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Abstract. 
Huvudsyftet med denna uppsats är att visa på ett behov av och möjligheterna med hydroakustisk 
kommunikation mellan ubåtar, ytstridsfartyg och helikoptrar. Ubåtars uppträdande ställer särskilda krav på 
kommunikationsvägar. Idag sker kommunikation till och från svenska ubåtar huvudsakligen med hjälp av 
radio vilket begränsar deras taktiska uppträdande. Inom ramen för det nätverksbaserade försvaret kommer 
det att bli nödvändigt att utnyttja nya kommunikationsdimensioner. 
 
Hydroakustisk kommunikation utnyttjar ljudvågsutbredning i vatten vilket skiljer sig avsevärt från 
radiovågsutbredning i luft. Östersjön med sitt bräckta, skiktade vatten ställer särskilda krav på utformningen 
av ett hydroakustiskt kommunikationssystem men skapar också möjligheter. I ett antal taktiska situationer 
skulle en kapacitet att kommunicera hydroakustiskt innebära att Marinen skulle erhålla nya eller förbättrade 
förmågor. Det är även en nödvändig dimension att utnyttja för att inkorporera ubåt i NBF. Andra nationer 
har sedan länge haft en förmåga att överföra enklare meddelanden hydroakustiskt i analog form. Svensk 
forskning inom området visar att det är möjligt ta steget mot att kommunicera digitalt under vattnet. De 
resultat som erhållits genom simuleringar och fältförsök pekar på möjligheterna att med hjälp av 
hydroakustisk kommunikation utöka det taktiska sambandsnätet att omfatta även ubåtar. Uppsatsen 
beskriver de krav som bör ställas på ett hydroakustiskt kommunikationssystem utformat för att passa 
Sveriges behov. 
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Hydroacoustic communications. New abilities for the Swedish Navy? 
The main purpose with this thesis is to show a need of and the possibilities with hydroacoustic 
communications between submarines, suface vessels and helos. Submarine actions raises specific 
demands regarding communications. Today communications to and from Swedish submarines are carried 
out mainly by electromagnetic waves, e.g radio, which restrains their tactical performance. Within the frame 
of the new network based defence it will be necessary to use new dimensions of communication. 
 
Hydroacoustic communications uses soundwave propagation in water which is considerably different from 
radiowave propagation in air. The Baltic with its brackish, layered water raises specific demands on the 
design of a hydroacoustic communications system aswell as it creates possibilities. In a number of tactical 
situations a capacity to communicate by hydroacoustic means should imply that the Navy would achieve 
new or enhanced abilities. It is also a necessary dimension to use to be able to incorporate submarines in 
network based defence. Other nations have since many years had an ability to transmit simple messages 
by analougus means. Swedish research within the area shows that it is possible to take a new step towards 
digital communications under water. The results which have been reached by simulations and field trials 
points out the possibilities in extending the tactical communications to comprise submarines by usage of 
hydroacoustic measures. The thesis describes the demands that should be posted upon a hydroacoustic 
communications system designed for Swedish purposes. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Alltsedan den första ubåten konstruerades har man haft ett behov av att 

kunna kommunicera till och från ubåt. Detta har huvudsakligen gjorts via 

radio, vilket har inneburit att ubåten har varit tvungen att exponera sig 

över vattenytan för att sända eller ta emot meddelanden. Förmågan att 

sända meddelanden till ubåt i undervattensläge har utvecklats och i 

Sverige används idag frekvenser i långvågsområdet1 vilket medger mot-

tagning när ubåten befinner sig på begränsat djup2. En begränsning med 

detta system är den förhållandevis lilla mängd information som kan över-

bringas beroende på den mycket begränsade bandbredden som frekvenser 

i långvågsområdet medger. För att ubåt skall kunna sända krävs dock 

fortfarande en exponering av mast eller flytboj ovan vattenytan och då 

nyttjas normalt kortvågsområdet, vilket medger ett större informations-

utbyte. En exponering ovan vattenytan ökar emellertid risken för ubåten 

och försämrar dessutom dess spaningsmöjligheter. Detta har gjort att 

ubåten ofta agerat som en solitär och därmed inte varit integrerad i de 

snabba beslutskedjor som kan uppstå i kris och krig. Det finns dock ett 

välkänt historiskt undantag till det solitära uppträdandet, nämligen den 

tyska vargflockstaktiken under andra världskriget. Då signalerade man via 

radio till ubåtarna så att de kunde samlas för att genomföra gemensamma 

anfall mot de allierade konvojerna. Utöver detta finns det många tecken på 

att de ubåtar och miniubåtar som kränkte svenskt territorium under 80- 

och 90-talet uppträdde i någon form av förbandsstruktur. 

 

 

 

                                                 
1 3-30 kHz, VLF (Very Low Fq) och 30-300 khz, LF (Low Fq) 
2 Mindre än 30 meter 
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Den framtida striden kommer att ställa höga krav på att rätt verkan sätts in 

på rätt plats och i rätt tid3. Förmågan att snabbt kunna verka mot motstån-

darens svaga punkter då dessa uppenbarar sig kommer att bli utslags-

givande för stridens utgång. Möjligheterna till samordning måste här 

tillvaratas på ett sätt som inte görs idag. För att erhålla detta förändras 

Försvarsmakten från ett plattformsbaserat försvar till ett nätverksbaserat 

försvar (NBF)4. Ett av de första stegen i denna process är att fokusera på 

utvecklingen av funktionerna5 

 

•  information och lägesuppfattning 

 

•  ledning med beslutsstöd 

 

•  förmåga till insats och verkan 

 

Dessa tre funktioner har en gemensam nämnare, kommunikation. Utan en 

väl fungerande sådan kommer inte funktionerna att kunna utvecklas fullt 

ut. Ubåten måste alltså gå från sin roll som solitär till en integrerad del i 

det nätverksbaserade försvaret och ett av de delområden som är en förut-

sättning för detta kan vara hydroakustisk undervattenskommunikation. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Militärstrategisk doktrin 2002 [1], s 128. 
4 Ibid, s 123. 
5 Ibid, s 128. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

1.2.1 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att visa på ett behov av och möjligheterna 

med hydroakustisk kommunikation mellan ubåtar, ytstridsfartyg och heli-

koptrar. Dessutom skall möjligheterna för Marinen att i övrigt utnyttja ett 

sådant system, för att skapa nya eller förbättrade förmågor, översiktligt 

belysas. Vidare skall jag undersöka och föreslå vilka systemförmågor ett 

hydroakustiskt kommunikationssystem bör ha för att kunna verka i Öster-

sjön. Jag kommer här att utgå från de påvisade behov och möjligheter som 

finns inom området. 

1.2.2 Problemformulering 
•  Vilka möjligheter till taktiskt samband ger ett hydroakustiskt 

kommunikationssystem? 

•  Vilka taktiska och stridstekniska vinster ger hydroakustisk 

kommunikation? 

•  Vilka fredsmässiga vinster finns det med att införa hydroakustisk 

kommunikation? 

•  På vilka sätt medverkar ett hydroakustiskt kommunikationssystem 

till att integrera ubåten i det nätverksbaserade förvaret? 

 

Dessa frågor är viktiga i ett större sammanhang. I en vassare och mindre 

försvarsmakt är det nödvändigt med interoperabilitet. Med detta menar jag 

inte bara de lösningar som krävs för medverkan i internationella opera-

tioner, utan även för samverkan internt i Försvarsmakten. En av förutsätt-

ningarna för att vi skall kunna utvecklas mot det nätverksbaserade förs-

varet är att vi skapar möjlighet att utnyttja våra resurser på ett optimalt 

sätt. En grund för detta är att kommunikation över hela nätverket är 

möjlig, då behov av kommunikation föreligger. 
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1.3 Begränsningar 
Tillgången på öppen information beskrivande operativa hydroakustiska 

kommunikationssystem är mycket begränsad, varför någon system-

värdering inte kommer att genomföras. Däremot kommer svensk forsk-

ning inom området att belysas och en ansats att göras för att definiera de 

krav på kapaciteter som bör ställas inför ett svenskt anskaffande av ett 

dylikt system. Eventuella kostnadsaspekter behandlas ej i uppsatsen. 

 

Uppsatsen behandlar möjligheter rörande hydroakustisk kommunikation 

hitom år 2010. Rubriken NBF och ubåt, där möjligheterna kopplas till 

NBF vision, behandlas i en vidare tidsrymd. NBF fulla införande skall ses 

i ett längre perspektiv, avsevärt bortom år 2010 och en av förutsätt-

ningarna för NBF är att teknikutvecklingen fortskrider. 
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1.4 Kunskapsinhämtning 
Materialet består huvudsakligen av intervjuer med personer i nyckel-

befattningar inom FOI, HKV och FMV. Utöver detta utnyttjas FOI-

rapporter och tryckta källor. En del av de tryckta referenserna har enbart 

utnyttjats för att sätta in författaren i ämnet, varför referenslistan omfattar 

fler referenser än de som använts i notapparaten. Den tekniska bakgrun-

den avseende digital undervattenskommunikation kommer till stor del från 

materiel och beräkningar sammanställda av Jonas Woxström, FMV. De 

tekniska lösningar som kommer att ligga till grund för kapacitetskraven på 

ett framtida hydroakustiskt kommunikationssystem, baseras mot bakgrund 

av FOI: s simuleringar och fältförsök inom området. Kapitlet om nya för-

mågor baseras på de intervjuer som genomförts med olika företrädare för 

Marinen och behandlas med bakgrund av den kunskap och erfarenhet som 

författaren själv besitter efter 20 års tjänst i Marinen. Intervjuerna har 

genomförts i dialogform och har i vissa avseenden behandlat information 

som inte får spridas. Med anledning av detta så återges inte intervjuerna i 

uppsatsen. 
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1.5 Uppsatsens struktur 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1-2. Uppsatsens struktur 

 

Uppsatsen består av 5 delar, se figur 1-2. I den första delen görs en teknisk 

bakgrundsbeskrivning. Detta kapitel innefattar en kortfattad genomgång av 

hydroakustisk undervattenskommunikation, begrepp samt modulerings-

former. Dessutom belyses den speciella miljö som råder i Östersjön. Denna 

del syftar till att sätta in läsaren i ämnet. 

 

Andra delen beskriver ett antal av de nya eller förbättrade befintliga för-

mågor, som ett hydroakustiskt kommunikationssystem kan komma att 

medge. Detta görs i ett sammanhang mot idag tillämpade uppträdanden och 

befintliga förmågor. I denna del kommer ett antal av författaren valda situa-

tioner att beskrivas vari möjligheterna med hydroakustisk undervattens-

kommunikation kommer att redovisas. Delen avslutas med en vision om 

ubåtens roll i ett framtida nätverksbaserat försvar. 

 
Analys 

Avslutning

Teknisk 
bakgrund 

Nya 
förmågor 

System 
& 

Hotsystem 
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I del 3 belyses öppen information om några befintliga system för hydro-

akustisk kommunikation samt förmågan som finns att upptäcka före-

komsten av akustiska signaler i vatten. 

 

Fjärde delen, analysen, inleds med ett avsnitt där jag redovisar de krav 

som bör ställas på ett hydroakustiskt kommunikationssystem avsett att 

verka i Östersjöns speciella miljö. Ett system avsett för Östersjön kommer 

även att kunna användas i andra, saltare och varmare vatten. Dessa krav 

kan vara vägledande vid en framtagning av ett svenskt system för digital 

undervattenskommunikation. Därefter följer slutsatser dragna ur tidigare 

kapitel.  

 

I uppsatsens sista del, avslutningen, redovisas svaren på de inledande 

frågeställningarna. Här återfinns även rekommendationer inför ett 

införande av hydroakustisk kommunikationsförmåga till Marinen. 

Uppsatsen avlutas med en redovisning av ett antal områden som bör 

utredas vidare. 
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2 Teknisk bakgrund 

2.1 Allmänt 
Ett principiellt sätt att etablera kommunikation till farkoster som befinner 

sig under havsytan, är att ansluta en mottagare till en sändare med hjälp av 

någon form av kabel, tråd eller fiber, varigenom information kan över-

föras. Denna lösning har flera uppenbara nackdelar vid applikationer som 

rör kommunikation till och från ubåt. Främst synes det opraktiskt, bland 

annat med hänsyn taget till dagens ubåtars stora aktionsradier. 

 

Ett bättre sätt är att använda vattnet som utbredningsmedium för en signal 

som innehåller någon form av information. Radiovågor används för sam-

bandsuppkopplingar genom luft, men dessa vågors utbredningsförmåga i 

vatten är dock mycket begränsad. Som exempel kan nämnas att en elekt-

romagnetisk radiovåg med bärvågsfrekvensen 10 kHz6 dämpas med 3,5 

dB/meter havsvatten, medan en med frekvensen 100 Hz dämpas 0,35 

dB/meter. I praktiken innebär detta att signaler med mycket låga frekven-

ser kan tränga djupare ner i vatten. Detta utnyttjas för att sända meddelan-

den till ubåt i undervattensläge. Sådana system har en förmåga att nå ner 

till hundratalet meter och utnyttjar ELF7. Våglängden är avhängig sändar-

utrustningens konstruktion och det krävs mycket stora anläggningar för att 

alstra signaler med dessa låga frekvenser. Samma förhållande gäller även 

på mottagarsidan och ubåtarna måste vara utrustade med långa släp-

antenner. En stor begränsning med att använda dessa låga frekvenser är att 

bandbredden blir liten och därmed kommer överförd information per 

tidsenhet också vara liten. Av detta kan förstås att detta inte är en fram-

komlig väg att gå för att tillgodose behovet av taktiskt samband till och 

från ubåt inom den svenska Marinen. 

                                                 
6 Frekvenser runt 10 kHz används av Marinen för att kommunicera till ubåt.  
7 Extreme Low Frequency, 300-3000 Hz. 
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2.2 Ljudutbredning i vatten 

2.2.1 Allmänt 
De fysikaliska lagarna som styr ljudutbredning i grunda vatten, såsom 

Östersjön, är komplicerade och det pågår en ständig forskning inom detta 

område. I takt med de framsteg som görs utvecklas även förmågan att 

göra rättvisande räckviddsberäkningar. De modeller som finns idag är 

användbara och verkligheten visar att ljudutbredningen många gånger är 

betydligt bättre än beräkningarna. Tyvärr visar det sig att utbredningen 

under vissa omständigheter också är sämre än beräkningsmodellernas 

värden. Ljudutbredning i vatten påverkas av många faktorer och jag 

kommer här att på ett överskådligt sätt att sammanfatta dessa. 

2.2.2 Ljudhastighet 
Ljudets utbredning i vatten beror av ljudhastigheten, som i sin tur beror av 

vattnets salthalt, temperatur och vattentryck, d.v.s. djupet. Hastigheten är 

således inte konstant. För överslagsberäkningar kan följande formel 

användas8: 

 

c = 1405 + 4t + S + 0,016d 

 

där c = ljudhastighet i m/s 

 t = temperatur i grader Celsius 

 S = salthalt i promille 

 d = djupet i meter. 

 

Av denna formel framgår att temperaturen är den faktor som har störst 

inverkan. I Östersjön är inverkan av salthalt i regel försumbar, därför 

räcker det oftast att mäta hur temperaturen varierar med djupet medan 

man i andra hav måste ta hänsyn till salthalten. 

 

                                                 
8 Hydroakustik och sonarteknik kompendium [21], s 37. 
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2.2.3 Absorption 
Att ljudet absorberas i vatten beror på att ljudvågen förlorar en del av sin 

energi till mediet, havsvattnet och energin övergår till värme. Enkelt kan 

det sägas att ju högre frekvens ljudpulsen har desto större blir absorp-

tionen. En ökning av salthalten och en sänkning av temperaturen påverkar 

också ljudutbredningen negativt men inte alls i samma om-fattning som en 

frekvensökning9. Man kan konstatera att avsevärd påverkan inträffar i 

frekvensområden över 20 kHz. 

2.2.4 Reverberation 
Reverberation, även kallad vattenton, hörs som en kontinuerlig ljudsignal 

som varierar i amplitud. Denna påverkansfaktor delas upp i volym-, yt- 

och bottenreverberation. Volymreverberationen kan enkelt beskrivas som 

den akustiska motsvarigheten till det som händer då man lyser med en 

strålkastare i tät dimma, ljuset reflekteras och bildar en vit vägg framför 

strålkastaren. Partiklar som finns i vatten uppträder nämligen på samma 

sätt som vattendropparna i dimman. Det är inhomogeniteter i vattnet, 

luftblåsor, plankton etcetera, som orsakar volymreverberationen och när 

ljudvågen träffar på dessa, sprids ljudvågorna i flera riktningar. Yt- och 

bottenreverberationen beror av reflektioner i vattenytan och havsbotten. I 

våra vatten är bottenreverberationen dominerande. Kort kan det sägas att 

hårda ytor reflekterar mer, d.v.s. klippbotten reflekterar mer än lerbotten. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Hydroakustik och sonarteknikkompendium [21], s 38. 
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2.2.5 Geometrisk spridning 
I matematiska modeller används ofta sfärisk spridning10 För Östersjön 

med sitt ringa djup bör emellertid en modell med cylindrisk spridning11 

vara mer på sin plats. Dock är det så att reverberationen som uppstår vid 

botten- och ytstudsar påverkar menligt den cylindriska12 utbredningen, 

varför en kompromiss mellan dessa två modeller är mest rättvisande för 

Östersjön. Det som är intressant med Östersjön är dess inhomogenitet, 

som rätt utnyttjad kan vara en fördel i hydroakustiska sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2-1. Cylindrisk spridning                    Figur 2-2 Sfärisk spridning 

 

2.2.6 Ljudavböjning 
Östersjön är inte ett homogent hav. Det konstitutioneras av ett ytnära ut-

flöde av vatten med låg salthalt och ett bottennära inflöde av oceanvatten 

med hög salthalt. In- och utflödet sker genom Öresund och Bälten. Vatten 

med hög salthalt är tyngre än vatten med låg salthalt och hamnar då dju-

pare i den sammantagna vattenvolymen. Dessutom är tillflödet av söt-

vatten från vattendrag i länderna kring Östersjön stort. Till detta kommer 

även vattentemperaturen som varierar över året. Detta samman-taget gör 

att det uppstår olika skikt i vattenvolymen.  

