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HÅLNA VIGERING MED GPS TEKNIK 

Jean Lindroos, Atlas Copco Rock Drills AB 

Bakgrund 

Positioneringsteknik med hjälp av GPS (Global Positioning System) har varit möjlig 
sedan början på 80-talet. Tidigare var detta system knutet till den amerikanska armen, 
men är idag "fri" för omvärlden att utnyttja. I dag finns det ett otal olika typer av GPS
mottagare för olika sorters bruk. De flesta av dem används handhållet, och sitter även i 
många bilar idag. Man kan också köpa navigeringshjälpmedel till bilar och båtar idag 
för ett par tusenlappar. Men vad får man då för noggrannhet för dessa tusenlappar? Den 
är mellan 1-10 meter beroende på var man är och hur många satelliter som är 
tillgängliga. Att utnyttja en handhållen GPS-mottagare för att lokalisera förutbestämda 
borrhål är ju inte möjligt med denna typ av teknik. För att kunna nå den yttersta gränsen 
för noggrannhet, behövs det något mer avancerat, och denna teknik kallas R TK vilket 
betyder Real Time Kinematics. RTK bygger på att man räknar antalet vågor i 
satellitsignalen, och fastställer vid en given tidpunkt exakt var i själva vågen man 
befinner sig. Detta är det första steget mot stor noggrannhet. Sådana mottagare är 
relativt dyrbara, i alla fall i jämförelse med de enklare billiga handhållna varianterna. 
Men för att erhålla maximal noggrannhet behövs en referensstation, även kallad 
basstation. Basstationen monteras fast på en punkt, och konfigureras sedan på ett sådant 
sätt att dess position förblir låst. P.g.a diverse omständigheter så uppkommer 
felaktigheter i mätningarna, det kan bero på solstormar, atmosfäriska störningar mm. De 
olika GPS-systemen visar då fel, ibland upp till 2 meter. Men eftersom basstationen 
också får exakt samma fel, kan den jämföra den via antennen erhållna positionen med 
sin egen fastlåsta, och då räkna ut hur mycket felet är. Denna information, kallad 
korrektionsdata, skickas då till GPS-mottagarna via radiolänk eller via den 
kommunikation som valts på platsen. Det går t.ex även att skicka via GSM/GPRS. På 
vissa platser i Norge t.ex, sänds korrektionsdata via långvåg från norska 
kustbevakningen. 
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Figur 1, Schematisk bild av GPS och hur det fungerar 
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Som ovanstående bild antyder, behövs kontakt med minst 4 satelliter. Egentligen minst 
5 för att systemet skall fungera pålitligt. Detta kan på vissa platser i norden, särskilt i 
trakter strax söder om polcirkeln vara ett problem. Lösning är då att ta in satelliter från 
det ryska systemet GNSS. GPS är således inte namnet på själva tekniken utan mera ett 
varumärke. Jämför jäma med bildväldens "Jeep", som används generellt som ord för ett 
terränggående 4-hjulsdrivet fordon. Men Jeep är egentligen ett bilmärke. Idag är det ett 
några av de större tillverkarna av satellitutrustning som erbjuder att samtidigt kunna ta 
emot signaler från båda systemen. Längre norrut blir det åter bättre, då man :fangar in 
satelliter från andra sidan nordpolen. 

Atlas Copco's hålnavigeringsystem (HNS) 

Någon gång på tidigt 2000-tal väcktes det önskemål från norska Mesta om att utrusta en 
av deras borrvagnar med ett GPS positioneringssystem. Man kontaktade då MicroFyn i 
Danmark, som sedan länge har utrustat grävmaskiner med ett slags 
positioneringssystem för att styra skopan i höjdled. Detta system anpassades till två 
borrvagnar, en Sandvik Ranger 500 och en Atlas D7-11. Ingen av dessa borrvagnar var 
försedda med någon ytterligare datorkraft värd namnet, utan detta var ett sk 
påhängssystem. Systemet visade potential men hade stora brister. Bl.a var det mycket 
svårt att räkna ut skjutriktningen korrekt, då den elektroniska kompass som användes 
fungerade mycket dåligt, särskilt om det lutade mycket där man skulle borra. Mesta 
kontaktade då Atlas och framförde önskemål om att kanske utrusta en av Atlas 
datorstyrda borrvagnar, en D7C, med något slags satellitbaserat navigeringssystem. 
Arbetet med att ta fram detta system påbörjades under 2004, och frisläpptes för 
marknaden under 2006. 

