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Prediktering av radarvågutbredning i troposfären – en smal sak för den taktiske 

chefen? 
Sammanfattning 

Detta självständiga arbete i militärteknik behandlar två simuleringsprogram för 

radarvågutbredning i syfte att undersöka konsekvenserna av dess nyttjande för den taktiske 

chefen till sjöss. Simuleringsprogrammens användbarhet mäts kvalitativt genom att respektive 

simuleringsprograms egenskaper ställs mot den taktiske chefens krav. Simulerings-

programmen beskrivs utifrån teoretiska egenskaper i respektive program och utvärderas 

genom simuleringar av en typradar i tre olika vädertypfall. Den taktiske chefens krav grundas 

på personliga erfarenheter som fartygschef på korvett. Resultatet presenteras i form av positiva 

och negativa konsekvenser för den taktiske chefen vid nyttjande av respektive program. 
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Abstract 
This is a bachelor thesis in Military Technology which deals with two radar wave 

propagation simulation programs. The purpose is to examine the consequences of 

their use for the tactical commander at sea. The simulation programs usability is 

estimated qualitative by the programs quality and attribute versus the tactical 

commander demands. The simulation programs are described from their theoretical 

quality and attribute respectively and evaluated by three simulations of the study’s 

specific radar in three different weather cases. The tactical commander demands are 

based on personal experiences as commanding officer of a corvette. The result is 

presented as positive and negative consequences for the tactical commander when 

using the simulation programs respectively. 
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1. Inledning 
Du är nu fartygschef, taktisk chef, på ett fartyg i operation ATALANTA. 

Uppgiften är att skydda handelstonnaget mot piratangrepp och du känner till att 

piraterna attackerar i små snabba öppna båtar. Området du ska övervaka och vara 

beredd att ingripa i är 60 x 40 km. Din huvudsensor är din spaningsradar och dina 

radaroperatörer sitter skärpta och plottar varje mål inom ditt tilldelade område. 

Plötsligt rapporterar kulspruteskytten på manöverbryggan: Skiff i babord 20, 

avstånd litet, 4 man ombord, vapen synliga. Hur är det möjligt? Hur kan 

kulspruteskytten få kontakt först? Du har ju placerat ditt fartyg mitt i rutan och har 

radartäckning i hela ditt tilldelade område, varenda radarkontakt är plottad så du 

borde ju ha full koll! 

 

Dessutom har konstruktören varit och skruvat på varje ställe i radaranläggningen 

innan avfärd – han lovade att bättre ”piratspaningshjälpmedel” står inte att finna 

på marknaden idag. Är det kanske så att du glömt bort att idag är det 45 grader 

varmt och 95% luftfuktighet? Du reagerar först att något måste vara fel när ett 

handelsfartyg som du följt i två timmar inte syns optiskt, trots att det är nära – 

märkligt du ser ju ett radareko på radarskärmen. 

 

Vad konstruktören inte kan påverka är naturlagarna som påverkar radarsignalens 

väg i lufthavet, atmosfärens påverkan av radarsignalen. Att radarsignalen inte 

kommer att gå i en rak bana från antennen, reflekteras på målet och komma 

tillbaka till antennen. 

 

Resultatet av konstruktörens lösningar är en självklar kunskap, som kan inhämtas 

i t.ex. en manual, och den taktiske chefen har med denna kunskap en chans att 

välja rätt typ av radar för uppgiftens lösande. Räcker det då? – Nej, den taktiske 

chefen måste även ta hänsyn till rådande utbredningsförhållanden, hur atmosfären 

påverkar radarsignalens väg genom lufthavet för att med så stor sannolikhet som 

möjligt säkerställa att radarn verkligen blir den kugge i kugghjulet som krävs för 

uppgiftens lösande. Hur kan den taktiske chefen göra det och kan han göra det 

bättre ju mer han kan påverka beslutsstödet? 
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1.1. Problemformulering 
Svenska örlogsfartyg är utrustade med ett analys- och moduleringsprogram kallat 

Lokal Brytningsindexmodell (LBM), framtaget av FOI, som är ett stöd för den 

taktiske chefen att bedöma hur radarsignalen påverkas under dess färd i lufthavet. 

Genom att ge indata (t.ex. rådande atmosfärsförhållanden) och rätt tekniska data 

för radarn simuleras radarsignalens väg genom lufthavet och den taktiske chefen 

kan se och studera vågutbredningen av radarsignalen. 

 

Svårigheterna med en simulering är att verkligheten inte kan återges exakt. Svaret 

som ges i programmet är inte en absolut sanning. Simuleringen kan fortfarande 

vara ett stöd så att den taktiske chefen kan göra en bedömning av det mest 

sannolika resultatet – hur stort stöd radarn är under rådande omständigheter för 

uppgiftens lösande. Beroende på analys- och moduleringsprogrammets 

egenskaper kan simuleringen utgöra ett mer eller mindre stöd. 

 

Även andra nationers örlogsfartyg använder liknande simuleringsprogram, varvid 

NATO har ett gemensamt program kallat Advanced Refractive Effects Prediction 

System (AREPS). Detta program ger andra förutsättningar än det svenska då 

operatören har fler valmöjligheter och kan påverka indata i programmet i större 

utsträckning. 

 

Efter att ha nyttjat LBM under tre års tid som fartygschef, taktisk chef, ställer jag 

mig nu frågan om ett analysverktyg som operatören kan påverka i större 

utsträckning skulle ha varit ett bättre stöd min tjänsteutövning – hade jag kunnat 

göra bättre bedömningar av förväntad radarprestanda under uppgiftens lösande? 

 

1.2. Syfte och frågeställning 
Ansatsen i denna studie är att undersöka två olika simuleringsprogram för 

radarvågutbredning (LBM och AREPS), med olika möjligheter för användaren att 

påverka indata och bedöma informationen, i syfte att undersöka konsekvenserna 

för den taktiske chefen beroende av vilket simuleringsprogram som används. 
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Frågan jag ställer mig är: 

Vilka egenskaper i simuleringsprogrammen LBM och AREPS ger positiva och 

negativa konsekvenser för den taktiske chefen? 

 

1.3. Avgränsningar 
Det är endast det som användaren kan påverka och presentationen av 

informationen i respektive simuleringsprogram som kommer att analyseras. Ej 

datakod, annan teknisk mjukvara eller vald beräkningsmodell för simuleringen 

ingår i studien. Det är det användaren ”nyttjar på skärmen” och programmets 

egenskaper som kan påverka den taktiske chefens bedömningar som ingår i 

studien. 

 

Som grund för den atmosfärsdata som respektive simulering kommer att utföras 

mot ligger insamlade data under operation Atalanta 2009 i Adenviken. Detta 

begränsar studien att vara giltig under just denna typ av väderförhållanden (t.ex. 

provas ej simuleringsprogrammen för kalla klimat) men avsikten är inte att 

kontrollera hur exakta modellerna är för alla rådande väderförhållanden utan hur 

simuleringsprogrammen kan påverka taktiske chefens bedömning. 

 

Även om simuleringsprogrammet AREPS har kapacitet att ta hänsyn till t.ex. 

påverkan av land vid beräkning av vågutbredning kommer det ej att behandlas i 

denna studie. Endast atmosfärens påverkan på vågutbredningen över öppet hav i 

troposfären kommer att vara del i studien. 

 

Med radar och dess radarsignal, den utsända pulsen i lufthavet, menas i denna 

studie endast en radar som arbetar inom frekvensområdet 1-18 GHz. Begreppet 

radar och det frekvensområde som omfattas av radar är betydligt större, men av 

två skäl väljs denna begränsning. För det första är det inom detta frekvensområde 

som majoriteten av örlogsfartygens radar befinner sig i. För det andra uppträder 

och påverkas frekvensområdet 1-18 GHz likartat i atmosfären. Vid högre och 

lägre frekvenser påverkas signalen i atmosfären av ytterligare faktorer som inte 

behandlas i denna studie. 
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1.4. Pågående forskning och referens 
Denna studie handlar om interaktionen mellan människa och maskin. Jag är inte 

den förste som ställer mig frågan om hur användbart ett system är och vad 

människan som nyttjar systemet egentligen kan få ut av det, alltså systemets 

användbarhet. Flera högskolor och universitet (t.ex. Kungliga Tekniska 

Högskolan, Chalmers och Luleå Tekniska Universitet) bedriver idag utbildning 

och forskning i Människa-Maskin-Interaktion på avancerad nivå. 

 

Uttrycket ”användbarhet” har främst varit kopplat till IT-industrin och dess 

applikationer men börjar användas inom betydligt fler områden. Användbarhet 

representerar ett kvalitetsbegrepp och innebär att det inte är produkten i sig som 

har en användbarhet utan hänsyn måste tas till det sammanhang som produkten 

används. Begreppet härstammar från 1970-talet och har utvecklats från ”lätt att 

använda” till mätbara termer som definierats i en internationell standard.1 

 

Den internationella standard som kommer att utgöra referens i undersökningen om 

LBM och AREPS användbarhet är SS-EN-ISO 9241-11:1998. Jag har i mina 

efterforskningar inte funnit någon motsvarande studie med tydlig koppling till att 

mäta användbarhet av system ur den taktiske chefens perspektiv. 

 

1.5. Metod och disposition 
Vald metod innebär inledningsvis att genom litteraturstudier ge kunskap om 

radarvågutbredning över öppet hav. Ur egen praktisk erfarenhet och med stöd av 

en internationell standard förs därefter en diskussion i syfte att ta fram ett antal 

kriterier som sammanfattar den taktiske chefens krav på ett simuleringsprogram 

för vågutbredning. Kriterierna används i analysen för att svara på frågeställningen. 

 

Fortsatta litteraturstudier ger kunskap om simuleringsprogrammen LBM och 

AREPS inneboende egenskaper och förmåga ur ett användarperspektiv. Vidare 

inhämtas, genom litteraturstudier, tekniska data för en konventionell kommersiell 

navigationsradar som kommer att utgöra typradar för simuleringarna. 

                                                 
1 Berns Tomas, Begreppet användbarhet av produkter och tjänster – en kunskapsöversikt, s. 2-6 
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Genom insamlade verkliga väderdata, från operation ATALANTA (Adenviken 

2009), analyseras fram ett antal olika vädertypfall med stöd av kunskapen om vad 

som påverkar radarvågutbredningen över öppet hav. 

 

Därefter genomförs ett antal simuleringar med vädertypfallen och typradarn som 

indata i respektive simuleringsprogram. Avslutningsvis analyseras simuleringarna 

mot kriterierna som tidigare tagits fram, vilket sammanfattar programmens 

egenskaper och utmynnar i positiva och negativa konsekvenser för den taktiske 

chefen. 

 
Bild 1 Metod och disposition. 

 

1.6. Material och källkritik 
Materialet för detta arbete är hämtat ur böcker, rapporter, internetkällor och ur 

egna erfarenheter samt eget insamlat material. 