                                                 
10 Se fig. 2-2 
11 Se fig. 2-1 
12 En tänkt stående cylinder i vattenvolymen, med havsbotten som nedre begränsning och havsytan som 
övre. 
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Normalt är temperaturskillnaderna och därmed skillnaderna i ljudhastighet 

störst nära ytan. (Från ett djup på cirka 40 meter och nedåt så är tempera-

turen i Östersjön nästan konstant över året). Under större delen av året är 

vattnet närmast ytan varmare och detta varma skikt blir ”tjockare” under 

sommaren. Ljudet böjs av mot vatten med kallare temperatur vilket med-

för att ljud nära ytan, under ovan beskrivna förhållanden, har svårt att 

utbreda sig i ytskiktet. Man får en ljudavböjning mot kallare vatten. 

Omvänt gäller att en ljudkälla som befinner sig under det varmare yt-

skiktet har lättare att detekteras under förutsättning att mottagaren också 

befinner sig i det kallare skiktet då ljudet inte böjer av mot varmare vatten 

utan snarare kan sägas studsa mot det varmare skiktet. Vi får härmed en 

kanalutbredning på vilken sfärisk utbredning inte kan appliceras, ljudet 

reflekteras i skikten genom ljudavböjning. Kanalutbredning är en positiv 

anomali som kan utnyttjas för att uppnå avsevärt längre räckvidder än de 

rent teoretiskt modellbaserade. I Östersjön finns det under större delen av 

året alltid någon ljudkanal att utnyttja. Denna kan man finna genom att 

mäta ljudhastigheten på olika djup från fartyg eller helikopter, vilket 

innebär att ett optimalt djup för kommunikation kan bestämmas. Under 

den period som det inte uppstår ljudkanalfenomen råder det i det närmaste 

isoveli, vilket innebär att ljudhastigheten skiljer sig väldigt lite mellan 

olika djup. Detta är generellt sett gynnsamt ur ett ljudutbrednings-

perspektiv, men de mycket goda förhållanden som en ljudkanal medger, 

existerar då inte. 
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Figur 2-313 Typisk ljudhastighetsprofil i mellersta Östersjön under vintern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2-414 Typisk ljudhastighetsprofil i mellersta Östersjön under sommaren, 

Ljudkanalens övre gräns är på cirka 15 meters djup. 

 

                                                 
13 Pihl, Jörgen m.fl. [9], s 13 
14 Ibid., s 13 
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2.2.7 Sonarekvationen 
Passiva och aktiva sonarsystem har till uppgift att detektera ett mål på 

eller under vattenytan. Aktiva system sänder ut en ljudpuls som reflek-

teras mot föremål under vattnet medan passiva system detekterar buller 

och andra ljud som olika föremål alstrar. Ett passivt sonarsystem kan även 

ses som en detektor av signalkällor. Påverkande faktorer är sonarsyste-

mets egenskaper, signalkällan samt omgivningen, och sonarekvationerna 

definierar gränsvärden för detektion. För hydroakustisk kommunikation 

kan den passiva sonarekvationen appliceras eftersom det i allt väsentligt är 

fråga om envägsutbredning. Den aktiva sonarekvationen utnyttjas i likhet 

med radarekvationen vid tvåvägsutbredning. Detta görs för att beräkna 

tillkommande faktorer såsom målstyrka (hur stor del av en utsänd puls 

som reflekteras från ett mål) och förluster vid signalens väg tillbaka till 

sändtagaren. 

 

Den passiva sonarekvationen definieras15: 

 

•  TL = SL – NL + DI – DT 

 

Referenssignal är en plan våg med ett ljudtryck av 1 µPa effektivvärde 

och de ingående enheterna anges vanligen i logaritmisk form och kan då 

matematiskt subtraheras och adderas. Dessa relateras till grundenheten 1 

µPa och i Hz-band. Detta ger ett mått på ljudtrycket vid avståndet 1 meter 

från signalkällan där: 

 

•  SL = Source Level (signalstyrka), det ljud som skall detekteras. 

•  NL = Noise Level (brusnivå), icke önskat buller såsom sjöbrus, 

vågskvalp, buller från andra fartyg och egenbuller. 

•  DI = Directivity Index (direktivitetsindex), sonarens känslighet i 

signalkällans eller målets riktning, d.v.s. antennförstärkning. 
                                                 
15 Urick [5], kap 2.2 
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•  DT = Detection Treshold (detekteringströskel), den nivå där vi 

precis kan detektera en signalkälla eller ett mål med önskad 

säkerhet. 

•  TL = Transmission Loss (utbredningsförluster), vilka beror av 

utbredningsformen, anomalier och vattnets absorption. 

 

Det finns även ytterligare en enhet att ta hänsyn till då man räknar på en 

signals utbredning på väg till en mottagare. Det är reverberationsnivån, 

RL vilken tar hänsyn till den spridning som förorsakas av reflexioner från 

vattenvolymen, botten och ytan och som ger oönskade signalbidrag. Se 

närmare under pkt. 2.2.3. 

 

Den passiva sonarekvationen kan förstås på följande sätt. Ett mål utstrålar 

ljudeffekten SL på avståndet 1 meter från källan. Då denna effekt når 

mottagaren har den reducerats med TL, utbredningsförlusten. Om vi för 

brusnivån antar att vi har isotropt16 brus med nivån NL och en mottagare 

med direktivitet så kommer bruset relativt sett att minska i förhållande till 

omgivningsbruset. Bidraget från bakgrunden blir NL – DI och är en effekt 

av antennförstärkningen i mottagaren. Mottagaren antas ha störst känslig-

het i riktning mot signalkällan, vilket medför att DI inte har någon inver-

kan på signalbidraget. Signal/brusförhållandet (S/N) på mottagaren blir 

alltså: 

 

•  S/N = SL – TL – (NL – DI) 

 

Om vi nu skall använda mottagaren för detektering måste S/N överstiga 

en given tröskel för att vi skall kunna säga att ett mål eller en signal är 

närvarande. När signal/brus-förhållandet är lika med tröskeln så kan vi 

precis detektera målet eller signalen. 

                                                 
16 Brus som är lika stort i alla riktningar. 
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2.3 Hydrotelefoner 

2.3.1 Allmänt 
På mycket låga frekvenser kan akustiska ljudvågor utbreda sig i havs-

volymen på avstånd som sträcker sig flera hundratals kilometer. Vid 20 

kHz är dämpningen endast 2-3 dB/km17 och frekvensområdet därunder är 

därför lämpligt att utnyttja för hydroakustisk kommunikation. För frek-

venser över 20 kHz ökar dämpningen markant. Det finns sedan 1950-talet 

utrustning för att kommunicera i vatten, vilket görs med hydroakustisk 

undervattenstelefon, eller som de även kallas, hydrotelefoner. Hydro-

telefoner utnyttjar ofta en bärvågsfrekvens mellan 7-10 kHz. Normalt 

används en bärvåg med amplitudmodulering (AM). Mindre vanligt är 

frekvens-modulering (FM) och fasmodulering (PM). I mottagardelen 

demoduleras signalen med hjälp av en synksignal och ett matchat filter för 

att omvandla den utsända signalen till hörbart tal i mottagaren. Vanlig 

dubbelsidig AM behöver två gånger talets bandbredd för att överföra 

mänskligt tal. Utnyttjat frekvensområde ligger då mellan 300-3000 Hz, 

vilket innebär att en bandbredd på 5400 Hz behövs. En variant av AM är 

att använda SSB (Single Sideband Modulation) vilken endast behöver en 

gånger talets bandbredd, (2700 Hz). FM ger dock den bästa ljudkvalitén 

eftersom SNR (Signal to Noise Ratio)18 vid mottagaren ökar ju mer band-

bredd som används vid modulationen, jämfört med bandbredden på tal-

signalen. SNR ökar med 3 dB om tal med bandbredden 2700 Hz överförs i 

ett 5400 Hz band jämfört med om endast ett 2700 Hz band utnyttjas. Vid 

användande av FM krävs en mottagare som är mer komplex för att hantera 

det som med AM uppnås genom att utnyttja dynamiken direkt via signa-

lens amplitud. PM kräver en noggrann fasbestämning, vilket också är 

komplicerat och svårt att realisera. 

                                                 
17 Eggen [2], s 27 
18 Detsamma som S/N, signal- brusförhållande 
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2.3.2 Kanalmiljö 
I kapitel 2.2 finns beskrivet de grundläggande parametrarna som påverkar 

ljudets utbredning i vatten. Dessa ger sammantaget upphov till flervägs-

utbredning vilket medför att meddelandet blir förvrängt. Flervägsutbred-

ningen varierar i tiden och fädning, (av eng. fading) uppstår, d.v.s. signa-

lens amplitud vid mottagaren kommer att variera över tiden. Fädningen 

medför att ett högre SNR behövs för att upprätthålla kommunikation. 

Även då fädning inte föreligger kommer de olika utbredningsvägarna att 

orsaka interferens, vilket gör att signalamplituden sänks. Signalen på-

verkas också negativt av dopplerskift. Det kan vara plattformsdoppler, 

(fartskillnad mellan sändare och mottagare), och kanaldoppler (ström-

ningar i vattnet). Detta är det omvända förhållandet mot användande av 

aktiv sonar för att detektera mål. Här är det önskvärt att ett mål rör sig 

relativt signalkällan. Detektionsmöjligheten ökar om ”ljudet” returneras 

med en annorlunda frekvens än den utsända. Storheterna är så små som 

50-100Hz och är beroende av utsänd pulslängd. Önskvärt i kommunika-

tionssammanhang är att sändare och mottagare befinner sig på optimalt 

djup för att utnyttja en ljudkanal. Idag är emellertid huvuddelen av be-

fintliga hydrotelefonsystem fast monterade i fartygsskroven vilket är en 

begränsning. Det finns även nedsänkbara svängare men de är inte hydro-

dynamiskt utformade och fungerar därför dåligt om fartyget rör sig. 

2.3.3 Prestanda 
Den maximala uteffekten på en hydrotelefon brukar ligga runt 200 W, 

vilket motsvararen SL på 194 dB med en runtstrålande svängare19. Effek-

ten i önskad riktning, DI, ökar om ett antal svängarelement monteras i en 

array20 och ett tillskott på 20 dB kan förutsättas. Vid isoveli, d.v.s. då 

ljudhastigheten är densamma i hela vattenvolymen, ligger räckvidden för 

ett normalt hydrotelefonsystem på cirka 15 kilometer. Vid normala för-

hållanden med temperaturskillnader mellan vattnet i ytskiktet och dess 

                                                 
19 Benämning på sändardelen för all aktiv sonarutrustning. 
20 Flera svängarelement som monteras bredvid varandra. 
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underliggande skikt nedgår räckvidden till ett par kilometer. Däremot kan 

man vid utnyttjande av ljudkanal komma upp i avsevärt längre räckvidder. 

Begränsningen för hydrotelefoner är den analoga modulationen som gör 

dem väldigt känsliga för brus, flervägsutbredning och övriga störningar. 

Vid stora överföringsavstånd kan även signalen tänjas ut i tiden och talet 

blir svåruppfattat. Överhuvudtaget förvanskas rösten på vägen från sän-

dare till mottagare och det krävs ett tränat öra för att uppfatta översänt tal 

på rätt sätt. 

 

Det föreligger givetvis en utveckling inom hydrotelefonområdet och 

möjligheter att digitalisera talet har redan börjat utnyttjas. Vidare finns 

kapaciteten att utnyttja bandspridningsteknik, vilket medför att smyg-

moder kan användas. I och med digitaliseringen av signalen kan även 

datameddelanden utväxlas. De system som för närvarande är under fram-

tagning, utnyttjar olika moder för olika ändamål. De har generellt en 

högdatataktsmod (9600 bit/s21) för mängdöverföring och olika smyg-

moder (5-100 bit/s) för att kunna kommunicera i miljöer där det finns 

omgivande hot. De överföringsavstånd som anses realistiska för dessa 

moderna hydrotelefoner är minst 10 kilometer i Östersjön, oavsett rådande 

ljudutbredningsförhållanden. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Bits per second, d.v.s. antalet överförda bitar per sekund. 
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2.4 Digital undervattenskommunikation 

2.4.1 Allmänt 
Digital undervattenskommunikation skiljer sig inte från annan digital 

kommunikation och den utförs av en hydrotelefon med ett modem. Då 

informationen i överföringen representeras av ettor och nollor kan man 

överföra filer och krypterade meddelanden. Till skillnad från analog 

kommunikation, där amplitud, frekvens eller fas hos bärvågen varieras 

kontinuerligt, arbetar ett digitalt kommunikationssystem med en tids-

diskret variation av bärvågen. Bärvågens frekvens, fas eller amplitud 

varieras i diskreta steg där varje steg består av en CW22. Före modu-

lationen har informationen omvandlats till bitar, (ettor och nollor), av en 

källkodare. Modulatorn överför sedan dessa bitar till bärvågens diskreta 

frekvenser, faser eller amplituder. Detta förklaras mer ingående senare i 

kapitlet. Gemensamt är att alla ettor och nollor överförs via diskreta CW-

sinuspulser. Man använder sig av antingen koherent (fasriktig) eller 

inkoherent (fasoriktig) detektering23. Den digitala överföringen har en 

fördel eftersom en anpassad utjämnare då kan användas. Man kan då få 

alla signaler som genom flervägsutbredningen tagit olika vägar, att 

samverka vid mottagningen och på så sätt förbättra mottagnings-

förhållandena.  

 

Kvalitetsmåttet som används är BER24 och den bör ligga på åtminstone 
410− , vilket motsvarar ungefär ett fel per tusen ASCII25 kodade tecken där 

kodningen kodar varje tecken med 8 bitar. Ju lägre BER, d.v.s. mindre 

felsannolikhet, som önskas desto högre SNR behövs. En annan viktig 

parameter är bandbreddseffektiviteten, (Beff), som är ett mått på hur 

många bit/s som kan överföras per tillgänglig bandbredd. Denna mäts i 

                                                 
22 Continuous wave. 
23 Ottoson [12], s 6:26 
24 Bit error rate, bitfelssannolikhet. Sannolikheten för att en överförd bit tolkas fel i mottagaren. 
25 Äldre fortfarande allmänt utnyttjad kod. Svensk variant utnyttjar 8 bitar vilket ger 256 olika 
teckenmöjligheter. 
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bit/s/Hz. Beff är inte att förväxla med moduleringshastigheten (med en-

heten baud) som mäter antalet symboler per sekund. Beroende på vilken 

modulation som används kan en puls ge olika antal bitar, vilket gör att 

baud sällan kan likställas med bit/s. 

 

Kanalen som används är samma som för hydrotelefonen och de begräns-

ningar som vattnet lägger för kommunikation, gäller även vid digital 

undervattenskommunikation. Fädningen påverkar denna form ännu mer 

och räckvidderna försämras, vilket gör att ett högre SNR krävs för digital 

kommunikation. För att motverka fädningen utnyttjar man diversitet vilket 

behandlas senare i kapitlet. Ett fel som kan uppstå är felskurar, d.v.s. 

sporadiska störningar som gör att delar av meddelandet förstörs, vilket i 

värsta fall medför att hela meddelandet inte kan tydas. Detta motverkas av 

interleaving26, vilket innebär att man ändrar bitföljden enligt olika mönster 

så att överföringen sker i en annan tidsföljd än det ursprungligen gene-

rerade meddelandet. När mottagaren sedan ordnar tillbaka bitarna i rätt 

följd så kommer felskurar att spridas ut över ett längre avsnitt med 

korrekta bitar däremellan och meddelandet kan då avkodas och uttydas. 

2.4.2 Koherensbandbredd och tidsspridning 
Den tidigare behandlade flervägsutbredningen medför att de överförda 

symbolerna kommer att överlappa varandra då de anländer till mottagaren 

som kommer att uppfatta detta som tidsskift. Detta ger tillsammans en 

tidsspridning, (Ts), där de individuella tidsskiftena svårligen kan urskiljas. 

Man kan se det som om att signalen har förlängts och intersymbol-

interferens, (ISI)27, uppstår. ISI i sig inträffar då flera olika pulser som 

skulle kommit separerade i tid, anländer vid samma tillfälle. Pulserna, 

eller symbolerna, interfererar då med varandra. Detta kan motverkas 

antingen av en utjämnare eller genom att man använder bitar med lång 

tidslängd samt långt tidsmellanrum mellan bitarna. Det senare medför en 

                                                 
26 Ottoson [12], s 7:8, bifogad i bilaga till denna uppsats 
27 Ottoson [12], s 6:29 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100:2049 
ChP T 00-02 2002-12-10  
Örlkn Håkan Nilsson  Sida 23(80) 
 
 

 
 
 
 

låg datatakt, medan utjämnaren däremot inte påverkar datatakten då den 

sorterar bitarna i rätt ordningsföljd. 

 

Inversen av tidsspridningen är lika med koherensbandbredden, som är ett 

mått på den bandbredd över vilken kanalen har liknande egenskaper. 

Alltså om vi vill motverka fädning så bör bitbandbredden vara större än 

koherensbandbredden för då fädar endast en del av biten. Detta kallas 

frekvensselektiv kanal vilket betyder att man kan använda frekvensdiver-

sitet för att överföra meddelandet utan fädning. Om däremot hela den 

tillgängliga frekvensbandbredden används måste man använda en utjäm-

nare för att summera ihop signalenergin. Om vi inte har fädning i kanalen 

är en frekvens-icke-selektiv kanal att föredra eftersom tidsspridningen då 

är låg och ISI inte uppstår. Ett vanligt värde på tidsspridningen i Östersjön 

är 50 ms inomskärs och 10 ms utomskärs, vilket ger koherensbandbredder 

om 20 Hz resp. 100 Hz. Anledningen till skillnaden är olikheterna i mil-

jön. Dessa gör att signalen sprids mer i tid om utbredningen inte kan ses 

gå rakt mot mottagaren, vilket ofta är fallet i en inomskärsmiljö. 

