 där en referenspunkt i terrängen utsågs och dess koordinater avlästes 
grafiskt från operatörens karta. Innan proven påbörjades positionsbestämdes alla 
grupperingsplatser, mål och referenspunkter med en noggrann GPS-mottagare för att skapa ett 
underlag för den kommande inmätningsanalysen. 

Hattberget. Målen utgjordes av fordon och skärmar (2 m x 1,2 m vita masonitskivor) på 
avstånden 400, 1000, 1400 och 2000 m från systemens grupperingsplats. Systemen 
grupperades i anslutning till varandra (någon meter) för att kunna jämföra TLE för 
kombination 5 och 6. 

Proven på Hattberget genomfördes i 2-3 ˚C, inledningsvis snöblandat regn som avtog mitt på 
dagen. Det blåste cirka 5 m/s på förmiddagen, detta avtog också på eftermiddagen. Det ena 
systemet, kombination 5, hade ett underlag av jord och grus medan det andra, kombination 6, 
stod på mossa på en berghäll, se figur 13.  
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Figur 13. Observationsplatserna på Hattberget. 

Inga störande magnetiska objekt identifierades vid systemen. En skiss på provplatsen visas i 
figur 14. Mål 1 och 2 bestod av baksidan av eldledningsgruppens två Mercedes GW och mål 3 
och 4 bestod av masonitskivorna som var uppställda mot observationsplatserna. För att 
bestämma referensbäringen tog gruppen som använde kombination 5 fram koordinaterna för 
en tydlig korsning 1500 m bort. Kombination 6 använde en referenspunkt som utgjordes av en 
liten målbod 10 m bortom korsningen. Referenspunkterna angavs i protokollet som mål 5 men 
visas inte i resultatet i kapitel 5.2. Dock presenteras referenspunktsmålplotten för 
systemkombination 5 i kapitel 6.1.2 eftersom det ger en uppfattning om noggrannheten när en 
horisontell yta såsom en vägkorsning skall anges som mål.  

 
Figur 14. Skiss över provplats Hattberget. 

Rödbergsfortet. Den första provdagen genomfördes på en utsiktsvall av grus, medan den 
andra dagen genomfördes cirka 100 m nordnordväst från utsiktsvallen med betong och mossa 
som underlag. Denna plats kallas Satelliten. Från utkiksvallen provades enbart kombination 5 
och vid Satelliten jämfördes kombination 5 och 6.  

Från Rödbergsfortet är det en utsikt över större delen av Boden. Därför valdes tydliga mål i 
form av byggnader ut på olika avstånd och med stor spridning i sidled. En skiss över 
provplatsen visas i figur 15 och korta målbeskrivningar anges nedan: 
1. Havremagasinet, sydvästra hörnet, 2 m från markplanet, avstånd cirka 3700 m. 
2. Kraftverksboden, dörren mitt i, avstånd cirka 1800 m. 
3. Grönt garage, södra hörnet, 2 m upp från markplanet, avstånd cirka 2800 m. 
4. Gammelfortet, restaurangen, mitt i, 2 m upp från trallen, avstånd cirka 4800 m. 
5. Ladan, södra väggen mitt i, 2 m upp från markplanet, avstånd cirka 1800 m. 
6. Stallet, högra vita väggen, mitt i 2 m upp, avstånd cirka 2700 m. 
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Figur 15. Skiss över provplats Rödbergsfortet. 

En panoramavy över utsikten från Rödbergsfortet visas i figur 16. Mål 1 visas inte. För att 
tydligare visa målen har samtliga mål förstorats och en kvadratisk ruta förläggs över den 
punkt som var den riktpunkt som observatörerna använde, se figur 17. 

 
Figur 16. Panorama över utsikten från Rödbergsfortet, mål 1 saknas. 
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Figur 17. Förstoringar av respektive mål observerade från Rödbergsfortet. 

Proven på Rödbergsfortet utsiktsvallen genomfördes i en temperatur på 0 ˚C, med klar 
himmel. Det blåste cirka 3 m/s under dagen. Underlaget för de båda systemen var grus, se figur 
18. Det system som stod närmast ingången till själva fortet, östra grupperingen, hade ibland 
problem med att få bra egenpositionsvärden på grund av att det var en bergvägg som skymde 
delar av himlen. En järnkedja hängde framför utsiktsvallen vilket syns i överkant i figur 18. 
För att bestämma referensbäringen tog grupperna fram koordinaterna för två tydliga 
referenspunkter, Masten och Kyrktrappen. Det östra systemet hade en trasig 
finjusteringsskruv på goniometern vilket gjorde att det var svårt att fininrikta systemet mot 
riktpunkten. Goniometern byttes till nästkommande dagars prov men inte under 
utsiktsvallsproven. Efter goniometerbytet kallas systemet 1.2. 

Proven vid Satelliten genomfördes i en temperatur på 0 ˚C, med inledningsvis klar himmel 
som mot eftermiddagen övergick till moln och regn. Det blåste cirka 2 m/s under dagen. 
Underlaget för det östra systemet (kombination 6) var jord och mossa. Kombination 6 
använde Skorstenen som referenspunkt. Underlaget för det västra systemet (kombination 5) 
var betong och för att bestämma referensbäringen användes Kyrktrappen som referenspunkt. 

 
Figur 18. Utsiktsvallen, östra, vid Rödbergsfortet, notera underlaget av packat grus. 

Risheden. På denna provplats undersöktes noggrannheten om två system mäter in ett mål från 
olika platser med 1,5 km avstånd mellan sig. Avståndet till målen var cirka 2 km respektive 
1,5 km. Det ena systemet använde systemkombination 5 och det andra kombination 6. En 
referenspunkt, Älvsbymasten 6 km bort, användes av kombination 5 för 
referensriktningssbestämning. Protokollföraren vid systemkombination 6 glömde att notera 
referenspunkt och även alla referensrikningar vilket gör att resultatet för denna målinmätning, 
se kapitel 5.2.2, skiljer sig från övriga inmätningar. Proven genomfördes i en temperatur på 0 
˚C. Det blåste mellan 0-2 m/s. Systemen hade mossa och jord som underlag. Inga störande 
magnetiska objekt identifierades vid systemen.  

1.
2.

3.

4.
5.

6.
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Efter att 30 grupperingar gjorts genomfördes även ett fåtal prov med kombination 2 innan 
mörkret föll samt därefter genomfördes ett fåtal prov med kombination 5 i mörker. Inför 
försöken med kombination 2 och i mörker, se figur 19, flyttades systemet som var grupperat 
längst bort närmare så att det också hade cirka 1,5 km till målen. Vid mörkergenomförandet 
krävdes att en ljus referenspunkt fanns tillgänglig för att IR-bilden skulle kunna kalibreras 
med laserAI. Älvsbymastens blinkande lampa i toppen användes för kalibreringen. 

    
Figur 19. Kombination 2 använt på altanen till vänster och kombination 5 i mörker till höger. 

En skiss på provplatsen visas i figur 20. Mål 1 och 2 bestod av samma masonitskärmar som 
användes vid Hattberget. Mål 3 bestod av en Volkswagen pick-up med sidan vänd mot 
observationsplatserna. 

 
Figur 20. Skiss över Risheden med målen och observationsplatserna markerade. 

En omprovsdag genomfördes två veckor efter den första provperioden för att undersöka om 
det var fel i EOI-systemet eller om det var skillnader i observatörernas förmåga att använda 
systemet som orsakade variationerna i provresultaten, se kapitel 5.2. Detta i syfte att fastställa 
om det är viktigt att ha en ordentlig urvalsprocess för observatörer och/eller att kraftsamla vid 
utbildningen av observatörer. Omprovet genomfördes vid Satelliten på Rödbergsfortet och 
använde samma mål som tidigare prov därifrån. Enbart kombination 5 provades med Masten 
som referenspunkt. Samma operatörer genomförde proven från de observationsplatser de 
använt tidigare. Tanken var att samma system som under den första provperioden skulle 
användas igen men att operatörerna skulle skifta systemen. Dock var bara ett system från 
tidigare prov åtkomligt så ett annat system fick användas. Det systemet som varit med under 
första provperioden hade dessutom fått en felfunktion i goniometern. Med erfarenhet från den 
första provperioden förtydligades det för soldaterna att grupperingar där systemet ger 
felmeddelanden måste göras om fullständigt eftersom dessa inte kan användas i analysen. 

Under tiden som proven genomfördes fick operatörerna säga vad de tyckte kunde förbättras 
med systemet och detta dokumenterades av författaren. Dessa förbättringspunkter beskrivs 
kortfattat i kapitel 5.4. 



  

 27

3.1.4 Analys av provdata 
Analysen av mätdata genomfördes enligt kapitel 4 med bland annat en beräkningsmodell för 
TLE samt jämförande metoder som enbart fokuserar på målkoordinaterna istället för 
inmätningsfaktorerna. 

Fokus för examensarbetet ligger på prov av systemets noggrannhet samt att identifiera 
områden som kan förbättras för att minimera TLE. Därför hanteras de i analysen av provdata 
identifierade problemen fram till Krävs åtgärder? enligt figur 21. Slutsatserna presenteras 
som rekommendationer till FMV och Försvarsmakten. 

 
Figur 21. De områden som skall undersökas i examensarbetet markeras med rött. 

Översättning från Blanchard och Fabrycky (2006). 

3.1.5 Dra slutsatser 
Slutsatserna skall dras och struktureras inom följande områden: 

o Utvärdering av provmetod, protokoll och analysverktyg 

o Svar på frågan om vilka TLE systemet har för olika kombinationer och vilka 
förutsättningar målinmätningen kräver. 

o Förslag på hur TLE kan förbättras inom de tre områdena: 

o Hårdvara som exempelvis annan prestanda på avståndsmätningen och bättre 
mekanisk vinkelmätning. 

o Funktioner som exempelvis funktionskontrollprogram och hur flera 
målinmätningar kan kombineras. 

o Försvarsmaktens hantering av systemet vilket innefattar bland annat 
utbildnings- och användningsmetodik och hur systemet skall tas om hand i 
organisationen. 
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4 Metoder för analysen 
Detta kapitel beskriver de metoder som används vid analysen av mätdata samt hur 
leverantörens specifikationer beaktas. 

4.1 Modell för beräkning av TLE 
Inför proven mäts alla tänkta observationsplatser, riktmål, och referensbäringsriktpunkter in 
med en noggrann GPS-mottagare. Dessa punkters koordinater har en noggrannhet på någon 
centimeter. Detta innebär att de i analysen kan ses som de sanna koordinaterna eftersom 
punkterna är mer än tio gånger noggrannare än de EOI-framtagna koordinaterna (Horemuz, 
2008 a). Det globala koordinatsystemet visas i figur 22. 

 
Figur 22. De inmätta koordinaternas referenssystem där E- och N-axlarna går i 

horisontalplanet medan Altitude går i jordklotets radiella riktning och motsvarar höjd. 

Med hjälp av projektion av jordklotets yta till en plan karta kan koordinatsystemet Military 
Grid Reference System (MGRS) som Försvarsmakten använder presenteras enligt figur 23. 
Höjden över havet, Altitude, representeras på kartan av höjdkurvor som går vinkelrätt mot 
Easting-Northingplanet.  

 
Figur 23. Koordinatsystemets beteckningar för axlarna och hur de avläses. 

Den beräkningsmodell som används i analysen av mätdata visas i figur 24 och användes av 
Horemuz (2003) vid en utredning av ett målinmätningssystem. När inga andra referenser 
anges vid beräkningsbeskrivning eller övriga påståenden avses denna modell. Hänsyn till 
höjdaxeln tas också men för att bilden skall bli åskådlig visas inte denna. I figuren finns E- 
(Easting) samt N-axlarna (Northing), Sref (EOI-systemets koordinater), Oref (Koordinaterna för 
målet), Bref (Referenspunktens koordinater), Griref (vinkeln mellan norraxeln och 
referenspunkten), dref (avståndet mellan EOI-systemet och riktmålet), och Riref (vinkeln 
mellan referensriktningspunkten och målet). Utöver figurens angivna mått mäts även 
höjdvinkeln elref mellan horisontalplanet och Oref. Indexeringen ref anger att det är de sanna 
positionerna som är inmätta med den noggranna GPS-mottagaren. 
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Figur 24. Modell för noggrannhetsanalys, höjdaxeln går vinkelrätt ut från papperet, från 

Horemuz (2003). 

Det är inte självklart att koordinatnorr är detsamma som geografiskt norr eftersom 
koordinatsystemet är en projektion av jordklotets yta (Försvarsmakten, 1995). I modellen, 
figur 24, som används i detta arbete ingår detta fel (meridiankonvergensen) i det fel som 
uppstår när Gri bestäms av DMC, referenspunktsriktningen eller gyrokompassen. Utöver 
detta fel påverkar även fel såsom magnetisk missvisning och instrumentfel när DMC i laserAI 
används (Försvarsmakten, 2007 b). Utnyttjas en referenspunkt med koordinaterna framtagna 
från kartan elimineras den magnetiska missvisningen men istället uppstår nya fel eftersom 
kartkoordinaterna kan vara fel uttagna jämfört med de sanna koordinaterna (Försvarsmakten, 
1995). Ett annat problem med uttag av en punkt på kartan är undanhållning. Undanhållning 
innebär att ett objekt på kartan kan vara ritat upp till 50 m fel jämfört med verkligheten på 
grund av att olika objekt riskerar att ritas över varandra annars (Chefen för armén, 1992). När 
gyrokompassen används utnyttjas istället jordens rotation för att fastställa geografiskt norr 
vilket gör att missvisning och magnetkompassfel undviks (Försvarsmakten, 2007 c). 