 

De två simuleringsprogrammen och litteraturen som givits ut som stöd och 

underbyggnad av programmen är utvecklade och framtagna av svenska 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och amerikanska Space and Naval 

Warfare Center (SPAWAR). Båda har således nära anknytning till respektive 

Försvarsmakt och är statliga institutioner som bedriver forskning varför materialet 

bedöms inneha hög validitet. Min bedömning är även att ett visst kompetensutbyte  
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förekommer mellan de två då framförallt FOI rapporterna som nyttjas i arbetet vid 

flera tillfällen anger SPAWAR som referens och använder AREPS som en del i 

vissa FOI rapporters behandling av ett visst område. 

 

AREPS finns i två versioner, en öppen och en hemlig. Under detta arbete kommer 

endast den öppna versionen att nyttjas vilket begränsar studien då full tillgång till 

information om systemet inte ges. Den öppna versionen ger dock en tillräckligt 

bra bild av simuleringsprogrammets egenskaper och skiljer sig i sådan omfattning 

mot det svenska LBM att det är intressant att nyttja AREPS i detta arbete. 

 

Det finns omfattande information om användbarhet. Jag har valt att hålla mig till 

information från det nu nedlagda (2007) svenska Arbetslivsinstitutet, ett nationellt 

kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. Arbetslivsinstitutet bedrev på uppdrag av 

regeringen forskning, utveckling och kunskapsförmedling.2 

 

International Organization for Standardization (ISO) är ett internationellt nätverk 

för framtagning av standarder inom affärsverksamhet, statliga och samhälleliga 

områden.3 Sverige representeras i nätverket av t.ex. SIS.4 Den standard som 

används om referens i detta arbete är en SS-EN-ISO standard, således upptagen 

som en svensk, europeisk och internationell standard. 

 

Endast organisationers och företags hemsidor har nyttjats som internetkällor i 

syfte att komplettera och livliggöra innehållet i arbetet och simuleringarna. Denna 

information kan innehålla fel. Detta har dock ingen avgörande betydelse då det är 

simuleringsprogrammens användbarhet och inte de underliggande bulk-

modellernas giltighet som undersöks i arbetet. 

 

Insamlat material härstammar från operation ATALANTA 2009 och ingick i 

återrapportering av rådande väder i operationsområdet till Försvarsmakten. Egna 

erfarenheter grundar sig på tre års tjänst som fartygschef på korvett. 

                                                 
2 Nationalencyklopedin – www.ne.se/, 2009-11-24 
3 International Organization for Standardization – www.iso.org/, 2009-11-24 
4 SIS – www.sis.se/, 2009-11-24 
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1.7. Centrala begrepp 
Brytningsindex (refractive index): Kvoten mellan utbredningshastigheten i 

vakuum och utbredningshastigheten i aktuellt medium.5 

 
Brytningsmodul (refractivity): Samma sak som brytningsindex men med mer 

lätthanterliga siffror.6 

 
Modifierad brytningsmodul (modified refractivity): Samma sak som 

brytningsmodul men jordytan betraktas som en plan yta istället för sfärisk.7 

 
Luften innehåller en mängd gaser (t.ex. kväve, syre och vattenånga) och summan 

av de enskilda gasernas partiella tryck ger det totala lufttrycket. Det partiella 

trycket är ett mått på vad gasens tryck skulle vara om den ensamt fyllde volymen 

vid en viss temperatur. Kvoten av vattenångans partiella tryck vid en viss situation 

och vattenångans jämviktstryck vid den givna temperaturen ger den relativa 

luftfuktigheten. När vattenångan i luften kyls så stiger den relativa 

luftfuktigheten, till slut blir relativa luftfuktigheten 100% och lufttemperaturen när 

detta inträffar kallas daggpunktstemperatur.8 När temperaturen sjunker under 

daggpunktstemperaturen bildas små vattendroppar – dimma. 

 
Bulkmodell: Beräkningsmodell av vertikal profil för vindhastighet, temperatur, 

luftfuktighet och vissa andra parametrar som baseras på standardobservationer.9 

 
Ledskikt (duct): Skikt där radarstrålar bryts ned mot och reflekteras mot 

havsytan (markledskikt) eller där radarstrålar genom brytning fångas mellan två 

höjdnivåer (höjdledskikt).10 

 
Normalatmosfär: När lufttemperaturen avtar med höjden med 0,65 ºC per 100 

meter och relativa luftfuktigheten i princip är konstant.11 

                                                 
5 Gustafsson Ove m.fl, Slutrapport för projektet Vågutbredningsanalys för radio, radar och elektrooptiska 
system, s. 9 
6 Ibid, s. 9 
7 Ibid, s. 9 
8 Malmö Högskola – www.mah.se/ 
9 Gustafsson Ove m.fl, Slutrapport för projektet Vågutbredningsanalys för radio, radar och elektrooptiska 
system, s. 8 
10 Ibid, s. 8 
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2. Utgångspunkt och grundförutsättningar 

2.1. Atmosfärens påverkan på vågutbredningen 
När radarsignalen lämnar antennen påverkas den av atmosfären. De viktigaste 

påverkansfaktorerna i denna studie är: 

• Refraction (bending), orsakad av rådande atmosfärsförhållande som 

resulterar i att signalen böjer av och inte har en linjär utbredning. 

• Ducting (trapping), en typ av kraftig Refraction, som ger extremt 

övernormal räckvidd. 

Det finns även andra faktorer så som reflektion mot havsytan, brus och störningar 

från land samt nederbörd som påverkar vågutbredningen men dessa är inte 

faktorer ingående i denna studie. Ovanstående punkter visar vikten av att veta 

rådande atmosfärsförhållanden i syfte att genomföra en simulering av 

vågutbredningen då radarsignalen inte färdas i den riktning antennen pekar. 

Konstruktören av en radar kan ta hänsyn till sammanfattande statistiska väderdata 

vid konstruktionen av radarn i syfte att försöka möta dessa faktorer. Den taktiske 

chefen däremot måste ta hänsyn till reella rådande väderförhållande för att kunna 

göra en bedömning av vågutbredningen som stödjer den taktiske chefen i sitt 

lösande av uppgift.12 

 

Anledningen till att radarsignalen påverkas genom sin färd i lufthavet är att 

utbredningshastigheten varierar beroende på vilket medium signalen färdas i. 

Kvoten mellan utbredningshastigheten i vakuum och hastigheten i det aktuella 

medium radarsignalen färdas i kallas brytningsindex (n). Skillnaden i hastighet 

leder till att radarsignalen ändrar riktning i gränsskiktet mellan två medium. Detta 

beskrivs i ett matematiskt samband, Snells lag:13 

 

 

βα sinsin 21 ⋅=⋅ nn  

 

Bild 2 Snells lag. 

                                                                                                                                                         
11 Ibid,s. 8 
12 Skolnik Merril I, Introduction to RADAR Systems, s. 482-483 
13 Andersson Kurt m.fl, Lärobok i Militärteknik vol 1, s. 117 
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Atmosfären, det medium som radarsignalen utbreder sig i, är inte homogen. I 

synnerhet för området som är aktuellt för denna studie – troposfären. På lägre höjd 

i troposfären påverkas luftmassan av t.ex. utbytet av värme och luftfuktighet 

mellan land och hav samt av att jordytans ojämnhet påverkar vinden.14 

 

Troposfären sträcker sig från havsytan upp till cirka 10 000 m höjd. I troposfären 

skapas olika skikt på grund av variationer i temperatur och luftfuktighet. Dessa 

variationer ger även variationer i troposfärens brytningsindex.15 

 
Bild 3 Atmosfärens indelning.16 

                                                 
14 SMHI, www.smhi.se, 2009-11-13 
15 Asp Börje m.fl, Introduktion till vågutbredning, s. 8 
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Brytningsindex för troposfären varierar mellan 1,000250 och 1,000400, varför 

brytningsmodulen (N) är mer praktisk att använda (heltal istället för decimaltal) 

och denna definieras:17 
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Avvikelser från normalatmosfären kallas anomali. Dessa förekommer i den lägre 

delen av troposfären, i form av tunna skikt (< 100 m), då framför allt temperaturen 

ökar och/eller luftfuktigheten avtar med höjden vilket renderar i att brytningsindex 

avtar kraftigt med höjden. Temperaturinversion (att temperaturen ökar med 

höjden) verkar som ett spärrskikt för vattenångan som avdunstar från havet vilket 

skapar ett lock i atmosfären som hindrar vattenångan från att stiga högre än till 

temperaturinversionens högsta höjd – detta skapar ett ledskikt.18 

 

Nära vattenytan kan det skapas ett avdunstningsskikt av ett luftskikt med mycket 

hög luftfuktighet närmast vattenytan (tiotals meter), skapat av avdunstningen från 

havet, vilket ger ett markant övergångsskikt till det torrare luftskiktet ovanför. 

Detta verkar gynnsamt på ledskiktsutbredningen och huvuddelen av ledskikten i 

troposfären är sådana ledskikt.19 

 

                                                                                                                                                         
16 SMHI, www.smhi.se, 2009-11-13 
17 Space and Naval Warfare Systems Center, User´s Manual (UM) for Advanced Refractive Effects Prediction 
System, s. 37-38 
18 Asp Börje, Vågutbredning över mark och hav – Kurskompendium, s. 29-30 
19 Ibid s. 29-30 
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Anomalier är mer normalt än normalatmosfären. Det är således vanligare att 

troposfären har ledskikt än att den inte har det. Beroende på brytningsmodulens  

storlek kan vi bryta ned de tidigare nämnda Refraction och Ducting till olika 

utbredningstyper med direkt koppling till brytningsmodulen, enligt tabell 1.20 

 

Brytningsmodulen är definierad för sfärisk jord. För att underlätta bedömningen 

av förutsättningar för ledskiktsutbredning görs en modifierad brytningsmodul (M) 

för plan jord som ger samma brytningsegenskaper som sfärisk jord. Modifierad 

brytningsmodul definieras:21 

[km]marken över höjden z
157

=
⋅+= zNM

 

Utbredningstyp 
Antal N-enheter 

per kilometer 

Antal M-enheter 

per kilometer 

Subrefraction (undernormal) > 0 > 157 

Standard (normal) -79 till 0 78 till 157 

Superrefraction (övernormal) -157 till -79 0 till 78 

Trapping (fångning) < -157 < 0 

Tabell 1 Olika utbredningstyper med koppling till brytningsmodulen.22 

 
Bild 4 Schematisk bild över utbredningstyperna.23 

                                                 
20 Asp Börje, Huvudprojekt Telekrigföring, Vågutbredning över hav, s. 8 
21 Asp Börje, Vågutbredning över mark och hav – Kurskompendium, s. 35 
22 Gustafsson K. Ove S m.fl, Slutrapport för projektet Verifiering av vågutbredningsmodeller, s. 9 
23 Space and Naval Warfare Systems Center, User´s Manual (UM) for Advanced Refractive Effects Prediction 
System, s. 38 
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2.2. Taktiske chefens krav 
Radarn är en sensor som kan nyttjas för många syften ombord ett örlogsfartyg. 