2.4.3 Koherenstid och dopplerspridning 
Dopplerspridningen, (Ds), är ett mått på hur mycket en signal breddas i 

frekvens beroende på rörelser i kanalen. Inversen av dopplerspridningen 

är lika med koherenstiden för kanalen. Dopplerspridningen kommer sig av 

att utbredningsvägarna utsätts för många olika dopplerskift beroende av 

strömmar och ytvågor samt av plattformsrörelse hos sändare och motta-

gare. Alla dessa dopplerskift ger tillsammans en dopplerspridning där de 

individuella dopplerskiftena är svåra att urskilja. Dopplerspridningen 

påverkar fasinformationen i signalerna vilket försvårar den koherenta 

processeringen i den adaptiva utjämnaren. Koherenstiden är ett mått på 

hur länge kanalen kan anses innehålla samma information. Dopplersprid-

ningen och koherenstiden är beroende av bärvågsfrekvensen. För att här 

motverka fädning kan tidsdiversitet utnyttjas, innebärande att man sänder 

om ett meddelande då koherenstiden gått ut. Men även med denna åtgärd 
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så nedgår datatakten. Här skall det påpekas att det främst är dopplerskiften 

orsakade av plattformarnas relativa rörelse gentemot varandra som orsakar 

detta problem. 

2.4.4 Koherenslängd 
Koherenslängd är ett mått på över hur lång sträcka kanalen kan anses ha 

samma egenskaper. Om man använder sig av sändare och mottagare med 

riktverkan, exempelvis genom lobformning, är det viktigt att kanalens 

koherenslängd är längre än arrayen. Detta är en förutsättning för att få ut 

hela direktivitetsindex-vinsten från arrayen, eftersom alla element inte ger 

samma fasvärde vid summeringen. Ett vanligt värde på koherenslängden i 

Östersjön är 100 våglängder. Om man tänker sig en TAS28 så får denna då 

inte ha mer än 200 hydrofonelement om avståndet mellan elementen är 

halva våglängden. För att motverka fädning så kan man i teorin använda 

rumsdiversitet29. Detta kräver dock väldigt stora arrayer och är ännu inte 

praktiskt genomförbart. En variant av rumsdiversitetet som går att utnyttja 

är vinkeldiversitet. Denna uppstår genom utbredningsförhållandena och 

tack vare flervägsutbredningen tas den mottagna signalen emot i olika 

inkommande vinklar. Vid utnyttjande av adaptiv lobformning30 kan dessa 

signaler delas upp och man kan utnyttja den vinkel som ger minst fädning. 

Denna teknik utnyttjas ofta i samband med tidsdiversitet och benämns 

rums-tidsdiversitet. 

2.4.5 Inkoherent och koherent kommunikation 
Vid inkoherent kommunikation detekteras signalerna inkoherent, d.v.s. 

fasen är okänd och den utnyttjas ej vid korrelationen. 

 

Vid koherent kommunikation detekteras signalerna koherent, d.v.s. fasen 

utnyttjas vid korrelationen. Då fasen är okänd vid ingången till mottagaren 

                                                 
28 Towed Array Sonar, passiv sonar för detektion av akustiska signaler. Vanligtvis i frekvensområdet 
upp till 5 kHz. 
29 Se vidare pkt 2.4.5 
30 Man kan på elektrisk väg styra olika lober i en array för att få riktverkan. 
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måste den bestämmas. Detta kan göras med en faslåst slinga, PLL31, eller 

med en glidande korrelator som korrelerar signalen för olika fasantagan-

den och väljer det fasvärde som ger bäst korrelation. Att utnyttja fasen ger 

möjligheter att få in mera bitar per tidsenhet i ett överfört meddelande. 

2.4.6 Diversitet 
För att hantera fädning kan man utnyttja olika typer av diversitet. De 

metoder som finns att utnyttja är tidsdiversitet, frekvensdiversitet, rums-

diversitet och vinkeldiversitet. Rumsdiversitet kan ses som den motsatta 

polen till lobformning som är en koherent summering av alla signal-

bidragen i samtliga hydrofonelement i en array. Lobformning ger hög 

signalbehandlingsvinst men är känsligt för störningar. Vid stora störningar 

i kanalen måste man tillgripa tidsdiversitet och därigenom nedgår 

datatakten. 

 

Tidsdiversitet kan innebära att man sänder om ett meddelande flera gånger 

och förhoppningsvis fädar kanalen annorlunda vid de olika tillfällena. 

Man får då över mer ny information än man fick över i den första sänd-

ningen. Detta drar uppenbart ner datatakten avsevärt. En vanligare variant 

är att man kodar32 meddelandet vilket innebär att bitarna upprepas i med-

delandet enligt en given kodningsalgoritm. Detta drar också ner antalet 

informationsbitar som överförs men inte lika mycket som omsändningar 

och dessutom erhålls en SNR33-ökning tack vare en korrelationsvinst i 

kodningsalgoritmen. Vanligtvis används två typer av kodning, den ena är 

blockkodning34 som innebär att för varje block om k stycken informa-

tionsbitar tillsätts (n-k) stycken kontrollbitar. Då bildas ett så kallat kodord 

med totalt n stycken bitar, sådana koder betecknas ofta som (n-k) koder. 

Den andra varianten är faltningskodning35 som kontinuerligt blandar 

                                                 
31 Phase Locked Loop. 
32 För djupare beskrivning se Ottoson kap 7 i bifogad bilaga till denna uppsats. 
33 Detsamma som S/N, signal- brusförhållande. 
34 Ottoson[12], s 7:4 
35 Ottoson [12], s 7:11 
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informationssymboler och kontrollsymboler utan uppdelning i kodord. 

Man kan också kombinera kodning med modulation, exempelvis TCM36, 

Trellis Coded Modulation, och därigenom erhålla diversitet utan att betala 

med lägre datatakt. Baksidan av detta är att det behövs ett högre SNR, 2-3 

dB, för detektion. En annan form av tidsdiversitet uppnås genom att ut-

nyttja en utjämnare som väljer ut de delar av signalen som har fädat minst 

genom flervägsutbredningen. Detta positiva utnyttjande av flervägsutbred-

ningen är en möjlighet som är avhängig den framtida utvecklingen av 

utjämnare. Detta ger en möjlighet att ha en hög datatakt i meddelandet. 

 

Frekvensdiversitet innebär att man sänder att meddelande parallellt på 

flera olika frekvenser. Detta ger stor vinst mot fädning så länge som olika 

frekvenser fädar olika, s.k. frekvensselektiv fädning. I vissa fall, när kana-

len har icke frekvensselektiv fädning, måste andra diversitetsmetoder 

användas. 

 

Rumsdiversitet innebär att man sänder ett meddelande parallellt i vatten-

volymen. Då koherenslängden i Östersjön som tidigare nämnts ofta är 

väldigt stor, normalt mer än 100 våglängder vilket vid 15 kHz ger 10 

meter, är detta svårt att realisera i praktiken då det skulle krävas mycket 

stora antenner för att kunna sända parallellt. 

 

Vinkeldiversitetet innebär att man tar emot ett meddelande flera gånger i 

olika vinklar med hjälp av adaptiv lobformning i mottagaren. 

Beroende på vilken diversitet man väljer att utnyttja påverkas datatakten. 

Frekvensdiversitet som använder sig av den befintliga kommunikations-

bandbredden, inkräktar på de andra bitarnas frekvens och därför sänks 

datatakten. Likaså sänker tidsdiversitet datatakten såvida inte en utjäm-

nare används. Rums- och vinkeldiversitet utnyttjar däremot nytt utrymme 

och sänker därför inte datatakten. Tyvärr är de svåra att implementera. 

                                                 
36 Ottoson [12], s 7:15 
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Detta beror dels på tidigare berörd antennproblematik vid rumsdiversitet, 

dels på att Östersjön med sitt ringa djup och speciella vattenförhållande 

begränsar möjligheterna att utnyttja vinkeldiversitet. 
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2.5 Modulationstyper37 

2.5.1 Allmänt 
Antingen kan man modulera frekvensen, amplituden eller fasen i den 

utsända signalen. Detta kallas Multiple Frequency Shift Keying, (MFSK), 

respektive Multiple Amplitude Shift Keying, (MASK), samt Multiple 

Phase Shift Keying, (MPSK). MFSK är en digital motsvarighet till FM, 

MASK motsvarar AM och MPSK motsvarar PM. På grund av svårigheten 

att behålla fasinformationen i kanalen brukar MFSK och MASK detek-

teras inkoherent. MPSK behöver koherent detektion för att kunna utvinna 

meddelandet. Det finns även modulationsmetoder som kombinerar de 

olika typerna, exempelvis Quadrature Amplitude Modulation, (QAM), 

som kombinerar MPSK och MASK. 

2.5.2 MFSK 
MFSK innebär att två eller flera frekvenser används för att överföra 

informationen. Om två frekvenser, där båda frekvenserna är en CW-puls, 

används så överförs en ”nolla” eller en ”etta”, d.v.s. endast en bit överförs 

per puls. Detta kallas för binär FSK eller 2-FSK. Om fyra frekvenser an-

vänds kan man överföra ”00”, ”01”, ”10” eller ”11”, d.v.s. 2 bitar per puls. 

Detta kallas för 4-FSK, och så fortsätter det vid ökat antal utnyttjade frek-

venser, (M). Fördelarna är att det är lätt att implementera med hjälp av en 

mottagare som utnyttjar FFT-teknik38. En sådan mottagare kan göras rela-

tivt tålig mot flervägsutbredning om man gör bitarna långa. En nackdel är 

att datatakten blir begränsad till ungefär 2400 bit/s eftersom bitarna blir 

längre. 

2.5.3 MASK 
MASK innebär att två eller flera amplitudnivåer används för att överföra 

informationen. Om två amplitudnivåer används för att överföra ”nolla” 

respektive ”etta”, d.v.s. endast en bit överförs per puls kallas det för binär 
                                                 
37 Detta avsnitt är av övergripande karaktär. Om djupare beskrivning önskas se Ottoson, Ragnar kap 3, 
4 och 6. 
38 Fast Fourier Transform. Se vidare Ottoson [12], s 11:15. 
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ASK eller 2-ASK. Används fyra amplitudnivåer kan 2 bitar per puls 

överföras. Allt i likhet med ovan beskrivna MFSK. MASK är svårare att 

implementera än MFSK p.g.a. fädningsproblemet, vilket gör att en etta lätt 

kan feltolkas som en nolla, om man inte använder någon form av 

utjämnare. 

2.5.4 MPSK 
Om två faslägen, exempelvis en CW-puls med 0 respektive 180 graders 

fas, används för att överföra ”nolla” respektive ”etta” med endast en bits 

överföring per puls kallas detta för binär PSK (eller BPSK)39. Används 

fyra faser, en CW–puls med exempelvis 0, 90, 180 och 270 graders fas, 

kallas detta för 4-PSK (eller QPSK)40. Fördelen med MPSK är att den 

kräver relativt lite bandbredd för höga bithastigheter41 och att den är lätt 

att implementera. Nackdelen är att den är känslig för fasskift som kan 

uppstå i kanalen. Detta kan till viss del kringgås genom att utnyttja diffe-

rentiellt kodad PSK, (DPSK)42 där endast fasen relativt nästföljande bit är 

av intresse. Man behöver alltså inte behålla fasinformationen över hela 

meddelandeperioden utan endast när nästa bit ”tar vid”. DPSK kräver å 

andra sidan 1-3 dB extra SNR för detektion. En annan variant är att an-

vända sig av QAM43, som är en blandning av MASK och MPSK. QAM 

kräver visserligen en noggrann amplitudmätning i mottagaren men behö-

ver mindre SNR jämfört med MPSK, nämligen 1,5 dB mindre vid M=8 

och 4 dB mindre vid M=16 om M är antalet använda faslägen. 

                                                 
39 Binary Phase Shift Keying. 
40 Quadrature Phase Shift Keying. 
41 9600 bit/s och däröver. 
42 Differential Phase Shift Keying. 
43 Quadrature Amplitude Modulation. 
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2.6 Smygkommunikation44 

2.6.1 Allmänt 
Ofta vill man kunna kommunicera dolt för att undgå upptäckt. Tekniker 

finns för detta och det benämns ofta smygkommunikation. I undervattens-

applikationer finns det olika möjligheter att uppnå smygeffekter avseende 

kommunikation. Ett enkelt sätt är att rikta sändaren för att undvika onödig 

spridning av signalen i vattenvolymen. (Jämför förhållandet med kommu-

nikation i luften och då en runtstrålande antenn kontra en riktantenn). 

Detta förutsätter att riktningen till mottagaren är känd. Man kan också 

sänka uteffekten, men då nedgår räckvidden. Om vi antar att mottagarens 

lokalisering inte är känd, kan man använda sig av bandspridningsteknik45 

där man använder mer bandbredd än man behöver för dataöverföringen. 

Bithastigheten sänks härvid eftersom hela kanalens tillgängliga bandbredd 

utnyttjas av bandspridningen. Man utnyttjar i huvudsak två olika tekniker 

för detta: frekvenshopp46, (FH), och direktsekvensspridning47, (DSSS). En 

fördel med att utnyttja bandspridning är att den är bra vid flervägsutbred-

ning och fädning men en nackdel är den ökade komplexiteten. 

 

Smygkommunikation minskar datahastigheten men bandspridnings-

metoderna är vida överlägsna de icke bandspridande avseende smyg-

aspekter. Detta är det pris man får betala för att minska risken för 

upptäckt. 

2.6.2 Frekvenshopp, FH 
Med frekvenshopp menas normalt att sändaren byter bärfrekvens med täta 

tidsmellanrum. Mottagaren måste då hänga med för att kunna uppfatta 

meddelandet. Man kan även tänka sig att förändra amplitud och/eller fas 

enligt ett förutbestämt mönster. Detta är svårapplicerbart vid under-

                                                 
44 Detta avsnitt är av övergripande karaktär. Om djupare beskrivning önskas se Ottoson kap 8, bifogad i 
bilaga till denna uppsats. 
45 Spread Spectrum, se vidare Ottoson [12], s 8:1 
46 Ottoson [12], s 8:2 
47 Ottoson [12], s 8:4 
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vattenskommunikation, då fasen och amplituden påverkas kraftigt av 

kanalen. Fördelen med FH är att i och med skiftena av frekvensen så ökar 

störfastheten. Det blir också svårare för en motståndare att upptäcka en 

sändning i och med att en bredbandig detektor måste användas. 

2.6.3 Direktsekvensspridning, DSSS 
Med DSSS menas att den smalbandiga informationssignalen multipliceras 

på sändarsidan med en bredbandig brusliknande spridningsfunktion, 

PRN48. Denna alstras av en lång rad binära ettor och nollor. Detta medför 

att signalens energi ”smetas ut” över en större bredd och blir inte lika lätt 

detekterad av en motståndare. Man gör helt enkelt bandspridningen så stor 

att effekttätheten från sändaren hamnar under brusnivån hos den mot-

tagare som man inte vill bli upptäckt av. I undervattensapplikationer där 

någon som letar efter signaler ofta litar till det mänskliga örat så är detta 

ett utmärkt sätt att dölja kommunikationen. DSSS har nämligen mindre 

regelbundna drag och är svåruppfattad för örat. Nackdelen är att det krävs 

en noggrann synkronisering till spridningssekvensen, i detta fall nog-

grannare än för frekvenshopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Pseudo Random Noise 
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3 Nya förmågor49 

3.1 Allmänt 
I inledningen av uppsatsen behandlas kommunikationen till och från ubåt i 

ett historiskt perspektiv. Utbytet av information har fram till våra dagar 

varit begränsat beroende på olika faktorer. I detta kapitel kommer jag att 

behandla ett antal typsituationer i vilka ubåten har en roll. Avsikten är att 

ge läsaren en uppfattning om de möjligheter som ges i och med utnytt-

jandet av ett hydroakustiskt undervattenskommunikationssystem. Jag 

kommer även att belysa andra situationer där ett sådant system skulle 

kunna utnyttjas för att uppnå en fördel mot en motståndare. På ett antal 

ställen i kapitlet så refererar jag till det taktiska sambandsnät som utnyttjas 

idag. Meddelanden i detta nät överförs med hjälp av radiokommunikation 

på UHF och HF och använder sig av modem som normalt arbetar med 

symbolhastigheter på 9600 baud. I binära fall är detta lika med data-

signaleringshastigheten i bit/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Kapitlet författat med bakgrund från intervjuer med Werin, HKV, Olausson, 1.Ubflj, Gerhardsson, 
FMV, Skantz, HKV och Schwartz, FHS. 
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3.2 Duellen på ytan50 
Sverige kan idag sägas inneha ledarflaggan för utveckling av ytstrids-

fartyg med smygkapacitet i och med korvett Visby. Fartyget är, för att 

använda ett engelskt uttryck, ”state of the art” på marknaden. Ett helt nytt 

tankesätt har präglat framtagningen av detta fartygskoncept. Man har 

investerat i att ha förmågan att upptäcka utan att upptäckas under led-

orden: ”det du inte upptäcker kan du inte anfalla”. Som solitär är en 

Visby-korvett extraordinär, men det är först i ett sammanhang som en del 

av en större helhet som konceptet kommer till sin fulla rätt. För att kunna 

passa in i en helhet behövs kommunikation och olika möjligheter till detta 

finns med den moderna teknik som finns ombord. Emellertid är beroendet 

av att utnyttja radio för kommunikation styrande för uppträdandet. Om vi 

tänker oss två eller flera Visby-korvetter som befinner sig i en duell-

situation mot ett hot bestående av andra ytfartyg så strävar man efter att 

upptäcka fienden tidigare än man själv blir upptäckt. Avsikten är att 

undvika att röja sitt eget läge. För att minimera risken för upptäckt vill 

man sända så lite som möjligt med både radar och radio. Ett smyganpassat 

uppträdande är därför att föredra under inledningen av en duellsituation. 