Borrvagnen 

Hålnavigeringsystemet är avsedd att monteras enbart på Atlas Copco's Q,~,~ f ii TJJJ:r 
Detta är samlingsnamnet på alla borrvagnar som är datorstyrda. I dagens läge är det tre 
olika riggar som levereras med detta styrsystem: D7C, D9C samt F9C. Konceptet 
innehåller även en offlineprogramvara för planläggning och analys av borrdata. 
Programmet heter Roc Manager 2.0 och finns att fil till samtliga borrvagnar som är en m,,,,,, ;i TJJ3"'. 
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Figur 2, F9C utrustad med HNS i Norge 

Lagkrav 

Under 2003 kom även Arbetsmiljöverket med en ny lag som innebär att om pallhöjden 
överstiger 10 meter, skall de två främre raderna verifieras med hjälp av mätning av 
hålavvikelse och dokumentation av densamma. 

AMV författningssamling, 2003-2: 

§33: Borrhålen i de två främre hålraderna i pall, belägen ovan jord, skall 
kontrolleras med hänsyn till hålavvikelse om pallhöjden överstiger 10 meter. 

Således finns det även lagkrav som medför att Atlas system kan vara värt att använda då 
det ger en hel del hjälp med att uppfylla dessa lagkrav. 

Utvecklingsarbetet har tagit 2 år inklusive fältprov. Atlas har valt att kalla systemet för 
Hole Navigation System, eller HålNavigeringsSystem, förkortat HNS. Så framledes i 
detta föredrag då HNS används, talar vi således om hålnavigeringssystemet. 
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Uppbyggnad 

Figur 3, Sensorer och givare 

Systemet i sig är egentligen två separata GPS-system. Det ena systemet har sin antenn 
placerad i toppen av mataren, medan det andra systemet har sin antenn placerad på 
bakkanten av chassiet. De röda objekten i bilden är den extra utrustning som tillkommer 
vid montering av systemet. Avsikten är att det ska vara så långt avstånd som möjligt 
mellan mottagarna för att på så sätt få största noggrannhet med avseende på 
kompassriktningen. Det är alltså endast därför vi använder två separata system för att 
kunna beräkna riktningen på ett tillfredställande sätt. För att bara erhålla 
punktnogrannheten hade det räckt med endast ett system, det som sitter monterat i 
toppen på mataren. Systemet i sig är fullt integererat med det övriga styrsystemet, något 
som medför att man kan logga exakt var påhugget varit, och även exakt den teoretiska 
slutpunkten av hålet. Hålavvikelse som uppkommer under borrningen medför ju att den 
exakta slutpunkten endast kan fås genom probning av hålet. Men även detta går att 
utföra, kan i efterhand analyseras i Atlas eget PC-verktyg ROC Manager. 

Praktikfall 

Då man vill göra ett borrmönster och terrängen är kraftigt lutande eller oregelbunden, 
som den ju ofta är vid t.ex vägbyggnationer, så kan det vara vanskligt att få hålavståndet 
att bli exakt. Det har visat sig att parallellitet och jämnt avstånd mellan hållen är A och 
0 för bra styckefall och lyckad sprängning. Men då marken är oregelbunden är det 
ibland svårt att få till detta på ett tillfredställande sätt. Med Atlas HNS är detta fullt 
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möjligt idag, oavsett hur terrängen ser ut. Nedan visas en bild över en tänkt borrning för 
en vägskärning. 
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Figur 4, borrning av vägskärning 
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Det som avgör håldjupet är borrkronans koordinater, såväl XY som Z koordinaten tas i 
beaktande. I denna version av systemet prioriteras parallellitet framför att pricka en 
given slutkoordinat. Men här har det visat sig att åsikterna går vitt isär vilket som är att 
föredra. Men således är det bottennivån som är viktig, och borrplanen görs egentligen i 
sprängbotten! Detta innebär att systemet alltid beräknar vinklar och håldjup ifrån den 
givna bottennivån. I exemplet ovan visas en tänkt borrning av en vägprofil. 
Borrvagnens matare är i detta exempel kraftigt felställd i startläget, men genom att 
utnyttja borrvagnens automatik kan mataren fås att automatiskt ställa in sig till given 
vinkel. Att flytta borrkronan till påhuggspunkten måste dock först göras manuellt med 
hjälp av ett par hjälpbilder på borrvagnens bildskärm, som hjälper operatören att finna 
rätt position. 
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Figur 5, Menyer på bildskärmen för HNS 

