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Saabs Dynamics AB har utvecklat TopEye™ (Topo
graphical Eye), ett system som karterar terrängen 
och topografin från en helikopter. Mätningen sker 
med en laseravståndsmätare som är monterad 
under helikoptern. En scanner vinklar laserstrålen i 
sida relativt flygstråket medan helikoptern rör sig 
framåt. På så sätt fås full täckning av mätområdet 
under helikoptern. Avståndet mellan terrängen 
(marken, träd eller andra terrängföremål) och heli
koptern mäts upp til/7000 gånger/sekund. 

geodatumet WGS-84 samt GPS för övervakning oc.~ planering eller 
tiden för mätningen. fastighetskartering. Aven militära an

vändningsområden finns, t ex faststäl
• 	 Videokamerornas absoluta position landet av skadeläge efter bekämpning 

och de optiska axlarnas riktning för i nom ett flygbasområde eller efter en 
varje videobi Id. skogsbrand. 

• 	 Videofilmerna som är tidsmärkta 
med GPS-tid. Systemprestanda 

Användningsområdena för TopEye™ 
är i huvudsak civila såsom projekte TopEyeTl

'vl består av ett planeringssystem, 
ring av vägar, järnvägar och kraftled en referensstation, ett flygburet mätsys
ningsgator, inmätning av skogsbestånd tem samt en efterbehandlingsprogram
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Dataf/ödena och de ingående komponenterna i TopEye™. 
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En tröghetsplattform (ett 3-axligt 
ringlasergyro och accelerometer
paket) mäter helikopterns attityd

rörelse (roll, pitch och heading) under 
mätningen, medan det GPS-baserade 
positioneringssystemet registrerar hel i
kopterns position . Metoden för GPS
mätningen är kinematisk fasmätning 
med en referensstation på en känd 
punkt, s k Differentieli GPS. GPS posi
tionerar helikoptern med en nog
grannhet som är bättre än 7 cm efter 
att data från både referensstationen 
och hel i koptern efterbearbetats. 

Systemet omfattar också en display 
för invisning av piloten till den önska
de flyglinjen. Invisningen av piloten 
görs med en noggrannhet av 3-5 m 
med hjälp av korrektioner från refe
rensstationen via en radiolänk. Plane
ringen av flygningen sker på en per
sondator försedd med en digitalise
ri ngsplatta. 

Data från tröghetsplattformen, GPS
systemet, scannern samt laserav
ståndsmätaren spelas in på databand 
för att användas senare vid beräkning
en av mätpunkternas absoluta koordi
nater. Efterbehand I i ngen utförs på en 
arbetsstation och bearbetningen är 
automatisk. 

Videofilm identifierar 

Under mätningen videofilmas mätom
rådet med två kameror som är upplin
jerade och tidssyn kron iserade med 
lasern. Den ena kameran är riktad rakt 
ner, medan den andra "tittar" 45° 
framåt. Synfälten täcker hela mätom
rådet i sida. Med hjälp av videofilmen 
kan man därmed identifiera föremålen 
i terrängen . 

Resu Itatet efter efterbeha nd I ingen 
är: 

• 	 Mätpunkternas koordinater i latitud, 
longitud och höjd i det geodetiska 
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var. I bilden visas alla ingående kompo
nenter samt dataflödena dem emellan. 

TopEye™ systemets prestanda varie
rar beroende på valt scanningmönster, 
laserstrålens divergens, flyghastighet 
samt flyghöjd . System prestanda n är 
som följer: 

Mätområdets bredd: 20-170 m 

Avståndet 
mellan mätpunkterna: 0,25-2,0 m 

Laserstrålens fotavtryck 
på marken (diameter): 0,06-3,84 m 

Minsta detekterbara 
föremål (diameter): 0,10-0,60 m 

Flyghöjd över marken: 60-500 m 

Flyghastighet över marken: 19-48 knop 

Mäteffektivitet: 0,75-15 km2 /h 


Mätpunktstäthet: 1-18 mätpunkter/m2 


EPOS 

Ett nationellt positioneringssystem 

Med hjälp av referensstationer 
på marken förbättras noggrann
heten vid satellitnavigering och 
positionering (GPS) . Detta kal.las 
differentieli GPS (DGPS). Svensk 
Rundradio AB har ett DGPS-sy
stem i drift som kallas EPOS och 
som har två noggrannhetsnivåer, 
två meter och tio meter. Den dif
ferentiella signalen sä nds över 
P 3-programmets personsökarka
nai (RDS). Täckn ingen blir i stort 
sett hela Sverige. EPOS-systemet 
anvä nder sig av tolv referens
stat ioner i det av Lantmäteriet 
uppbyggda SWEPOS-nätet. 

För att kunna ta emot referens
signa lerna krävs att man har en 
speciell mottagare kopplad till 
G PS-mottagaren. EPOS-mottaga
ren kostar ci rka 3000 kr, medan 
abonnemangskostnaden är cirka 
7000 kr per år för två meters
tjänsten och ci rka 1400 kr för 
tiometerstjänsten . 

Systemet är främst avsett 
för positionering men kan 
troligen användas för navi
gering i fordon och flyg
plan. Provverksamhet på
går. 

Ett system liknande 
EPOS för mili tä ra an
vändare håller på att 
byggas upp av FMV. 
Det bygger på den funk
tion som ska II presentera 
luftläges in fo rmat ion (Lu
li s) . GPS-delarna i Lulis 
finnsv beskrivna i Flygva
penNytt nr 3/94. • Epos 

referensstationerLeijAndersson 
och täckningsområde 

Flyg uajJen ledll ingen 

Framställning 

av digitala 


kartor 


GPS-GIS står för glo
balt positionsangiv
ningssystem (satellitna
vigering) och geografis
ka informationssystem. 
Två förkortningar med 
som synes snarlik bety
delse. Båda står för ny 
teknik. Här möts de, 
vid kartläggning med 
hjälp av GPS. 

GPS ger möjlighet att göra 
inmätningar med hög noggrann
het och med hög kapacitet. För 
att få hög noggrannhet kan mät
ningen ske med differentielI GPS 
(DGPS) med hjälp av Lantmäte
riets landsomfattande SWEPOS
nät eller med hjälp av egen refe
rensstation . Mätningen kan göras 
i realtid ell er med efterbearbet
ning om inmätning sker under 
förflyttning och kravet på nog
grannhet är mycket stort (cm). 

Det finns specie lla GPS-motta
gare som innehåller en logg
ningsenhet eller där man kan 
ansluta en loggningsdator. Med 
hjälp aven sådan utrustning kan 
man samla in data för norma l 
kartering eller s k attributdata, 
som är lägesbund na data av 
in tresse att kartlägga. Data för 
normal kartering kan vara väg
nät, markanvändning el ler jord
arter medan attr ibutdata kan 
vara höjd på master ell er 01 ika 
grader av skador t ex efter en 
skogsb rand . 

Vid kart läggning trycker man 
helt enkelt på en knapp för 
respektive objekt när man passe
rar detta . Om större områden 
ska ll mätas in så kan det göras 
frå n hel i kopter. 

GPS-GIS är en kostnadseffek
tiv metod för kartläggning, sä r
sk i It då målet är att ta fram digi
tala geografi ska databaser. • 
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