TLE beräknas enligt Beräkningsmodell TLE i bilaga 1, ekvationerna 7 – 22. Den teoretiska 
beräkningsmodellen för TLE kräver att inmätningsfelen beskrivs som standardavvikelser, σi, 
vilka som nämnts i kapitel 2.3 enbart beror av normalfördelade slumpmässiga fel. För att även 
ta hänsyn till det systematiska felet jämförs dock varje mätning med det sanna värdet istället 
för standardavvikelsens mer korrekta jämförelse med medelvärdet. I fortsättningen avses 
därför inte standardavvikelse med σi utan snarare roten ur en variant av MSE. 

Vid användningen av beräkningsmodellen skapas ett underlag där de olika variablernas fel 
presenteras. Dessa inmätningsfel granskas därefter för att identifiera de avgörande felbidragen 
och för att skapa underlag för förbättringsförslag. För att kontrollera att beräkningsmodellen 
som används vid provanalysen överensstämmer med den Horemuz (2003) använder, 
beräknades TLE med de värdena på variablerna som anges i metodbeskrivningen. Resultatet 
av denna beräkning överensstämde med Horemuzs (2003) svar. 

4.1.1 Jämförelse med andra teorier 
Om enbart målets position är känt och de i inmätningen ingående variablerna för sensorns 
egenposition och inmätning är okända kan inte ovanstående beräkningsmodell användas. 
Därför har tre alternativ för analys av träffbilden tagits fram och använts.  

1. Beräkning av TLE utgående från målinmätningens kartkoordinaters spridning: σE och σN. 

2. Användning av det radiella felläget som grund för att beräkna det sannolika felet. 

3. Utgår ifrån teorin om RMSPE för att ta hänsyn till det systematiska felet i 
målinmätningen. 
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Samtliga ekvationer beskrivs i bilaga 1. Alternativ 1 utgår ifrån att spridningen i 
koordinatsystemets E- och N-riktningar är max- och minaxlarna för felellipsen och beräknar 
TLEEN enligt ekvation 23. Detta är som nämnts i 2.2.3 inte helt korrekt men uttrycket kan vara 
användbart om felellipsens axlar är ungefärligt lika stora. Detta gör att resultatet inte skall 
tolkas som sanning utan mer en indikation på hur stort felet är. 

Alternativ 2 utgår ifrån den radiella spridningen, σradiell, som beräknas genom att differensen 
mellan målets sanna koordinater och respektive målkoordinat inledningsvis tas fram enligt 
ekvation 24. Därefter beräknas det radiella avståndet och σradiell enligt ekvation 25 och 26. 

I artillerisammanhang (Chefen för armén, 1986) benämns det område där 50 % av träffarna 
finns inom S50. För att kunna jämföra S50 med TLE omvandlas σradiell till S50 enligt ekvation 
27. Det sannolika felet, r, som motsvarar TLE beräknas som halva S50, enligt ekvation 28. 

Alternativ 3 beräknar RMSPE för målinmätningarna. När inmätningarna analyseras används 
inte dimensionerna för koordinatsystemet (E och N). Felläget anses istället vara orienterat i 
förhållande till sensorns placering eftersom felellipsen antas främst ha spridningar i avstånd 
och sidled i förhållande till riktningen som operatören ser målet i. För kombinationer av flera 
system används koordinatsystemets axlar för att det inte enbart finns en observationsriktning 
som kan visa avståndsfel och sidfel. 

Av ovan nämnda alternativa analysverktyg är alternativ 3 det som verkligen tar hänsyn till 
både systematiska och slumpmässiga fel, detta visas bland annat i 6.1.2. Detta alternativ 
används därför för att presentera mer troliga absoluta spridningar för målinmätningar där stora 
systematiska fel förekommer och där TLE-beräkningsmodellen inte är tillräcklig. I 
resultatkapitlet presenteras inte TLEEN för annat än kombinationsberäkningen av flera systems 
inmätningar eftersom inte alla inmätningsparametrar är kända. 

4.1.2 Träffbildsanalys 
För att identifiera systematiska fel samt att se operatörens och systemets slumpmässiga 
spridning genomförs presentation av de inmätta målkoordinaterna i förhållande till sensorns 
placering, se vidare 6.1.2 – 6.1.4. Detta gör att målinmätningens felläge visas som fel i 
avståndsled och i sidled. I målplottens origo finns målets sanna placering vilket markeras med 
en svart ring och de inmätta målkoordinaterna markeras med blå kryss. Vilket mål som avses 
och observationsavståndet anges ovanför målplotten. Målinmätningens RMSPE representeras 
av en grön cirkel och det teoretiskt beräknade TLE markeras som en röd cirkel. Målplottarna 
används också i syfte att verifiera de beräknade TLE-värdena eftersom det skall vara 
ungefärligt hälften av alla måluttag som är innanför den markerade cirkeln. 

4.1.3 Kombinationer av målinmätningar 
Tre olika kombinationsmetoder av målinmätningar från två EOI-system prövas för att avgöra 
vilka metoder som är lämpliga att införa som funktioner i EOI-systemet. Detta undersöks 
utförligt vid Risheden med brett (ca 1,5 km) grupperade system och vid en målinmätning, mot 
mål 5 från Rödbergsfortet, med nära grupperade system. Vid den utförliga undersökningen 
jämförs respektive systems inmätningar mot tre mål för varje gruppering. Målkoordinaterna 
som erhålls av metoderna används vid beräkningen av TLEEN, r samt RMSPE. 

1. Cirkelbågskorsning. Utöver de två systemens egenpositioner används en grafisk metod 
där respektive systems avståndsmätning mot målet används. Denna metod är oberoende 
av referensriktningsbestämning.  

2. Kortbasavskärning. De två systemens egenpositioner används tillsammans med systemens 
riktningsmätningar mot målet för att beräkna målpositionen. Denna metod är beroende av 
systemens referensriktningsbestämning. 
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3. Medelkoordinatberäkning. Medelvärdet mellan de båda systemens enskilda 
målinmätningar beräknas. 

Cirkelbågskorsning 

Cirkelbågskorsningsmetoden ritar upp cirklar med systemens inmätta avstånd till målen som 
radie och där cirklarna korsas avläses koordinaten grafiskt enligt figur 25. I figuren 
representeras de två systemen med röd och blå färg och egenpositionerna markeras med 
plustecken. 

  
Figur 25. Översikt till vänster och en förstoring med avläsning av koordinater med 

meterupplösning (E 17763 N 85569) till höger. 

Kortbasavskärning 

Kraven för att kortbasmätning skall kunna användas är enligt Försvarsmakten (1995) att 
avståndet mellan observationsplateserna (b) skall vara cirka 1000 m och avståndet till målen 
maximalt 15 gånger detta avstånd.  

Indata:   Sensorpositionerna (E1, N1 och E2, N2) och riktningarna Ri1 samt Ri2. 

Sökt:   Målpositionen (Ep, Np) 

Hjälpvariabler: Avståndet i EN-planet mellan sensorerna: b 

  Bäringen β1,2 från norr till basen b 

De med riktningarna skapade vinklarna i triangeln som bildas: α 
och γ. Med dessa vinklar kan även den sista vinkeln, Vp, erhållas. 

Det beräknade avståndet a mellan system 1 och målet. 

Metoden beräknar målkoordinaterna i EN-planet med hjälp av de riktningar som systemen ser 
målet i, se figur 26.  
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Figur 26. Ingående variabler när målets position bestäms med kortbasavskärning. Figur 

anpassad från Försvarsmakten (1995). 

Beräkningsbeskrivningen i bilaga 1 Kortbasavskärning, ekvation 29 – 35, visar 
tillvägagångssättet för fallet som visas i figur 26. De olika vinklarna beräknas olika beroende 
på målets placering är samt hur systemen är orienterade inbördes.  

Medelkoordinatberäkning 

Denna metod har som indata den målkoordinat som respektive system levererar vid inmätning 
enligt ekvation 36 (Bilaga 1). 

4.2 Leverantörens specifikationer 
De standardavvikelser systemets komponenter har angavs av en representant från Vinghøg 
(Grøder, 2008). Leverantörsrepresentanten betonade att en del specificerade noggrannheter är 
väl tilltagna för att säkerställa att systemet inte är sämre än specificerat. 
Felfortplantningslagarna används för att summera systemets delars olika standardavvikelser 
till inmätningsparametrarnas standardavvikelser, σtot, enligt ekvation 37 i bilaga 1 (Arnér, 
2002).  

Denna metod ger sammanlagda standardavvikelser för referensriktning, riktning, avstånd och 
elevation enligt ekvationerna 28 – 41 (Bilaga 1). Komponenternas standardavvikelser som 
påverkar målinmätningen är (Grøder, 2008): 

o σStreckplatta = 0,2 mil, den spridning som kommer av att streckplattan med riktpunkten 
monteras lite olika för varje system. 

o σLaseravståndsmätare = 5 m, avståndsmätningens standardavvikelse är 5 m, vilket anses vara 
väl tilltaget i jämförelse med vad den egentligen är. 

o σInterface = 0,2 mils, vid varje gruppering kan monteringen skilja sig något mellan 
gångerna. Monteras flera delar av systemet påverkar varje gränsyta var för sig. 

o σGoniometer = 1 mils, vinkelavläsningsnoggrannheten inuti goniometern påverkar 
samtliga riktnings och höjdvärden. 

o σTripod = 1 mils, tripoden kan svikta något vilket innebär att det påverkar all riktnings- 
och elevationsmätning. Denna avvikelse är väl tilltagen i jämförelse med vad den 
egentligen är. 
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o σGyrotripod = 1 mils, gyrotripoden är stabilare än den ordinarie tripoden och rätt använd 
påverkas inte elevationsmätningen, däremot påverkas fortfarande 
riktningsmätningarna. 

o σGyro = 0,66667 mils, gyrokompassen har en standardavvikelse i avläsningen av 
referensriktningen. 

o σKalibrering = 0,2 mils, med denna standardavvikelse menas kalibreringsfelet där IR-
kamerans bild och hårkors skall ensas med streckplattan i laserAI.  

o σMetod = 5 mils, den standardavvikelse som beror av avståndet till vald referenspunkt 
samt hur väl dess koordinater tagits fram från kartan. Denna faktor är den som är 
svårast att få fram faktiska värden på. I nedanstående beräkningar används 5 mils som 
standardavvikelse för metoden vilket motsvarar ett ungefärligt sidofel på 25 m från 
rätt koordinat på 5 km avstånd (Chefen för armén, 1995). I denna avvikelse kan även 
den magnetiska missvisningen läggas in men eftersom inget underlag för denna 
funnits så tas inte denna med. 

o σBäringsnoggrannhet = 5 mils, den standardavvikelse som den digitala magnetkompassen har 
för beräkning av bäring. 

o σel.noggrannhet  = 1,5 mils, den standardavvikelse som laserAI har för beräkning av 
elevation. 

4.2.1 EOI – kombination 5 
De standardavvikelser som påverkar inmätningen för EOI visas i figur 27. 

 
Figur 27. EOI med de påverkande standardavvikelserna. 

4.2.2 EOI med gyrokompass – kombination 6 
De standardavvikelser som påverkar inmätningen för EOI med gyrokompass visas i figur 28. 
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Figur 28. EOI med gyrokompass med de påverkande standardavvikelserna. 

4.2.3 EOI med IR-kamera – kombination 5 
De standardavvikelser som påverkar inmätningen för EOI under mörkergenomförandet visas i 
figur 29.  

 
Figur 29. EOI med IR-kamera med de påverkande standardavvikelserna  

4.2.4 LaserAI med DMC – kombination 1 och 2 
De standardavvikelser som påverkar inmätningen för laserAI med DMC visas i figur 30. 
Monopoden antas inte påverka systemets noggrannhet eftersom den används för att underlätta 
observatörens riktarbete som exempelvis mindre skakningar. 

 
Figur 30. LaserAI med DMC med de påverkande standardavvikelserna  
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5 Resultat 
Vid utvärdering av resultatet måste TLE ses som en kombination av 
egenpositionsbestämningen och målinmätningen. För att kunna peka på skillnader mellan 
system och operatörer utan påverkan av GPS-mottagarna presenteras dock 
egenpositionsspridningarna separerat från inmätningsspridningarna. Slutligen visas också 
resultatet av leverantörsspecifikationerna och kombinationen av två systems inmätningar. De 
för rapporten relevanta inmätningsresultaten visas i bilaga 3.1. Enskilda provresultat och vilka 
korrigeringar som gjorts för att erhålla de sammanfattade resultaten visas i den elektroniska 
bilaga 3.2 (Hemlig).  

5.1 GPS-mottagarens noggrannhet 
Resultatet visas i tabellerna 3 (dagtid) och 4 (mörkergenomförandet), bilaga 3.1. Observera att 
spridningen i höjdled inte beror av mottagarna utan av operatörernas höjdval utgående från 
kartan. Där höjdkurvorna inte kunde avläsas på grund av att kurvtätheten var för stor på 
kartan angavs ungefärlig höjd av provledaren med hjälp av den noggranna GPS-mottagaren. 

5.2 Inmätningsresultat 
Inmätningsresultatet presenteras i tabeller samt grafer där systemkombinationernas TLE som 
funktion av avståndet visas. 

5.2.1 Kombination 5  
De flesta inmätningar har genomförts med mer än 20 grupperingar. Mörkergenomförandenas 
resultat utgår ifrån de 5 grupperingar som hanns med. För system 2, omprovet från västra 
Satelliten, har hänsyn enbart tagits till 10 grupperingar. Inmätningsspridningarna visas i tabell 
5 och TLE, r och RMSPE visas i tabell 6, bilaga 3.1. Sammanfattande grafer för TLE visas i 
figurerna 31 och 32. Operatörerna skiljs åt med färgerna blått, rött och svart. 
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Figur 31. Sammanfattning av TLE för systemkombination 5 i dagsljus. 
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Figur 32. Sammanfattning av TLE för systemkombination 5 i mörker. 