Fartygens egna passiva sensorer såsom RR-SIS51 och TAS52 utnyttjas för 

att tidigt detektera fienden. Vid en detektion finns ett behov av att med-

dela kontakten till övriga enheter och då utnyttjas radio, helst i en smyg-

mod. Denna kan trots modern sändar- och mottagarteknik detekteras av 

kommunikationsspaning och därmed kan man mista det inledande över-

taget. Om man istället har möjlighet att utväxla meddelanden under 

vattnet kommer en motståndare på ytan inte att upptäcka att meddelande-

utväxling förevarit och initiativet kan bibehållas. Det finns i och för sig 

alltid en risk att en motståndare har passiva sensorer för att detektera 

signaler under vattnet, men i dagsläget är de få och har mycket begränsad 

kapacitet. Dessutom så dämpas ljudsignaler som utbreder sig i vatten 

                                                 
50 Werin, Odd. HKV [22]. 
51 Radarsignalspaning 
52 Towed Array Sonar, bogserad långbashydrofon 
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betydligt mer än radiosignaler som utbreder sig i luft, varför detektions-

risken är avsevärt mindre. Den nackdel som finns är att ljudutbrednings-

hastigheten i vatten, cirka 1430 m/s, inte på något sätt kan konkurrera med 

radiovågsutbredningshastigheten i luft, ljushastigheten. Det kommer alltså 

att bli en fördröjning av olika meddelanden om man sänder dem genom 

vattnet. Som exempel kan man räkna på fördröjningen mellan två kor-

vetter med inbördes avstånd på 10 M53, vilket är ett realistiskt taktiskt 

avstånd i många situationer. Detta ger en fördröjning på 13 sekunder, 

vilket kan förefalla mycket, men det kan vara värt denna fördröjning om 

det finns en rimlig säkerhet att inte upptäckas 

 

 

Ett hydroakustiskt kommunikationssystem som medger delgivning av 

stridsledningsdata, exempelvis SIS-bäringar, mållägen, order och 

rapporter skulle kunna medföra en ökad förmåga till anpassning efter 

rådande hot. Det innebär att en ökad handlingsfrihet skulle skapas och 

därigenom en effektivare anpassning till aktuellt hot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Distansminut, 1852 meter. 
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3.3 Ubåtsjakt54 
Att jaga ubåt är komplicerat, alla länkarna i kedjan; spaning, detektering, 

klassificering, lokalisering och anfall måste hänga ihop. Man måste vara 

väl förberedd och samövad samt vara på rätt plats i rätt tid. Eller som en 

känd taktisk ledare till sjöss har uttryckt det, 

 

”Tillfället kommer som en snigel och försvinner som en blixt”. 

(Göran Frisk) 

 

Vi har i Sverige sedan 1980-talet återtagit en ubåtsjaktförmåga som 

förlorades genom ett medvetet beslut där det fastslogs att ubåtsjakt inte 

var väsentligt för upprätthållande av importskyddet. Detta skulle lösas 

med andra medel. Att vi i Sverige samtidigt styrde om vår flotta till en 

”lätt” flotta påskyndade möjligtvis också förmågeminskningen. 

 

Problemen med att jaga ubåt är allmänt kända och utvecklas endast 

översiktligt i detta kapitel. Det gäller att hitta en ubåt som befinner sig 

någonstans i vattenvolymen, och i verkligheten är detta mycket svårt. 

Mycket energi och ekonomiska medel har lagts ner på att optimera 

förutsättningarna för att lokalisera ubåtar i en stridssituation, samtidigt 

som man lagt ner motsvarande tid och pengar för att göra ubåten så 

osynlig som möjligt. Det som är kännetecknande för ubåtsjakt i Östersjön 

är de mycket begränsade spaningsräckvidderna och korta kontaktavstån-

den som detta innanhav medger. Man använder sig både av passiva 

metoder, (man försöker detektera av ubåten utstrålat buller), och av aktiva 

metoder, (en ljudpuls sänds ut för att studsa mot ubåten för att därefter 

detekteras i en mot-tagare). Målsättningarna med ubåtsjakt spänner över 

ett stort spektrum. Det kan vara allt ifrån att kontrollera förekomsten av 

ubåtsverksamhet till att få verksamheten att upphöra med hjälp av ver-

kanseld. Så länge de jagande enheterna befinner sig på eller över ytan är 

                                                 
54 Werin och Skantz, HKV samt Olausson. 1.Ubflj [22, 24, 27]. 
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kommunikationen inget större problem. Men då egna ubåtar, vilka är 

några av de absolut främsta sensorer som finns att utnyttja för ubåtsjakt, 

medverkar blir kommunikationen till och från dem en kritisk sektor. 

 

Man delar normalt upp ubåtsjakten i olika faser; spaning, detektering, 

klassificering, lokalisering och anfall. I alla dessa faser finns ett behov av 

informationsutbyte. Detta behov ökar alltså markant om det finns egna 

samverkande ubåtar i området. 

3.3.1 Egen ubåts läge 
Att ha kontroll på våra egna ubåtars läge är väsentligt ur många aspekter. 

Idag så separerar vi med hjälp av områdestilldelning, vilket innebär att 

ubåten tilldelas ett område att operera i, och där agerar inga andra enheter 

så länge som ubåten befinner sig i undervattensläge. Detta har två syften, 

dels att undvika vådabekämpning och dels att utesluta möjligheten att 

egen ubåt förväxlas med en fientlig ubåt. I det första fallet är det säker-

heten som är styrande och i det senare fallet är avsikten att inte lägga ner 

tid på att utvärdera en kontakt som senare visar sig vara egen ubåt. En 

kontakt med ett föremål under vattnet skall alltid klassificeras, och tills 

dess att kontakten klassificerats som ”icke ubåt” skall processen fortgå. 

Denna process är tidsödande och kriterierna är så uppställda att väldigt 

många kontakter är ”tänkbara” och ”möjliga” ubåtar till dess att motsatsen 

bevisats. Detta sammantaget ger en god säkerhet, men det inverkar nega-

tivt på det taktiska utnyttjandet av ingående stridskrafter vid ubåtsjakt. 

Vår handlingsfrihet och förmåga till manöver påverkas menligt av bristen 

på kommunikation. I dagsläget har enheter på och över ytan alltså ingen 

uppfattning om våra egna ubåtars lägen mer än att man vet att de befinner 

sig någonstans inom tilldelade områden. 
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Ett hydroakustiskt kommunikationssystem som medger att ubåten kan 

delge sitt eget läge, kurs och fart direkt till övriga enheter i aktuellt om-

råde skulle kunna öka förmågan att hantera säkerheten avseende våda-

bekämpning av egen ubåt. D.v.s. möjligheten att insätta vapen från fartyg 

på ytan och helikopter mot en fientlig ubåt, som befinner sig inom samma 

område som en svensk ubåt, skulle förbättras. Dessutom skulle förmåga 

till väsentligt förbättrad handlingsfrihet och manöver vid taktiskt upp-

trädande kunna erhållas. 

3.3.2 Rapportering av kontakter 
Vid ubåtsjakt gäller det, precis som i andra olika stridstekniska och 

taktiska fall, att lokalisera motståndaren innan denne lokaliserat dig. Om 

en ubåt upptäcker en främmande eller fientlig ubåt är det väsentligt att 

denna information sprids till högre chef och till övriga enheter som kan 

befinna sig närområdet. Om man utnyttjar de möjligheter som finns idag 

så måste ubåten välja mellan att behålla kontakten eller att lämna optimalt 

spaningsdjup för att inta periskopsdjup och hissa en mast för att kunna 

meddela sig. Om man väljer att rapportera kontakten kommer den med 

stor sannolikhet att gå förlorad, och spaningen måste påbörjas igen. 

Dessutom kommer övriga enheter inte på plats med en gång varför detta 

alternativ sällan utnyttjas, om de inte är positionerade på förhand i ett 

område där man misstänker att främmande undervattensverksamhet före-

kommer. Informationen är i detta fall mycket tidskritisk. Om man väljer 

att behålla kontakten kan övriga enheter inte bistå ubåten, eftersom de inte 

är medvetna om att denne har en kontakt. Risken att förlora kontakten 

finns även om man väljer att fortsätta, då striden ubåt-ubåt är mycket av 

en katt och råtta lek. Det omvända förhållandet gäller också. Vid tillfällen 

då en enhet på eller över ytan har kontakt med främmande eller fientlig 

ubåt så kan man idag inte meddela egen ubåt, som kan finnas i närområdet 

om detta förhållande. Detta gör att egen ubåt inte kan utnyttjas fullt ut i 

dagens ubåtsjakt.  
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Ett system som medger delgivning av målläge och sonarbäringar mellan 

ubåt i undervattensläge och enheter på och över ytan, skulle kunna ge oss 

förmåga att utnyttja andra och mer optimerade metoder i ubåtsjaktfallet. 

 

Här finns det anledning att göra en historisk koppling. Under de ubåts-

kränkningar som Sverige utsattes för under 80- och 90-talet fanns det 

tillfällen där svenska ubåtar hade kontakt med främmande ubåtar, men 

inte hade möjlighet att rapportera detta utan att släppa kontakten. De 

vapen som fanns på egen ubåt var vid tillfället inte optimerade för insats 

mot annan ubåt. Detta begränsade våra möjligheter att med kraft hävda 

vårt territorium och att utnyttja andra vapen och spaningsplattformar som 

fanns tillgängliga. Om vi vid dessa tillfällen innehaft förmågan att kom-

municera hydroakustiskt med ubåt i undervattensläge, hade historien 

möjligtvis inte sett ut som den gör idag. 

3.3.3 Vapeninsats 
Ubåtsjakt är ett mångfacetterat begrepp, vilket nämndes inledningsvis i 

detta kapitel. All ubåtsjakt terminerar inte i en vapeninsats, men i de fall 

då det är avsikten att verkligen sänka en ubåt finns det vissa saker som är 

problematiska. Säkerheten för egen ubåt är behandlad, vikten av ett 

aktuellt målläge likaså. De tidigare behandlade avsnitten i detta kapitel 

terminerar ändå i problemen med att insätta vapen på rätt plats, i rätt tid 

och mot rätt mål. Om en ubåt idag, vid hävdandet av svenskt territorium 

under fredsmässiga förhållanden (jämför IKFN), väljer att insätta torped 

mot annan ubåt måste fartygschefen först förvissa sig om att det inte finns 

några ytstridsenheter i närområdet. Likaså måste en fartygschef eller en 

helikopterspanare förvissa sig om att det inte finns någon egen ubåt i 

närheten av området för vapeninsats, om de avser insätta verkanseld. 

Möjligheten att meddela sig mellan fartyg och helikopter å ena sidan och 

ubåt å andra sidan är begränsad. Den kräver, som tidigare nämnts, att 

ubåten befinner sig med minst masterna över vattenytan.  
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Ett hydroakustiskt kommunikationssystem skulle kunna ge oss en 

avsevärt förbättrad förmåga att insätta vapen mot en främmande eller 

fientlig ubåt. 
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3.4 Den gemensamma lägesbilden55 
En gemensam lägesbild är något som alltid eftersträvas såväl i fredstid 

som i tider av konflikt och krig. Den är en avgörande förutsättning för att 

få det övertag som behövs oavsett olika uppdrags karaktär. Många av 

krigets tio grundregler56, som även legat till grund för sjökriget sedan 

många decennier, kan knytas till behovet av en gemensam lägesbild. Om 

alla enheter har möjligheten att ha samma bild över ett operationsområde, 

ökar förutsättningarna för att rätt beslut fattas och att missförstånd und-

viks. Bilden behöver inte alltid vara 100 % rättvisande, det är viktigare att 

den är gemensam om framgång skall nås. I Marinen har vi under många år 

arbetat efter ett koncept om en gemensam aktuell lägesbild och våra led-

ningssystem är uppbyggda för att kunna hantera detta. Detta är viktigt för 

att kunna skapa bästa möjliga beslutsunderlag för chefer på olika nivåer. 

Marinen har idag en teknisk möjlighet att i stort etablera en sådan bild. 

Bilden byggs upp med hjälp av plattformarnas egen radarspaning, signal-

spaning, optisk spaning och sonarspaning. Dessutom bidrar externa källor, 

såsom marina ledningscentraler, flygspaning och FRA, till att upprätta 

denna lägesbild. Ubåten har en roll här också, då den sänder ubåts-

spaningsrapporter av olika karaktär. Informationen är dock inte minut-

aktuell eftersom ubåten måste använda sig av radio för att kommunicera. 

Ubåten måste som tidigare nämnts många gånger, gå upp till periskops-

djup för att kunna hissa upp en radiomast. Det är ingen begränsning i sig, 

men det medför att ubåten för att inte röja sitt eget läge ofta måste vänta 

med att delge den information som den insamlat. Då rapportering sker är 

informationen inte längre minutaktuell. Informationen kan alltså inte an-

vändas som underlag för vapeninsats för andra enheter. I inledningen av 

ett företag eller ett stridsförlopp är detta ingen allvarlig begränsning. 

Däremot kan det under ett tidskritiskt skede skapa osäkerhet och då vara 

till mer skada än nytta. Problemet är i sig inte stort utan de rapporter som 

                                                 
55 Werin, HKV, Skantz, HKV, Olausson, 1.Ubflj och Gerhardsson, FMV [22, 24, 26, 27]. 
56 TRFL [4], s 1:7 
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delges från ubåt är oftast en bonus utöver ordinarie informationsinhämt-

ning. Dessa rapporter hanteras med det mått av osäkerhet som följer av 

rapportens karaktär. 

 

Det omvända fallet är mer begränsande. Idag har ubåten inte samma 

lägesbild som övriga enheter när den befinner sig i undervattensläge. 

Möjligheten att rätta upp läget i samband med dykning utnyttjas, men 

efter det att ubåten intagit undervattensläge försämras ubåtens uppfattning 

om läget på ytan. I undervattensläge är ubåten hänvisad till att använda 

information som är inhämtad från egna sensorer. Detta medför att ubåtens 

stora potential som spaningskälla och vapenplattform endast kan utnyttjas 

i begränsad omfattning. Möjligheterna till att samordna verksamheten i 

alla dimensioner blir därmed begränsad. 

 

Stor del av verksamheten till sjöss idag går ut på att kontrollera sjötrafik, 

till exempel vid de internationella embargooperationer som förevarit i 

Adriatiska havet och i Persiska viken. Ubåtarna fyller då en viktig roll 

som dold spaningskälla, ofta en framskjuten sådan, medan fartyg, heli-

koptrar och flygplan hanterar den minutaktuella uppföljningen i opera-

tionsområdet. Ubåtarna tilldelas områden som inte interfererar med övriga 

enheter. De används för inhämtning av information som sedan delges till 

andra enheter i styrkan. Det kan ske med fasta intervall eller, då situa-

tionen kräver det, direkt efter inhämtandet av informationen beroende på 

informationens art och betydelse. Detta sammantaget gör att hela 

dynamiken med ubåtssystemet inte utnyttjas, då den måste upp till ytan 

för att rapportera. 

 

För att belysa detta ytterligare ger jag här ett kort exempel hämtat från ett 

klassiskt scenario som fortfarande används som underlag för planering, 

nämligen väpnat angrepp över havet. I takt med utvecklingen mot en 

mindre men vassare försvarsmakt har våra resurser i form av vapen och 
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plattformar för dessa reducerats. För att nå framgång krävs att varje insats 

är optimerad mot tillgängliga resurser, dessa skall dessutom utnyttjas 

”ekonomiskt”. Vid en insats mot en fiende som består av flera enheter 

eftersträvas någon form av målfördelning, även samordning av tid för 

insats är aktuellt. En av anledningarna till målfördelning är att man endast 

vill använda nödvändigt antal av sina robotar eller torpeder vid vapen-

insatsen. Dessutom är det önskvärt att man använder det vapen som ger 

optimal, och inte maximal, effekt. Man försöker alltså anpassa insatsen 

efter hotets karaktär. Ubåten innehar en unik förmåga med sina torpeder, 

det är det absolut bästa vapnet vi disponerar för att sänka ett fartyg. En 

torped räcker för att sänka ett fartyg. Robotar är slagkraftiga men de kan 

skjutas ner eller störas så att de missar målet. Detta innebär att en viss 

redundans alltid utnyttjas vid robotinsats. Då den gemensamma läges-

bilden saknas idag, tvingas man att använda separation i tid eller rum, 

vilket i sämsta fall kan innebära att robot och torped skjuts mot samma 

mål. 

 

Ett hydroakustiskt kommunikationssystem, som kan överföra samma 

information vilken idag överförs via det taktiska radionätet, skulle kunna 

ge oss förmågan att upprätta en gemensam lägesbild. Det skulle därmed 

kunna medge en förmåga att samordna striden i tid och rum på ett sätt som 

vi saknar idag. Vissa avståndsbegränsningar, som är knutna till aktuella 

ljudutbredningsförhållanden, kommer dock att påverka möjligheten till yt-

täckning motsvarande den som medges av radiosamband. 
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3.5 Underrättelseinhämtning57 
Ubåten är ett säkerhetspolitiskt instrument. Den är utmärkt att utnyttja för 

att inhämta underrättelser om främmande makt. Att så sker är egentligen 

ingen hemlighet, det har skett sedan ubåtens tillkomst och aktualiserades 

under det kalla kriget. Det beskrivs väl i boken ”Blind man´s bluff”58 som 

avhandlar en stor del av de riktade underrättelseföretag som USA företog 

mot Sovjetunionen från 1950 och framåt. Även Sverige utnyttjar sina 

ubåtar till underrättelseinhämtning. Vid underrättelseföretag på fritt hav 

finns ett uttalat behov av att uppträda dolt och inte avslöja sin existens. 

