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� Inledning

Jag deltog fr�an den �� till den �� april ���� i IEEE� sektionen f�or Aerospace and Electronic
Systems� vartannat�ars Position� Location and Navigation Symposium 	PLANS
 i Atlanta�
GA� USA�

Den f�orsta dagen bestod av tutorials varefter symposiet varade i tv�a och en halv dag�
med mellan tre och fem parallella sessioner� Parallellt p�agick dessutom en utst�allning
med k�anda tillverkare av navigeringssystem�

Antalet deltagare p�a symposiet var i �ar n�agot mindre �an f�orv�antat �aven om antalet
och kvaliten p�a f�oredragen beskrevs som f�orb�attrat� M�ojliga orsaker till det l�agre delta�
garantalet kan vara ol�amplig plats 	tidigare resort p�a semesterort
 och konkurrensen fr�an
det �okande antalet symposier och konferenser inom �amnesomr�adet�

Jag ska h�ar f�ors�oka sammanfatta mina upplevelser och noteringar fr�an tutorials� f�oredrag
och utst�allning�

Jag bifogar dessutom inneh�allsf�orteckningen till proceedings som nns hos mig� Det
nns kopior �aven av en del artiklar som �ar m�arkta att de inte nns i proceedings�

� Allm�ant

Det m�arktes att det var ett symposium i USA d�a b�ade deltagarna och f�oredragen hu�
vudsakligen kom d�arifr�an� Flera f�oredrag behandlade dessutom USA och NATO specika
problem 	WAAS� P	Y
�kod ���
� Men eftersom den huvudsakliga forskningen kring nav�
igering sker i USA s�a var mycket av det viktigaste representerat�

Mitt allm�anna intryck �ar att m�anga av f�oredragen var mycket bra�
Jag f�oljde huvudsakligen de delar som hade direkt anknytning till eller var applicerbara

i en �ygtill�ampning� Jag har delat upp mina intryck i tre delar som f�oljer i de f�oljande
kapitlen�

� GPS

Det viktigaste f�oredraget av allm�an betydelse inom detta omr�ade var ett om GPS policy�
Denna g�ang med lite nytt efter president Clintons direktiv 	Presidental Decision Directive

att st�anga av SA inom en tio�ars period med pr�ovning av en eventuell tidigare avst�angning
av SA vartannat �ar from�ar �����

�



Samtidigt presenterades ocks�a planerna p�a att ut�oka antalet signaler fr�an tv�a 	L� �
L�
 till fem� Tv�a nya milit�ara f�or att s�anda ut di�erentiella korrektioner f�or P�kod och en
andra civil 	L�
 f�or att civila anv�andare b�attre ska kunna skatta atmosf�ariska st�orningar�

Dessutom diskuterades NAVWAR 	NAVigation WARfare
 dvs hur US DoD b�ast ska
anv�anda GPS systemet i kon�ikter samtidigt som den civila delen fortfarande fungerar�
Framf�orallt diskuteras hur signalerna ska kunna g�oras oanv�andbara f�or ender�terrorister
inom lokala omr�aden� samtidigt som den �ar tillg�anglig f�or den egna milit�aren

I �ovrigt forts�atter WAAS 	Wide Area Augementation System
 att diskuteras och olika
f�orslag p�a l�osningar presenteras �aven om systemet verkar ha kommit ganska l�angt p�a de�
signstadiet� WAAS �ar ett system f�or luftfarten �over USA 	ev Nordamerika
 d�ar man med
hj�alp av geostation�ara satelliter s�ander ut di�erentiella korrektioner p�a samma frekvens
som GPS satelliterna� Liknande system diskuteras �aven f�or Europa och andra delar av
v�arden�

Den allm�ant f�oreslagna metoden f�or landning med hj�alp av satellitnavigeringssys�
tem �ar att� f�orutom WAAS� bygga upp LAAS 	Local Area Augumentation System
� dvs
lokala di�erentiella system� kring �ygplatserna och en av de fr�amsta f�orespr�akarna har
varit Parkinson och Enge fr�an Stanford University� Flera andra� bl a Diesel fr�an Lit�
ton Inc� och Lechner fr�an Braunsweig� har dock sedan l�ange ansett att n�agon typ av
tr�oghetsnavigeringssystem kr�avs samtidigt och nu presenterade �aven gruppen fr�an Stan�
ford en utredning d�ar de visar p�a kontinuitetsvinster med ett TNS�GPS system�

N�agra f�oredrag behandlade GPS RAIM 	Receiver Autonomous Integrity Monitoring

och d�a bla applikationer p�a P�kods signaler d�a man slipper SA� anv�andning av b�arv�agen
f�or att f�orb�attra detekterbarheten hos algoritmen� samt en omformulering av de vanligaste
l�osningarna till likelihood ratio� dvs den l�osning som jag sj�alv studerar f�or anv�andning p�a
kalmanlter innovationen i ett integrerat system� Den senare inneh�oll dessutom en del
noteringar om ber�akningen av �containment� ytan i RPN 	Required Navigation Perfor�
mance
�

N�agra kanske redan k�anner till det redan men det �ar �and�a v�art att n�amna� Ashtech
har kommit med en state of the art DGPS mottagare betecknad G��� P�a ett kort med
dimensionen ���������� har de f�att in en ���kanals mottagare som klarar �� Hz uppda�
tering och med en�aterl�asningstid p�a mindre �an � s� Prestanda �ar n�agra meter med DGPS
i realtid och b�attre �an �� cm med efterbearbetning�

� TNS�IRS

Inom detta omr�ade presenteras nu framf�orallt nya sensorteknologier som ska g�ora sensor�
erna billigare och mindre� Exempel p�a dessa var beroptiska gyron� �Vibration wheel�
gyron� RLG med �Zero Lock Mechanization�� ��exured mass� och kisel accelerometrar�

Ett intressant f�oredrag fr�an �verkligheten� handlade om hur gravitationens de�ektion
vid �ygning �over skarven mellan kontinentalsocklarna norr om Japan hade gett Schuler
pumpning 	inneb�ar att accelerationsbias varierar s�a att e�ekten av Schulersv�angningarna
i TNS f�ar en �okande ist�allet f�or konstant amplitud
� Beteendet var repeterbart och upp�
tr�adde enbart vid �ygning v�asterut 	USA till Japan
� Detta �ar exempel p�a beteenden
som aldrig �ar m�ojliga att modellera i f�orv�ag men som kan f�ors�amra prestanda avsev�art�

M Scherzinger presenterade en error modell f�or fallet d�a kursen initiellt �ar helt ok�and

�



vilket g�or det m�ojligt att anv�anda samma upps�attning tillst�ands genom hela f�orinst�allningen

� Integrerade system

Integrerade system var det som �angnades det st�orsta intresset p�a symposiet� En panel�
diskussion med temat �The future of inertial navigation in light of the expanding role
of satellite�based navigation� h�olls ocks�a och de �esta d�ar var nog �overens om att TNS
�aven i framtiden �ar ett betydelsefullt system inte bara f�or milit�art bruk utan �aven f�or civil
luftfart�

Det som jag tycker var ett av de intressantare inslagen var att Neal Carlson 	Federated
lter
 var d�ar och h�oll ett riktigt d�aligt f�oredrag� Under diskussioner med diverse personer
f�orstod jag ocks�a att det �ar en grupp emot och en grupp f�or hans ideer om distribuerad
ltrering� men att han har lyckats s�alja in sina ideer till den amerikanska milit�aren� Skep�
tikerna ser framf�orallt synkroniseringen av de olika ltren som ett problem i en verklig
implementation� Jag ska f�ors�oka f�olja upp det h�ar lite mer och komma med mer info
senare�

M�anga �case�studies� presenterades och av dessa var nog resultaten av EDGE 	Expli�
tation of DGPS for Guidance Enhancement
 High Gear program mest intressant� Man
utnyttjade di�erentiella korrektioner f�or P�koden f�or att f�a ner positions�nogrannheten till
submeter niv�aer� De visade p�a ett prov d�a en robot utan m�als�okare och med integrerat
TNS�GPS system som sl�apptes p�a ���� m h�ojd �� miles fr�an en i f�orv�ag given position
tr�a�ade ett vertikalt m�al med ett vertikalt fel p�a �m�

Honeywell har tagit fram en integrerad INS�GPS�GLONASS tillsammans med Cana�
dian Marconi� Den har dessutom tv�a kanaler f�or att ta emot DGPS signaler fr�an geosta�
tion�ara satelliter� Produkten �ar utvecklad f�or den civila marknaden�

I sammanhanget vill jag ocks�a n�amna Robert �Mickey� Rogers� Rogers Engineering
Associates som gav tv�a mycket bra f�oredrag dels om �transfer alignment�� dvs st�ottad
f�orinst�allning av TNS i h�angd last och dels om integration av TNS med DGPS� Han
fungerar sj�alv som konsult och utf�or uppdrag huvudsakligen�at amerikanska f�orsvaret men
har �aven ett mycket bra samarbete med University of Florida i Gainsville d�ar han tog sin
PhD� Tillsammans med dem har han ocks�a ett samarbete med Honeywell i Clearwater�
som l�anar ut utrustning 	TNS� GPS
 till dem f�or att g�ora olika studier och exjobb� Verkar
vara ett v�al fungerande samarbete mellan industri och universitet� Jag hade en l�angre
diskussion med honom att han hade den s�allsynta blandningen av djup teoretisk f�orst�aelse
och mycken praktisk erfarenhet och insikt�

� Tutorials

Jag deltog i tv�a stycken tutorials innan symposiet b�orjade� n�amligen�

� Integration of GPS with Inertial Systems
Je�rey Geier� Motorola

� GPS WAAS
Robert Loo� Innovative Solutions International

�



Den f�orsta var en kort variant av Navtech�s kurs och den var mycket bra� Den andra
var klart s�amre och det fanns ingen riktigt r�od tr�ad� men statusen p�a WAAS i USA
beskrevs�

Jag har kopior av OH�bilder till b�ada�

	 Konferenser

Givetvis gjorde man reklam f�or kommande konferenser inom omr�adet och h�ar f�oljer en
lista p�a n�agra av de mer intressanta� Jag har mer information om n�agon �ar intresserad�

� ����� maj
DSNS ��� Di�erential Satellite Navigation Systems Conference
St Petersburg� Ryssland

� ����� juni
ION ��nd Annual Meeting
Cambridge� MA� USA

� ��� augusti
��st Annual Meeting� International Navigation Assoc�
Helsingfors� Finland

� ����� september
ION GPS���
Kansas City� MO� USA

� ����� november
NORNA ��� �th Nordic Radio Navigation Conference
Reykjavik� Island

� ����� november ��rd Joint Service Data Exchange for Guidance� Navigation and
Control
Orlando� FL� USA
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