5.2.2 Kombination 6 
Samtliga prov genomfördes med minst 20 grupperingar. Mätningarna från Risheden är inte 
fullständiga på grund av att referensriktningskolumnen inte fylldes i under proven. 
Inmätningsspridningarna visas i tabell 7 och TLE, r och RMSPE visas i tabell 8, se bilaga 3.1. 
Sammanfattande grafer för TLE visas i figur 33. 
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Figur 33. Sammanfattning av TLE för systemkombination 6, rött och svart visar samma 

operatör men olika provplatser. 

5.2.3 Kombination 2 
System 1, blå linje, grupperades fyra gånger och system 2, röd linje, grupperade fem gånger. 
Inmätningsspridningarna visas i tabell 9 och TLE, r och RMSPE visas i tabell 10, se bilaga 
3.1. Sammanfattande grafer för TLE visas i figur 34. 
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Figur 34. Sammanfattning av TLE för systemkombination 2. 

5.2.4 Leverantörens specifikationer 
Resultatet av beräkningarna för att få fram systemleverantörens garanterade standardavvikelse 
enligt 4.2 visas i tabell 11, se bilaga 3.1. Dessa används sedan som referens vid provanalysen. 

Nedan presenteras resultatet av respektive prov samt leverantörsspecificerat TLE (kryss) för 
Hattbergs- och Rishedenproven med mer tydliga mål i figur 35 och därefter Rödbergsfortet 
med måluttag i bebyggelse i figur 36. 
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Figur 35. TLE visat tillsammans med leverantörsspecifikationer för tydliga mål. Aktuell 

provplats anges ovanför graferna. 
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Figur 36. Resultat med leverantörsspecifikationer i bebyggelse från de tre dagarnas prov. 

5.3 Kombinationer av målinmätningar 
Resultatet av de tre olika kombinationsmetoderna vid Risheden visas i tabell 12 (Bilaga 3.1). 
För att kunna jämföra resultatet med de enskilda inmätningarna har TLENE, r och RMSPE 
beräknats även för de enskilda inmätningarna. I tabell 13 i bilaga 3.1 visas jämförelsen.  

En mindre utförlig kombination av två systems inmätningar beräknades från data som 
insamlats på provplats Rödbergsfortet. Denna beräkning begränsas till att bara mäta in mål 5. 
System 1 har värden från västra Utkiksvallen, 081018, och system 2 har värden från västra 
Satelliten, 081020. Båda systemen har grupperats som systemkombination 5. Tabell 14 visar 
resultatet av kombinationerna samt tabell 15 visar jämförelsen med de enskilda systemens 
målinmätningar (Bilaga 3.1). 

5.4 Operatörernas förbättringsförslag 
Operatörerna diskuterade förbättringar tillsammans med rapportförfattaren och några 
förbättringsönskemål identifierades: 

• Större förstoring på kikaren efterfrågas. Det är svårt att hitta tydliga riktpunkter på 
föremål på avstånd över 2000 m med den befintliga förstoringen. En bättre kikare som 
operatörerna har erfarenhet av har en förstoring på 30 gånger. 

• Det bör vara möjligt att skriva in ett avstånd till ett mål om man får många ekon så att 
enbart riktning och elevation till målet lagras vid laseravfyrningen. Avståndet till 
målet kan bestämmas genom att bättre objekt i närheten av målet avståndsbestäms och 
detta avstånd anges till koordinatberäkningen. 5 m avståndsupplösning är för stort. 

• Visa upp en digital karta i fältterminalen som visar referensriktning, egenposition, 
riktning, avstånd och elevation till målet. Detta kan hjälpa till att rimlighetsbedöma 
målinmätningen samt även att minska risken att slarvfel uppstår. Även de beräknade 
målkoordinaterna bör visas på kartvyn. Den digitala kartan kan även hjälpa till att 
verifiera höjdläget genom att höjdläget på kartan kan jämföras med inmätta 
höjdkoordinaten. 
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras inmätningarna med hjälp av målplottarna och 
inmätningsvariablernas spridningar. Hur målplottarna skall tolkas beskrivs i 4.1.2. 
Operatörens handhavande och den operatörsberoende inmätningsnoggrannheten analyseras 
också. Slutligen diskuteras även orsaker till fel vid genomförandet av noggrannhetsproven. 

6.1 Analys av inmätningar 
Några generella iakttagelser var att det med jämna mellanrum uppstod felmeddelanden under 
inmätningen som berodde på att tripodens horisontering förlorats (Felmeddelande i laserAI: 
Tripod levelling not correct). Detta beror antagligen på att tripodens ben inte var tillräckligt 
åtdragna eller att fötterna rört sig mot underlaget (som exempelvis skedde när systemen 
grupperats på grus eller betong). En annan anledning som kan ha orsakat detta problem är att 
de vridbara tripodfötternas dubbar ibland sattes mot marken så att enbart en dubb per fot 
stödde mot underlaget. Optimalt bör, om underlaget inte är så mjukt att foten kan pressas ner 
ordentligt, två dubbar per fot stödja mot marken. 

6.1.1 Verifiering av giltighet 
Inmätningarna har i alla prov utom vid en målinmätning från Rödbergsfortet haft en kvot 
mellan felellipsens halvaxlar som varit större än 0,1 vilket generellt sett innebär att 
beräkningarna kan anses vara teoretiskt giltiga. Inmätningarna med låga kvoter har inte 
markant större skillnad mellan TLE och RMSPE vilket pekar på att de systematiska felen inte 
påverkar denna kvot. 

I samtliga analyserade inmätningar omfattar RMSPE mellan hälften och 2/3-delar av alla 
träffar. Detta visar att RMSPE-metoden har varit giltig i alla genomförda prov och bör 
användas när systematiska fel gör att det teoretiskt beräknade TLE inte är giltigt. 

6.1.2 Systemkombination 5 
Tydliga mål 

Vid Hattberget, figur 37, var TLE och RMSPE ungefär lika stora och minst hälften av alla 
målinmätningar var innanför cirklarna trots att målområdet var relativt elliptiskt med den 
största spridningen i avståndsmätningen. Observera även skillnaden i TLE mellan målen och 
referenspunkten. Referenspunkten var en korsning utan tydliga vertikala föremål som kunde 
användas som riktpunkt vilket gjorde det svårt att mäta avståndet. Resultatet av inmätningen 
av referenspunkten finns inte med i resultatkapitlet utan visas enbart här. I dessa inmätningar 
är sidledsspridningen mindre än spridningen i avståndsled. 
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Figur 37. Träffbildsanalys av systemkombination 5, tydliga mål. 

Mörkergenomförandet vid Risheden visas i figur 38 med operatör 1 till vänster respektive 
operatör 2 i mitten och till höger (i dagsljus) där operatörernas bristande utbildning avseende 
IR-kameran kan ha påverkat resultatet. Det går att se att operatör 2 har ett systematiskt sidfel 
till vänster som är drygt 2 m vilket troligen kommer från referenspunktsuttaget. Dock är detta 
systematiska fel inte så stort vilket gör att inmätningen fortfarande uppnår ställda krav på 10 
m TLE. En möjlig orsak till att det skiljer så stort mellan systemen är det Mazz (1996) 
beskriver: att förmågan att upptäcka och identifiera målen skiljer sig mellan olika operatörer. 
Värt att notera är att dessa prov utfördes i en ostörd miljö som värmesignaturmässigt skiljer 
sig mot en stridsmiljö där föremål brinner och blockerar observationsfältet genom att för stora 
kontraster uppstår eller att starka värmekällor finns mellan sensor och mål. 
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Figur 38. Mörkergenomförande med kombination 5, vänstra kolumnen målplottar av operatör 
1 och mittersta kolumnen av operatör 2.  Högra kolumnens målplottar visar inmätningar 

genomförda av operatör 2 i dagsljus. 

Bebyggelse 

Rödbergsfortet, västra utsiktsvallen med operatör 2, system 2, med väl uttagna 
referenspunktskoordinater fast med stor riktningsspridning, se figur 39. 
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Figur 39. Träffbildsanalys av systemkombination 5, i bebyggelse med bra referensriktning. 

Östra utkiksvallen, operatör 3, system 1.1 med en referenspunkt som är sämre uttagen jämfört 
med västra utkiksvallen. Riktningsspridningen är dock mindre, se figur 40.  
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Figur 40. Träffbildsanalys av systemkombination 5, i bebyggelse med dålig referensriktning. 

Rödbergsfortet, västra Satelliten provperiod 1 med operatör 3, system 1.2, med samma 
referenspunkt men med sämre uttag av referenspunktskoordinater, se figur 41. I dessa 
målplottar är det tydligt att referensriktningens fel ger ett systematiskt fel där centrum av 
måluttagen är sidoförskjutet cirka 10 m. Det systematiska felet gör att TLE inte ger ett 
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rättvisande värde utan att det snarare är RMSPE som ger det totala felet. Detta innebär att det 
teoretiskt beräknade TLE inte ger giltiga värden på systemets noggrannhet.  
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Figur 41. Träffbildsanalys av systemkombination 5, i bebyggelse med dålig referensriktning. 

Även Rödbergsfortet östra Satelliten, med operatör 2, system 3, omprov visar hur en felaktig 
referenspunktskoordinat påverkar hela målinmätningen med ett systematiskt fel på drygt 10 m 
(denna gång åt andra hållet), se figur 42. Jämförelse mellan använd referensriktning och det 
sanna värdet visar en skillnad på 6,6 mils vilket stämmer någorlunda med träffbildens fel. 
Märkbart är även att operatören sprider mindre i sidled och avstånd jämfört med sina 
målinmätningar från Utkiksvallen. Mål 1 har på grund av att operatören inte såg den utsedda 
riktpunkten inte kunnat mätas in utan ett annat hörn på byggnaden 50 m till vänster mättes in 
och denna syns inte i målplotten. Riktningsspridningen är relativt liten. 
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Figur 42. Träffbildsanalys av systemkombination 5, i bebyggelse med dålig referensriktning. 

6.1.3 Systemkombination 6 
Tydliga mål 

Risheden operatör 1, se figur 43. Eftersom Gri inte har skrivits upp i protokollet har 
systemspecifikationen använts vilken är mycket mindre än vad systemet har haft där 
referensriktningen noterats. Genom att använda samma σGri som vid Hattberget erhålls mer 
trovärdiga men högre värden på TLE och dessa visas i figur 43 som en svart cirkel. När 
upplösningen på avståndsmätningen är så stor som + 5 m kan problem som för mål 2 och 3 
uppstå när små TLE efterfrågas. Alla träffar är inom 10 m från den sanna målkoordinaten men 
för att säkerställa ännu bättre noggrannhet bör avståndsmätningens upplösning bli 
noggrannare. De teoretiskt baserade TLE-beräkningarna kan inte ta hänsyn till detta 
systematiska avståndsfel så att RMSPE värdena är mer rimliga och innefattar minst hälften av 
målinmmätningarna. 
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Figur 43. Tydliga mål systemkombination 6 operatör 1. Med samma grundriktningsspridning 

som vid Hattberget blir TLE (svart) lika stor som RMSPE (grön) för mål 3 och 2. 

Hattberget operatör 2, se figur 44. I denna mätning finns inga tydliga systematiska fel varför 
det beräknade TLE innefattar minst hälften av målinmätningarna. I jämförelse med resultatet 
från Risheden skiljer sig TLE inte så mycket när σGri,Hattberget användes vid TLE-beräkningen 
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för Risheden ovan. I jämförelse med PSS-SOF (US DoD, 2006) har kombination 6 i detta 
prov samma noggrannhet mot tydliga mål på upp till 2 km avstånd. 
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Figur 44. Tydliga mål systemkombination 6 operatör 2. 

Bebyggelse operatör 2, se figur 45. I denna mätning finns inga tydliga systematiska fel varför 
det beräknade TLE innefattar minst hälften av målinmätningarna. En märkbar skillnad från de 
tydliga målen syns. I jämförelse med systemkombination 5 är spridningen i sidled större om 
det systematiska felet bortses, jämför med figur 42. 
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Figur 45. Mål i bebyggelse systemkombination 6 operatör 2. 
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6.1.4 Kombination 2 
Fåtalet grupperingar gör att det inte går att säga så mycket om dessa resultat utom att 
noggrannheten är märkbart sämre jämfört med systemkombination 5 och 6, se figur 46. 
Operatörernas bristande kunskap i att kalibrera DMC kan vara en stor anledning till felet. 
Målplottarna är organiserade liksom mörkergenomförandena med system 1.2 som 
bemannades av operatörerna 1 och 4 till vänster och operatör 2 till höger. Det går inte att säga 
något om systematiska fel annat än att det vänstra systemet liksom vid mörkergenomförandet 
har ett litet systematiskt fel åt höger. Det högra systemet har dock förskjutit sin träffbild från 
höger till vänster av oförklarlig anledning. En av anledningarna till att det vänstra systemet 
fick märkbart sämre värden kan utöver att operatörerna turades om kan vara att grupperingen 
gjordes på en altan som stod på järnbalkar. Det fanns dessutom ett hus 2 m bakom operatören 
så det kan ha varit svårt att få bra och jämnt fördelade kalibreringsriktpunkter. Operatörerna 
påpekade vid genomförandet att de var ovana med kalibreringsmetoden. Provresultatet 
bekräftar Andersson m.fl. (2007) slutsatser om att kompassens interna onoggrannhet och 
andra störande objekt påverkar riktningsinmätningen. Provresultatets riktningsspridning och 
operatörernas bristande kalibreringsförmåga liknar också resultaten från Chan m.fl (1998) där 
operatörerna också var ovana med kalibreringen samt att riktningsinmätningen hade ett stort 
fel. Detta pekar på att operatörernas färdighet med denna systemkombination kraftigt 
påverkar inmätningen. 
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Figur 46. Målplottar för systemkombination 2. 