Spaning, målsökning, eldledning och navigering är de vanligaste och detta kan 

lösas med enskilda radarsystem för varje område. Utvecklingen går dock mot att 

bygga in flera funktioner i varje radarsystem så de erhåller en multifunktionalitet.24 

 

Mina erfarenheter visar att ett örlogsfartyg använder radarn inom alla strids-

dimensioner för spaning, målsökning och eller eldledning: 

• I luftförsvaret mot förekommande hot i luften, från flygplan till robotar. 

• I ytstriden mot alla förekommande hot på ytan, från skiffs (små båtar) upp 

till större plattformar. 

• I undervattensstriden mot ubåtsmaster och flytande minor. 

 

Dessutom används radarn för navigering av plattformen och för att erhålla 

mållägesinformation om samverkande enheter. Detta behov återfinns i alla 

stridsdimensioner. Radarn är således betydelsefull oavsett vilken stridsdimension 

som berörd uppgiftsställning rör. 

 

Med denna vetskap, vilka krav på användbarhet ställer en taktisk chef på ett 

beslutsstöd för radarvågutbredning? 

 

Som grund för min analys av simuleringsprogrammens användbarhet kommer jag 

att nyttja den internationella standarden SS-EN-ISO 9241-11:1998. Standarden 

ger den idag accepterade definitionen av användbarhet (eng: usability) och lyder 

enligt den svenska översättningen från 1999: 

”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att 

uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett 

givet sammanhang.”25 

 

 

 
                                                 
24 Artman Kristian m.fl, Lärobok i Militärteknik vol 2: Sensorteknik, s. 117 
25 Berns Tomas, Begreppet användbarhet av produkter och tjänster – en kunskapsöversikt, s. 7 
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Följande begrepp och faktorer är av intresse och kan mätas:26 

• Ändamålsenlighet – Noggrannhet och fullständighet med vilken 
användarna uppnår givna mål. 

• Effektivitet – Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och 
fullständighet med vilken användaren uppnår givna mål. 

• Tillfredsställelse – Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid 
användning av en produkt. 

 

Faktorerna påverkas och specificeras av:27 

• Vem användaren är (person som interagerar med produkten). 
• Användarens situation och fysiska miljö. 
• Vad användaren och beställaren vill göra/uppnå. 

 

Först kommer jag att beskriva vad faktorerna påverkas av. Således vem 

användaren är, användarens situation och fysiska miljö samt vad som ska uppnås. 

 

Vem användaren är? 

Radarn är den sensor ombord ett fartyg som flest använder och är beroende av för 

att lösa sin specifika uppgift. Samtliga nivåer i besättningen (sjömän, specialist-

officerare och officerare) bemannar drabbningsstationer som använder radarn som 

en sensor: Sjömännen i form av plottare av radarkontakter vilket utgör ett stöd i 

mållägesuppbyggnaden, specialistofficerarna bemannar eldledningarna för 

plattformens vapensystem samt officerarna som navigatörer av plattformen och 

vid bemanning av ledningsplatserna för stridsdimensionerna ombord. Detta 

innebär att användaren av radar ombord på ett örlogsfartyg har olika utbildning 

och erfarenhet varvid sjömannen är den med minst utbildning samt erfarenhet, 

officeren och specialistofficeren har en djupare kunskap och framförallt större 

erfarenhet. 

 

Den taktiske chefen är beroende av samtliga användare för sitt arbete. De ska 

exekvera tilldelade uppgifter och utgör samtidigt ett känselspröt för eventuella 

förändringar i vågutbredningen som kräver nya taktiska beslut. Även den taktiske 

chefen kan nyttja simuleringsprogrammen för att kontinuerligt analysera 

situationen, se tendenser, i syfte att tidigt kunna fatta nya taktiska beslut. 
                                                 
26 Berns Tomas, Begreppet användbarhet av produkter och tjänster – en kunskapsöversikt, s. 7 
27 Ibid, s. 7 
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Användarens situation och fysiska miljö? 

Atmosfären över hav förändras kontinuerligt, se vidare under ”2.6 Väderdata – 

vädertypfall”, varför även radarns vågutbredning förändras kontinuerligt. 

 

Den fysiska miljön man arbetar i kännetecknas av snabba förlopp mellan långa 

perioder av väntan. Hotbilden är ständigt närvarande men det faktiska hotet kan 

dyka upp snabbt och kräver ett snabbt agerande. Som exempel kan sjömålsrobotar 

idag gå nära vattenytan (cirka 10 m.ö.h.) i farter nära Mach 1. 

 

Detta illustreras med en enkel beräkning av radarhorisonten (R) och tiden (t) för 

att reagera mot ett inkommande hot: 

 

 

 

 

En korvett typ Stockholm har sin spaningsradar på 18 meters höjd. En 

inkommande sjömålsrobot färdas i 300 m/s på en höjd av 10 meter. Maximal 

teoretisk räckvidd för spaningsradarn mot sjömålsroboten blir: 

( ) kmR 3010181,4 =+⋅=  

Teoretisk tid för örlogsfartyget att reagera mot sjömålsroboten innan träff blir: 

st 100
300

30000
==  

 

Ett annat sätt ett hot kan bli snabbt uppkommande är ifall hotet är litet och fel 

radar nyttjas. I Adenviken var hotet skiffs (små båtar) med cirka 1 meters fribord, 

som framfördes i farter om 25 knop (13,5 m/s). Navigationsradarn på en korvett 

typ Stockholm är placerad på 8 meters höjd och patrulleringen skedde under 

stundom i farter om 30 knop (16,2 m/s). 

 

Med motsvarande beräkningar som ovan erhålls följande resultat: 

( ) kmR 15181,4 =+⋅=   ( ) s 24och min  8eller  505
2,165,13

15000 st =
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Båda dessa tider ska ses utifrån behoven av att radarkontakten efter detektering 

ska klassificeras och identifieras så att rätt åtgärder kan vidtas. Härvid är det 

enklare med en sjömålsrobot, det finns inte så många andra föremål i lufthavet 

med den höjden och farten. En skiff däremot kan vara en pirat, fiskare eller en 

familj på väg till marknaden för att sälja kameler. 

 

Beroende av rådande vågutbredningsförhållanden kan tiden bli längre eller 

kortare. Tiderna visar dock att i grunden har den taktiske chefen och fartyget med 

dess besättning inte har mycket tid att agera mot hotet. Därav är det av vikt att 

veta utbredningsförhållanden så att en bedömning av rådande situation kan göras 

och lämpliga åtgärder vidtas av den taktiske chefen och radaroperatörena i syfte 

att på bästa sätt tidigt och över tiden skapa förutsättningar att möta hotet. 

 

Vad som ska uppnås? 

Förutsättningar för besättningens alla nivåer att handha, tolka och förstå 

simuleringsprogrammet måste finnas och hanteras på ett lämpligt sätt av systemet 

eftersom radarn är den sensor som nyttjas av flest ombord. Vidare måste 

användaren ha förutsättningar att hantera atmosfärens kontinuerliga förändring 

över hav i realtid och i framtiden i syfte att användarna (den taktiske chefen och 

radaroperatören) i god tid kan vidta de åtgärder som krävs för en viss situation. 

 

Ovanstående specificeringar kopplas nu till faktorerna och ger dem ett innehåll. 

 

Ändamålsenlighet 

Systemet ska vara ändamålsenligt för alla användare ombord. Det ska således ge 

så mycket information som krävs för att den taktiske chefen och övriga användare 

ska kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas med hänsyn 

till rådande vågutbredning. Målet är att informationen ska ge det underlag som 

krävs för den taktiske chefen att göra konkreta bedömningar av rådande 

atmosfärsförhållanden i syfte att nyttja plattformen och dess besättning optimalt. 

För övriga användare utgör målet förmåga till att nyttja radarsystemet optimalt 

och stödja taktiske chefen, t.ex. genom rapporter om avgörande förändringar i 

vågutbredningen. 
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Effektivitet 

Systemet är effektivt när det enkelt kan hantera kontinuerliga predikteringar i 

realtid och förutspå framtida troliga förändringar med hänsyn till de kontinuerliga 

atmosfärsförändringarna. Detta krävs för att möta behoven av att kunna fatta 

beslut och vidta åtgärder för att möta t.ex. ett snabbt uppkommande hot på ett 

optimalt sätt. 

 

Tillfredsställelse 

Tillfredsställelse ges av ett enkelt handhavande och att informationen är lätt att 

tolka och förstå i syfte att stödja den taktiske chefens behov av att nyttja sin 

plattform och dess besättning optimalt. 

 

2.3. Lokal Brytningsindex Modell (LBM) 
LBM, utvecklat av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av 

Försvarets Materielverk (FMV), är ett dator- och sensorsystem som används på 

kungliga svenska flottans fartyg för kontinuerliga radarberäkningar i syfte att få en 

uppskattning av aktuella ledskiktsförhållanden. LBM, som är integrerat i 

ledningssystemet ombord, använder sensorer för inhämtning av lufttemperatur, 

vattentemperatur, luftfuktighet och vindhastighet för en automatisk realtids-

beräkning av aktuella vågutbredningsförhållanden. Datorn gör först en beräkning 

av den vertikala profilen för temperatur och fuktighet, därefter sker beräkning av 

vågutbredningsförhållanden och en visuell presentation av resultatet ges.28 

 

För att beräkna vågutbredningsförhållanden på låg höjd över hav används en 

bulkmodell för beräkning av den vertikala atmosfärsprofilen och för att den ska  

ge bra värden är det höga krav på noggrannhet i indata (sensorerna)29.  

 

Bulkmodellen kan beräkna temperatur och luftfuktighet mellan havsytan och upp 

till cirka 100 meters höjd (ibland endast till 30 meter) med hjälp av fartygets 

sensorer.30 Detta gör att LBM endast kan beräkna brytningsindex upp till cirka  

                                                 
28 Gustafsson K. Ove S m.fl, Slutrapport för projektet Verifiering av vågutbredningsmodeller, s. 37-38 
29 Karlsson Edvard m.fl, Vågutbredningsanalys för radio och radar. Förstudie, s. 10 
30 Ibid s. 22 
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100 meters höjd och i bästa fall under gynnsamma förhållanden upp till 200 

meters höjd, därutöver förutsätts att normalatmosfär råder. 

 

Avdunstningsskikt, som ger ledskikt, förekommer inom intervallet 0 till 40 meter 

och kan därmed oftast predikteras. Då avdunstningsskiktet särskilt påverkar radar 

med frekvenser > 1 GHz, om antennen befinner sig inom ledskiktet, och ett 

örlogsfartygs radar oftast ligger inom detta höjdintervall passar LBM, i sin 

enkelhet, för fartyg. Sensorerna ger indata till LBM lokalt på den punkt fartyget 

befinner sig. Därför kan inte horisontella variationer av brytningsindex beräknas. 