Inte desto mindre kräver fredsmässiga säkerhetsbestämmelser att ubåten 

med fastställda intervall meddelar att ingenting som äventyrar säkerheten 

inträffat ombord. Här finns ett problem kopplat till uppdragets karaktär. 

För att meddela sig med ledningen hemma i Sverige måste ubåtens radio 

utnyttjas och för att undgå upptäckt måste ubåten avlägsna sig långt från 

spaningsområdet för att sända säkerhetsmeddelande.  

 

Här skulle ett hydroakustiskt kommunikationssystem, som kan överföra 

enklare säkerhetsmeddelanden i smygmod, kunna ge oss en förbättrad 

förmåga till kontinuerlig spaning och därmed bättre underrättelser. Detta 

förutsätter att det finns svenska fartyg på ytan inom de räckviddsbegräns-

ningar som ett sådant system har, men det är inget som skulle avslöja 

förekomsten av en svensk ubåt i området. Det tillhör normalbilden att 

exempelvis HMS Orion, vårt signalspaningsfartyg, befinner sig i närheten 

av utländska övningar och provverksamheter. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Olausson, Peter, 1 Ubflj samt Gnipping, Peter och Carrenäs, Stefan, MUSAC [24, 29]. 
58 Sontag, Sherry och Drew, Christopher. (1998) [6]. 
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3.6 Applikationer för amfibiesystemet59 
Amfibiekåren är en del av Marinen som utnyttjar kustbandet för att lösa 

en del av sina uppgifter. De är en viktig del av Marinen och är en kompo-

nent i vår ubåtsjaktförmåga. I de fall som de ingår i lösandet av uppgifter 

av ubåtsjaktkaraktär så innefattas även de av tidigare redovisade för-

mågor. Utöver detta kan man även tänka sig applikationer där ett hydro-

akustiskt kommunikationssystem kan skapa nya eller öka nuvarande 

förmågor. 

 

Ett exempel är en ubåts passage in i eller ut ur basområden. Idag finns det 

fortfarande ett antal områden vid våra in- och utlopp till skärgården som 

övervakas av Amfibiekåren. När en ubåt skall passera in eller ut i under-

vattensläge måste det hanteras med stor noggrannhet för att undvika fel-

aktiga indikationer på främmande undervattensverksamhet samt vådabe-

kämpning. Meddelande om in- och utpassage sänds god tid i förväg, allt 

för att inte några säkerhetsmässiga misstag skall göras. I en situation då en 

ubåt önskar förflytta sig dolt in eller ut så måste detta vara uppgjort väl i 

förhand och systemet är tämligen oflexibelt, vilket inverkar på ubåtens 

handlingsfrihet. Ett hydroakustiskt kommunikationssystem som kan över-

föra meddelande om förestående passage skulle kunna ge en förmåga för 

våra ubåtar att mera fritt passera in och ut ur våra skärgårdsområden. 

Detta skulle då ge en ökad handlingsfrihet för våra ubåtar. 

 

Ett annat exempel kan kopplas till Amfibiekårens normala uppgifter i 

skärgårdsterräng. Då man utgångsgrupperar i ett område kan det finnas 

anledning att göra detta dolt, men det finns alltid ett kommunikations-

behov. Kommunikationen sker normalt med radio och den är ganska 

omfattande, vilket gör den lättdetekterad. Röjningsrisken är stor. Ett 

hydroakustiskt kommunikationssystem som kan överföra meddelanden 

mellan olika enheter i Amfibiekåren, skulle kunna ge oss förmågan till en 

                                                 
59 Werin, Odd. HKV [22]. 
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bättre taktikanpassning vid uppträdande i skärgårdsmiljö. I detta ligger 

givetvis problemet att man är beroende av överföringsvägar utan hinder i 

form av öar och att kanalmiljön för kommunikation i vatten är sämre 

inomskärs. I detta sammanhang skulle möjligheten att utnyttja relä-

stationer utplacerade på botten lösa problemet. 
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3.7 Applikationer för säkförband60 
Säkförbanden avsedda för bruk i marin miljö kommer i framtiden att 

finnas inom två förbandstyper. I de marina basskydds- och/eller bevak-

ningsbataljonerna kommer det att finnas säkförband som i stort motsvaras 

av dagens Marina bassäkerhetskompanier. I det försvarsmaktsgemen-

samma förbandet Säkerhetsbataljon, kommer det också att finnas kom-

petens och materiel för att uppträda i marin miljö. Säkerhetsbataljonen 

ingår i insatsförbanden och är tänkt att ha kort mobiliseringstid. 

 

Idag sker samverkan med fartyg i bas antingen som personsamverkan eller 

med hjälp av MGK61, och då utnyttjas radio på UHF-bandet. Detta ställer 

till problem om fartygen skall uppträda teletyst, varför man blir hänvisad 

till personsamverkan som kan ske först när fartyget kommit in i bas-

området. Marina basområden är bland annat avsedda för att ge fartygs-

besättningarna erforderlig vila samt förrådskomplettering och underhåll åt 

fartygen. Ett rörligt uppträdande i bas bör alltid ske dolt så att varken 

fartygen eller förbanden röjer sitt läge. Möjligheterna till detta är idag 

begränsade eftersom Marinens fartyg är hänvisade till radiosamband för 

kommunikation i basområdet. Om fartygen däremot ligger förtöjda kan 

”tråd” kopplas och fast förbindelse mot det fasta telenätet upprättas. 

 

Ett hydroakustiskt kommunikationssystem som medger informations-

utbyte mellan säkerhetsförband och enskilda fartyg, skulle kunna ge oss 

en bättre skyddsförmåga vid uppträdande i basområde. Tillgången till 

flera olika kommunikationsmöjligheter skulle ge oss en utökad valfrihet 

och därigenom en bättre anpassning till aktuellt hot. 

                                                 
60 Schwartz, Patrik, FHS [28]. 
61 Maskinkrypto Gemensam (typ) Kalle. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100:2049 
ChP T 00-02 2002-12-10  
Örlkn Håkan Nilsson  Sida 47(80) 
 
 

 
 
 
 

3.8 Övningar62 
Övningar mellan ytstridsfartyg, helikopter, amfibiestridskrafter och ubåt 

är nödvändiga för att få tillräcklig kompetens och därigenom nå uppsatta 

mål inom ubåtsjakt och ubåtsskydd. Övningarna är i grund och botten en 

träning av respektive enhets duellförmåga. Ett av momenten är att i det 

längsta undgå upptäckt, och då man upptäcks insätta lämpliga åtgärder för 

att överleva. Det kan vara att dra sig undan eller att insätta lämpliga 

vapen. Ett annat moment är att upptäcka motparten utan att själv upp-

täckas, för att oupptäckt kunna insätta vapen. Dessa övningar präglas av 

stor dynamik och ett grannlaga planeringsarbete, vilket ofta görs långt i 

förväg, med strävan att uppnå så realistiska förhållanden som möjligt. 

Under övningar med ubåt används normalt djup- eller områdesseparation 

av säkerhetsskäl63. Man vill undvika kollisioner mellan ubåten och från 

övriga enheter i vattnet nedsänkta föremål, till exempel VDS64. Detta 

inverkar på övningsutbytet då optimala spaningsförhållanden ofta är svåra 

att uppnå i Östersjön eftersom separation tillämpas. Tillgången på ubåtar 

är begränsad, vilket i sin tur gör att dessa övningar blir exklusiva, fåtaliga 

och dessutom resurskrävande. Detta medför att krav ställs på ett nära 100-

procentigt övningsutbyte. 

 

Av säkerhetsmässiga och övningstekniska skäl är det nödvändigt att 

kontakt upprättas med ubåt före ett övningsmoment, och mycket tid går 

därför till spillo. Ubåten måste gå upp till periskopsdjup för att upprätta 

radiosamband. Möjligheten finns att använda dagens svenska hydro-

telefonisystem, men dess mycket begränsade räckvidd innebär att det är 

ett mindre lämpligt alternativ. Efter igångsättandet av en övning befinner 

sig ubåten i undervattensläge och är därmed svårkontaktad. Om anledning 

skulle föreligga att ändra övningen på något sätt måste ubåten kallas upp 

till ytan med hjälp av signaler, vanligtvis med hjälp av knallskott eller 

                                                 
62 Olausson, Peter. 1 Ubflj [24]. 
63 UB I M:Samsäk [3]. 
64 Variable Depth Sonar. En djupvariabel sonar som släpas efter fartyget. 
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aktiva enstaka pulser utsända av sonar. Det senare utnyttjas främst av 

helikopter. Ytstridsfartygen måste då avlägsna sig från området för att 

ubåten på ett säkert sätt skall kunna närma sig ytan och värdefull övnings-

tid förloras därmed. 

 

Vid övningar i duellförmåga mellan ytstridskomponenter tillämpas idag 

skottrapportering via radio. Man anger med vilka vapen, mot vilket mål 

samt mot vilket läge som fingerad vapeninsats skett. Detta ger ett realis-

tiskt övningsutbyte då man direkt blir varse att vapen har insatts och att 

man måste vidta motåtgärder. Därefter skall man snabbt dra nyttiga er-

farenheter för att anpassa sig och nå en högre nivå i nästa moment. Vidare 

förändrar man ofta pågående övningar beroende på aktuell vädersituation, 

vilken alltid påverkar spaningsbetingelserna. I motsvarande övningar med 

ubåt föreligger idag endast möjligheten till skottrapportering genom ut-

nyttjande av rökljus från ubåten. Från enheter på och över ytan så används 

knallskott för att simulera vapeninsats och detta knallskott måste kastas i 

vattnet väldigt nära ubåten för att ubåten skall uppfatta detta som träff. 

Detta ger inte ett realistiskt taktiskt och stridstekniskt uppträdande. Man 

har inte heller möjlighet att meddela mot vilket läge som insatsen skett, 

varför respektive enhet ofta är ovetande om vilka åtgärder motståndaren 

vidtagit för att vinna duellen. Detta framkommer inte förrän analys av 

övningen skett, vilket ofta sker långt efter övningen. Ljudutbredningen i 

vatten som påverkar övningar där ubåt ingår är också föränderlig och till 

viss del svårpredikterbar. Likadana övningar kan man få helt olika utfall 

på två efterföljande dagar, beroende på unika lokala förhållanden. Slut-

ligen är den tidigare nämnda nödvändiga separationen alltid en övnings-

mässig begränsning, men den är idag nödvändig då man aldrig kan vara 

helt säker på ubåtens läge. 

Ett hydroakustiskt kommunikationssystem som kan överföra meddelan-

den av olika art skulle kunna medge ett avsevärt utökat övningsutbyte. 

Därigenom erhåller vi en ökad förmåga att hantera den övningsmässiga 
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duellen mellan ubåt och ytstridsfartyg, helikopter samt amfibiestrids-

krafter. Även övningar mellan ubåtar skulle kunna genomföras på ett 

annat, och mera realistsikt anpassat, sätt än de görs idag. 
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3.9 NBF och ubåt 
Nätverksbaserat försvar (NBF) är ett omfattande begrepp. Vi har i Sverige 

valt att styra utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar där Försvars-

makten är en del. Längs med vägen mot NBF ligger ett antal kontroll-

stationer och demonstratorer. Den bakomliggande tanken borde vara känd 

vid det här laget och även det övergripande konceptet. För att se hur ett 

hydroakustiskt kommunikationssystem passar in i det nätverksbaserade 

försvaret, skall jag i detta avsnitt belysa kommunikationsmöjligheter till 

och från ubåt i det framtida nätverksbaserade försvaret. Jag kommer i 

detta avsnitt titta längre fram än i den nära framtid som uppsatsen i övrigt 

håller sig till. 

 

I grunden är tanken att all insamlad information skall finnas i ett nätverk 

och att man därigenom skall kunna skapa en så sann omvärldsbild som 

möjligt. Denna bild skall kunna distribueras till alla stridskrafter. Infor-

mationen skall antingen kunna hämtas vid behov, eller distribueras ut 

beroende på vilken beslutsnivå man befinner sig på. Nätverket skall även 

medge att sensorinformation delges över stora ytor och att alla enheter 

alltid skall kunna nås oberoende av sitt läge. De skall givetvis också 

kunna överföra information av olika slag till nätverket, så att andra kan ta 

del av den information som enskilda enheter såsom ubåtar insamlar. För 

fartyg i Marinen kommer mängden av information att nedgå så fort man 

kastat loss, och därmed tappat den ”fasta” teleförbindelsen och då blivit 

beroende av radiokommunikation. Den lägesbild som då kommer att 

kunna presenteras skall vara ”sann” i det område där fartygens egna 

sensorer verkar. Denna lägesbild skall kunna distribueras för att vara 

gemensam för samverkande enheter i området. Därigenom skapas förut-

sättningar för en god ledning. 
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Figur 3-1 Ledningskoncept NBF65 

 

Vid en studie genomförd av FHS ChP T 01-03 har man kartlagt ubåtens 

framtid inom ramen för det nätverksbaserade försvaret. I arbetet har man 

kommit fram till ett antal slutsatser rörande ubåtens kommunikations-

behov. Dessa kan sammanfattas i ett antal krav66: 

 

•  Ubåt skall alltid kunna nås. 

•  Ubåt skall kunna kommunicera stora datamängder under korta 

perioder. 

•  Ubåt skall kunna kommunicera kontinuerligt med hög datatakt. 

•  Ubåt skall kunna kommunicera dolt. 

•  Ubåt skall vid behov kunna kommunicera i realtid med 

samverkande enheter 

                                                 
65 Teknisk framtid syntes. Ubåtssystemets framtid inom ramen för det nätverksbaserade försvaret [20], 
s 17. 
66 Teknisk framtid syntes. Ubåtssystemets framtid inom ramen för det nätverksbaserade försvaret [20], 
s 17. 
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Figur 3.2 Kommunikationskoncept ubåt67 
 

Dessa krav kan för många ses som en utopi, men de går att uppnå. För att 

lösa detta så krävs kommunikationsmöjligheter som spänner över ett vid-

sträckt spektrum. Kommunikation kommer att behöva ske genom luften 

och genom vattnet. Radiokommunikation utnyttjas då ubåten har möjlig-

het att sända och ta emot med egna antenner, med de begränsningar av-

seende omgivande hot detta innebär. Kommunikationsbojar alternativt 

UUV 68som ubåten kan sända upp till ytan kan också utnyttjas. Bojen 

kommer att ha möjlighet att kommunicera via satellit, UAV69 eller aero-

stat, allt beroende på vad man har tillgång till. Även långvågskommu-

nikation kan komma att utvecklas och man kan förvänta sig att ubåten 

utnyttjar en släpad antenn i likhet med vad dagens stora oceangående 

ubåtar använder sig av. Dock kommer dessa endast att vara användbara 

för mottagning och informationsmängden kommer även fortsättningsvis 

                                                 
67 Teknisk framtid syntes. Ubåtssystemets framtid inom ramen för det nätverksbaserade försvaret [20], 
s 19. 
68 Unmanned Underwater Vehicle 
69 Unmanned Aerial Vehicle 
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att vara begränsad. Laserkommunikation kommer att kunna användas på 

eller nära ytan vid behov av mycket hög datatakt. I vissa fall kan man 

även tänka sig att ubåten är ansluten till nätverket med hjälp av en opto-

fiber som hasplas ut då ubåten förflyttar sig. Det kommer även att finnas 

möjlighet att utnyttja elektromagnetisk kommunikation med kort räckvidd 

och seismisk kommunikation med lång räckvidd, men i dessa fall är data-

hastigheten låg. För att möta kravet på realtidskommunikation mellan ubåt 

och samverkande enheter såsom fartyg på ytan eller andra ubåtar så krävs 

hydroakustisk kommunikation. Detta system är det som lämpar sig bäst i 

en kvalificerad hotmiljö där ubåten har ett behov att uppträda dolt under 

ytan. 
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4 Förekommande system och hotsystem 

4.1 Allmänt70 
FOI bedriver sedan ett antal år tillbaka en intensiv forskning inom hydro-

akustisk kommunikation. Ett stort arbete är gjort på konstruerandet av 

teoretiska modeller, vilket har övergått i praktiska prov och försök. De 

prognoser som man gjort utifrån sina resultat är att det är fullt möjligt att 

kommunicera hydroakustiskt över avstånd upp till 20 landmil i Östersjön. 

Sådana kommunikationsavstånd kräver dock gynnsamma utbrednings-

förhållanden, d.v.s. utnyttjande av en ljudkanal. Datamängder motsva-

rande de som sänds vid taktisk radiotrafik i Marinen kommer att kunna 

hanteras då överföringshastigheter på 1-2 kbit/s anses vara realiserbara. 

Möjligheten till detta ligger i en nära framtid, men ett system optimerat 

för Östersjön måste framtas. Det förutsätts att systemet är sådant att det 

kan operera i den årstidsberoende ljudkanalen. Det måste alltså kunna 

vara varierbart avseende positionering i djuphänseende. Om inte ljud-

kanalen utnyttjas så är det inte realistiskt att förvänta sig långa räckvidder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Sangfelt, Erland och Öberg, Tommy, FOI [23]. 
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4.2 Förekommande system 

4.2.1 Östersjön71 
Under det kalla kriget utvecklade Sovjetunionen ett antal system för 

hydroakustisk kommunikation. Dessa finns kvar och utnyttjas idag av 

ryska marinen. Dessa system är vad vi vet av enklare art och utnyttjar 

främst analog teknik. Därav följer att det främst är vanligt tal och enklare 

undervattenstelegrafi som överförs. Utnyttjat frekvensområde är samma 

som för deras aktiva sonarer, 1-7 kHz. Undervattenskommunikation 

används regelmässigt av både övervattensfartyg och ubåtar och är en 

viktig länk som kompletterar övrig kommunikation. Kommunikations-

avstånden är begränsade och motsvaras av räckvidderna för UHF-radio-

kommunikation, d.v.s. strax över synhorisonten. En stor fördel med 

systemen är att det ger dem möjligheten att kommunicera dolt för annat 

lands kommunikationsspaning mot radiofrekvenser. En annan fördel 

uppstår då man kan utnyttja denna förmåga tillsammans med aktiva 

sonarer. Genom att mäta avstånd och bäringar med sonar och kommuni-

cera under vattnet kan man förflytta sig i förbandsstruktur utan att utnyttja 

radiokommunikation eller radar. De har möjlighet till ett helt dolt upp-

trädande i förhållande till annat lands kommunikations- och radarsignal-

spaning. Den taktiska vinsten är uppenbar. Denna förmåga utnyttjades 

bland annat under inledningen av 80-talet vid övning ZAPAD72, en av de 

större landstigningsövningar som genomförts. Utöver möjligheten att 

kommunicera mellan ytfartyg samt ytfartyg och ubåt finns möjligheten att 

kommunicera mellan ubåtar. Denna förmåga utnyttjas frekvent och vi vet 

att den är god och en normal del i deras taktiska uppträdande. 