6.1.5 Leveratörens specifikationer 
När referenspunkten som används för referensriktningsuttaget är uttagen så att sidledsfelet är 
litet är systemet generellt sett bättre än leverantörens specifikationer. När det är ett stort 
systematiskt sidledsfel tangerar det teoretiskt beräknade TLE leverantörens specifikationer. 
De systematiska felen som skapas med feluttagen referenspunkt gör att RMSPE bör användas 
istället för TLE och dessa värden överskrider vid Rödbergsfortproven 
leverantörsspecifikationerna. 
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Den största skillnaden mellan leverantörsspecifikationen och provresultatet visade sig vara 
kombination 2. Spridningarna i riktnings- och avståndsmätning för denna kombination är 
mycket stora vilket bör undersökas vidare med ytterligare prov. 

6.1.6 Kombinationer av målinmätningar 
Skillnaden i resultat mellan TLEEN, r och RMSPE beror på att: 

• TLEEN och r fokuserar enbart på spridningen i koordinatsystemets huvudriktningar 
oberoende av hur elliptiskt felet är samt att systematiska fel inte beaktas 

• RMSPE har visat sig vara mer robust eftersom minst hälften av alla målinmätningar i 
samtliga prov funnits inom dess radie. Därför diskuteras enbart kombinationsresultatet 
utifrån RMSPE. 

Generellt kan anges att det ena systemet spred mera än det andra i de båda prövade fallen. 
Detta kan antagligen i Rishedenfallet kopplas till att det system som spred minst hade en 
gyrokompass samt i Rödbergsfortfallet att en bättre referenspunkt var uttagen för det bättre 
systemet. Dessutom påverkar GPS-mottagarens positionsspridning inmätningsutfallet och det 
mindre noggranna systemet hade större spridning än det noggrannare i de båda prövade fallen. 
Eftersom dessa positionsbestämningar inte är strikta är det svårt att skilja på vad som är 
egenpositionsspridning och vad som är inmätningsspridning. 

Cirkelbågskorsning 

Denna metod visade sig vara den som gav sämst noggrannhet i Rishedenprovet. Dock bör 
beaktas att denna inte använder sig av några referenspunkter som kan vara mer eller mindre 
fel utan enbart på laseravståndsmätningen och GPS-mottagarnas egenpositionsangivelse. Om 
dessutom avståndsupplösningen närmar sig + 1 m kommer spridningen i måluttaget minskas. 
Därför bör denna metod finnas med som ett av verktygen för målinmätning, speciellt för fall 
där terrängen, kartunderlaget eller sikten inte bjuder på några referenspunkter som är 
lämpliga. Vid Rödbergsfortprovet när systemen var grupperade med liten bas skapade 
upplösningen stor spridning som yttrade sig i måluttag med stora sidfel i förhållande till 
basen. 

Ingen hänsyn är tagen till höjdvinkeln men detta bör kunna göras så att denna läggs in i 
beräkningen så att avståndet i planet anges istället för siktlinjeavståndet (laserinmätt avstånd). 
Den grafiska avläsningen av koordinaterna tar lång tid att göra. Med numerisk beräkning av 
cirkelbågskorsningarna bör detta gå snabbare.  

Kortbasmätning 

Denna metod beror dels på hur väl observatörerna tagit ut referensriktningen mot norr och 
dels på hur väl systemets egenposition tagits fram. Nu var det systemkombination 5 vid 
Risheden som hade mest spridning i egenposition och riktning som användes som 
utgångspunkt i kortbasmätningen varför spridningen kan ha blivit större än om det andra 
systemets värden använts. Vid kortbasmätning måste basen vara stor vilket bevisades av 
Rödbergsfortsprovet där den korta basen gjorde att måluttaget spred stort i avstånd i 
förhållande till basen. 

Medelkoordinatmätning 

Till och med när basen var smal blev målkoordinaterna generellt sett bättre när medelvärdet 
av två systems inmätningar användes. Metoden gav vid Risheden bättre noggrannhet vid två 
av de tre målen, även för systemet med gyrokompass. Detta tyder på att denna metod bör vara 
lämplig för att ett litet TLE skall erhållas. Detta bör dock undersökas närmare med ytterligare 
mätningar. 
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6.2 Analys av identifierade problem  
I detta avsnitt analyseras inmätningsproblem utifrån inmätningsvariablernas spridningar som 
visas i bilaga 3.1. 

6.2.1 Egenpositionsbestämningen 
Den externa GPS-mottagaren kommer inom snar framtid bytas ut till den militära GPS 08 
som skall vara mer robust mot störning. GPS 08 är dock ungefärligt lika noggrann som den 
externa enligt specifikationerna. Under proven hade den externa mottagaren bättre 
medelnoggrannheter än specificerat, se 1.3.2. För att undersöka hur egenpositionsfelet  
påverkar den totala målinmätningen görs de teoretiska TLE-beräkningarna för några av 
proven med en egenpositionsspridning som är obefintlig, resultatet visas i tabell 15, se bilaga 
3.1. Detta försök visar att en minimering av egenpositionsspridningen inte fortplantas i sin 
helhet till målinmätningsspridningen utan att TLE minskas med ungefär hälften av 
egenspridningens minskning. Detta beror på att målkoordinatsnoggrannheten även beror på 
EOI-systemets inmätningsspridningar. Där inmätningsparametrarna har små spridningar 
spelar därför egenpositionsspridningen större roll som exempelvis vid Hattberget. 

6.2.2 Referensriktningen 
För kombination 6 vid Risheden har inte någon referensriktning angivits i protokollet. Detta 
gör att resultatet av denna mätning bör ses som värden i underkant och att RMSPE ger mer 
rättvisande värden för målinmätningsfelet. Genom att analysera målplottarna går det att se att 
den enskilt största felkällan vid målinmätningen är när en referenspunkt är uttagen med ett 
sidfel i förhållande till det grupperade systemet (kombination 5). Det är svårt att minimera 
dessa fel med tanke på den grafiska metodens spridning på 5 mils (Chefen för armén, 1995). 
Referenspunkten skall dessutom ligga på att avstånd av minst 5 km och de använda 
referenspunkterna låg vid Rödbergsfortet 3,5 respektive 4 km bort vilket ökar risken för detta 
fel. Dock kan det konstateras att i en del fall (Hattberget och Risheden) var 
referensriktningspridningarna mindre än förväntat tack vare att operatörerna hade lyckats ta ut 
referenspunktskoordinaten med mindre fel än väntat. Det har varit tydligt att det är svårt att ta 
ut bra referenspunkter framför allt i bebyggelse. För att få en uppskattning av hur långt bort en 
referenspunkt måste ligga för att skapa samma spridning som för kombination 6 vid 
Hattberget med en egenspridning runt 2,1 mils, räknas felläget vid 5 km (25 m) om till samma 
felläge vid det sökta referenspunktsavståndet, dreferenspunkt, enligt ekvation 42 (Bilaga 1). Att 
finna en referenspunkt som går att positionsbestämma och mäta in en exakt riktning mot med 
laserAI på nästan 12 km håll är i de flesta miljöer svårt. 

Den höga risken att referenspunkten för referensriktningsmetod 1 tas ut fel gör att åtgärder 
krävs. Det provade alternativet med en gyrokompass har visat sig ge tillförlitliga 
referensriktningar. De två andra alternativen för att ta ut referensriktningen är med DMC eller 
med hjälp av himlakroppar som har bättre noggrannhet än gyrokompassen men bara fungerar 
när molnen inte skymmer himlen. Horemuzs beräkningsmodell (2003) skapades för att utreda 
noggrannheten för ett målinmätningssystem som i stället för en referenspunkt i terrängen 
använder en andra GPS-mottagare i närheten av systemet som referens för att bestämma 
norriktningen. Under examensarbetets gång har demonstrationer genomförts på FMV av ett 
system för uttag av referensriktning där två GPS-mottagare grupperats i närheten av varandra. 
Rapportförfattaren har inte tagit del av resultaten men metoden kan vara en väg att gå utöver 
alternativet att anskaffa gyrokompasser till samtliga system. Ett digitalt kartunderlag, som 
Andersson m.fl. (2007) anger, borde hjälpa soldaten att kontrollera sitt koordinatuttags 
rimlighet vilket även ökar precisionen. Även möjlighet till förstoring av kartan, där det inte 
förekommer någon undanhållning skulle kanske minimera fel vid referenspunktsuttaget. 



  

 51

Systemkombination 2 hade en referensriktningspridning som var mycket noggrannare än 
leverantörens specifikation. Detta kan innebära att om DMC används som 
referensriktningmetod för systemkombination 5 och goniometern därefter mäter riktningen till 
målen så skulle detta kunna vara lika noggrant som när referenspunktsuttaget används. Detta 
måste dock utredas vidare innan några slutsatser kan dras. 

6.2.3 Riktningsmätningen 
Under proven har spridningen i sidled allmänt sett varit relativt liten vilket pekar på att ett helt 
system rätt använt kan leverera mycket noggranna riktningar i samma storleksordning som 
leverantörens specifikationer. Under proven identifierades dock två felaktiga goniometrar:  

o System 1.1, där finjusteringsratten inte fungerade vilket upptäcktes under proven från 
Rödbergsfortet Utkiksvallen. Trots denna felfunktion spred riktningsinmätningen inte 
märkbart mer än när goniometern byttes ut (system 1.2), snarare mindre. Några 
slutsater om att det inte behövs någon finjusteringsratt bör dock inte dras eftersom 
några inmätningar korrigerats i TLE-beräkningarna på grund av grova fel enligt kapitel 
2.3. 

o System 2, där ett glapp i goniometern identifierades under omprovsdagen vid 
Rödbergsfortet, Satelliten. Felet yttrade sig genom att vridningen ibland gick märkbart 
trögare när systemet vreds med grovriktningshandtaget. När operatören tog i mer för 
att fortsätta vridningen klickade det till och systemet gick att vrida igen. När den 
uttagna referensriktningen kontrollerades efter uppkommet klick hade den förändrats 
upp till 25 mils. Inmätningarna blev dock bättre när enbart finjusteringsratten 
användes och det är dessa värden som visas i resultatkapitlet. Om de inmätningar där 
grovriktning genomförts skulle tas med i resultatet skulle TLE vara ännu sämre. 
Analyseras alla inmätningar detta system har gjort går det att se att detta system även 
hade stor spridning under proven från Utkiksvallen vilket pekar på att detta fel kan ha 
funnits redan då. När systemet var konfigurerat som systemkombination 6 var dock 
spridningen mycket liten. 

Den identifierade problematiken med glapp i goniometern har inte haft någon tidigare 
historia. Dock har det funnits ett glapp i elevationsmätningen och det kanske kan vara ett 
liknande fel för sidriktningen. Eftersom examensarbetet inte går in på konstruktionsdetaljer 
stannar analysen av detta fel här. Dock kan det konstateras att dessa glapp förstör alla chanser 
till noggrannhet vid målinmätning vilket gör att problemet måste åtgärdas. Som ett förslag till 
förbättring kan anges att operatören genomför en funktionskontroll av goniometerns förmåga 
att bibehålla referensriktningen vid uppstart av systemet. Funktionskontrollen skulle kunna gå 
till så att operatören blir instruerad att efter att referensriktningen är registrerad vrida systemet 
i ett givet mönster för att därefter återgå till att kontrollera referensriktningen igen. Om 
referensriktningen har ändrats mer än en viss gräns är det glapp i goniometern och den måste 
åtgärdas. 

Vid proven med systemkombination 2 spred det systemet som var grupperat vid ett hus 
markant mera i riktningsinmätningen än det som var grupperat i terrängen. Department of the 
Army (2008), har i sin förfrågan också önskat system som inte är beroende av riktningar från 
magnetiska kompasser. Detta talar tillsammans med provresultatet för att det kan vara 
riskabelt att enbart använda DMC vid målinmätningen eftersom kalibreringen förloras när 
laserAI vrids från referensriktningen mot målet.  
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6.2.4 Avståndsmätningen 
Generellt sett var avståndsmätningen noggrannare när målen var tydliga vilket var fallet vid 
Hattberget och Risheden. Den totala spridningen har i målplottarna i kapitel 6.1.2 – 6.1.4 över 
lag varit inom 5 m för tydliga mål och inom 10 m hitom och bortom målet i bebyggelse. I 
bebyggelse och med ökade avstånd påverkar, som Chan m.fl. (1998) konstaterar, laserlobens 
storlek antalet avståndsekon som kommer tillbaka. Detta gör att det kan bli svårare att välja 
målets eko. På 5 km avstånd är laserloben ungefär 7,5 m i diameter vilket gör att även andra 
föremål än målet kan träffas vi inmätning. I bebyggelse finns också många släta ytor som 
reflekterar en stor del av laserenergin och detta kan skapa många ekon. Målets struktur, färg 
och orientering i förhållande kan också ge upphov till olika ekon. Optimalt är om målet visar 
en plan yta mot systemet eftersom det fungerar som en spegel för laserstrålen. Är målets yta 
vinklad finns därför risk att strålen studsar i en annan riktning än mot systemet och att 
laserenergin som kommer tillbaka till systemet inte kommer från en direktreflektion på målet 
utan via ytterligare reflektioner med sämre avståndsmätning som följd. Problematiken i 
bebyggelse är känd och en åtgärd kan vara att använda en ögonskadlig laser för att minska 
laserlobens storlek vilket dock inte var önskvärt vid anskaffningen av EOI.  

Den andra anledningen till att avståndsmätningen inte har kunnat bli noggrannare än mellan 
2-5 m är att upplösningen för avståndspresentationen är + 5 m. GPS-mottagarens egenposition 
har varierat vilket har gjort att spridningen generellt sett varit bättre än leverantörens 
specificerade 5 m. För att pröva vilken effekt en förbättrad upplösning (+ 1 m) skulle innebära 
för TLE prövas de teoretiska beräkningarna med en avståndsspridning på 0,5 m, se tabell 16 
(Bilaga 3.1), istället för de inmätta värdena. TLE förbättras mellan 0,5-1 m i bebyggelse 
medan det med tydliga mål där avståndet varit lättare att mäta inte förbättras lika mycket 
eftersom spridningen redan är ganska liten.    