Horisontella variationer är mycket vanligt kustnära varför LBM endast är lämplig 

att använda över öppet hav.31 

 

Beräkning av vågutbredningen i LBM görs med stöd av radarhorisontekvationen 

och beräkning av strålbanorna. Beräkningen tar inte hänsyn till signalstyrka men 

en viss uppfattning av radarenergin erhålls genom att studera tätheten av 

strålbanorna i presentationen.32 Vågutbredningen begränsas även av nederbörd 

och molntäthet men detta ingår ej i beräkningarna i LBM.33 

 

Presentationen som görs i LBM efter beräkningarna innehåller ett huvudfönster 

för strålbanornas utbredning inklusive information från sensorerna (se bild 5) och 

en sammanfattning av från vilken frekvens ledskiktet gäller samt på vilken höjd 

ledskiktet befinner sig i huvudfönstrets sidhuvud. Strålbanorna presenteras från 

den höjd som är angiven för radarns belägenhet. De blå linjerna är strålning direkt 

från radarn, de olivgröna strålarna har reflekterats en eller fler gånger och de röda 

tecknen (plustecken) visar den radiooptiska horisonten för normalatmosfär. En 

ruta med kommentarer som innehåller en kvalitativ beskrivning av genomförd 

simulering kan väljas att presenteras, se bild 6.34 

 

 

                                                 
31 Karlsson Edvard m.fl, Vågutbredningsanalys för radio och radar. Förstudie, s. 56 
32 Ibid, s. 57 
33 Gustafsson K. Ove S m.fl, Slutrapport för projektet Verifiering av vågutbredningsmodeller, s. 39 
34 Hopfgarden Anna m.fl, Ett stöd för bedömning av radarräckvidd hos marinens fartyg, Programmet LBM, En 
användarhandledning, s. 13 
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Övriga grafer som kan presenteras är temperaturgrafen som visar variationen av 

lufttemperatur och daggpunktstemperatur som en funktion av höjden, en 

lufttrycksgraf som visar variationen av lufttrycket som en funktion av höjden samt 

en graf som beskriver brytningsindex och brytningsmodulens variation som en 

funktion av höjden.35 Den sistnämnda nyttjas i ”2.6 Väderdata – vädertypfall”. 

 

 
Bild 5 Huvudfönster i LBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
35 Hopfgarden Anna m.fl, Ett stöd för bedömning av radarräckvidd hos marinens fartyg, Programmet LBM, En 
användarhandledning, s. 15-16 
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Bild 6 Ruta med kvalitativa kommentarer om genomförd simulering. 

 

Innan simulering anges radarns höjd, målets radarmålareacentrum i höjdled, 

mäthöjd för lufttemperatur och luftfuktighet samt mäthöjd för vindhastighet. 

Samtliga höjder är antal meter över havet (m.ö.h). 

 

Indata som sker automatiskt från sensorer går inte att ändra, men samtliga värden 

kan påverkas om manuell inmatning väljs istället. Luftfuktigheten anges i 

antingen som relativ luftfuktighet eller daggpunktstemperatur. Longitud och 

lufttryck anges men nyttjas inte vid beräkning. Däremot har latituden en viss 

inverkan på den övre delen av temperaturprofilen och är av vikt på sydligare 

breddgrader.36 

 

I rutan med kvalitativa kommentarer om genomförd simulering ges även 

varningar om t.ex. att givet värde ligger nära gränsvärdet och om beräkningen är 

osäker. En varning om att givna värden är ej troliga värden innebär att de ligger 

inom ett rimligt värde men är utanför modellens giltighet. Trots detta ges endast 

en varning och modellen räknar fram ett resultat baserat på de givna värdena.37 

 
                                                 
36 Hopfgarden Anna m.fl, Ett stöd för bedömning av radarräckvidd hos marinens fartyg, Programmet LBM, En 
användarhandledning, s. 19 
37 Ibid s. 20 och 27 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
MPU 07-08 2009-12-02 Sida 20 (59) 
 

2.4. Advanced Refractive Effects Prediction System 
(AREPS) 
AREPS, utvecklat av Space and Naval Warfare Systems Center i San Diego i 

USA, är ett datorprogram för beräkning och presentation av elektromagnetisk 

vågutbredning. Beräkningar kan göras för såväl flyg- som markbaserade (land och 

hav) radar avseende upptäcktssannolikhet, sårbarhet för att bli utspanad av 

signalspaning, samtidig beräkning av upptäcktssannolikhet och beräkning för 

utspaning av signalspaning samt räckviddsberäkning för ytspaning. Beräkningarna 

presenteras som funktioner av höjd, bäring och avstånd. Istället för 

upptäcktssannolikhet kan beräkningar ske avseende utbredningsförlust, 

utbredningsfaktor och signal/brus förhållande. Programmet kan även beräkna 

sambandskommunikation inom frekvensområdet HF till EHF. Samtliga 

beräkningar görs med databaser som användaren själv uppdaterar, inklusive 

terrängdata för beräkningar av utbredning över landområden, eller genom manuell 

inmatning av atmosfärsdata.38 

 

AREPS använder en bulkmodell för beräkning av den vertikala atmosfärsprofilen 

som kallas Advanced Propagation Model (APM). Väderdata hämtas från datafiler 

eller matas in manuellt. Modellen kan ge en 360º bild av rådande 

utbredningsförhållande och kan ta hänsyn till horisontella variationer. I 

presentationen kan sedan olika information, utöver utbredning, inhämtas t.ex. 

höjd, position, räckvidd, terränginformation och utbredningsförluster.39 

 

Programmet finns i en öppen version och en hemlig. För den öppna versionen 

finns endast enklare databaser. Vidare finns en taktisk- och en forskningsversion 

varvid den taktiska är tänkt att nyttja ombord på fartyg. Forskningsversionen, som 

kräver mycket mer kunskap om atmosfären och vågutbredning, skiljer sig markant 

från den taktiska.40 

 

                                                 
38 Space and Naval Warfare Systems Center, User´s Manual (UM) for Advanced Refractive Effects Prediction 
System, s. 1 
39 Ibid s. 1 
40 Karlsson Edvard m.fl, Vågutbredningsanalys för radio och radar. Förstudie, s. 50 
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Det finns flera databaser för atmosfärsdata i AREPS. De som är omedelbart 

tillgängliga i den öppna versionen är Upperair Climatology och Surface 

Climatology. Den förstnämnda är framtagen av Department of Defense (DoD) i 

USA och grundas på radiosond mätningar, över hela kalenderåret, vid 921 

världsomspännande mätpositioner. Användare kan enkelt i en karta klicka på 

önskad mätposition, välja vilken månad som ska studeras och därefter spara 

informationen som en väderfil. Det är medelvärdet av den insamlade väderdatan 

för den månaden som ligger till grund för fortsatt arbete. 

 

Surface Climatology följer samma princip men grundas på insamlade väderdata 

de senaste 150 åren från fartyg, väderstationer och väderrapporter. Området som 

är av intresse för simuleringar markeras i kartan varefter datan sparas som en 

väderfil.41 Andra varianter att läsa in väderdata är från egna inmätningar eller 

genom att ladda hem väderdata från t.ex. World Meteorological Organization 

(WMO) via Internet.42 

 

En grafisk presentation av M-enheternas förändring erhålls oavsett vald metod för 

väderdata.43 För exempel ur Upperair Climatology och Surface Climatology 

databaserna för fall 3 och för manuellt inmatade väderdata i respektive fall 1 till 

fall 3 i denna studie, se bilaga 3. 

 

Innan en simulering kan genomföras kräver systemet följande: 

1. Definiera radarn genom att ange tekniska data (se användarfönster i bilaga 3). 

2. Definiera målet simuleringen ska ske mot (se användarfönster i bilaga 3). 

3. Definiera atmosfärsdata i väderdatabasen. 

4. Definiera ett projekt varvid grundval av radar, mål och väderfil görs. 

5. Starta simuleringsfunktionen för ditt projekt. 

 

 

 
                                                 
41 Space and Naval Warfare Systems Center, User´s Manual (UM) for Advanced Refractive Effects Prediction 
System, s. 251, 255 
42 Ibid, s. 228, 235 
43 Ibid s. 242, 253, 257 
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Punkterna 1-4 namnges och sparas som filer i programmet innan nästa moment 

kan göras. När projektet väl är startat finns möjligheten att ändra alla inställningar 

genom att välja andra sparade filer som finns lagrade i programmet. Vill man 

ändra någon fil kan denna öppnas, ändras och sparas med den nya informationen. 

 

En snabbvariant för simulering av upptäcktssannolikhet finns, denna kallas 

AREPS Lite. I denna krävs endast att radarn och målet finns sparade i 

programmet. Väderdata skrivs direkt in i användarfönstret, val av radar och mål 

görs, därefter kan simuleringen ske.44 Resultaten för simulering i AREPS Lite för 

fall 1-3 i denna studie finns i bilaga 3. 

 

 
Bild 7 Startfönster i AREPS. 

                                                 
44 Space and Naval Warfare Systems Center, User´s Manual (UM) for Advanced Refractive Effects Prediction 
System, s. 99-100 
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2.5. Navigationsradar – typradar för studien 
I denna studie väljs att definiera en typradar som används vid kommande 

simuleringarna. Typradarn är fiktiv, såtillvida att den är sammansatt från olika 

tillverkare av radarsystem och radarantenner, men är sammansatt av faktiska 

reella värden. Typradarn går således inte att finna hos en återförsäljare men är 

fullt möjlig att konstruera. Detta påverkar ej studien då det inte är radarns 

kapacitet som är intressant utan egenskaperna i simuleringsprogrammen. 

 

Typradarn är en konventionell navigationsradar. Den har ingen avancerad 

signalbehandling (t.ex. jittrad PRF) och är en pulsradar med fast sändfrekvens. 

 

Nedanstående värden för typradarn är de som nyttjas i AREPS, övrig information 

är därav ointressant för denna studie. Endast antennhöjden nyttjas för beräkningar 

i LBM. 

Frekvens 9410 MHz 

Pulsrepetionsfrekvens 1000 Hz 

Pulsbredd 0,7 µs 

Uteffekt 12 kW 

Brusnivå – mottagare 6 dB 

Systemförluster 3 dB (antaget värde) 

Instrumentell räckvidd 24 Nm 

Horisontell radarlob 0.6º 

Vertikal radarlob 20º 

Falsklarmssannolikhet 1.0E-08 (antaget värde) 

Antennhöjd 8 m (antaget värde) 

Antennrotation 24 rpm 

Antennförstärkning45 33 dB 

Tabell 2 Tekniska data för studiens typradar.46 

 

Indatafönstret i AREPS för definiering av radarn återfinns i bilaga 3. 

                                                 
45 Christiaan Huygens Laboratorium – http://www.chl.nl/, 2009-11-10 
46 Där inte annat sägs i tabellen: Furuno Sverige – http://www.furuno.se/, 2009-11-10 
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2.6. Väderdata – vädertypfall 
Adenviken ligger inom den subtropiska klimatzonen som innebär torrt och hett 

klimat med stäpp och öken. Söder om Adenviken råder ett tropiskt klimat med 

sommarregn.47 Regnen rör sig norrut under sommaren och skapar ett monsun-

liknande klimat i Adenviken. 