4.2.2 Övriga världen 
Vad avser utvecklingen och förekomsten av hydroakustiska kommunika-

tionssystem för militärt bruk i övriga världen, har vi liten eller ingen 

                                                 
71 Gnipping, Peter och Carrenäs, Stefan, MUSAC [29]. 
72 Stor samordnad landstigningsövning i södra Östersjön. En övning bland annat avsedd som 
styrkedemonstration av Warszawa-paktens kapacitet. 
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kännedom om några specifika system. Undantaget är data över hydro-

telefoner som av säkerhetsskäl ofta anges som öppen information. Man 

bör dock anta att förmågan finns och att den är minst lika god som den 

som Ryssland besitter. Inom offshoreindustrin finns ett antal olika system 

för kommunikation till och från undervattensfarkoster samt system för 

redundans avseende säkerheten vid oljekällor. Reservsystem för att ini-

tiera avstängning av olje- och gasledningar från borrhål styrs av hydro-

akustiska signaler. Utöver detta finns det öppen information om ett fåtal 

system för undervattenskommunikation. 

 

Deep Siren är ett sådant73 system. Det är framtaget av RRK Technologies 

i Skottland och är under utveckling och validering. Systemet är främst 

avsett för att kommunicera med oceangående ubåtar på stort djup. Det 

som Deep Siren skall kunna hantera enligt tillverkaren är följande: 

 

•  Kommunikation mellan ubåt och yt- samt flygenheter. 

•  Komplex meddelandehantering. 

•  25% feltolerans i överförda meddelanden. 

•  Kommunikationsavstånd mellan 10 till 45 landmil beroende på 

vattenförhållande. 

•  Förmåga att hantera relativ doppler74 på 32 knop. 

 

Systemet består av en sändarenhet som är en bogserad undervattenskropp 

liknande en rocka. Denna bogseras på ett lämpligt djup av ett övervattens-

fartyg. Enheten är cirka 1 x 1 meter och väger 86 kilo. För mottagning 

utnyttjas ubåtens TAS eller FAS75. Signalerna som detekteras av ubåtens 

TAS eller FAS kopplas vidare till en enkel laptop-dator med signal-

processeringskapacitet. Utvecklingen påbörjades 1992 och de första 

försöken genomfördes 1995. Sedan dess har ett antal försök genomförts. 
                                                 
73 SIGNAL, nr 4, 2000 [18] samt Kerr, Bob, RRK Technologies [32]. 
74 Relativ doppler är den relativa fartskillnaden mellan sändande enhet och mottagande enhet. 
75 Flank Array Sonar. En skrovmonterad sonar som är monterad längs ubåtens skrovsidor. 
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Inledningsvis nådde man kommunikationsavstånd om 10 M76 på ett djup 

mellan 5 till 80 meter. Uteffekten var 175 dB relativt 1µpa77. Strax där-

efter uppnådde man 28 M på 50 till 170 meters djup. Dessa prov företogs 

utanför Skottland. Då uteffekten höjdes till 183 dB uppnådde man 42 M, 

vilket motsvarar 7,7 mil, på 50 till 130 meters djup. Vid försök genom-

förda på större djup, 1000 till 2000 meter har kommunikations-avstånd på 

75 M uppnåtts. Under 1997-98 utvecklades undervattenskroppen och 

sedan dess har försök genomförts i grundare vatten såsom Sydkinesiska 

sjön där avstånd om 42M uppnåddes vid klart besvärligare förhållanden 

än vid de tidigare testerna. 

 

Deep Siren är främst utvecklat för att sända viktiga meddelanden till 

ubåtar som agerar skydd för större fartygsstyrkor, exempelvis en hangar-

fartygsstyrka. Systemet använder sig av sändarfrekvenser mellan 1-1,4 

kHz och frekvenshopp enligt MFSK-princip utnyttjas. Sändningen består 

av en sekvens av 8 stycken en sekund långa olika tonlägen vilket ger en 

total sändningslängd om 8 sekunder. Då det är designat för att vara robust 

utnyttjar man en låg bithastighet, 1-2 bit/s, men genom att variera frek-

venserna enligt förutbestämda mönster kan ändå komplexa meddelanden 

överföras. Systemet är icke-koherent, men utnyttjar tidssynkronisering 

varför det närmast kan betraktas som semikoherent. Deep Siren medger i 

dagsläget inte kommunikation från ubåt till övriga enheter. Om ubåt vill 

sända ett meddelande så utnyttjas företrädesvis satellit- eller radiokommu-

nikation enligt normal standard. 

 

Ett annat system som visar på undervattenskanalens ökade betydelse som 

kommunikationsväg är Seaweb78, ett experimentellt nodbaserat nätverk 

för hydroakustisk kommunikation. Tanken bakom detta system är att via 

ett antal grupper av noder (knutpunkter), utplacerade på havsbotten, kom-
                                                 
76 M=1852 meter, nautisk mil i dagligt tal. 
77 Se pkt. 2.2.6 
78 Sea Technology, maj 2001 [19]. 
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municera data i stort sett oberoende av nodernas placering. Detta system 

är alltså ett slags ”självkonfigurerande” nätverk för kommunikation. 

Informationen som skickas i nätverket skall kunna tappas av och skickas 

in via vilken nod som helst av de enheter som har behov av att utnyttja 

detta nätverk. Till vissa noder i nätverket finns bojar anslutna, dessa skall 

kunna vidarebefordra information översänd via radio till och från nät-

verket, och därigenom kan även enheter utan hydroakustisk kommu-

nikationsförmåga utnyttja systemet. Således kan i princip alla enheter 

meddela sig med varandra i ett område där ett sådant här nätverk finns 

upprättat. Systemet påstås vara ett organiserat nätverk för ledning, kom-

munikation och navigering av obemannade undervattensfarkoster. Det kan 

även utnyttjas som ett områdesbundet lokalt nätverk i någon form av 

NBF-koncept. De data som finns om Seaweb anger att det är avsett att 

läggas ut i vattendjup ner till maximalt 300 meter och att nodavståndet 

kan variera mellan 2 till 5 kilometer. Storleken på överförda meddelanden 

är ungefär 1 kbit. En anledning till att systemet är intressant är att om-

fattande prover genomförts vid USA´s östkust och att US Navy 

SPAWAR79 i San Diego är en av huvudintressenterna. 

 

Det finns flera system utöver de ovan redovisade. Information om dessa 

system är svår att erhålla då sekretessen är hög. Genom dialog med före-

trädare från andra företag än de som tillverkar systemen har det fram-

kommit en del intressant information. Det bör påpekas att uppgifterna inte 

är vidimerade av tillverkarna till systemen, utan är inhämtade från kon-

kurrerande företag80. Jag ser det ändå av vikt att nämna dessa system då 

de ger en uppfattning om vad som finns på marknaden idag. Dessa system 

är operativa i andra mariner. 

 

                                                 
79 US Navy Space and Naval Warfare Systems Command 
80 RRK Technologies, Glasgow. 
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Nautronix i Australien har ett system som heter HAIL som uppges ut-

nyttja en kommunikationsbandbredbandbredd på 20 kHz81. Det har en 

bithastighet på upp till 100 bit/s och en operationell räckvidd ut till 20 

kilometer. Uteffekten, SL82, är 184 dB. Systemet använder sig av DSSS83 

och anses av insatta i området84 vara ett ledande system som fungerar väl. 

 

Lockheed Sanders, ett företag i USA, har tagit fram US ACOMMS85, 

vilket är ett system avsett att hantera höga datatakter. Det har en bit-

hastighet på upp till 2400 bit/s och en operationell räckvidd ut till 30 

kilometer med målsättning att nå 70 kilometer i djupa vatten. Uteffekten 

är 230 dB, vilket är högt. En sådan nivå på uteffekten borde innebära att 

smygkapacitet saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Jämför kap 2 teknisk bakgrund. Rekommenderat behov om 5-10 kHz. 
82 Se pkt 2.2.7 
83 Direktsekvensspridning. Se pkt 2.6.2 och Ottoson [12] s 8:4. 
84 Kerr, Bob. RRK Technologies [32]. 
85 United States Acoustic Communications. 
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4.3 Hotsystem86 
Interceptsonarer är samlingsnamnet på undervattensidans motsvarighet till 

signalspaning, (SIS). Kunskapen om andra nationers detektionsförmåga 

av ljudenergi i vatten är begränsad. Det som är känt är förekomsten av 

enklare så kallade ”pingindikatorer” vars uppgift är att detektera aktiv 

sonarsändning från ubåtsjagande enheter. Funktionerna och frekvens-

områdena som dessa pingindikatorer verkar i, är anpassade efter de aktiva 

sonarsystem som en tilltänkt fiende förväntas inneha. Indikatorerna skall 

varna då aktiv sonarsändning finns i näraliggande vattenvolym så att 

ubåten kan anpassa sitt uppträdande. Vad vi vet är förmågan att närmare 

analysera en signal i dessa system begränsad, men det är rimligt att anta 

att utveckling sker på detta område. Behovet av att kunna detektera sänd-

ning av digital datakommunikation under vatten har inte funnits tidigare, 

varför man kan anta att system framtagna för detta ändamål ännu inte är 

operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Gnipping, Peter och Carrenäs, Stefan, MUSAC [29]. 
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5 Analys 

5.1 Krav på ett hydroakustiskt kommunikationssystem 

5.1.1 Allmänt 
I NBF-visionen framläggs möjligheterna till realtidsöverföring av bilder 

från enskild soldat till rikets högsta ledning. Detta kan bli en realitet i en 

framtid men inte i den närtid som kan vara aktuellt för anskaffandet av ett 

hydroakustiskt kommunikationssystem.  

 

Ett realistiskt avstamp kan göras i de krav som ställs av ett av de varv som 

konstruerar konventionella ubåtar, nämligen Kockums. De har angivit ett 

antal krav för vad som bör vara möjligt att demonstrera inom en 5 års-

period87. Tre av dessa krav faller inom ramen för vad ett hydroakustiskt 

kommunikationssystem skulle kunna bidra till att medge. 

 

•  Ubåt skall alltid vara nåbar 

•  Ubåt skall kunna kommunicera med låg röjningsrisk (för ubåten). 

•  Kommunikation mellan ubåt och externa samverkande system 

skall kunna etableras med realtidskrav. 

 

Rörande dessa tre krav vill man lägga särskild vikt vid att utreda vad olika 

akustiska modem nu medger och i framtiden kommer att medge med av-

seende på överföringskapacitet. 

5.1.2 Meddelanden 
Marinen har idag ett fungerande taktiskt radiosamband. Detta är knutet till 

de ledningssystem som finns: SESYM, SESUB, MARIL 2000, STRIMA 

med flera. Formatet som används benämns 8000-format, vilket är ett sätt 

att kodifiera data som inte väsentligt skiljer sig från andra nationers sätt att 

hantera datatrafik. De meddelanden som sänds innehåller information av 

olika art, och det är önskvärt att ett hydroakustiskt kommunikationssystem 
                                                 
87 Otterlund, Anders, Kockums [31]. 
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skall kunna överföra motsvarande meddelanden88. De vanligaste med-

delandena innehåller: 

 

•  Fri text. 

•  Målinformation med läge, kurs, fart och identitet. 

•  Signalspaningsinformation med bäring och parametrar om inpejlad 

sändning. 

•  Order och rapporter enligt standardmallar, exempelvis order om 

vapeninsatser. 

 

I alla meddelande tillkommer information om avsändare och adressat samt 

tid för sändning av aktuellt meddelande. Allt detta sammantaget gör att 

olika meddelanden får olika storlek räknat i bitar eller byte (1 byte=8 

bitar) då varje liten del genererar olika antal byte. Refererat till dagens 

8000-format görs nedan en presentation över vilket antal byte olika 

meddelandetyper genererar89. 

 

•  Avsändare och avsändningstid upptar 6+4 byte, varje adressat 

upptar ytterligare 6 byte. 

•  Ett geografiskt läge upptar 6 byte. En därtill kopplad bäring upptar 

2 byte likväl som information om elevation. 

•  Information om kurs, fart, djup och identitet (i värdeområdet 

fientligt, främmande, allierat, eget eller oidentifierat) upptar 6 

byte. 

•  Ett målnummer som alltid medföljer upptar 5 byte. 

•  Ett attribut såsom 4 värdesiffror (värdeområde 0-9999) upptar 14 

bitar (nästan 2 byte). 

                                                 
88 Werin, HKV, Olausson, 1.Ubflj och Gerhardsson, FMV [22, 25]. 
89 Fahnehjelm, Magnus, FMV [30] 
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•  Avseende fritext så genererar varje påbörjad grupp om 12 

bokstäver 16 byte, d.v.s. varje bokstav upptar cirka 12 bitar. 100 

bokstäver ger alltså 144 byte data. 

 

Som ett räkneexempel använder jag en SIS- alternativt en sonarbäring 

med fotpunktsläge (rapporterande enhets läge), bäring till signalkällan och 

tilläggsinformation om maximalt 4 värdesiffror per position. Detta gene-

rerar då följande: 

 

6 byte för avsändare, 

5 byte för målnummer 

12 byte för två adressater, 

4 byte för avsändningstid, 

8 byte för fotpunkt och bäring, 

12 byte för tilläggsinformation av olika slag. 

Totalt 47 byte eller 376 bitar. 

 

Utöver detta tillkommer den overhead som protokoll och kryptering 

lägger till. Protokolloverhead är normalt 5-10 % medan krypterings-

overhead är mer omfattande, normalt omkring 50-200 %. Omfattningen 

beror på vald krypteringsalgoritm, tillgänglig kryptoutrustning, inställ-

ningar och vald fyllnadsgrad i protokollets ramar och paket. Detta innebär 

att ett meddelande av ordinär storlek oftast hamnar under 1 kbit (1024 

bitar).  

 

I den utveckling av ledningssystem som pågår pekar det mesta på att vi i 

takt med att ledningssystemen byts ut och att nya införs, exempelvis 

CETRIS90, kommer att byta meddelandeformat. Storleken på meddelan-

dena kommer att växa framgent, men inte mer än till det dubbla eller 
                                                 
90 CETRIS är idag installerat på korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö. Det kommer att vara 
stommen i våra nya Visby-korvetter och det skall enligt plan installeras vid modifiering av korvett typ 
Göteborg.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100:2049 
ChP T 00-02 2002-12-10  
Örlkn Håkan Nilsson  Sida 64(80) 
 
 

 
 
 
 

tredubbla91. Detta innebär att det är önskvärt att ett hydroakustiskt kom-

munikationssystem skall kunna hantera motsvarande symbolhastigheter 

som utnyttjas för ordinarie taktiskt samband, d.v.s. 9600 baud. Detta mot-

svaras av 9600 bit/s om överföringen är binär, d.v.s. om alternativen som 

överförs är antingen 0 eller 1. 

 

Om man däremot ställer behovet mot dagens 8000-format så bör ett 

hydroakustiskt kommunikationssystem kunna hantera motsvarande 2400 

baud. Detta innebär att tidslängden på sända meddelanden kan hållas 

under 2-3 sekunder vid meddelandestorlekar om upp till 5 kbit. 

5.1.3 Räckvidder 
Vatten i sig är ett bra medium för utbredning av ljud. Om vattnet varit 

homogent avseende temperatur och salthalt skulle man tämligen enkelt 

kunnat konstruera ett hydroakustiskt kommunikationssystem med goda 

räckvidder. I andra kapitlet redovisas de faktorer som gör att detta inte är 

enkelt. Då får man närma sig problemet från en annan vinkel. Å ena sidan 

vet vi att de fysikaliska lagarna ger generella begränsningar avseende ljud-

utbredning i vatten. Å andra sidan kanske det är så att man kan utnyttja de 

specifika förutsättningar som råder i Östersjön till en fördel, istället för att 

se dem som en nackdel. De svenska hydrotelefoner som finns idag har 

som tidigare nämnts mycket begränsad räckvidd. Här har utvecklingen 

gått framåt och det finns idag system som kan verka i Östersjön som med-

ger räckvidder om minst 10 kilometer92. Östersjön skall, såsom redovisats 

tidigare, ses som ett skiktat vattenområde. Detta inverkar negativt på 

signalernas möjligheter att från en position två meter under vattenytan 

tränga ner till en ubåt som befinner sig på 25 meters djup. Två meter är 

det djup på vilket den skrovmonterade hydrotelefonen sitter på fartyget. 

Ovanstående förhållanden gör att utbredningen blir begränsad om det inte 

är isoveli. 