Målen som har mätts in har varit punkter på vertikala objekt som väggar och sidan på skärmar 
och fordon för att underlätta för operatörernas riktarbete. I en stridssituation kommer inte 
riktpunkten vara det ställe där granaten verkar optimalt, utan det gör en träff i centrum av 
byggnadens eller fordonets tak. Om en plan yta skall bekämpas, exempelvis referenspunkten 
vid Hattberget kapitel 6.1.2, kan detta avstånd också vara svårt att mäta in. Detta är ett 
problem som det idag inte finns någon lösning på i EOI-systemet annat än att systemet 
grupperas så att målet kan ses ovanifrån vilket i de flesta fall är omöjligt att åstadkomma. Som 
lösning på problemet kan en funktion införas som aktiveras efter avståndsinmätningen mot en 
vertikal yta. Funktionen innebär att operatören, utgående från sitt inmätta avstånd, kan lägga 
till eller dra bort det avstånd det är från riktpunkten till mitten på målet. Detta förutsätter att 
inmätningen sker så att centrum på målet ligger i linje med den punkt på sidan av målet som 
operatören riktar på. En ytterligare påbyggnad på denna funktion skulle kunna vara att även 
höjdparametern kan ändras om det exempelvis är en flervåningsbyggnad som skall bekämpas. 
En förutsättning för att denna metod skall fungera är att operatören gör rimliga bedömningar 
av målets storlek och höjd med hjälp av streckplattan i okularet. När avstånd och höjd 
korrigerats registreras detta som ett mål och målkoordinaterna för målet beräknas istället för 
riktpunkten. 

Operatörernas färdighet att mäta in avståndet och välja rätt avstånd har påverkat resultatet vid 
inmätningen. De resultat som visas i denna rapport har genomgående erhållits från det 
rimligaste, av systemet presenterade, avståndet – inte det avstånd som operatörerna valt. 
Därför betonas vikten av att rätt avståndsmätningsmetodik används, systemet presenterar ofta 
rimliga mål inom 2,5 m från korrekt avstånd. För att hjälpa operatören att välja rätt eko finns 
några alternativ: 
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o Om flera rimliga värden vid samma inmätning finns kan medelvärdet av dessa beräknas. 
Dock saknas funktionen att systemet kan lägga ihop flera inmätningars rimliga värden 
vilket torde skapa ett bättre avstånd med bättre upplösning än + 5 m. 

o De ekon som laserAI tar emot har olika våglängds- och effektsignaturer vilket kan 
användas istället för att alla ekon över en viss effekttröskel presenteras i avståndsordning. 
Genom att ha hårdvara och funktioner som analyserar våglängder och effekt kan dels 
materialet på den yta som reflekterat de olika ekona presenteras samt dels vilken 
effektstyrka ekot har. Rimligtvis kan operatören då välja det eko med lämpligast 
ytsignatur och eftersom lasern riktas mot ett förhoppningsvis tydligt mål med störst 
reflektans kan operatören välja det eko som har störst effekt. 

o Genom att använda laserbelysaren, som har en mycket mindre laserlob, minskas 
antagligen antalet ekon. Avståndet bör därför kunna mätas med belysaren och därefter 
införas i laserAI där det kombineras med de andra parametrarna. Problemet är dock 
fortfarande så att belysarens upplösning är + 5 m (eftersom EOI har den upplösningen). 
Belysaren är dock inte införd i Försvarsmakten ännu så det kan vara enklare att förbättra 
upplösningen till meterupplösning på den istället för att ändra laserAI.  

Det är inte bara hjälp med ekobehandlingen som kan hjälpa operatören utan även ren hårdvara 
som bättre optik samt operatörsinriktade användningsmetodiker för att underlätta riktarbetet.  

o Kikaren har en förstoring på 7 och 12 gånger och på större avstånd är det svårt att hitta bra 
riktpunkter på mål, vilket även framkom vid diskussionerna med operatörerna. 
Department of the Armys förfrågan (2008) specificerade önskemål om den största 
förstoringen till 15 gånger vilket är större än förstoringen som EOI har. En förstoring med 
15 gånger skulle rimligtvis förbättra operatörens förmåga att hitta lämpliga riktpunkter.  

o I mörker krävs, efter att systemet satts ihop, att streckplattans riktpunkt kalibreras med IR-
bilden mot ett upplyst objekt eftersom linjeringen mellan laserAI och IR-kameran kan 
variera mellan monteringarna. Detta innebär att systemet alltid måste monteras när det är 
ljust ute eller om det finns några upplysta föremål runt grupperingsplatsen. Denna 
begränsning är ett problem som detta examensarbete inte funnit någon lösning på. Inför 
framtida anskaffning kan det vara lämpligt att kravsätta att systemet skall kunna grupperas 
i mörker. Däremot kan den operatörsberoende kalibreringsproblematiken minskas:  

o Streckplattan med riktkvadraten sitter i det högra okularer och IR-bilden i det 
vänstra vilket gör att kalibreringen måste ske genom att operatören genom att 
observera i båda okularen väger samman de båda bilderna. Detta gör att 
kalibreringen är beroende på operatörens förmåga till att i sitt syncentra överlagra 
synintrycken från ögonen. Genom att förlägga streckplattan i samma vy som IR-
bilden minskas risken att operatören kalibrerar fel eftersom samma öga ser båda 
vyerna och när de är i linje med varandra. 

o En användningsmetodik som kan kombineras med en funktion där laserlobens storlek för 
det inmätta avståndet visas på streckplattan. Genom förnyade avståndsmätningar kan 
sedan lobens utbredning användas i överkant eller i underkant på målet så att det första 
alternativt sista ekot är det rimligaste avståndet. 

6.2.5 Elevationsvinkeln 
Examensarbetet är avgränsat till att analysera målkoordinaterna i horisontalplanet, enligt 
kapitel 1.4, och därför analyseras inte elevationsvinkeln mer än att det kan konstateras att det 
finns ett känt elevationsinmätningsglapp som kan ha bidragit till den stora spridningen för 
system 2. 
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6.2.6 Målen 
Det har visat sig i både den teoretiska beräkningen av TLE och måluttagets RMSPE att det 
blev noggrannare inmätningar när målen är riktade mot systemet och står i en miljö som inte 
består av bebyggelse, se figurerna 31 och 33. 

6.2.7 Operatörsfaktorer 
Operatörsuppgiftsanalys. De åtgärder operatören måste utföra beskrivs i inledningskapitlet. 
Utöver grundmomenten i inmätningen har ett antal uppgifter som operatören kan göra för att 
förbättra noggrannheten i inmätningen identifierats under arbetet. Bland annat bör en 
uppstartsfunktion införas i form av en funktionskontroll av goniometern som operatören 
måste utföra. Två felfaktorer som identifierades var att operatörerna hade bristande kunskaper 
att använda kombination 2 samt IR-kameran. 

Operatörskrav. För att minimera målinmätningsfelet måste operatören både rent fysiologiskt 
och även färdighetsmässigt uppnå en viss standard för klara av att utföra inmätningen. 
Exempelvis kan astigmatism påverka så att operatören inte ser streckplattan och målet 
tillräckligt tydligt eller att färgblindhet gör att målet inte går att urskilja. Operatören bör också 
kunna klara av att utföra uppgifterna i den tänkta stridsmiljön utan att tappa fokus på 
uppgiften. 

Operatörsutbildningskrav. Kraven på operatören leder till att utbildningspaket måste införas 
där handhavandet lärs ut så att färdigheten befästs. För att detta ska kunna uppnås måste 
instruktörerna vara vana vid systemet och eftersom det infördes nyligen har instruktörskåren 
inte haft tid att själva utveckla sina kunskaper och färdigheter vilket kan ha orsakat ovanan 
operatörerna visade för en del uppgifter. Ett exempel på brister i utbildningen är att 
operatörerna inte använt IR-kameran utöver den veckan då IR-kameran introducerades. 

Färdighetsprov för operatörer. Ur träffbildsanalyserna framgår att en del operatörer sprider 
mindre än de andra i sidled, jämför figur 41 med 42. Det har också framgått att operatörerna i 
en del fall väljer fel avståndsekon. Dessa fel innebär att målinmätningen inte blir tillräckligt 
noggrann. För att säkerställa att soldaterna klarar av att ta ut mål noggrant bör därför ett 
färdighetsprov som utvärderar soldatens målinmätningsförmåga utvecklas. Provmetodiken 
skulle kunna liknas vid de simulatorskjutprov som finns till robotsystem 56, vilket går ut på 
analys av riktarbetet med systemet, och träffbildsanalysen som görs när varje soldat utbildas 
på att träffa rätt med sin automatkarbin. Provet kan bestå av ett program som finns i fältdatorn 
och en provplats med grupperingsplats, referenspunkter och mål är exakt inmätta med GPS. 
Genom att låta operatörerna gruppera systemet och göra ett antal målinmätningar som lagras i 
fältdatorn kan färdigheten att mäta in mål utvärderas. Fältdatorn bör utöver målkoordinaterna 
kunna lagra information om riktarbete, framför allt precis innan och under 
avståndsinmätningen. Med denna information kan sedan målinmätningens alla faktorer och 
träffbild analyseras på liknande sätt som detta examensarbete har gjort. Provresultatet skall 
mynna ut i att operatören blir certifierad att mäta in mål med TLE mindre än 10 m, det vill 
säga har bevisat att operatören har tillräckligt god färdighet för att kunna mäta in mål för 
precisionsbekämpning. Detta prov bör sedan med regelbundna intervall repeteras för att 
säkerställa certifieringen på operatören. 

6.3 Diskussion om provmetodiken 
Det finns många orsaker till att grova fel, enligt kapitel 2.3, uppstår i databehandlingen och 
som orsakar svårtolkade resultat: 

o Handhavande/Operatören tar ut fel referenspunkt på kartan jämfört med terrängen på 
grund av avläsningsfel och undanhållning. 
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o Operatören läser av fel koordinater. 

o Operatören kan rikta på fel (men liknande) mål eller rycka till när han trycker av. 

o Operatören kan läsa av fel siffror från laserAI. 

o Protokollföraren kan höra fel siffror från operatören. 

o Protokollföraren kan skriva in fel siffror i protokollet alternativt skriva 
svårtolkningsbara siffror. 

o Analytikern läser av protokollet fel. 

o Analytikern skriver in mätdata fel i Excelarket. 

o Analytikern har skrivit in fel formler i beräkningsceller i Excelarket. 

o Analytikern skriver Matlabprogram med fel eller kopierar fel värden från Excel. 

o Analytikern ändrar något av indata utan att ändra indata i alla program mm. 

För att minimera grova fel har flera metoder använts under databehandlingen: 

o Alla upplästa siffror av operatören har repeterats av protokollföraren. 

o Vid inskrivning av mätdata i Excelark har medelvärdet kontrollerats – visade det sig 
att medelvärdet skiljde sig stort kontrollerades alla värden för aktuell variabel i 
protokollen. 

o Hade operatören valt fel avstånd trots att systemet angav ett korrekt avstånd tolkades 
detta som ett stort fel och det korrekta avståndet valdes till analysen. Målkoordinater 
beräknades om för målplotten.  

o Mätdata från mätningar där operatören konstaterat felfunktion användes inte i 
analysen. 

o Kontrollräkning av samtliga beräkningar. 

o Granskning av beräkningar med stöd av Totalförsvarets Forskningsinstitut i 
Linköping. 

Styrkor med provmetodiken: 

o En repeterbar provmetod. Goda förutsättningar att kunna prova alla kombinationer och 
nya system med samma metodik finns. 

o Tydliga protokoll som lätt kan överföras till Excel för vidare databehandling där 
många olika felfaktorer kan identifieras. 

o Mål på flera provplatser är inmätta med mycket god noggrannhet och dessa kan 
användas under grundutbildningen av nya eldledare. 

I de teoretiska beräkningarna har TLE inte beräknats enbart med slumpmässiga fel vilket 
Horemuz (2003) och Torrieris (1984) teori stödjer sig på eftersom spridningen utgår ifrån det 
sanna värdet istället för medelvärdet. Dock har de systematiska felen varit små för de flesta 
proven, därför överensstämmer de flesta TLE med målplottarna.  

De systematiska felen vid uttag av refenspunkten på kartan kommer från att operatörerna 
använde samma referenpunktskoordinat för samtliga grupperingar under respektive provdag. 
Ett försök till att försöka få en uppfattning av operatörens spridning vid uttag av 
kartkoordinater kan undersökas genom att operatören måste ta ut en ny referenspunkt och 
referensriktning vid varje gruppering. Genom att sedan kontrollera spridningen i 
referenspunktsuttagen kan sedan det systematiska felet med vald karta och avläsningsmetod 
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eventuellt tolkas som ett slumpmässigt fel. Detta innebär dock vissa logistiska problem som 
att hitta samma antal referenspunkter som grupperingar, noggrant positionsbestämma alla 
dessa och sedan hålla reda på dem. Proven skulle även ta längre tid att genomföra.  

Under noggrannhetsproven missade tyvärr operatörerna vid några tillfällen att anteckna alla 
värden, trots att protokollet hade rader som var tomma. För framför allt gyrokompassen skrev 
ofta inte operatörerna upp referensriktningen vilket gjorde att referensriktningsspridningen 
enligt specifikationen fick användas. 