 

Under perioden maj-september 2009 insamlade den svenska styrkan väderdata för 

inrapportering till Försvarsmakten.48 Denna insamling ligger nu som grund för att 

ta fram de vädertypfall som ska användas i simuleringarna. Resonemanget i ”2.1 

Atmosfärens påverkan på vågutbredningen” visar att lufttemperatur och 

luftfuktighet har störst påverkan på vågutbredningen. 

 

Nedan visas tre diagram som beskriver förändringen av lufttemperatur och 

luftfuktighet under perioden maj-september i Adenviken vid angivet klockslag. 

Tre situationer markeras med röda pilar – de utgör studiens vädertypfall. 

2.6.1. Presentation av insamlad väderdata49 och val av typfall 

 
Bild 8 Väderdata kl.12.00 (lokal tid). 

Under perioden, kl. 12.00 (09.00 UTC), var medelluftemperaturen 32,9 ºC och 

medianlufttemperaturen 33 ºC. Luftfuktigheten innehar ett medelvärde på 65,8 % 

och ett medianvärde på 66,1 %. Vädertypfall 1 markeras med den röda pilen, 

lufttemperaturen är 38 ºC och luftfuktigheten är 29,9 %. 

                                                 
47 SMHI – http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5650&l=sv, 2009-11-15 
48 Se djupare beskrivning i bilaga 1 
49 Ibid 
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Bild 9 Väderdata kl.18.00 (lokal tid). 

Under perioden, kl. 18.00 (15.00 UTC), var medelluftemperaturen 32,2 ºC och 

medianlufttemperaturen 32 ºC. Luftfuktigheten innehar ett medelvärde på 70,5 % 

och ett medianvärde på 71,9 %. Vädertypfall 2 markeras med den röda pilen, 

lufttemperaturen är 28 ºC och luftfuktigheten är 98 %. 

 

 
Bild 10 Väderdata kl.00.00 (lokal tid). 

Under perioden, kl. 00.00 (21.00 UTC), var medelluftemperaturen 30,8 ºC och 

medianlufttemperaturen 31 ºC. Luftfuktigheten innehar ett medelvärde på 70,2 % 

och ett medianvärde på 71,3 %. Vädertypfall 3 markeras med den röda pilen, 

lufttemperaturen är 31 ºC och luftfuktigheten är 71,3 %. 

 

Genom att granska N- och M-enheternas förändring, enligt tabell 1, för varje 

vädertypfall kan ett förväntat resultat av simuleringarna bedömas och 

vädertypfallens olikhet påvisas. Detta illustreras med stöd av LBM. 
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2.6.2. Vädertypfall 1 – förväntad utbredning 

 
Bild 11 N- och M-enhetskurva kl.12.00 (lokal tid). 

 

M-enheterna minskar i atmosfärens första 53 meter: 

124384260 −=− ; vädertypfall 1 är trapping (fångning – ledskikt) utbredning. 

2.6.3. Vädertypfall 2 – förväntad utbredning 

 
Bild 12 N- och M-enhetskurva kl.18.00 (lokal tid). 

 

M-enheterna ökar i atmosfärens första 100 meter: 

20415435 =− ; linjär beräkning därefter upp till 1 km innebär 200 M-enheter per 

kilometer. Vädertypfall 2 är subrefractive (undernormal) utbredning. 
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2.6.4. Vädertypfall 3 – förväntad utbredning 

 
Bild 13 N- och M-enhetskurva kl.00.00 (lokal tid). 

 

M-enheterna minskar i atmosfärens första 50 meter: 

14392406 =− , för att därefter öka från 50 meter till 100 meter: 

3392395 =− ; linjär beräkning upp till 1 km innebär 27 M-enheter per kilometer. 

Beräkningar visar att vädertypfall 3 är superrefractive (övernormal) utbredning. 

 

2.7. Diskussion och delresultat 
Luftfuktighetens och lufttemperaturens påverkan på atmosfärens brytningsindex 

är tydlig när tre olika vädersituationer studeras. Studiens tre typfall möjliggör tre 

simuleringar i respektive LBM och AREPS för att se effekterna vid trapping 

(typfall 1), subrefractive (typfall 2) och superrefractive (typfall 3) vågutbredning. 

Studien ges möjlighet att illustrativt utvärdera programmens inneboende 

egenskaper och förmåga. 

 

Användbarheten för respektive simuleringsprogram ges av en analys av dess 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. Ändamålsenlighet uppnås av 

att tillräckligt med information ges för att den taktiske chefen skall kunna bedöma 

vilka åtgärder som skall vidtas för att nyttja plattformen med dess besättning 

optimalt med hänsyn till vågutbredningen. Alla nivåer ska kunna stödja taktiske 

chefen genom att förstå vilka åtgärder som måste vidtas för att radarsystemen  
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ska nyttjas optimalt med hänsyn till vågutbredningen och genom att vara en 

indikator till taktiske chefen om avgörande förändring sker i vågutbredning. 

Effektivitet uppnås av hög automatisering för realtidspredikteringar och kapacitet 

att förutspå framtida troliga förändringar med hänsyn till de kontinuerliga 

atmosfärsförändringarna. Tillfredsställelse ges av enkelt handhavande och 

möjligheten av att lätt förstå och tolka informationen för alla nivåer. 

 

LBM är ett dator- och sensorsystem som används idag i kungliga svenska flottan 

för vågutbredningsberäkningar i realtid. Sensorerna ger indata automatiskt, men 

systemet kan även köras manuellt, och som helhet är systemet integrerat i 

fartygens ledningssystem. Bulkmodellen har begränsningar för beräkningar i 

vertikala profilen, på grund av sensorerna ombord, och kan inte beräkna 

horisontala profilens variation. Därmed är beräkningen endast giltig för den 

position som sensorerna lämnat indata. Vertikala profilen täcker dock den höjd 

där de flesta ledskikt förekommer för beräkning av vågutbredning längs 

vattenytan. Simuleringen tar inte hänsyn till radarns signalstyrka men en 

bedömning kan göras med hänsyn till tätheten i strålbanan. Vidare omfattas inte 

beräkningarna av nederbörd och molntäthet. Detta leder till att beräknat resultat 

ger en generell bild av utbredningen, från vilken frekvens ledskiktet gäller och 

ledskiktets höjd. Vidare finns en ruta med kvalitativa kommentarer som i text 

anger resultatet och varnar för eventuella fel i beräkningen. 

 

AREPS är ett datorprogram för vågutbredningsberäkningar. Väderdata hämtas 

från befintliga databaser i programmet, laddas ner från annan källa (t.ex. Internet) 

eller matas in manuellt. Databaserna gör att bulkmodellen inte är begränsad i höjd 

eller i horisontell utbredning, annat än den begränsning användaren själv ger om 

inte rätt mängd väderdata matas in. Innan simulering måste värden definieras och 

sparas för radarn, målet och väderdata i ett projekt. Möjlighet finns i systemet att 

ta hänsyn till atmosfärsförluster och markytans inverkan på vågutbredningen. 

Programmet erbjuder beräkning av upptäcktssannolikhet, sårbarhet för att bli 

utspanad av signalspaning, samtidig beräkning av upptäcktssannolikhet och 

beräkning för utspaning av signalspaning samt räckviddsberäkning för ytspaning. 

Beräkning av upptäcktssannolikhet kommer att nyttjas i denna studie. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
MPU 07-08 2009-12-02 Sida 29 (59) 

3. Simulering 
Med stöd av väderdata för de tre vädertypfallen, hämtade ur de loggar som 

beskrivs i bilaga 1, och tekniska data på typradarn genomförs simuleringar i LBM 

och AREPS. I detta kapitel visas endast delar av respektive simuleringsresultat. 

För att erhålla en fullständigare bild av det användaren får presenterat vid 

respektive simulering ska kapitlet läsas med stöd av bilaga 2 och bilaga 3. 

 

3.1. Indata till simuleringarna 
Nedan sammanfattas alla indata och det som nyttjas i respektive simulerings-

program markeras med ett ”X” eller en kommentar. För AREPS används, utöver 

de nedan markerade, även typradarns tekniska data enligt tabell 2 och målets data 

(skiff) enligt bilaga 3. 

 

Indata Typfall 1 Typfall 2 Typfall 3 LBM AREPS AREPS Lite 

Vattentemperatur 31 ºC 27 ºC 31 ºC X X X 

Lufttemperatur 38 ºC 28 ºC 31 ºC 14m X 15m 

Relativ luftfuktighet 29,9 % 98 % 71 % 14m X 15m 

Vindhastighet 10,3 m/s 7,6 m/s 8,3 m/s 16,3m X 15m 

Lufttryck 1002 mbar 1003 mbar 1006 mbar X X X 

Latitud N 11,18º N 13,51º N 11,51º X X  

Longitud E 049,10º E 051,15º E 044,49º X X  

Vindriktning 140º 200º 060º  X  

Daggpunktstemp.höjd 40m 14,7m 30,08m   X 

Antennhöjd 8 m (antaget värde) X X X 

Radarmålarea50 2 m² (öppen båt på 20-30 ft)  X  

Radarmålareacentrum 1,5 m.ö.h (antaget värde) X X X 

Upptäcktssannolikhet    95% 

Tabell 3 Indata till simuleringarna. 

                                                 
50 Skolnik Merril I, Introduction to RADAR Systems, s. 64 
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3.2. LBM 

3.2.1. Simulering av fall 1 

 
Bild 14 Resultat i LBM vid simulering av fall 1. 

Med stöd av grafen för brytningsmodulens förändring för fall 1 (se bilaga 2) och 

användarhandledningen51 kan slutsatsen dras att ledskikt förekommer då grafens 

värde minskar med höjden. Detta anges även i huvudfönstret (bild 14). 

 

Strålbanan slutar vid 50 km men passerar de röda plustecknen för radiohorisonten 

vilket innebär minst övernormal utbredning föreligger. Kommentarsrutan (se 

bilaga 2) ger informationen att det är ledskiktsutbredning (trapping) och ökad 

räckvidd mot ytmål erhålls. 

 

I kommentarsrutan ges vidare information om att torra temperaturen, vatten-

temperaturen och latituden ej har troliga värden. Med stöd av användar-

handledningen52 ges att värdena ligger utanför modellens giltighet. I detta fall 

gäller modellen endast upp till 54,2 meter och ledskiktet gäller för frekvenser över 

450 MHz enligt kommentarsrutan. 

                                                 
51 Hopfgarden Anna m.fl, Ett stöd för bedömning av radarräckvidd hos marinens fartyg, Programmet LBM, En 
användarhandledning, s. 16 
52 Ibid s. 20 
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3.2.2. Simulering av fall 2 

 
Bild 15 Resultat i LBM vid simulering av fall 2. 

Med stöd av grafen för brytningsmodulens förändring för fall 2 (se bilaga 2) och 

erfarenheterna från fall 1 kan vi dra slutsatsen att det råder ett omvänt förhållande. 

Således bör det vara undernormal utbredning. 

 

Strålbanan räcker knappt fram till radiohorisonten på korta avstånd och 

presentationen visar tydligt att avståndet ökar till radiohorisonten med höjden. 