                                                 
91 Fahnehjelm, Magnus, FMV [30]. 
92 Woxström, Jonas, FMV [26]. 
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För att nå längre krävs att man utnyttjar skikten i vattenvolymen. Det opti-

mala är att befinna sig i en ljudkanal med både sändare och mottagare då 

ljudutbredningen här inte störs i någon större omfattning. De teoretiska 

beräkningar och praktiska prov som gjorts på området visar att, under 

förutsättning att en ljudkanal utnyttjas, räckvidder på mer än 10 mil är 

realistiska93. Denna ljudkanal befinner sig alltid på mer eller mindre djupt 

vatten beroende på årstiden, om det inte är isoveliska förhållanden. Vill 

man uppnå långa kommunikationsavstånd krävs det att sändare och 

mottagare befinner sig i en ljudkanal. 

 

Sammantaget kan det då visas att om räckvidder överstigande 10-20 

kilometer önskas i Östersjön så måste ljudkanalen utnyttjas. Här måste 

sändare och mottagare befinna sig i ljudkanalen vilket kräver en möjlighet 

att variera djupet på sändare och mottagare på ytstridsfartyg och 

helikopter. 

5.1.4 Frekvenser, våg- och modulationsformer 
I kapitel två har jag belyst de möjligheter och begränsningar som före-

ligger med utnyttjandet av olika våg- och modulationsformer. Även 

betydelsen av valet av frekvens har berörts. Beroende på vad man vill att 

ett hydroakustiskt kommunikationssystem skall klara av att hantera, måste 

man göra olika val. Man kan dela behoven på tre sätt, vilka berör var-

andra. Man kan eftersträva lång eller kort räckvidd, ”öppen” eller ”dold” 

kommunikation samt höga eller låga datatakter. Beroende på vad man 

eftersträvar kan olika frekvenser, våg- och modulationsformer utnyttjas. 

 

För att få ett system som täcker de redovisade behoven måste flera olika 

moder eller metoder kunna utnyttjas. Kommunikation till ubåt på stort 

avstånd kräver hög signalenergi och säker överföring. Däremot behöver 

inte överföring med höga datatakter över stora avstånd prioriteras. Detta 

                                                 
93 Sangfelt, Erland, FOI [23]. 
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löses med utnyttjande av MFSK94 som inte är så känslig för utbrednings-

förhållandena. Den kräver dessutom inte koherens vilket i detta fall är en 

fördel med avseende på utbredningsmediet. Ubåtens behov av att vara 

dold kan i detta fall mötas av utnyttjande av FH95 alternativt DSSS96 och 

anpassade sändarelement för att på så sätt kunna rikta sändningen och 

därigenom undgå upptäckt. 

 

Vid kommunikation på korta avstånd föreligger ofta behovet av att sända 

större datamängder, gärna med hög datatakt, för att kunna medverka i det 

taktiska kommunikationsnätet. Detta löses med utnyttjande av DPSK97 

eller av QAM98, där QAM har fördelen av att behöva ett mindre SNR99. 

Kommunikationsavstånden är sådana att förutsättningarna för koherens 

finns, vilket också talar för QAM. Om vi använder 16 QAM innebär det 

att vi kan överföra 4 bitar per symbol som sänds, vilket då medför möjlig-

het till ökade informationsmängder. Även på korta avstånd kan behovet av 

att inte röja sitt läge föreligga och då utnyttjas lämpligen DSSS100 som 

döljer kommunikationen på ett bra sätt. Dessutom har signaler sända med 

denna teknik fördelen av att vara svåra att uppfatta för det mänskliga örat, 

vilket fortfarande är ett av de instrument som utnyttjas mest i sonar-

sammanhang. Vill man vara dold kommer man alltså vara tvungen att 

göra avkall på krav om överföring med hög datatakt. 

 

Avseende valet av frekvens är valmöjligheterna små, om vi inte skall 

utveckla system för kommunikation på väldigt korta avstånd. Det frek-

vensområde som är lämpligt i Östersjön är 2-20 kHz. Detta område med-

ger möjligheten till stora kommunikationsavstånd samtidigt som den med-

ger en kommunikationsbandbredd om 5-10 kHz, vilket är tillräckligt. 
                                                 
94 Multiple Frequency Shift Keying. Se pkt 2.5.1 och Ottoson [12] kap 4 och 6. 
95 Frekvenshopp. Se pkt 2.6.1 och Ottoson [12] s 8:2. 
96 Direktsekvensspridning. Se pkt 2.6.2 och Ottoson [12] s 8:4. 
97 Differential Phase Shift Keying. Se pkt 2.5.3 och Ottoson[12] s 6:31 
98 Quadrature Amplitude Modulation. Se pkt 2.5.3 och Ottoson [12] s 6:33. 
99 Signal to Noise Ratio. Signal brus förhållande. På svenska S/N. 
100 Se not 96. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100:2049 
ChP T 00-02 2002-12-10  
Örlkn Håkan Nilsson  Sida 67(80) 
 
 

 
 
 
 

Man måste alltså kunna välja mellan olika våg- och modulationsformer 

för att täcka behovet av olika önskade funktioner. Ett hydroakustiskt 

kommunikationssystem bör alltså ha en inbyggd flexibilitet och minst 

omfatta möjligheten att utnyttja MFSK och QAM. Förmågan till ”smyg-

kommunikation” är alltid nödvändig ur ett ubåtsperspektiv och skall 

därför finnas. 

5.1.5 Kodning 
Då man sänder ett datameddelande uppstår det nästan alltid något fel. 

Bitarna kan anlända i fel ordning, det kan vara fel i bitarna, etc. Kvalitets-

måttet på mottagen signal är det tidigare behandlade BER101. Ett sätt att 

tillse att BER blir lågt är att ha ett högt SNR in i mottagaren, vilket i 

applikationer under vattnet kräver ett högt SNR ut från sändaren. Här 

finns det begränsningar kopplat till avstånd då signalen dämpas längs 

utbredningsvägen. Ett annat sätt att uppnå en låg BER är genom att koda 

meddelandet på något sätt. Baksidan av att utnyttja kodning är att kod-

ningen medför en ökning av datahastigheten på kanalen, vilket innebär att 

med bibehållen moduleringsprincip erhålls en bandbreddsökning. Det 

positiva är att sannolikheten för att ett meddelande överförs rätt ökar. 

Detta måste man ta hänsyn till vid valet av kodningstyp och kodningsnivå. 

 

Blockkoder102 används för att kontrollera och rätta binära meddelanden 

och är därför lämpliga för ”skiftade” signaler såsom FSK103, PSK104 och 

ASK105. Det finns ett antal olika sätt att blockkoda, både för att upptäcka 

fel och för att korrigera fel. Här krävs det mindre kod för att upptäcka än 

för att korrigera fel. Blockkodning har en fördel i att den är enkel att 

hantera och en nackdel i att den tenderar att bli utrymmeskrävande om 

lågt BER eftersträvas.  
                                                 
101 Bit Error Rate, bitfelssannolikhet. Sannolikheten för att en överförd bit tolkas fel i mottagaren. 
Se pkt 2.5 
102 Se pkt 2.4.5 och Ottoson [12] s 7:4. 
103 Frequency Shift Keying. 
104 Phase Shift Keying. 
105 Amplitude Shift Keying. 
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För att koda en QAM signal krävs koder som är icke binära och en sådan 

är TCM106, Trelliskodad modulering. Denna modulering har den stora för-

delen att där sker den felkontrollerande kodningen och moduleringen i 

samma steg utan bandbreddsökning. Detta görs genom att exempelvis 

utöka från QAM till 16-QAM då symboltiden här inte ändras. 

 

En av de största bidragande orsakerna till fel i överföringen vid hydro-

akustisk kommunikation är den i kapitel två behandlade fädningen107. Ett 

bra sätt att hantera detta problem är att utnyttja interleaving108, som inte är 

någon kodning i ordets rätta betydelse. Före sändning av meddelandet 

ändrar man på bitföljden i detta. Vid mottagning sorteras bitarna på plats i 

rätt ordning. Om då en liten del av meddelandet blivit fel på vägen fram 

kommer detta inte att påverka helheten eftersom felen då kommer att 

spridas ut och kunna korrigeras. Nackdelen är att det blir en fördröjning 

av signalen då bitarna måste sorteras före sändning och efter mottagning. 

Denna fördröjning kan dock ses som försumbar i sitt sammanhang då 

ljudutbredningshastigheten i vatten är mycket låg i jämförelse med radio-

vågsutbredningen i luft. 

 

Ovanstående innebär att kodning är nödvändig vid hydroakustisk kommu-

nikation i digital form. Kodningen måste anpassas till valet av vågmodu-

lering. För QAM utnyttjas lämpligen TCM då avsikten med att utnyttja 

QAM är att få en hög datatakt. För FSK utnyttjas lämpligen någon block-

kod, då den är enklare att hantera och då hög datatakt inte följer med 

utnyttjandet av FSK. Att alltid utnyttja interleaving synes vara en förut-

sättning då utbredningskanalen i vattnet är påverkad av fädning. 

                                                 
106 Se pkt 2.4.5 och Ottoson  [12] s 7:15. 
107 Se pkt 2.3.2 
108 Se pkt 2.4 och Ottoson [12] s 7:8. 
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5.2 Slutsatser 

5.2.1 Förmågor 
I tredje kapitlet redovisas de nya förmågor som skulle kunna erhållas med 

hjälp av ett hydroakustiskt kommunikationssystem. Man kan givetvis 

välja att inte prioritera dessa förmågor, men genom att inte utnyttja vatten-

dimensionen för kommunikation frånsäger vi oss möjligheten till full an-

passning mot rådande hotbild. Dessutom kommer det att vara mycket 

svårt att inlemma ubåt i NBF och vi kommer att behöva göra avkall på 

utnyttjandet av ubåtens unika förmågor. Jag pekar även på ett antal situa-

tioner, vilka i Sverige normalt inte sammankopplas med hydroakustisk 

kommunikation, där ett sådant system skulle ge oss ett övertag av taktisk 

art. 

 

De viktigaste förmågorna som skulle erhållas genom ett hydroakustiskt 

kommunikationssystem är ubåtars förmåga till dolt förbandsuppträdande, 

förmåga att erhålla en gemensam lägesbild på alla enheter och en förmåga 

till taktisk kommunikation. Överordnat dessa förmågor skulle ubåtssäker-

heten avseende vådabekämpning förbättras avsevärt. Detta bör man dess-

utom se i sammanhanget av att vi har ubåtar som kan stanna i under-

vattensläge i upp till två veckor med hjälp av luftoberoende maskineri. Ett 

hydroakustiskt kommunikationssystem kommer att innebära möjlighet till 

ett helt nytt utnyttjande av ubåtens redan tillgängliga förmågor. 

5.2.2 Sverige och omvärlden  
I fjärde kapitlet visar jag på att Ryssland har analoga hydroakustiska 

kommunikationssystem och att de därigenom erhållit ett taktiskt, och i 

vissa fall operativt, övertag. Många av dessa system är idag föråldrade och 

har ingen eller liten kapacitet att överföra digitala signaler. Jag visar även 

på att det existerar och pågår framtagning av system för överföring av 

digitala signaler. Tillgången på information om dessa system är emellertid 

begränsad. Jag anser det dock belagt att det finns operativa system som 
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kan hantera digital information109. Jag har även visat på att vi i Sverige 

idag ligger på forskningens framkant, och att vi har möjlighet att utveckla 

ett nytt hydroakustiskt kommunikationssystem. Dessutom är det så att de 

krav på ett system som signalmiljön i Östersjön medför, är unika och 

kräver speciell anpassning för optimal effekt. Kapitlet visar även att före-

komsten av interceptsonarer som kan detektera och analysera kommunika-

tionssignaler är låg eller ingen, (jämför detta med förekomsten av radar-

signalspaning och kommunikationsspaning, där det finns en god kapa-

citet). Relaterar man detta till den storlek på meddelanden, som beskrivits 

i inledningen av detta kapitel, framgår det att tidslängden på sändningar 

kan hållas inom storleksordningen enstaka sekunder. Detta innebär att röj-

ningsrisken kan hållas låg. Dock måste det antas att så fort ett medel är 

operativt kommer motmedel att utvecklas efterhand. Det är därför viktigt 

att ligga på framkanten av teknikutvecklingen eftersom det skapar ett 

övertag och en möjlighet att bättre utnyttja sina olika förmågor. 

5.2.3 NBF och hydroakustisk kommunikation 
I ett inledande skede av införandet av NBF kommer ett hydroakustiskt 

kommunikationssystem att medverka till att inkorporera ubåt i NBF-

konceptet. Men egentligen är det bara så att ubåten ges möjlighet att bli en 

del av det befintliga taktiska kommunikationsnätet, för att uppfylla NBF-

visionen krävs det även utveckling av andra kommunikationssätt. Det är 

gällande även för övriga enheter ingående i Marinen, där man idag har ett 

fungerande sambandsnät. En hydroakustisk kommunikationsmöjlighet ger 

en ökad valfrihet och är en nödvändig del av ett mycket större koncept. Ett 

exempel på ett system som skulle passa in väl i ett NBF-koncept är det i 

fjärde kapitlet redovisade Seaweb. 

 

 

                                                 
109 Se pkt 4.2.2 
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6 Avslutning 

6.1 Svar på inledande frågeställningar 
Vilka möjligheter till taktiskt samband ger ett hydroakustiskt 

kommunikationssystem? 

 

Ett hydroakustiskt kommunikationssystem kommer att ge oss ytterligare 

en kommunikationsdimension. Geografiska begränsningar kommer att 

finnas då ljudvågsutbredning i vatten inte medger samma kommunika-

tionsavstånd som radiovågsutbredning i luft. Resultat från forskning och 

fältförsök gjorda av FOI visar att ett kommunikationsavstånd på 10-20 

landmil, med en bithastighet i storleksordningen kbit/s, är realiserbart. En 

förutsättning för detta är att ljudkanalen som uppstår under det varmare 

ytskiktet utnyttjas. Ett samband mellan långa kommunikationsavstånd och 

lägre bithastighet samt korta kommunikationsavstånd och högre bit-

hastighet föreligger. 

 

Ett hydroakustiskt kommunikationssystem ger oss möjlighet att inlemma 

ubåt i det taktiska sambandsnät som övriga Marinen utnyttjar idag. Det 

innebär att ubåt i undervattensläge kommer att kunna erhålla samma 

lägesbild som övriga enheter. Vidare gör det att order och rapporter kan 

distribueras direkt mellan enheter på ytan och ubåt. Detta kan göras under 

förutsättning att avstånden mellan ubåt och övriga enheter inte är för stora. 

Ett hydroakustiskt kommunikationssystem ger också en kommunikations-

möjlighet mellan ubåtar, likväl som det ger ytterligare en möjlig sam-

bandsväg vid kommunikation mellan övervattensfartyg. 

 

Jag visar även i kapitel 3.7 och 3.8 på situationer där ett hydroakustiskt 

kommunikationssystem skulle kunna ge andra förbandstyper i Marinen 

möjligheten till nya taktiska sambandsvägar. 
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Vilka taktiska och stridstekniska vinster ger hydroakustisk 

kommunikation? 

 

I kapitel tre redovisar jag ett antal olika situationer där nya eller för-

bättrade förmågor kommer att erhållas vid utnyttjandet av denna kommu-

nikationsdimension. Förmågorna är i allt väsentligt av taktisk eller strids-

teknisk art och de ger möjlighet till ett annat taktiskt uppträdande i ett 

antal situationer. I kapitel fyra redogörs för hur Sovjetunionen, och senare 

Ryssland, erhållit fördelar genom att använda undervattensdimensionen 

för kommunikation i Östersjön. Vidare ger jag exempel på existerande 

system och system under utveckling i övriga världen. Att det sker en 

utveckling inom området visar på att det finns fördelar med att använda 

hydroakustiska kommunikationssystem. De fördelar som jag ser som mest 

uttalade i förhållande till dagens taktik och stridsteknik redovisas nedan. 

 

•  Ett hydroakustiskt kommunikationssystem skapar bättre förut-

sättningar för lösande av ubåtjaktuppgifter. Ubåten ges möjlighet 

till samverkan med andra enheter på ett annat sätt än den gör idag. 

Ubåtens säkerhet vid vapeninsats från enheter på ytan kommer att 

öka. Tiden från det att egen ubåt upptäcker fientlig ubåt tills dess 

att vapeninsats, från enheter på eller över ytan, kan göras kommer 

att minska väsentligt. 

 

•  Ett hydroakustiskt kommunikationssystem ger ubåtar möjlighet att 

kommunicera direkt med varandra och därigenom möjlighet till 

förbandsuppträdande. 

 

•  Ett hydroakustiskt kommunikationssystem skapar förutsättningar 

för bättre underrättelseinhämtning. Tiden i aktuellt spanings-

område kommer att kunna utökas om ubåt ej behöver gå upp till 

ytan för att sända säkerhetsmeddelande. 
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•  Ett hydroakustiskt kommunikationssystem ger ytstridsfartyg 

möjligheten att kommunicera genom vattnet vid tillfällen då 

kommunikations-spaningshotet mot radiotrafik är stort. 

 

•  Ett hydroakustiskt kommunikationssystem skapar förutsättning för 

att erhålla en gemensam lägesbild på alla enheter. 

 

•  Sammantaget är den största fördelen, som utnyttjandet av denna 

”nya” kommunikationsdimension medger, den utökade möjlig-

heten att välja sambandsmedel. Detta ger en ökad handlingsfrihet 

och därigenom ges möjlighet till anpassning mot rådande hot. 

Ökad handlingsfrihet är alltid en taktisk fördel. 

 

Vilka fredsmässiga vinster finns det med att införa hydroakustisk 

kommunikation? 

 

•  Övningsutbytet vid övningar där ubåt ingår kommer att öka genom 

att möjligheten till kommunikation mellan deltagande enheter 

kommer att finnas. Ett kostnadseffektivare utnyttjande av övnings-

tid kommer att erhållas. 

 

På vilka sätt medverkar ett hydroakustiskt kommunikationssystem till att 

integrera ubåten i det nätverksbaserade förvaret? 