Det var inte förrän sista provdagen som operatörerna blev tillsagda att ange vilka 
referenspunktskoordinater som de använde vid referensriktningsuttaget. Detta gjorde att det 
var svårt att spåra vad som var systematiskt fel och vad som var slumpmässiga fel vid 
referensriktningsmätningarna 

Kort om tid, få system och få operatörer till förfogande resulterade i att alla operatörer inte 
hann använda olika system i större utsträckning. Tydligare identifiering av hårdvaruskillnader 
och handhavandeskillnader hade kunnat genomföras om tillgången på tid, system och 
operatörer varit större. 



  

 57

7 Slutsatser med förbättringsförslag 
I detta kapitel presenteras rapportens slutsatser med de förslag till förbättringar som kan 
genomföras på EOI-systemet och i hanteringen med det. 

7.1 Noggrannhetsprovmetodik och analys av data 
o En repeterbar provmetodik har tagits fram som kan utnyttjas vid fördjupade prov med 

EOI-systemet och även andra målinmätningssystem. Detta är bland annat användbart 
för att kunna jämföra olika målinmätningssystems noggrannhet. 

o Ett tydligt och beskrivande provprotokoll har skapats där de viktigaste faktorerna som 
ingår i analysen finns med, se bilaga 1. 

o Analysen sker dels teoretiskt med de dokumenterade inmätningsfaktorerna, TLE, och 
dels utifrån träffbilden runt målet, RMSPE. Det teoretiska TLE-värdet tar inte hänsyn 
till systematiska fel så när dessa förekommer ger RMSPE lämpligare värden för 
mållokaliseringsfelet. Utan de systematiska felen överensstämmer TLE och RMSPE 
relativt väl och minst hälften av målinmätningarna har funnits innanför dessa i 
samtliga prov. 

o När det systematiska felet är litet stämmer TLE med det fel som leverantörerna 
specificerar utom när enbart den digitala magnetkompassen används vid uttag av 
riktningar. 

7.2 TLE för EOI-systemet 
Tydliga mål i dagsljus 

o Prov mot mål upp till 2 km avstånd med det kompletta EOI-systemet utan 
gyrokompass utan systematiska fel har gett TLE mindre än 5 m. Motsvarande prov 
med gyrokompass gav också TLE mindre än 5 m. 

o När enbart laserAI och dess inbyggda kompass användes gav det mycket begränsade 
provet ett TLE som, mot mål på ett avstånd av 1,5 km, är mindre än 22 m utan hänsyn 
tagen till systematiska fel. Från en grupperingsplats i anslutning till en byggnad var 
TLE mot samma mål minst dubbelt så stort. 

Tydliga mål i mörker 

o Vid prov mot mål upp till 1,5 km avstånd gav systemen TLE under 5 m respektive 8 m 
utan hänsyn tagen till systematiska fel. Skillnaden mellan systemen antas bero på 
operatörernas varierande förmåga att använda IR-kameran. Prov med gyrokompassen i 
mörker har inte genomförts. 

Mål i bebyggelse i dagsljus 

o Prov med det kompletta EOI-systemet utan gyrokompass mot mål upp till 4,8 km gav 
ett TLE under 24 m och med hänsyn tagen till systematiska fel ett RMSPE under 29 m. 
Med gyrokompass var motsvarande värden för TLE under 10,4 m och RMSPE var 
under 10 m. 

7.2.1 Målinmätning med EOI vid precisionsbekämpning 
Tydliga mål i dagsljus 

o Systemet har i proven, både med och utan gyrokompass, visat sig vara tillräckligt 
noggrant för precisionsbekämpning där kravet är ett TLE under 10 m vid inmätning av 
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mål på avstånd upp till 2 km. Dock bör beaktas att referenspunktsuttaget påverkar hela 
inmätningen för systemet utan gyrokompass med ett systematiskt fel som kan orsaka 
att TLE överskrider 10 m. 

o Proven med enbart laserAI och referensriktning enbart från den digitala 
magnetkompassen har inte gett tillräckligt god noggrannhet för att målinmätningarna 
skall kunna användas vid precisionsbekämpning 

Tydliga mål i mörker 

o På det undersökta avståndet 1,5 km har systemen varit tillräckligt noggranna för 
precisionsbekämpning. Även här måste dock referenspunktsuttaget beaktas. 

Mål i bebyggelse i dagsljus 

o Referenspunktsuttaget i bebyggelse samt svårigheten att se och mäta in målen gjorde 
att kravet för att kunna precisionsbekämpa mål enbart tillåter att mål på avstånd upp 
till cirka 2 km bekämpas. Skillnaden med om gyrokompassen används blir tydlig 
eftersom mål kan precisionsbekämpas på avstånd upp till ungefär 4,5 km med denna 
referensriktningsmetod.  

7.2.2 Lämpliga referensriktningsmetoder och systemkombinationer 
Referensriktningsmetod 

o Gyrokompassen (referensriktningmetod 3) har vid proven visat sig vara mycket 
tillförlitligare än referenspunktsuttag från kartan (referensriktningmetod 1). Metoderna 
beskrivs i kapitel 1.3.2. 

o Den ej provade men teoretiskt sett mest noggranna referensriktningsmetoden 
bäringsbestämning mot himlakropp (referensriktningsmetod 2) bör möjliggöra 
precisionsbekämpning på ännu större avstånd än när gyrokompassen används. 
Väderleksberoendet begränsar dock när denna metod kan användas. 

o Genom att använda två GPS-mottagare bör noggrannare referensriktning än vid uttag 
av referenspunkt på kartan erhållas. Detta har dock inte provats i examensarbetet. 

Systemkombinationer 

o För att ha ett så litet inmätningsfel som möjligt bör hela systemet användas, det vill 
säga systemkombinationerna 5 och 6.  

o Genom att beräkna medelkoordinaterna från flera systems inmätningar av samma mål 
uppnås minst samma noggrannhet som de enskilda systemens inmätningar. Detsamma 
gäller för om ett system utför flera olika avståndsmätningar och de rimligaste 
avstånden från dessa används till att beräkna ett medelavstånd. Medelavståndet av alla 
avståndsmätningar har i proven visat sig variera någon meter från det sanna avståndet. 

7.2.3 Inmätningsfaktorer som påverkar noggrannheten mest 
o Referensriktningsmetod 1, med referenspunkt från kartan är en osäker metod på grund 

av att risken är stor att referenspunkten inte är ritad rätt på kartan och att det är svårt 
att få ut kartkoordinaten noggrannare än inom 25 m på grund av kartans skala. 

o Riktningsuttaget med enbart den digitala magnetkompassen har visat sig ge stora fel. 

o När felfunktioner liksom glapp i goniometern förekommer försämras 
riktningsmätningarna så att de beräknade målkoordinaterna inte går att användas. 
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o Laseravståndsmätningens upplösning på + 5 m gör att målkoordinaten riskerar att vara 
upp till 5 m hitom eller bortom den sanna målplaceringen för tydliga mål och upp till 
10 m i bebyggelse. För att skapa meternoggrannhet måste denna avståndsupplösning 
förbättras till + 1m. 

o Egenpositionsbestämningen har vid proven inte spridit så mycket så att det påverkar 
inmätningsfelet mer än någon meter. Under provgenomförandena var satellittillgången 
god över tiden. Den nya interna GPS-mottagaren har ännu bättre positionsnoggrannhet 
samt även höjdlägespresentation vilket kommer att påverka TLE till det bättre. 

o I mörker har operatörens förmåga att använda IR-kameran i en del fall visat sig 
bristfällig och målinmätningen försämrats avsevärt i förhållande till i dagsljus. 

o Målets färg, utseende och orientering samt omgivning påverkar måluttaget. 

7.3 Förbättringsförslag för minskning av TLE 
De tre underrubrikerna i detta avsnitt är ett försök att strukturera förslagen i avgränsade delar 
men dessa de går ibland mer eller mindre in i varandra. 

7.3.1 Hårdvara 
Följande hårdvaruförbättringar föreslås:  

LaserAI 

o Avståndsmätningen bör ha en upplösning som är 1 m istället för 5 m. 

o Presentera laserlobens utbredning i okularet så att denna kan riktas på målets 
överkant/underkant så att första/sista avståndsekot är det som är mest troligt. 

o Inför utrustning som tar emot, behandlar och presenterar laserekots 
vågutbredningsutseende och intensitet för att hjälpa operatören att välja ekot som 
motsvarar målet bäst eftersom yttextur och orientering på målet påverkar dessa. 

o Inför ett förstoringsläge på minst 15 gånger på kikaren för att underlätta uttag av riktpunkt 
på större avstånd. 

o Flytta streckplattan till samma okular som IR-bilden för att minska risken att operatören 
kalibrerar dessa fel. 

Laserbelysaren 

o Avståndsmätningen bör ha en upplösning som är 1 m istället för 5 m. 

Goniometern 

o Förbättra goniometerns tillförlitlighet. Säkerställ att den inte går sönder. Två av tre av de 
använda goniometrarna var trasiga alternativt gick sönder under proven. 

Tripod 

o Säkerställ mekaniskt med låspinnar eller motsvarande att skruvarna på tripoden blir helt 
åtdragna så att benen inte sjunker ihop. 

o Vid ofördelaktigt underlag som grus eller betong, bör operatören ha hjälpmedel att 
säkerställa att tripodfötterna hålls fast mot marken. Förslag på hur detta kan lösas visas 
nedan: 

o Tyngder 

o ”Tältspik” med ögla över tripodfoten som körs ner i marken och håller fast foten 
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o Stabil plattform som fästs i marken 

7.3.2 Funktioner 
Följande funktioner föreslås: 

Laseravståndsmätningen 

o Inför en funktion som tillåter att laserbelysaren används för avståndmätning istället för 
laserAI eftersom belysarens laserlob är mindre vilket minskar risken för förvirrande 
avståndsekon. 

o Inför en funktion som analyserar ekot och talar om vad respektive eko består av för 
material och om möjligt vilken vinkel det objekt som ekot har reflekterats mot. 

o Inför en funktion som tar ut medelvärdet av ett antal avståndsmätningar och beräkna 
målkoordinaterna utifrån detta eftersom medelvärdesanvändning har visat sig bli 
noggrannare än om bara ett värde används. 

o Inför en funktion som efter en inmätning mot ett måls sida gör att operatören kan lägga till 
eller dra ifrån ett avstånd och en höjd för att skapa målkoordinater som är i centrum av 
målet.  

Goniometern 

o Inför ett funktionskontrollprogram där goniometerns vinkelgivare kontrolleras och att 
referensbäringen inte ändras under riktarbetet. 

Funktioner för kombinationer av flera systems målinmätningar bör införas i 
prioriteringsordning: 

1. Medelkoordinatberäkningar, där det egna systemets målkoordinatberäkningar kan 
kombineras med målkoordinater inmätt av ett eller flera andra system. Denna metod har i 
de undersökta proven ett TLE som är minst lika noggranna som systemet som har den 
bästa inmätningsnoggrannheten. 

2. Avståndsmätning, där det egna systemets avståndsinmätning och egenposition kombineras 
numeriskt med ett eller flera andra systems egenpositioner och avståndsmätningar till 
målet. Om bättre upplösning kan uppnås är metoden ett lämpligt alternativ där det inte 
krävs någon referensriktning. 

3. Kortbasavskärning, där det egna systemets riktningsinmätning mot målet tillsammans med 
egenpositionen kombineras med ett sidogrupperat systems motsvarande parametrar. Detta 
kräver en bas på minst 1 km och gav inte märkbart bättre resultat under de genomförda 
proven i detta examensarbete. 

Fältdatorn 

o Inför ett målinmätningsprogram i fältdatorn som utvärderar operatörens målinmätningar 
mot väl inmätta och i programmet inlagda koordinater. Programmet kan bygga på samma 
analysgång som detta examensarbete där riktarbete, inmätningsvariabler och träffbilder 
analyseras. 

o Inför programvara till fältdatorn som visar ett digitalt kartunderlag i fältdatorn för att 
hjälpa operatören att identifiera felinmätningar och hjälpa till i riktarbetet. Bland annat 
bör: 

o Egenpositionen visas vilket även bör kunna verifiera den valda höjdpositionen med 
kartans höjdkurvor om GPS-mottagaren inte kan visa tillförlitliga höjdvärden. 
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o Referenspunkten och målkoordinater visas som hjälp vid rimlighetsbedömningen av 
dessa. Detta bör hjälpa operatören att besvara frågor som:  

o Stämmer referenspunkten som har använts och ligger den på rätt plats i den 
digitala kartan? 

o Är det rätt mål?  

o Har systemet visat rätt elevation eller presenteras målet med orimlig 
höjdkoordinat? 

o Alla riktningar visas för verifiering samt rimlighetsbedömning av referensriktning och 
målriktningar. 

7.3.3 Hantering av EOI inom Försvarsmakten 
För att förbättra materielens tillförlitlighet samt utbildning och uttagning av operatörer för 
precisionsbekämpning föreslås följande:  

Användning och utbildning 

o Det är ett nytt system vilket förklarar att soldaterna var ovana vid vissa metoder. För att 
undvika detta skall instruktörerna ha goda materielkunskaper och kännedom om alla 
funktioner för att kunna utbilda operatörerna och kontrollera att materielen används och 
vårdas på rätt sätt. 

o Kräv att soldaterna använder all materiel i verksamheten, exempelvis IR-kameran, och 
kompletteringsutbilda dem över tiden så att alla funktioner övas och hanteringsfärdigheten 
befästs. 

o Lär soldaterna nyttja medelvärden för alla parametrar – enskilda mätningar varierar och 
medelvärden gör att dessa spridningar minskar. 

o Skapa ett utbildningspaket som avslutas med målinmätningsprov för att certifiera deras 
målinmätningsförmåga: 

o Utbildning samt uttagning av operatörer som kan precisionsbekämpa mål bör ske 
genom träffbildsanalys och utvärdering av riktarbetet, se vidare i kapitel 7.3.2, 
funktioner i Fältdatorn. 

o Resultatet av genomförda prov i examensarbetet bör kunna utgöra grunden i 
framtagandet av ett utbildningsreglemente där kraven på TLE i olika 
målområdesmiljöer visas för respektive systemkombination och 
referensriktningmetod.  