Kommentarsrutan (se bilaga 2) ger information om att inga ledskikt förekommer 

och att relativa räckvidden för mål på höjden 1.5 m är 73 %. 

 

Vidare meddelar kommentarsrutan att latituden ej har troliga värden. I 

användarhandlingen framgår att latituden har inverkan på den övre delen av 

temperaturprofilen vilket är av vikt på sydligare breddgrader – där vi befinner oss 

i studien (Adenviken).53 

                                                 
53 Hopfgarden Anna m.fl, Ett stöd för bedömning av radarräckvidd hos marinens fartyg, Programmet LBM, En 
användarhandledning, s. 19 
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3.2.3. Simulering av fall 3 

 
Bild 16 Resultat i LBM vid simulering av fall 3. 

Med stöd av grafen för brytningsmodulens förändring för fall 3 (se bilaga 2) och 

användarhandledningen54 kan slutsatsen dras att ledskikt inledningsvis 

förekommer då kurvan minskar med höjden (upp till cirka 40 meter). Detta anges 

även i sidhuvudet i huvudfönstret (bild 16). 

 

Strålbanan utbreder sig förbi de röda plustecknen för radiohorisonten, i synnerhet 

i markledskiktet, vilket innebär att minst övernormal utbredning föreligger. 

Kommentarsrutan (se bilaga 2) ger informationen att det är ledskiktsutbredning 

(trapping) upp till 40,3 meter för frekvenser över 704 MHz och ökad räckvidd mot 

ytmål. 

 

I kommentarsrutan ges vidare information om att torra temperaturen, vatten-

temperaturen och latituden ej har troliga värden. Med stöd av användar-

handledningen55 ges att värdena ligger utanför modellens giltighet men beräkning 

genomförs ändå. 

                                                 
54 Hopfgarden Anna m.fl, Ett stöd för bedömning av radarräckvidd hos marinens fartyg, Programmet LBM, En 
användarhandledning, s. 16 
55 Ibid, s. 20 
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3.3. AREPS 

3.3.1. Simulering av fall 1 

 
Bild 17 Resultat i AREPS vid simulering av fall 1. 

I fönstret för brytningsmodulens förändring i Surface Climatology, med manuella 

indata för beräkningen, för fall 1 framgår att ledskikt (trapping) föreligger från 0 

till 40 meters höjd och därefter övernormal räckvidd (superrefractive), se bilaga 3. 

 

Strålbanan visar att redan vid 3 km avstånd luckras radarvågen upp och att 

upptäcktssannolikheten mot skiff därmed sannolikt påverkas negativt på längre 

avstånd. Vidare syns att ytkanalen utbreder sig ut till cirka 20 km. Ytterligare mer 

detaljerad information erhålls i 4-display presentationen om upptäckts-

sannolikheten för olika avstånd och höjder, se bilaga 3. 

 

I AREPS Lite, se bilaga 3, framgår att det finns en sannolikhet för upptäckt av skiff ut till 

drygt 6 Nm. Detta matchar bild 17 då radarvågen efter 12 km markeringen böjs av något 

uppåt. 
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3.3.2. Simulering av fall 2 

 
Bild 18 Resultat i AREPS vid simulering av fall 2. 

I fönstret för brytningsmodulens förändring i Surface Climatology, med manuella 

indata för beräkningen, för fall 2 framgår att en radar under 14,7 meters höjd möts 

av undernormal räckvidd (subrefractive), se bilaga 3. 

 

Strålbanan visar att redan vid 6 km avstånd börjar radarvågen brytas av uppåt 

vilket innebär att mycket låg sannolikhet för upptäckt av skiff på längre avstånd. 

 

I AREPS Lite, se bilaga 3, framgår att det finns en sannolikhet för upptäckt av skiff ut till 

drygt 6 Nm. Detta matchar inte riktigt bild 18, kopplat till ovanstående resonemang. 
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3.3.3. Simulering av fall 3 

 
Bild 19 Resultat i AREPS vid simulering av fall 3. 

I fönstret för brytningsmodulens förändring i Surface Climatology, med manuella 

indata för beräkningen, för fall 3 framgår att ledskikt (trapping) föreligger från 0 

till 30 meters höjd och därefter övernormal räckvidd (superrefractive), se bilaga 3. 

 

Befintliga databaser för väderdata, se bilaga 3 för fall 3, visar att Surface 

Climatology predikterar ett ledskikt (duct) vid 11 meters höjd. Upperair 

Climatology predikterar två ledskikt (duct) vid 62 och 568 meters höjd. 

 

Strålbanan visar att redan vid 3 km avstånd luckras radarvågen upp och att 

upptäcktssannolikheten mot skiff därmed sannolikt påverkas negativt för längre 

avstånd. Vidare syns att ytkanalen utbreder sig ut till cirka knappa 30 km. 

 

I AREPS Lite, se bilaga 3, framgår att det finns en sannolikhet för upptäckt av skiff ut till 

knappa 6 Nm. Detta matchar inte bild 19 då radarvågen mellan markeringarna 6 och 12 km 

böjs av något uppåt. 
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3.4. Diskussion och delresultat 
LBM visar tämligen enkel information av genomförda simuleringsresultat. Stöd 

av användarhandledningen krävs för att inledningsvis förstå hur man ska tolka 

brytningsmodulens variation. Även en viss erfarenhet eller egen slutsats krävs om 

hur undernormal vågutbredning ska tolkas då detta inte finns beskrivet i användar-

handledningen. Vidare framgår inte i dokumentationen om varför strålbanan slutar 

tvärt vid 50 km i fall 1. Beror det på modellen eller innebär det att ledskiktet gör 

att radarpulsens energi helt enkelt utarmas (studsar för mycket) på grund av det 

kraftiga ledskiktet? I användarhandledningen56 framgår dock att användaren måste 

nyttja systemet mycket för att få en förståelse för resultatet och hur LBM arbetar. 

 

Strålbanans täthet ger en indikation på ett sannolikt upptäcktsavstånd för ett mål 

på den specificerade målhöjden vid övernormala utbredningsförhållanden. Stor 

täthet ger stor sannolikhet för detektion men erfarenhet krävs för att veta vad 

upptäcktsavståndet normalt brukar vara. En bedömning måste således göras för 

vad det sannolika upptäcktsavståndet är under nu rådande förhållanden. En 

procentsats ges för relativ räckvidd mot ett mål på specificerad målhöjd vid 

undernormala utbredningsförhållanden. Denna procentsats måste sättas i relation 

till erfarenhetsbaserade kunskaper om vad den normala relativa räckvidden är för 

att skapa en uppfattning om på vilket avstånd målet kan detekteras. 

 

AREPS visar upptäcktssannolikheten mot en skiff. Det är tydligt att samtliga tre 

fall inte vid något tillfälle predikterar att en skiff kan upptäckas på radarns 

instrumentella räckvidd på 24 Nm (se ”2.5 Navigationsradar – typradar för 

studien”). Detta beror bland annat på skiffens låga radarmålarea och låga 

radarmålareacentrum, faktorer som tas med i beräkningen. Med stöd av 4-display 

presentationen kan mer detaljerad information erhållas om upptäcktssannolikhet 

för olika avstånd och höjder vilket skapar förutsättningar för djupare 

bedömningar. Nyttjas befintliga väderdatabaser i AREPS ges en bredare bild av 

rådande utbredningsförhållanden, t.ex. att det förekommer ett ledskikt på 560 

meters höjd. Även detta är ett stöd och ökar förståelsen för rådande situation. Det  
                                                 
56 Hopfgarden Anna m.fl, Ett stöd för bedömning av radarräckvidd hos marinens fartyg, Programmet LBM, En 
användarhandledning, s. 41 
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är dock tydligt att det är den månadens medelvärden predikteringen grundas på då 

de skiljer mot de manuellt, nu rådande, inmatade väderdata. Anledningen till att 

inte höjdledskiktet finns med i den manuellt inmatade väderdatan beror på 

sensorernas placering. Används sensorer som kan mäta även högre höjder kan 

detta matas in som manuella värden. AREPS Lite visar en mycket förenklat bild 

och det är tydligt att inte samma mängd indata nyttjas för predikteringen då 

skillnader går att utläsa i jämförelse med den mer omfattande beräkningen. Att 

detta är en risk framgår tydligt i användarmanualen57. 

                                                 
57 Space and Naval Warfare Systems Center, User´s Manual (UM) for Advanced Refractive Effects Prediction 
System, s. 99-100 
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4. Resultat 

4.1. Sammanställning av delresultat 
Tre simuleringar med olika väderförutsättningar i respektive LBM och AREPS är 

genomförda. Vädertypfallen utgörs av trapping (typfall 1), subrefractive (typfall 

2) och superrefractive (typfall 3) vågutbredning. 

 

Användbarheten för respektive simuleringsprogram kommer att ges genom en 

analys av dess: 

• Ändamålsenlighet; innebärande att tillräckligt med information ska ges för 

att utgöra ett underlag till taktiske chefens bedömning. Informationen ska 

kunna nyttjas av alla nivåer ombord i syfte att stödja taktiske chefens 

beslut, som grundas på bedömningen, om åtgärder för optimalt nyttjande 

av plattformen och dess besättning. 

• Effektivitet; innebärande hög automatiseringsgrad för att möta 

kontinuerliga atmosfärsförändringar i realtid och kapacitet att förutspå 

framtida troliga kontinuerliga förändringar av atmosfären. 

• Tillfredsställelse; innebärande ett enkelt handhavande och möjligheten att 

lätt förstå och tolka informationen för alla nivåer. 

 

LBM är ett automatiserat realtidssystem med möjlighet att genomföra manuella 

simuleringar. Systemet har begränsningar i beräkning av vertikalprofilen för 

atmosfären men täcker höjden för avdunstningsskikt. Systemet tar dock inte 

hänsyn till horisontella variationer. Hänsyn tas ej till radarns signalstyrka utan en 

bedömning får göras med hänsyn till tätheten i strålbanan. Beräkningarna omfattas 

ej av nederbörd och molntäthet. Beräknat resultat ger en generell bild av 

utbredningen, från vilken frekvens ledskiktet gäller och ledskiktets höjd. En ruta 

med kvalitativa kommentarer i text anger resultatet och varnar för eventuella fel i 

beräkningen. Systemet är integrerat i fartygens ledningssystem. 

 

LBM visar en tämligen enkel bild av aktuella vågutbredningsförhållanden efter 

genomförd simulering med presentation av strålbanan, ledskiktshöjd och från 

vilken frekvens ledskiktet gäller. Endast vid undernormal utbredning ges  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
MPU 07-08 2009-12-02 Sida 39 (59) 
 

information om räckvidden mot en specificerad målhöjd i en procentsats. 