Vid borrning för vägbyggen samverkar Atlas HNS med den norska systemet ANMASK 
som körs på en separat dator i hytten. ANMASK genererar borrplanema som skickas till 
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borrvagnen vid begäran. Om operatören ej kan borra på det förslagna stället, så justerar 
ANMASK håldjup och vinklar automatiskt. Det kan ju t.ex tänkas att det är olika 
hål vinklar i olika delar av hålprofilen, och detta justeras som sagt helt automatiskt. I 
sammanhanget kan nämnas att arbete har startats upp med att även erbjuda liknande 
kommunikation med GeoROG. 

En annan sak som visat sig vara mycket betydelsefull är att vi tack vare kombinationen 
av HNS tillsammans med automatisk inställning av matarvinkeln erhåller oerhört stor 
parallellitet mellan hålen. Vanligtvis siktar man ju på något i terrängen, som helst bör 
vara så långt bort som möjligt för att erhålla bäst resultat. Dette leder emellertid till att 
hålen inte blir riktigt parallella. Vid stora håldjup och stora hålvinklar blir detta extra 
tydligt. Nedan visas en schematisk bild över hur det kan bli vid ett sådant fall: (OBS: 
Överdrivet exempel endast för tydlighetens skull!) 

Figur 6, Schematisk bild hur man tar ut skjutriktningen utan HNS 

Men om man istället använder Atlas HNS så innebär det att man antingen kan ta sikte 
på ett föremål i terrängen "på vanligt vis", och sedan låser man denna skjutriktning en 
gång för alla FÖR SAMTLIGA HÅL I SALVAN. Eller det går även att slå in en given 
kompassriktning tagen från t.ex en digital kompass eller via en karta och uträkning av 
densamma. Detta innebär ju att hålen istället blir helt parallella, eller så parallella de kan 
bli. Hålavvikelse beroende på omständigheter i marken kan vi ju än så länge inte 
påverka speciellt mycket. 
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Som ni ser så ger användandet ett antal stora fördelar. En av våra kunder som använt 
detta system nu ett par år har bl.a kunna påvisa att behovet av efterkross i princip helt 
har upphört, p.g.a det mycket goda styckefallet som erhållits vid sprängningen. Man 
har också kunna minska på mängden sprängmedel p.g.a att hålen är så parallella och 
med så lika avstånd. Detta bl.a beroende på att det vid "vanlig" utsättning av hål 
medelst käpp, uppstår fel på 1-2 dm per hål, i synnerhet i starkt lutande terräng där det 
kan vara svårt att beräkna korrekt hålavstånd. Naturligtvis beror det givetvis på hur 
noggrann utsättaren är, men fallstudier från flera håll har visat att en pall kan vara upp 
till 2 meter bredare än den var tänkt från början, p.g.a att felet adderas. Och detta ger 
givetvis resultat i laddninghänseende och sprängning. Men med Atlas HNS så 
elimineras detta helt, då avstånden kommer bli så exakta de är möjliga att bli . 
Noggrannheten i XY-led vid borrkronans position understiger i de allra flesta fallen 5 
cm. Som ni kanske förstår innebär detta att stora pengar kan sparas för varje salva, och 
ser man till totalekonomin med tanke på logistik med frakt av bortsprängt material blir 
det än bättre. 

Summering av fördelar 

• Man behöver inte markera hål på berget. Detta spar tid och resultatet blir 
noggrannare med HNS 

• Hålen blir parallella. Leder till bättre styckefall 
• Kan borra till färdig profil i botten. Detta leder till att behovet av efterborrning 

minskar drastiskt. 
• Plattare pallbottnar p.g.a exakt hålavstånd och parallelliteten. 
• Riggen kan utnyttjas mer då man inte är beroende av väder och vind för att 

kunna sikta och erhålla bra skjutriktning. 
• Får hjälp med att uppfylla lagkraven om dokumentation av hålavvikelse vid 

pallhöjder överstigande 10 m. 

Frågor 

Om man behöver flytta på ett hål som skall borras p.g.a omständigheter i 
terrängen, är det viktigast att behålla parallellitet eller att pricka en exakt 
koordinat i botten av salvan? 
Finns det luckor i resonemanget? Ser ni några svagheter med detta system? 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta jean.lindroos@se.atlascopco.com 
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