Teknisk tjänst på Försvarsmaktens förband  

o Tillse att det sker kontinuerlig uppföljning av materielstatus eftersom trasiga komponenter 
upptäcktes under proven. 

o Funktionskontroller avgörande – vinkelavläsningsfel orsakar orimliga spridningar. Därför 
bör en funktionskontroll införas som åtgärd i den dagliga tillsynen alternativt som en 
obligatorisk åtgärd vid varje ny gruppering. En utförlig utredning måste fastställa om 
felfunktionerna antingen beror på om komponenterna varit felaktigt konstruerade 
alternativt har för kort livstid eller att systemet används felaktigt. 
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8 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Överväg att införa de hårdvaru-, funktions- och organisationsinriktade förbättringsförslag som 
presenterats för att öka möjligheten att kunna använda EOI vid målinmätning för 
precisionsbekämpning. Nedan föreslås även hur examensarbetet kan följas upp med 
ytterligare prov och utredningar.  

8.1 Allmänna rekommendationer för proven 
o Använd föreslagen provmetodik i framtida systemverifieringar vid både statuskontroll 

av befintlig materiel samt vid nyanskaffningar. 

o Genomför fördjupade prov motsvarande de som gjorts i examensarbetet men med fler 
system och operatörer för att verifiera slutsatserna från detta arbete. Upprepade prov 
från samma platser med kombinationerna som redan är genomförda kontrollerar även 
repeterbarheten i proven samt undersöker mer utförligt de systematiska felen. 
Dessutom skulle ett större antal repeterade prov innebära att konfidensintervallen för 
TLE skulle minska vilket innebär säkrare resultat. 

o Undersök provens konfidensintervall. 

o Genomför mörkergenomföranden med samtliga möjliga systemkombinationer i en IR-
signaturmiljö som motsvarar stridsliknande förhållanden. 

o Genomför fullständiga prov med referensriktningsmetoden bäringsbestämning mot 
himlakropp eftersom den teoretiskt sett är noggrannast. 

o Fullständiga prov för samtliga systemkombinationer för att skapa underlag till 
noggrannhetskraven till utbildningsreglementet. Låt även operatörerna bära sin 
stridsutrustning under proven för att kontrollera dess påverkan på resultatet. 

8.2 Fortsatt utredning av cirkelbågskorsning  
Förslag på vidare utveckling av den i examensarbetet använda metoden: Istället för att grafiskt 
beräkna cirkelbågskorsningen kan en numerisk programslinga utnyttjas som tar hjälp av 
riktningen till målet för att välja rätt korsning. Höjdvinkeln kan också läggas in i beräkningen 
av målpositionen.  

Ytterligare analys bör genomföras för att fastställa hur avståndet mellan observationsplatserna 
och riktningen till målet påverkar målpositionsbestämningen. Hur en provplats kan 
organiseras visas i figur 47. Systemkombination 5 för olika avstånd och vinklar avstånd 750-
4500 m är tänkt att undersökas. Skall hänsyn till elevationsvinkeln tas kan det vara lämpligt 
att målen ligger på olika höjd. Det kan också vara intressant att undersöka resultatet av 
inmätningar med systemkombination 1 eller 2 för att de bör vara de kombinationer som kan 
komma till användning vid situationer när tidsbrist råder. Prov med de två andra 
kombineringsmetoderna kan också genomföras på den föreslagna provplatsen. 
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Figur 47. Schematisk bild över hur en provplats kan utformas. Uppställningen kan användas 

vid alla former av fördjupade noggrannhetsprov. 

Om ytterligare systems inmätningar också läggs in i modellen skapas en yta mellan 
cirkelbågskorsningarna som målet förhoppningsvis befinner sig inuti. Matematiskt bör 
medelpunkten i denna yta kunna beräknas som en lämplig målplacering, se figur 48. Detta 
kan också utnyttjas för de andra två kombinationsmetoderna. 
 

                                   
Figur 48. Kombination av flera systems avståndsmätningar med medelpunkten i den 

gemensamma ytan med från vänster cirkelbågskorsningar, kortbaser och medelkoordinater. 
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Bilaga 1 Ekvationer 
Definition av TLE 

minmax 614,0563,0 σσ +≈TLE     (1) 
 
Allmän statistik 
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Beräkningsmodell TLE 

Med hjälp av de sanna koordinaterna för både observationsplatserna (SEref, SNref och SAltref), 
referenspunkterna (BEref, BNref och BAltref) och riktmålsplatserna (OEref, ONref och OAltref) kan 
dref beräknas enligt ekvation 7 (Nyberg, 2003). 
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Med hjälp av trigonometriska formler kan sedan vinklarna Griref, Riref och elref beräknas enligt 
ekvationerna 8-10. Notera att dessa beräkningar gäller enbart för placeringarna som visas i 
figur 24. Är grupperingsplats, referenspunkt och mål placerat på andra sätt måste 
ekvationerna 8 och 9 adderas med en annan vinkel beroende på vilken kvadrant objekt och 
riktpunkt finns i.  
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I den beskrivna modellen kan sambandet mellan observationplats referenspunkt och 
målkoordinater beskrivas enligt ekvationerna 11-13. I ekvation 11 och 12 är d något förenklad 
eftersom el antas vara liten vilket gör att avståndet kan ses som ett horisontellt avstånd. I 
princip är det dessa ekvationer som EOI-systemet använder när det räknar fram målets 
koordinater. 
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( )GriRidSEOE +⋅+= sin      (11) 

( )GriRidSNON +⋅+= cos     (12) 

( )eldSAltOAlt sin⋅+=      (13) 

Mätdata som samlas in under proven ger EOI-placeringen SE, SN och SAlt och refensriktning 
Gri, målriktning Ri, avståndet d, elevationsvinkeln el samt de av systemet beräknade 
målkoordinaterna OE, ON och OAlt.  

Om alla mätningar är exakt rätt är det inte nödvändigt att dividera summan i ekvation 2 med 
ni – 1 utan enbart med ni men eftersom det kan finnas oidentifierade osäkerheter för inmätt 
värde och referensvärdet används den första varianten. Där referensvärden saknas, som 
exempelvis om grundriktningen valts av observatören utan att denna har kunnat mätas in med 
den noggranna GPS-mottagaren, kan medelvärdet för mätningarna användas istället för det 
sanna referensvärdet enligt ekvation 3 (Horemuz, 2008b).   

Enligt felfortplantningslagarna kan felkovariansmatrisen för målet, CO, tas fram enligt 
ekvation 14 där sambanden mellan egenpositionsfelen, CS, och inmätningsfelen, CL, visas. 

T
LSO JCJCC ⋅⋅+=      (14) 

CS byggs upp enligt ekvation 15 där egenpositionsfelen som erhålls ur mätdata ingår. 
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Matrisen CL består av målinmätningens avståndsfel, referensriktningsfel, riktningsfel och 
elevationsvinkelfel enligt ekvation 16. 
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Målskoordinaternas, ekvation 11-12, partialderivator med avseende på EOI-systemets fel 
utgör transformationsmatrisen J enligt ekvation 17. De värden för d, Gri, Ri och el som 
används i matrisen är de noggrant inmätta referensvärdena. När dessa inte är tillgängliga 
används medelvärden av mätdata. 
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Den resulterande mållägesfelsmatrisen, CO, byggs upp enligt ekvation 18 och innehåller de 
sökta parametrarna som gör det möjligt att beräkna TLE. 
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CO utgör utgångspunkten för TLE-beräkningen och om resultatet inte enbart består av 
komponenter i E- och N-riktningarna är felellipsen vinklad. För att få fram den vinklade 
felellipsens halvaxlar används värdena som markeras i ekvation 19.  
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Ellipsekvationen används sedan för att beräkna ellipsens halvaxlar, σmax och σmin, och visas i 
ekvation 20 och 21 (Fan, 1997). Kvoten mellan σmax och σmin beräknas för att visa på 
giltigheten av TLE-beräkningen. 
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Tillsammans med halvaxlarna kan sedan TLE beräknas ur ekvation 1. Horemuz (2003) 
använde en annan ekvation för att beräkna TLE som ger ungefär samma värden som ekvation 
1. Den alternativa TLE-beräkningen, som enbart är giltig när kvoten mellan felellipsens 
halvaxlar är 0,2 och större, visas i ekvation 22. Ekvation 1 valdes i denna rapport för att 
beräkningen används av FOI och det kan vara lämpligt att ha resultatet på samma form i syfte 
att kunna jämföra med andra FOI-beräkningar. Ekvation 1 är även giltig för halvellipskvoter 
ner till 0,1 se vidare i kapitel 2.2.3. 

( )minmax5887,0 σσ +⋅=HoremuzTLE     (22) 
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Kombinationer av inmätningar 
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Kortbasavskärning 

Beräkningarna inleds med att b, avståndet mellan systemen, beräknas enligt ekvation 29. 
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Därefter beräknas β1,2 enligt ekvation 30. 
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Med hjälp av riktningarna kan sedan  α, γ och Vp beräknas enligt ekvationerna 31-33. 

2,11 βα −= Ri       (31) 
( )2,12 βπγ −−= Ri      (32) 

γαπ −−=pV      (33) 

När vinklarna är kända kan avståndet a beräknas med sinussambandet enligt ekvation 34. 

( )
( )pV

ba
sin

sin γ⋅
=       (34) 

Slutligen beräknas målkoordinaten (Ep, Np) med hjälp av Ri1 enligt ekvation 35. 
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Medelkoordinatberäkning 
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Leverantörens specifikationer 
 
Felfortplantningslagarna 
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EOI – Kombination 5 
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EOI med gyrokompass – Kombination 6 
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EOI med IR-kamera – Kombination 5 
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LaserAI med DMC – Kombination 2 
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Beräkning av referenspunktsavstånd 
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Bilaga 2 Provprotokoll 
Försättsblad med provinstruktion 
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Instruktion hur försättsbladet skall fyllas i 

 
 

Utseende på protokollbladen 
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Bilaga 3.1 Tabeller: Resultat och analys 
Egenpositionspridningar 

Tabell 3. Egenpositionsspridningen. 
Datum Provplats Systemkombination σE [m] σN [m] σAlt [m] 
081017 Hattberget 5 2,5 3,1 2,5 
081017 Hattberget 6 2,2 3,0 3,4 
081018 Utkiksvallen 5 västra 3,8 2,0 3,3 
081018 Utkiksvallen 5 östra 4,4 3,5 0,7 
081019 Risheden 5 1,9 3,4 4,5 
081019 Risheden 6 1,0 1,3 0,8 
081020 Satelliten 1 5 1,2 2,8 0,5 
081020 Satelliten 1 6 2,4 3,7 1,0 
081106 Satelliten 2 5 västra 2,2 1,7 0,0 
081106 Satelliten 2 5 östra 2,2 5,4 1,0 

  σSnitt: 2,4 3,0 1,8 

Tabell 4. Egenpositionsspridningen vid mörkergenomförandet. 
Datum Provplats σE [m] σN [m] σAlt [m] 
081018 Risheden Hyllan 1,6 7,2 4,9 
081018 Risheden Altanen 2,1 3,9 0,8 

 

Systemkombination 5 
Tabell 5. Inmätningsspridningarna för systemkombination 5. 

Operatör System Måltyp Provplats Mål Avstånd 
[m] 

σGri 
[mils]

σRi 
[mils] 

σd 
[m] 

σel 
[mils]

1 1.1 Tydliga Hattberget 1 402 2,2 3,6 1,8 6,7 
   081017 2 975 2,2 2,2 0,9 7,1 
    3 1416 2,2 2,3 1,8 6,9 
    4 2045 2,2 2,2 1,3 7,0 
2 2 Tydliga Risheden 2 1208 2,3 2,9 2,2 8,6 
   081019 1 1316 2,3 3,0 2,6 8,6 
    3 1506 2,3 2,2 2,4 8,9 
1  1.2 Tydliga Risheden 2 1227 0,1 0,0 3,4 1,3 
   Mörker 1 1311 0,1 0,6 2,2 1,1 
   081019 3 1576 0,1 1,4 2,8 2,4 
2 2 Tydliga Risheden 2 1208 3,2 1,0 1,9 2,4 
   Mörker 1 1316 3,2 1,2 2,3 1,9 
   081019 3 1506 3,2 1,3 2,9 2,7 
2 2 Bebyggelse Utkiksvallen 5 1788 1,5 6,3 2,5 8,9 
   081018 2 1796 1,5 5,7 1,9 8,7 
    6 2717 1,5 5,8 2,5 9,8 
    3 2741 1,5 5,9 2,7 8,7 
    1 3635 1,5 6,3 2,4 8,5 
    4 4825 1,5 6,5 9,9 9,0 
2 3 Bebyggelse Satelliten 2 1692 5,6 0,7 2,2 1,1 
   Prov 2 5 1776 5,6 0,6 5,0 1,3 
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   081106 6 2659 5,6 0,9 5,2 0,8 
    3 2753 5,6 0,7 2,6 1,3 
    1 3493 5,6 0,6 3,1 4,0 
    4 4802 5,6 0,9 2,7 1,0 
3 1.1 Bebyggelse Utkiksvallen 5 1798 3,6 1,2 2,0 1,5 
   081018 2 1820 3,6 1,2 6,5 1,4 
    6 2719 3,6 2,9 1,6 1,5 
    3 2762 3,6 1,9 3,7 1,4 
    1 3662 3,6 2,1 4,3 3,4 
    4 4837 3,6 0,7 3,4 1,4 
3 1.2 Bebyggelse Satelliten 2 1664 5,1 3,4 1,8 1,0 
   Prov 1 5 1773 5,1 2,6 2,5 1,0 
   081020 3 2637 5,1 3,8 3,5 1,0 
    6 2761 5,1 2,7 2,2 0,9 
    1 3456 5,1 2,2 3,5 3,0 
    4 4795 5,1 2,6 3,1 1,0 
3 2 Bebyggelse Satelliten 2 1664 7,0 4,0 1,8 2,8 
   Prov 2 5 1773 7,0 6,5 3,8 2,8 
   081106 3 2637 7,0 4,6 3,1 2,7 
    6 2761 7,0 6,4 2,2 2,7 
    1 3456 7,0 5,0 3,6 4,5 
    4 4795 7,0 5,7 2,8 3,1 