Användaren måste sätta detta värde i relation till egna erfarenheter om vad 

räckvidden normalt brukar vara mot mål på denna höjd. För övernormala 

utbredningsförhållanden kan endast en bedömning ske av upptäcktsavståndet av 

en specificerad målhöjd med stöd av strålbanornas täthet eftersom ingen kvalitativ 

kommentar ges som för undernormala utbredningsförhållanden. Stöd av 

användarhandledningen krävs för att inledningsvis förstå hur man ska tolka 

resultaten eftersom systemet endast presenterar en sammanställning av resultatet i 

simuleringen. Användarhandledningen påtalar vikten av att användaren måste 

nyttja systemet mycket för att få en förståelse för resultatet och hur LBM arbetar. 

 

AREPS är ett manuellt system som i grunden har generella databaser med 

väderdata men möjligheten finns att mata in och nyttja egna värden eller 

uppdatera databasen via t.ex. Internet. Simuleringarna är inte begränsade i 

vertikala profilen eller i horisontell utbredning, annat än den begränsning 

användaren själv ger genom att begränsa mängden indata. Innan simulering måste 

värden definieras och sparas som datafiler för radarn, målet och väderdata. 

Möjlighet finns i systemet att ta hänsyn till atmosfärsförluster och markytans 

inverkan på vågutbredningen. Programmet erbjuder beräkning av 

upptäcktssannolikhet, sårbarhet för att bli utspanad av signalspaning, samtidig 

beräkning av upptäcktssannolikhet och beräkning för utspaning av signalspaning 

samt räckviddsberäkning för ytspaning. 

 

AREPS visar upptäcktssannolikheten för ett definierat mål vilket skapar 

förutsättningar för användaren att verkligen bedöma effekterna av rådande 

atmosfärsförhållanden. Upptäcktssannolikheten för ett mål kanske inte alls ökar 

bara för att man spanar på långa avstånd med radarn (använder radarns maximala 

instrumentella räckvidd). AREPS skapar förutsättningar att göra rätt inställningar 

på radarsystemet alternativt välja rätt radarsystem för att upptäcka målet på 

maximalt avstånd. Vidare finns flera olika grafer för presentation av 

predikteringen varför en djupare bedömning av situationen kan göras. All 

information om vad graferna innebär presenteras för användaren i programmet.  
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Väderdatabaserna i AREPS ökar förståelsen för rådande vågutbrednings-

förhållanden, i synnerhet om sensorerna inte kan mäta väderdata på högre höjder. 

Det finns dock en möjlighet att ge manuell indata för högre höjder om rätt sensor 

nyttjas. Snabbvarianten AREPS Lite lämnar en mycket förenklad bild av rådande 

situation, beroende på begränsningar i mängden indata, och är inte lika tydlig i 

jämförelse med de mer omfattande predikteringarna. 

 

4.2. Analys av delresultaten mot taktiske chefens krav 

4.2.1. Ändamålsenlighet 

LBM visar endast strålbanans utbredning, ledskiktshöjden vid övernormal 

utbredning och från vilken frekvens ledskiktet gäller. Vid undernormal utbredning 

visas strålbanans utbredning och en procentsats ges för den relativa räckvidden för 

ett mål på den specificerade målhöjden. Denna information måste således sättas i 

relation och bedömas med stöd av erfarenheter om det normala upptäckts-

avståndet för ett mål på specificerad målhöjd och strålbanans täthet vid det 

normala upptäcktsavståndet för att kunna göra en bedömning av det faktiska 

aktuella upptäcktsavståndet. Detta inverkar menligt på framförallt möjligheten för 

de yngre nivåerna (sjömännen) ombord att kunna dra rätt slutsatser av systemet 

vid användandet då erfarenheter tar tid att insamla. Att bedöma just upptäckts-

avståndet är avgörande för att den taktiske chefen ska kunna fatta beslut om det 

optimala nyttjandet av plattformen och dess besättning för att möta ett specifikt 

hot. 

 

AREPS ger tilläggsinformation om presenterade grafer i bilden, varför det är 

enkelt att förstå predikteringen, och flera olika alternativ för presentation av 

samma eller annan information är möjlig. Användaren har möjlighet att själv välja 

vad som ska presenteras utifrån egna behov. Vidare finns möjligheten att simulera 

mer än bara upptäcktssannolikhet för ett visst mål på en viss höjd vilket ger 

utökad information – en helhetsbild av radarsystemen och effekten av andra 

system t.ex. signalspaning mot radarsystemet med koppling till rådande 

atmosfärsförhållanden. 
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4.2.2. Effektivitet 

LBM är ett automatiserat system vilket skapar förutsättningar för kontinuerliga 

realtidssimuleringar för att se atmosfärsförändringarnas påverkan på radar-

systemen. För att förutspå framtida troliga förändringar i atmosfären krävs att 

användaren själv söker efter information, det finns ingen databas att luta sig mot, 

och därefter genomföra manuella simuleringar. 

 

AREPS saknar möjlighet till automatisk uppdatering av väderdata. Programmet 

kräver att indata för atmosfären först ges vilken därefter måste sparas som en 

särskild datafil innan simulering görs. Detta gör att kontinuerliga uppdateringar i 

realtid är omständligt och genererar en tämligen stor arbetsbelastning. Däremot 

finns möjlighet att nyttja databaser för världsomspännande statistiska väderdata 

vilket skapar goda förutsättningar för att förutspå framtida troliga utbrednings-

förhållanden av de kontinuerliga förändringarna i atmosfären. 

4.2.3. Tillfredsställelse 

LBM obehag utgörs av kraven på erfarenhet men den höga automatiseringen ger 

ett enkelt handhavande. Automatisering ger en låg arbetsinsats varför tid kan 

läggas vid att förstå, lära sig och följa upp resultaten i realtid vilket ger erfarenhet. 

Ska erfarenhet ges genom att nyttja statistiska underlag för väderdata är däremot 

arbetsinsatsen hög vilket är en bidragande orsak till att erfarenheterna tar tid att 

erhålla. 

 

AREPS obehag utgörs av ett tämligen omfattande arbete för att erhålla ett resultat. 

Vidare påverkas handhavandet av att programmet kräver en tämligen djup 

kunskap om radarsystemet och om målet som avses ingå i simuleringen innan den 

genomförs första gången. När data för radarsystemet och målet är sparade som 

datafiler i programmet förenklas handhavandet till att endast omfatta väderdata 

och simuleringen. Däremot är presentationen av resultaten synnerligen 

tillfredsställande samt lätta att förstå och lätta att tolka för alla nivåer i 

besättningen. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
MPU 07-08 2009-12-02 Sida 42 (59) 
 

4.3. Svar på frågeställningen 
LBM positiva konsekvenser för den taktiske chefen utgörs av: 

• Förmåga till realtidsuppdateringar av rådande vågutbredningsförhållanden 

med en låg arbetsinsats. 

 

LBM negativa konsekvenser för den taktiske chefen utgörs av: 

• Kravet på erfarenhet för att förstå och tolka resultatet av simuleringen. 

• Behovet av omfattande arbetsinsats för att simulera framtida troliga 

vågutbredningsförhållanden i ett visst geografiskt område. 

 

AREPS positiva konsekvenser för den taktiske chefen utgörs av: 

• Att simulerat resultat är enkelt att förstå och tolka av alla användare. 

• Att simuleringen kan utföras utifrån taktiske chefens taktiska behov. 

• Att förmåga finns att genomföra simuleringar av framtida troliga 

vågutbredningsförhållanden i ett visst geografiskt område. 

 

AREPS negativa konsekvenser för den taktiske chefen utgörs av: 

• Att uppdatering i realtid är omständligt och kräver hög arbetsinsats. 

• Att detaljerad kunskap om radarsystemet och målet samt att stor 

arbetsinsats krävs innan första simuleringen kan utföras. 

 

4.4. Återkoppling till syftet 

4.4.1. Konsekvenser vid nyttjande av LBM 

För den taktiske chefen innebär initialt användandet av LBM att stor kraft måste 

läggas vid utbildning och träning i systemet i syfte att erhålla erfarenhet. Detta 

berör alla nivåer ombord då bred erfarenhet skapar bäst förutsättningar för den 

taktiske chefen att få det stöd som krävs från besättningen och för att fatta de 

beslut som krävs för att nyttja plattformen och dess besättning optimalt. 

 

När erfarenheten infunnit sig finns förutsättningarna att stödja besluten på 

bedömningar av realtidssimuleringarna, med låg arbetsinsats, i LBM. Finns  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Örlogskapten Jon Wikingsson 
MPU 07-08 2009-12-02 Sida 43 (59) 
 

behovet av att undersöka framtida troliga vågutbredningsförhållanden krävs 

däremot ett mer omfattande arbete i syfte att söka statistiska väderdata för det 

geografiska området av intresse. 

4.4.2. Konsekvenser vid nyttjande av AREPS 

För den taktiske chefen innebär initialt användandet av AREPS att djup kunskap 

måste inhämtas om radarsystemen och målen som är ingående faktorer i 

simuleringarna. När detta arbete är klart ges förutsättningar för världs-

omspännande simuleringar av framtida troliga vågutbredningsförhållanden i ett 

visst geografiskt område. Realtidssimuleringar kräver dock en mer omfattande 

arbetsinsats på grund av automatiseringsförmågan för behandling av indata för 

rådande atmosfärsförhållanden saknas i programmet. 

 

Resultaten av genomförda simuleringar är lätta att förstå och tolka för alla nivåer 

då förklarande information om resultaten återfinns i presentationen. Finns radar-

system och mål definierade i datafiler är programmet enkelt att använda av alla 

nivåer varför liten kraft behöver läggas vid utbildning i handhavande. Presentation 

av resultatet utifrån den enskilde användarens behov är möjlig vilket skapar 

förutsättningar för att programmet används av alla stridsdimensioner. 

 

4.5. Slutsatser och rekommendationer 
Trots LBM negativa egenskaper menar jag att det är det lämpligaste stödet för den 

taktiske chefen vid utövande av striden. LBM lämpar sig för snabba besluts-

processer. 

 

AREPS egenskaper är mycket tilltalande i planeringsprocessen av en operation, 

ett företag eller under verksamhet till sjöss för att studera kommande tid. Att 

förlita sig på AREPS under utövande av strid bedömer jag som orealistiskt 

eftersom tiden då inte finns för att arbeta med programmet. 

 

Av detta resonemang rekommenderar jag att LBM fortsatt utgör det system som 

används ombord på fartygen under stridens utövande och att AREPS tillförs  
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taktisk chef och högre staber i syfte att ingå som en naturlig del i planerings-

processen av en operation, ett företag eller en enskild uppgift inom de två. 

 

Avslutningsvis visar denna studie att skillnaderna i LBM och AREPS egenskaper 

tar ut varandra. LBM negativa egenskaper skulle kompenseras om de positiva 

egenskaperna från AREPS tillfördes LBM och vice versa. Rent tekniskt bedöms 

detta som okomplicerat, men det är inte så enkelt. 

 

AREPS positiva egenskaper beror just av att t.ex. indata om radarsystem och mål 

är så omfattande. LBM enkelhet kan helt enkelt inte kvarstå om systemet ska ha 

motsvarande positiva egenskaper. Lämplig lösning om Försvarsmakten skulle 

välja att genomföra en utveckling av LBM utifrån AREPS positiva egenskaper 

omfattar även en organisatorisk synvinkel. Ansvar för grunddata för en utvecklad 

variant av LBM, grundad på AREPS positiva egenskaper, bör läggas vid t.ex. 

Försvarsmaktens Telekrig Stödenhet (FM TKSE). Den enskilde användaren kan 

då fokusera på nyttjandet av verktyget och inte på detaljerad förkunskap om 

radarsystem och radarmålareaprofiler i syfte att skapa datafiler för dessa. 

 

4.6. Framtida arbete 
System som LBM och AREPS har en naturlig funktion för den taktiske chefen i 

såväl utövandet av striden som i planeringsprocessen. Detta i syfte att tidigt i 

processen ta hänsyn till de troliga förutsättningarna för radarsystemen att utgöra 

en kugge i uppgiftens lösande. Härvid bör fortsatt forskning om huruvida 

Försvarsmaktens reglementen och instruktioner för besluts- och planerings-

processer tar hänsyn till vågutbredningsförhållanden och dess inverkan på 

radarsystemen. Tar Försvarsmaktens reglementen och instruktioner i beaktande 

atmosfärens inverkan på sensorerna och föreslår åtgärder i det taktiska 

genomförandet och i planering avseende gruppering av enheter, antal enheter för 

uppgiftens lösande och taktiskt uppträdande med radarsystemen? 

 

Detta arbete omfattar inte studie av bulkmodellernas giltighet. Forskning avseende 

den faktiska räckvidden av befintliga radarsystem i jämförelse med bulk- 
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modellernas teoretiska beräkningar bör genomföras. Lämpligt syfte är att 

uppdatera modellerna men även att erhålla en kunskapsbas om under vilka 

omständigheter de facto bulkmodeller ger en så korrekt bild av verkligheten som 

möjligt med hänsyn till rådande atmosfär och geografisk plats. 

 

Simuleringsprogram av denna typ bör ingå som en naturlig del i den militär-

tekniska utbildningen av sjömän, specialistofficerare och officerare. Med stöd av 

dessa erhålls en djupare förståelse för hur tekniken påverkas av yttre 

omständigheter och i förlängningen vad det kan innebära för uppgiftens lösande 

och hur atmosfärens förhållanden påverkar officersprofessionen. 
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5.3. Simuleringsprogram 
Barrios Amanda, Lindem Gary, Patterson Wayne, Advanced Refractive Effects 
Prediction System, AREPS version 3.6.40.58, 3 September 2009, APMLib39.DLL 
version 3.9.2.06, 6 Oktober 2009, APM source version 2.5.03, 6 Oktober 2009, 
Space and Naval Warfare Center, Pacific Atmospheric Propagation Branch, 
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Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), LBM – Lokal brytningsindexmodell för 
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5.4. Övrigt 
Loggar för insamlad väderdata under operation ATALANTA enligt beskrivning i bilaga 1. 
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Bilaga 1 Insamlade väderdata under operation 
ATALANTA 
 

HMS Stockholm, HMS Malmö och HMS Trossö, den svenska styrkans bidrag i 

operation ATALANTA under perioden 15 maj till 15 september 2009, 

rapporterade kontinuerligt sex gånger om dygnet (två tillfällen per fartyg och 

dygn) aktuell vädersituation till Försvarsmakten, Ledningsregementet, METOCC 

i Enköping. Den inskickade väderdatan användes av METOCC för att komplettera 

sitt statiska underlag och ge extra information till bedömningen av de väderleks-

prognoser som skickades dygnsvis till de svenska örlogsfartygen i området. 

 

Väderdata insamlades med sensorerna till LBM och genom optiska observationer. 

Informationen sammanställdes i ett exceldokument som sedan mailades till 

METOCC. Korvetterna, HMS Stockholm och HMS Malmö, skickade även in 

resultatet av en simulering i LBM vid varje rapporteringstillfälle. 

 

Nedan presenteras ett utdrag, ur HMS Stockholms logg, av de totalt cirka 500 

raderna väderdata som totalt skickades in. 

 

 
Utdrag ur HMS Stockholms logg för inrapportering av väderdata till METOCC. 
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Nedan visas ett utdrag av de totalt cirka 300 inskickade resultaten av simuleringar 

i LBM under operationen. 

 

Position / UTC: N11 24,7 E044 05,9 051200Z 
Data från kommentarsrutan i LBM: 
======== INDATA ======== 
Tid:  2009-07-05  12:28:04 
Lufttemperatur = 35.00 ºC 
Relativ fuktighet = 61.0 % 
Mäthöjd för temperatur och daggpunkt = 14.0 m 
Havsytans temperatur = 31.00 ºC 
Vindhastighet = 6.20 m/s 
Mäthöjd för vindhastighet = 16.3 m 
Latitud = 11.4 º 
Longitud = 44.1 º 
Radarantennens höjd = 14.5 m 
 
======== VARNINGAR ======== 
Den torra temperaturen har ej ett troligt värde. 
Vattenytans temperatur har ej ett troligt värde. 
Latituden har ej ett troligt värde. 
 
======== BERÄKNINGAR ======== 
Daggpunkt = 26.6 ºC 
Ledskikt 0 - 125.0 m. 
Relativ räckvidd = ledskiktsutbredning. 
 
Om radarantennen ligger i ledskiktet får frekvenser större än 128 MHz, 
d.v.s. våglängder mindre än 232.5 cm, en kraftigt utökad räckvidd mot 
ytmål. Lägre frekvenser (längre våglängder) kan påverkas av ledskikt 
men inte i lika stor omfattning. Ju lägre frekvenser (längre våglängder) 
desto mindre inverkan från ledskiktet. 

Resultatbild LBM: 

Utdrag ur HMS Stockholms logg för inrapportering av LBM till METOCC. 
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Bilaga 2 Kompletterande information i LBM 
 

LBM – simulering av fall 1 

 
Resultat av M-enheternas förändring för fall 1. 

 

Information i rutan med kommentarer: 

======== INDATA ======== 
Tid:  2009-08-09  09:00:00 
Lufttemperatur = 38.00 ºC 
Relativ fuktighet = 29.9 % 
Mäthöjd för temperatur och daggpunkt = 14.0 m 
Havsytans temperatur = 31.00 ºC 
Vindhastighet = 10.30 m/s 
Mäthöjd för vindhastighet = 16.3 m 
Latitud = 11.2 º 
Longitud = 49.1 º 
Radarantennens höjd = 8.0 m 
 
======== VARNINGAR ======== 
Den torra temperaturen har ej ett troligt värde. 
Vattenytans temperatur har ej ett troligt värde. 
Latituden har ej ett troligt värde. 
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======== BERÄKNINGAR ======== 
Daggpunkt = 17.8 ºC 
 
VARNING! Modellen har begränsad giltighet i höjdled (54.2 m). 
 
Ledskikt 0 - 54.2 m. 
Relativ räckvidd = ledskiktsutbredning. 
 
Om radarantennen ligger i ledskiktet får frekvenser större än 450 MHz, d.v.s. 
våglängder mindre än 66.5 cm, en kraftigt utökad räckvidd mot ytmål. Lägre 
frekvenser (längre våglängder) kan påverkas av ledskikt men inte i lika stor 
omfattning. Ju lägre frekvenser (längre våglängder) desto mindre inverkan från 
ledskiktet. 
 

LBM – simulering av fall 2 

 
Resultat av M-enheternas förändring för fall 2. 

 

Information i rutan med kommentarer: 

======== INDATA ======== 
Tid:  2009-09-02  15:00:00 
Lufttemperatur = 28.00 ºC 
Relativ fuktighet = 98.0 % 
Mäthöjd för temperatur och daggpunkt = 14.0 m 
Havsytans temperatur = 27.00 ºC 
Vindhastighet = 7.60 m/s 
Mäthöjd för vindhastighet = 16.3 m 
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Latitud = 13.5 º 
Longitud = 51.1 º 
Radarantennens höjd = 8.0 m 
 
======== VARNINGAR ======== 
Latituden har ej ett troligt värde. 
 
======== BERÄKNINGAR ======== 
Daggpunkt = 27.7 ºC 
Inga ledskikt förekommer 
Relativ räckvidd för mål på höjden 1.5 m = 73 % 
 

LBM – simulering av fall 3 

 
Resultat av M-enheternas förändring för fall 3. 

 

Information i rutan med kommentarer: 

======== INDATA ======== 
Tid:  2009-06-09  21:00:00 
Lufttemperatur = 31.00 ºC 
Relativ fuktighet = 71.0 % 
Mäthöjd för temperatur och daggpunkt = 14.0 m 
Havsytans temperatur = 31.00 ºC 
Vindhastighet = 8.30 m/s 
Mäthöjd för vindhastighet = 16.3 m 
Latitud = 11.5 º 
Longitud = 44.5 º 
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Radarantennens höjd = 8.0 m 
 
======== VARNINGAR ======== 
Den torra temperaturen har ej ett troligt värde. 
Vattenytans temperatur har ej ett troligt värde. 
Latituden har ej ett troligt värde. 
Beräkningarna osäkra på grund av att skillnaden mellan havsytans temperatur och 
den torra temperaturen är liten. Om havsytans temperatur är mätt med 
spolvattengivare så försök göra en noggrannare mätning. 
 
======== BERÄKNINGAR ======== 
Daggpunkt = 25.3 ºC 
Ledskikt 0 - 40.3 m. 
Relativ räckvidd = ledskiktsutbredning. 
 
Om radarantennen ligger i ledskiktet får frekvenser större än 704 MHz, d.v.s. 
våglängder mindre än 42.5 cm, en kraftigt utökad räckvidd mot ytmål. Lägre 
frekvenser (längre våglängder) kan påverkas av ledskikt men inte i lika stor 
omfattning. Ju lägre frekvenser (längre våglängder) desto mindre inverkan från 
ledskiktet. 
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Bilaga 3 Kompletterande information i AREPS 
 

AREPS – typradar- och målkonfiguration 

 
Indatafönster för definiering av radar – bilden visar studiens typradar. 

 

 
Indatafönster för definiering av mål – bilden visar studiens mål, en skiff. 
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AREPS – simulering av fall 1 

 
Resultat av M-enheternas förändring vid manuell indata i Surface Climatology för 

fall 1. 

 

 
4-display information om genomförd simulering av fall 1. 
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Resultat av fall 1 i AREPS Lite. 

 

AREPS – simulering av fall 2 

 
Resultat av M-enheternas förändring vid manuell indata i Surface Climatology för 

fall 2. 
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Resultat av fall 2 i AREPS Lite. 

 

AREPS – simulering av fall 3 

 
Resultat av M-enheternas förändring vid manuell indata i Surface Climatology för 

fall 3. 
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Resultat av fall 3 i AREPS Lite. 

 

AREPS – förändring av M-enheter för fall 3 med information 
från väderdatabaser 

 
Resultat av Surface Climatology databasen för fall 3 (juni månad). 
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Resultat av Upperair Climatology databasen för fall 3 (juni månad). 

 