Tabell 6. TLE, r och RMSPE för systemkombination 5. 
Operatör System Måltyp Provplats Mål Avstånd 

[m] 
σmin/ 
σmax 

TLE 
[m] 

r 
[m] 

RMSPE
[m] 

1 1.1 Tydliga Hattberget 1 402 0,84 3,8 2,2 3,0 
   081017 2 975 0,78 3,8 1,9 2,6 
    3 1416 0,73 4,4 1,8 2,9 
    4 2045 0,53 4,8 2,5 3,4 
2 2 Tydliga Risheden 2 1208 0,85 4,5 3,6 5,1 
   081019 1 1316 0,84 4,8 3,5 5,1 
    3 1506 0,97 5,0 3,5 5,3 
1 1.2 Tydliga Risheden 2 1227 0,56 4,2 2,5 3,3 
   Mörker 1 1311 0,35 3,9 3,6 4,8 
   081019 3 1576 0,63 4,6 4,6 6,5 
2 2 Tydliga Risheden 2 1208 0,40 6,8 6,5 8,4 
   Mörker 1 1316 0,50 6,5 5,8 7,7 
   081019 3 1506 0,60 7,6 7,1 9,1 
2 2 Bebyggelse Utkiksvallen 5 1788 0,27 8,8 5,0 7,2 
   081018 2 1796 0,30 8,2 3,8 5,4 
    6 2717 0,22 11,4 6,2 8,9 
    3 2741 0,22 11,6 5,4 7,7 
    1 3635 0,18 15,6 7,1 10,2 
    4 4825 0,32 24,0 13,7 25,6 
2 3 Bebyggelse Satelliten 2 1692 0,55 8,9 7,5 11,2 
   Prov 2 5 1776 0,53 9,8 6,7 9,9 
   081106 6 2659 0,45 12,9 10,6 15,7 
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    3 2753 0,21 11,3 5,6 8,0 
    1 3493 0,32 14,8 33,1 48,8 
    4 4802 0,16 18,1 11,8 17,4 
3 1.1 Bebyggelse Utkiksvallen 5 1798 0,59 7,2 5,4 7,9 
   081018 2 1820 0,91 9,1 5,8 8,5 
    6 2719 0,36 10,1 9,3 13,5 
    3 2762 0,45 9,9 7,0 10,1 
    1 3662 0,35 12,3 10,2 14,9 
    4 4837 0,30 13,3 10,9 16,0 
3 1.2 Bebyggelse Satelliten 2 1664 0,31 7,7 7,8 11,3 
   Prov 1 5 1773 0,30 7,5 8,7 12,7 
   081020 3 2637 0,26 11,7 12,0 17,4 
    6 2761 0,16 10,6 12,9 18,7 
    1 3456 0,24 13,2 11,3 16,5 
    4 4795 0,14 17,3 20,2 29,3 
3 2 Bebyggelse Satelliten 2 1664 0,22 9,3 8,8 11,5 
   Prov 2 5 1773 0,26 12,1 7,5 10,6 
   081106 3 2637 0,18 14,7 9,4 13,9 
    6 2761 0,12 16,5 10,5 15,1 
    1 3456 0,15 19,2 28,8 42,1 
    4 4795 0,08 26,2 16,6 24,0 

 

Systemkombination 6 
Tabell 7. Inmätningsspridningarna för systemkombination 6. 

Operatör System Måltyp Provplats Mål Avstånd 
[m] 

σGri 
[mils]

σRi 
[mils] 

σd 
[m] 

σel 
[mils]

1 1 Tydliga Risheden 3 1617 0,7 0,4 2,4 1,1 
   081119 2 1791 0,7 0,4 1,5 1,0 
    1 1974 0,7 0,7 1,6 1,1 
2 2 Tydliga Hattberget 1 405 2,1 1,1 0,1 1,7 
   081117 2 978 2,0 0,7 2,3 2,5 
    3 1418 2,1 0,5 2,3 1,6 
    4 2046 2,1 0,7 2,6 1,5 
2 2 Bebyggelse Satelliten 2 1692 2,1 2,6 2,5 1,5 
   081118 5 1776 2,1 2,6 3,2 2,2 
    3 2659 2,1 1,6 3,9 2,3 
    6 2753 2,1 2,4 2,6 2,2 
    1 3493 2,1 1,8 2,1 2,5 
    4 4802 2,1 2,0 2,8 1,5 

Beskrivning av färgkoder. 
Från specifikation i instruktionsboken 
Beräknat som differensen mellan riktning och referensriktning 

Tabell 8. TLE, r och RMSPE för systemkombination 6. 
Operatör System Måltyp Provplats Mål Avstånd 

[m] 
σmin/ 
σmax

TLE 
[m] 

r 
[m] 

RMSPE
[m] 

1 1 Tydliga Risheden 3 1617 0,65 2,5 2,5 3,6 
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   081119 2 1791 0,94 2,2 2,3 3,4 
    1 1974 0,80 2,4 1,9 2,8 
2 2 Tydliga Hattberget 1 405 0,72 3,1 2,5 3,7 
   081117 2 978 0,83 3,9 3,4 4,6 
    3 1418 0,78 4,3 3,5 5,2 
    4 2046 0,64 5,0 4,0 5,7 
2 2 Bebyggelse Satelliten 2 1692 0,71 6,1 3,9 5,6 
   081118 5 1776 0,86 6,4 3,3 4,8 
    3 2659 0,90 7,4 4,3 6,2 
    6 2753 0,80 7,5 4,0 5,9 
    1 3493 0,79 8,2 5,4 7,8 
    4 4802 0,53 10,4 6,8 9,9 

 

Kombination 2 
Tabell 9. Inmätningsspridningarna för systemkombination 2. 

Operatör System Måltyp Provplats Mål Avstånd 
[m] 

σGri 
[mils] 

σRi 
[mils] 

σd 
[m] 

σel 
[mils]

1 & 4 1.2 Tydliga Risheden 2 1227 1,0 46,7 23,2 4,9 
   081119 1 1311 1,0 22,3 29,2 3,7 
    3 1576 1,0 35,4 28,7 6,2 
2 2 Tydliga Risheden 2 1208 3,1 16,6 2,4 2,4 
   081119 1 1316 3,1 15,1 5,8 4,0 
    3 1506 3,1 19,6 7,9 2,7 

Tabell 10. TLE, r och RMSPE för systemkombination 2. 
Operatör System Måltyp Provplats Mål Avstånd 

[m] 
σmin/ 
σmax 

TLE 
[m] 

r 
[m] 

RMSPE
[m] 

1 & 4 1.2 Tydliga Risheden 2 1227 0,41 46,3 43,0 55,1 
   081119 1 1311 0,99 34,3 29,4 38,0 
    3 1576 0,53 48,4 44,6 57,4 
2 2 Tydliga Risheden 2 1208 0,28 14,8 18,0 23,8 
   081119 1 1316 0,38 16,0 16,8 22,0 
    3 1506 0,32 22,4 24,6 32,7 

 

Leverantörens specifikationer 
Tabell 11. Resultatet av standardavvikelseberäkningarna för angivna faktorer. 

 σGri [mils] σRi [mils] σd [m] σel [mils] 
Kombination 5 5,2 1,4 5 1,5 
Kombination 5 mörker 5,2 1,5 5 1,1 
Kombination 6 1,6 1,4 5 1,5 
Kombination 2 7,1 5 5 1,5 
 

Kombination av flera systems inmätningar 
Blåmarkerade resultat visar när kombinationsmetoden var noggrannare jämfört med de 
enskilda systemens inmätningar. 
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Tabell 12. Resultat av kombinationer av två systems inmätningar vid Risheden. 
Kombinationsmetod Mål TLEEN  [m] r [m] RMSPE [m] 
Cirkelbågskorsning 1 4,2 3,5 5,2 

 2 4,2 3,5 5,2 
 3 5,6 4,7 6,8 

Kortbasavskärning 1 5,1 4,2 6,1 
 2 4, 3,3 4,7 
 3 4,2 3,4 4,9 

Medelkoordinat 1 2,7 2,3 4,3 
 2 2,1 1,7 3,0 
 3 2,1 1,7 3,3 

Tabell 13. Jämförelse med de enskilda systemkombinationernas inmätningar vid Risheden. 
  Kombination 5 EOI Kombination 6 Gyro 

Differens: Mål TLEEN 
[m] 

r 
[m] 

RMSPE 
[m] 

TLEEN 
[m] 

r 
[m] 

RMSPE
[m] 

Cirkelbågskorsning 1 0,0 0,1 0,1 2,0 1,6 2,4 
 2 0,0 -0,1 0,1 1,4 1,2 1,8 
 3 1,2 1,2 1,5 2,6 2,2 3,2 
Kortbasavskärning 1 0,9 0,7 1,0 2,9 2,2 3,3 
 2 -0,3 -0,4 -0,3 1,1 1,0 1,4 
 3 -0,3 -0,1 -0,4 1,1 0,9 1,3 
Medelkoordinat 1 -1,5 -1,2 -0,8 0,5 0,3 1,5 
 2 -2,2 -1,9 -2,0 -0,7 -0,6 -0,3 
 3 -2,3 -1,7 -2,0 -0,9 -0,7 -0,3 
 

Tabell 14. Resultat av kombinationer av två systems inmätningar av mål 5 från 
Rödbergsfortet. 

Kombinationsmetod Mål TLEEN  [m] r [m] RMSPE [m] 
Cirkelbågskorsning 5 47,0 40,1 58,3 
Kortbasavskärning 5 106,5 87,7 127,5 

Medelkoordinat 5 6,2 5,4 7,8 

Tabell 15. Jämförelse med de enskilda systemkombinationernas inmätningar från 
Rödbergsfortet. 

  System 1 Västra Utkiksplatsen System 2 Västra Satelliten
Differens: Mål TLEEN 

[m] 
r 

[m] 
RMSPE  

[m] 
TLEEN 

[m] 
r 

[m] 
RMSPE 

[m] 
Cirkelbågskorsning 5 40,8 35,1 51,1 36,7 31,4 45,6 
Kortbasavskärning 5 100,3 82,6 120,3 96,2 82,6 114,8 

Medelkoordinat 5 0,0 0,4 0,6 -4,1 -3,4 -4,9 
 

Analys av TLE vid exakt egenposition 
Tabell 15. Effekt av exakt egenposition vid inmätning. 

Provplats Systemkombination Mål TLE TLEGPS=0 Differens 
Hattberget 5 1 3,8 1,9 -1,9 

  2 3,8 1,9 -2,0 
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  3 4,4 2,9 -1,5 
  4 4,8 3,3 -1,5 

Risheden 5 2 4,5 3,1 -1,4 
  1 4,8 3,5 -1,3 
  3 5,0 3,6 -1,4 

Rödbergsfortet 5 2 7,7 6,8 -0,9 
Satelliten  5 7,5 7,1 -0,4 

Prov 1  6 11,7 11,4 -0,3 
  3 10,6 10,1 -0,5 
  1 13,2 12,7 -0,5 
  4 17,3 17,1 -0,2 

Hattberget 6 1 3,1 0,6 -2,4 
  2 3,9 2,6 -1,4 
  3 4,3 3,1 -1,2 
  4 5,0 4,0 -1,0 

Risheden 6 3 2,5 2,1 -0,4 
  2 2,2 1,7 -0,5 
  1 2,4 2,0 -0,4 

Rödbergsfortet 6 5 6,1 4,7 -1,4 
Satelliten  2 6,4 5,3 -1,1 

Prov 1  6 7,4 6,3 -1,1 
  3 7,5 6,5 -1,0 
  1 8,2 6,8 -1,5 

  4 10,4 9,5 -0,9 
 
Analys av TLE vid förbättrad laseravståndsinmätning 

Tabell 16. Effekt av förbättrad avståndsmätning. 
Provplats Systemkombination Mål TLE TLE med 

σd = 0,5 
Differens 

Hattberget 5 1 3,8 3,5 -0,3 
  2 3,8 3,8 -0,1 
  3 4,4 4,1 -0,3 
  4 4,8 4,6 -0,2 

Risheden 5 2 4,5 4,1 -0,4 
  1 4,8 4,3 -0,5 
  3 5,0 4,6 -0,4 

Rödbergsfortet 5 2 7,7 7,3 -0,3 
Satelliten  5 7,5 6,8 -0,7 

Prov 1  6 11,7 10,8 -0,9 
  3 10,6 9,8 -0,8 
  1 13,2 12,3 -0,9 
  4 17,3 16,4 -0,9 

Hattberget 6 1 3,1 3,1 0,0 
  2 3,9 3,4 -0,5 
  3 4,3 3,7 -0,6 
  4 5,0 4,3 -0,7 

Risheden 6 3 2,5 1,7 -0,8 
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  2 2,2 1,7 -0,4 
  1 2,4 2,0 -0,4 

Rödbergsfortet 6 5 6,1 5,7 -0,5 
Satelliten  2 6,4 5,5 -0,9 

Prov 1  6 7,4 6,3 -1,1 
  3 7,5 6,9 -0,6 
  1 8,2 7,9 -0,3 

  4 10,4 9,7 -0,7 
 
 