 

•  Ett hydroakustiskt kommunikationssystem är en delmängd av de 

system som krävs för att realisera NBF. Ubåtens unika egenskaper 

gör att förmågan att kommunicera under vattnet måste utnyttjas 

om man inte skall begränsa ubåtens uppträdande, genom att tvinga 

den till att utnyttja radiokommunikation. Förmågan att kommu-

nicera hydroakustiskt är en förutsättning för att NBF skall kunna 

genomföras fullt ut avseende ubåt. 
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6.2 Rekommendationer 
I uppsatsen framgår betydelsen av att utnyttja en så kallad ljudkanal för att 

erhålla långa överföringsavstånd. Oftast räcker det med att komma ner 

under det normalt varma ytskiktet. Det framgår även att utnyttjande av 

bithastigheter överstigande enstaka kbit/s över dessa avstånd inte ger 

robusthet. 

 

Marinen står idag inför ett anskaffande av ett nytt hydrotelefonsystem som 

kommer att ha möjlighet att överföra digitaliserad data. Detta system 

kommer i likhet med det tidigare att vara skrovfast monterat alternativt 

bestå av en enkel nedsänkbar sändtagare som kan användas då ytstrids-

fartygen inte gör framfart. Min rekommendation är att integrera detta 

system i befintliga VDS-svängare110 i Marinen. I de fall då fartygen inte är 

utrustade med VDS, exempelvis minjaktfartyg, föreslås framtagandet av 

en hydrodynamiskt utformad släpbar kropp i vilken hydrotelefonen skall 

installeras. Denna skall kunna släpas efter fartyget i likhet med en VDS. 

Här bör de smygmoder som skall finnas i detta hydrotelefonsystem särkilt 

utvärderas. 

 

Vunna erfarenheter kommer att kunna ligga till grund för framtagandet av 

ett komplett hydroakustiskt kommunikationssystem. Detta system föreslås 

baseras på den grundforskning som FOI genomfört på området. De har i 

praktiska försök baserade på egen forskning visat att det är fullt realistiskt 

att uppnå överföringsavstånd på mer än 10 mil med bithastigheter på mer 

än 1kbit/s. Vid studie av andra system såsom Deep Siren så visar det sig 

att andra har erhållit liknande resultat, dock inte med lika goda resultat 

avseende bithastigheter. 

 

 

 

                                                 
110 Variable Depth Sonar. En djupvariabel sonar som släpas efter fartyget. 
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Min avslutande rekommendation är av en mera allmän art. I ljuset av NBF 

rekommenderar jag att ett nytt tänkande måste tillföras avseende kommu-

nikation. Tråd och fiberbundet samband tycks idag vara lösning på det så 

kallade ”nätverket”, men någonstans så möter verkligheten visionen. 

Radiosambandet kommer framgent inte att minska i betydelse, framför allt 

inte för rörliga enheter i Marinen. Men radiosamband utnyttjar bara en av 

de tillgängliga dimensionerna. För att få Marinen som helhet att verka 

fullt ut i ett nätverksbaserat försvar, kommer det att vara nödvändigt att 

utnyttja undervattensdimensionen för kommunikation. 
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6.3 Områden för vidare utredning 
De krav och slutsatser rörande ett hydroakustiskt kommunikationssystem 

som presenterats i uppsatsen skall ses som ett första steg mot en ny kapa-

citet. Denna kapacitet kommer att ge nya och förbättrade förmågor av 

olika slag. De områden som det finns anledning att utreda vidare är: 

 

•  Hydroakustisk kommunikation i höga farter, hur att hantera 

dopplerproblemet. 

•  Tillämpningar och nödvändiga kapaciteter avseende hydroakustisk 

smygkommunikation. 

•  Behovet av höga datatakter och stora informationsmängder. 

•  Internationell anpassning utöver ubåtsräddning. 
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Kapitel 7 
 

FELKONTROLLERANDE KODNING 
 

7.1  Inledning 

I föregående kapitel har dataöverföring behandlats samt uttryck för bitfelsannolikheten 
pe  framtagits för olika typer av system. Den information som skall överföras från infor-

mationskällan till informationsmottagaren (se figur 1.1) består vanligen inte av binära 
symboler. Om källan är analog, t.ex. tal eller bild, måste informationen omvandlas till 
en bitström före dataöverföringen. Denna s.k. källkodning behandlas i kapitel 10. 
 
Vanligt är även alfanumerisk information (text, decimala siffror m m), varvid det krävs 
fler än två st signalalternativ. För detta ändamål finns ett antal olika sätt att representera 
de olika alfanumeriska symbolerna med ett antal binära symboler. Detta är en annan typ 
av kodning. Med n st bitar kan högst 2n  st alfanumeriska tecken kodas. Bilagorna VII 
och VIII visar ett antal olika koder. Om ingen felkontroll förekommer blir i detta fall 
den totala felsannolikheten Pe  för en överförd alfanumerisk symbol större än pe . Detta 
beror på att här måste samtliga bitar i kodordet överföras korrekt för att ingen 
feltolkning skall erhållas. Om antalet bitar per kodord (dvs per alfanumerisk symbol) är 
n st, och om felsannolikheten för de n st överförda bitarna är statistiskt oberoende, 
erhålles 
  

( )1 1− = −P pe e

n
                                                  (7.1a) 

Om pe << 1 erhålles 
P n pe e≈ ⋅                                                        (7.1b) 

 
Utan felkontroll erhålles pe  för tråd- och radioförbindelser normalt inom området 0,1 
till 10-6. I många tillämpningar måste den totala felsannolikheten Pe  vara avsevärt 
mindre istället för större som den blir enligt ovan utan felkontroll. Problemet kan lösas 
genom att på sändarsidan tillföra icke informationsbärande (redundanta) kontrollsym-
boler till informationssymbolerna. Avsikten är att man även vid ett fåtal fel i överföring-
en skall kunna tolka informationen korrekt, varvid en avsevärd sänkning av Pe  kan 
erhållas. Naturligtvis önskas P pe e<< . Resten av detta kapitel behandlar denna s.k. 
felkontrollerande kodning. Denna har en mycket stor betydelse vid kommunikation över 
störda förbindelser. Vanliga benämningar på denna typ av kodning är FEC (Forward 
Error Correction eller Control), EDC eller EDAC (Error Detection and Correction) 
eller ARC (Automatic Reconstruction Codes). 
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7.2 Shannons informationsteori 

Det grundläggande arbetet inom informationsteorin publicerades av Claude E. 
Shannon 1948. Innan dess trodde man att om man önskade en total felsannolikhet som 
skulle bli godtyckligt liten så krävdes att informationshastigheten (antalet 
informationsbärande bitar per tidsenhet) måste gå mot noll. Shannon visade att detta inte 
var nödvändigt, utan att det räckte att informationshastigheten underskred en den s.k. 
kanalkapaciteten C. Detta startade ett letande efter goda koder. Den första konstruktivt 
användbara klassen av s.k. blockkoder beskrevs 1950 av R.W. Hamming. Sedan dess har 
en imponerande utveckling skett av informations- och kodningsteorin. Vid tillämpningar 
med stora kvalitetskrav krävs långa kodord (n stort), vilket resulterar i komplicerade 
kodare och, framför allt, avkodare. Andra vanliga blockkoder är BCH-koder (Bose-
Chaudhuri-Hocquenghem) och RS-koder (Reed-Solomon). Avkodningen 
(felkorrigeringen) sker bl.a. med hjälp av återkopplade skiftregister på ett systematiskt 
sätt. Mer komplicerade system med faltningskoder, trelliskodning och turbokoder har 
blivit allt vanligare. Den intresserade hänvisas till speciallitteraturen (svårt!). Detta 
kapitel skall närmast ses som en introduktion till ämnesområdet. 
 
 
Inblandningen av kontrollsymboler innebär en sänkning av  informationshastigheten R  
(R står för rate) på överföringskanalen. Om endast k st bitar av n st är informations-
bärande (dvs n-k st kontrollsymboler bland n st överförda bitar), definieras informa-
tionshastigheten av 

R
k
n

D= ⋅          [bit/s]                                     (7.2a) 
 
där D är data(signalerings)hastigheten, dvs det totala antalet bit/s på överförings-
kanalen. Andelen bitar som är informationsbärande kallas kodens ”code rate” Rc , dvs 
  

R
k
n

R
Dc = =        [ggr]                                     (7.2b) 

 
Shannon visade således att det är möjligt att konstruera koder som ger godtyckligt låg 
total felsannolikhet så länge som informationshastigheten R är lägre än den kanalkapaci-
teten C. Detta sker genom att göra kodordslängden n tillräckligt stor. Han beräknade 
dessutom kanalkapaciteten för en överföringskanal störd av additivt vitt gaussiskt brus 
(AWGN) till 
 



7:3  
  Bilaga 1 till 19 100:2049 
  sid 3 (15) 

C B
S
N

= ⋅ +





lb 1       [bit/s]                               (7.3a) 

 
där B [Hz] är kanalbandbredden samt  
 

 
S
N

P
N B

m=
0

         [ggr]                               (7.3b) 
 
är signal-brus-förhållandet på mottagarens ingång. För den normala talkanalen med  B = 
3100 Hz erhålles  C ≈ 10,7 kbit/s om S/N = 10 dB samt erhålles  C ≈ 31 kbit/s om  S/N = 
30 dB. Naturligtvis kan man sända med högre hastigheter, men man kan då inte få en 
låg felsannolikhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.1   Binär symmetrisk kanal (BSC). 

 
Om man i ”kanalen” inkluderar modulatorn på sändarsidan och demodulatorn/detektorn 
på mottagarsidan erhålles en s.k. ”digital kanal”. Om sannolikheten för feltolkning av 
nollor och ettor är lika, samt oberoende från bit till bit,  får man en s k binär symmetrisk 
kanal  (BSC = Binary Symmetric Channel). Om datahastigheten är D och bitfelsannolik-
heten  p kan man visa att kanalkapaciteten blir  

C D p
p

p
p

= ⋅ − ⋅ − − ⋅
−









1 lb

1
1 lb

1
1

( )      [bit/s]        (7.4) 
 
Med  p = 10–2 = 1% erhålles  C ≈ 0,92⋅D. Detta innebär att minst ca 8% av de överförda 
symbolerna måste vara kontrollsymboler för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att 
genom kodning erhålla en mycket låg total felsannolikhet för Pe  överföringen. 
 
För att få en i det närmaste felfri överföring med informationshastigheter R i närheten av 
kanalkapaciteten C måste mycket långa kodord (stora n) användas, varvid framförallt 
avkodaren blir komplicerad. 

1 1 

0 0 

1 – p 

1 – p 

p 

p 
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7.3 Blockkoder 

Med en blockkod menas att för varje block om k stycken informationsbitar tillsätts (n-k) 
stycken  kontrollbitar, varvid ett s.k. kodord med totalt n stycken bitar erhålles. Sådana 
koder betecknas ofta som (n,k)-koder. 
 
 
Paritetskontroll 
Den absolut enklaste blockkoderna är s k paritetscheck, som mycket enkelt kan instru-
menteras på både sändar- och mottagarsidan (se komp i Elektronik sid 5:18). Figur 7.2 
visar som exempel en (4,3)-paritetskod. Paritets/kontroll-biten väljs på sådant sätt att 
totala antalet ettor i kodordet blir jämnt (om systemet som här använder jämn paritets-
check, udda vid udda paritetscheck). Figuren visar de 2 2 83k = =  kodorden. 
 
 
  0 0 0 0 
  0 0 1 1 
  0 1 0 1 
  0 1 1 0 
  1 0 0 1  
  1 0 1 0 
  1 1 0 0 
  1 1 1 1 
 
 
 
Samtliga kodord skiljer sig i minst två positioner. Man säger att det s k Hamming-
avståndet mellan kodorden (antal positioner där kodorden är olika) är minst två. 
Mottagaren skall för varje mottaget kodord om n = 4 st bitar räkna antalet ettor. Om 
detta antal är jämnt godtages det mottagna kodordet som riktigt, under det att kodordet 
underkänns om antalet ettor är udda (detta gäller vid jämn paritetscheck). De sanno-
likaste felen, då det uppstått ett bitfel vid överföringen (s.k. enkelfel), av de fyra bitarna 
upptäcks (detekteras)  av mottagaren. Även trebitsfel upptäcks, dock ej dubbelfel eller 
fyra fel. På mottagarsidan finns dock ingen möjlighet att avgöra i vilken bitpositon (eller 
vilka tre bitpositioner) som felet (felen) på överföringen har uppstått, dvs felet (felen) 
kan inte rättas utan bara upptäckas. 

Figur 7.2   
Paritetskontroll. 
Jämn paritet. 

paritetsbit/kontrollbit 
informationsbitar 

kodord
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Mottagaren kan då antingen ”skippa” kodordet (t.ex. skriva ”error” el. dyl. vid fjärr-
skrift) eller, vilket är det vanligaste, begära omsändning av det aktuella kodordet. 
Begärs omsändning måste det finnas en returkanal. Detta sker för de flesta system 
automatiskt, vilket kallas system med ARQ = Automatic Repeat Request. 
 
För feldetekterande koder (som paritetschecken) måste minsta Hammingavståndet d 
mellan kodorden vara d=u+1 om u st fel skall kunna detekteras (upptäckas). Vid 
paritetscheck är u=1. 
 
Skall mottagaren kunna rätta (korrigera) alla överföringar där e st fel uppstått, måste 
minsta Hammingavståndet mellan kodorden vara (tänk efter varför!) 
 

d = 2e + 1                                                            (7.5) 
 
Felkorrigerande koder kräver fler kontrollsymboler än feldetekterande koder. Dessutom 
blir den utrustning som skall korrigera felen mer komplicerad. Däremot behövs inte 
någon returkanal. Felkorrigerande koder måste användas då någon returkanal inte finns 
tillgänglig, t ex vid dataöverföring mellan rymdsond och markstation eller vid radio-
tystnad för den mottagande stationen.  
 
Antag att man vill kunna korrigera/rätta upp till e st fel och dessutom kunna upptäcka 
(detektera) upp till u st fel ( )u e> . Vid  e+1, e+2, ... , u-1, u  st fel upptäcks detta, 

varvid t.ex. återutsändning begärs, ARQ). För att klara av detta krävs att det minsta 
Hammingavståndet d mellan kodorden uppfyller (tänk efter varför!)  

d u e≥ + +1                                              (7.6) 
 
Nedan beskrivs kortfattat några klasser av blockkoder som är vanliga i moderna 
kommunikationssystem. 
 
 
Hammingkoder 
Hamming beskrev 1950 en klass av enkelfelsrättande koder, dvs med minsta Hamming-
avståndet d=3 mellan kodorden. Han visade att det för varje heltal  m > 1 finns det en 
(n,k)-blockkod med kodordslängden n m= −2 1 med m st kontrollsymboler, dvs med 
k n m mm= − = − +2 1  st informationssymboler. Man betecknar (n,k)-blockkoder med 
minsta Hammingavstånd d som en (n,k,d)-kod. Figur 7.3 visar som exempel Hammings 
(7,4,3)-kod. Då minsta Hammingavståndet mellan kodorden är tre, kan man på 
mottagarsidan välja att korrigera enkelfel, alternativt detektera både enkel- och 
dubbelfel. 
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BCH-koder 
En mycket vanlig klass av binära blockkoder utvecklades ungefär samtidigt av de tre 
forskarna Bose-Chaudhuri-Hocquenghem. Det finns många BCH-koder med samma 
längd. De med färre informationsbitar k har större minimumavstånd d, och därmed 
bättre felrättningsförmåga e. Hammingkoderna kan betraktas som specialfall av BCH-
koderna. Tabellen i figur 7.4 visar exempel på parametrarna för några BCH-koder. 
 
 
RS-koder 
En annan vanlig typ av blockkoder är Reed-Solomon (RS). Dessa är icke binära, och kan 
därför med fördel användas för dataöverföringssystem som har fler än två signal-
alternativ, t.ex. QPSK och QAM. 
 

0 0 0 0   0 0 0 
0 0 0 1   1 1 1 
0 0 1 0   1 0 1 
0 0 1 1   0 1 0 
0 1 0 0   0 1 1 
0 1 0 1   1 0 0 
0 1 1 0   1 1 0 
0 1 1 1   0 0 1 
1 0 0 0   1 1 0 
1 0 0 1   0 0 1 
1 0 1 0   0 1 1 
1 0 1 1   1 0 0 
1 1 0 0   1 0 1 
1 1 0 1   0 1 0 
1 1 1 0   0 0 0 
1 1 1 1   1 1 1 

kodord 

Ett kodord

informationsbitar    kontrollbitar 

Figur 7.3 

Hammings (7,4,3)-kod 
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n k d e 
15 11 3 1 
15 7 5 2 
15 5 7 3 
31 26 3 1 
31 21 5 2 
31 16 7 3 
31 11 11 5 
31 6 15 7 
63 51 5 2 
... ... ... ... 
63 7 31 15 
127 113 5 2 
... ... ... ... 

127 22 47 23 
127 15 55 27 
127 8 63 31 
255 239 5 2 
... ... ... ... 

255 29 95 47 
255 21 111 55 
255 13 119 59 
255 9 127 63 

 
 
Det största problemet vid felkontroll är inte att finna effektiva koder, utan att finna enkla 
sätt att instrumentera kodaren på sändarsidan och, framför allt, avkodaren på mottagar-
sidan. Utvecklingen av signalprocessorer har revolutionerat mottagarnas konstruktion. 
 
 

Figur 7.4 
Exempel på BCH-koder. 



7:8  
  Bilaga 1 till 19 100:2049 
  sid 8 (15) 

 

7.4 Interleaving 

På många typer av överföringskanaler erhålls dålig signalstyrka under vissa tidsintervall. 
Denna s.k. fading (se Fältteori, sid 5:9) är mycket vanlig på KV/HF samt på mobil-
radiokanaler. Detta resulterar i ett stort antal bitfel under dessa tidsintervall, vi får s.k. 
felskurar på dataöverföringen. För att inte få fler bitfel än felrättningsförmågan för den 
använda felkorrigerande koden tillgriper man s.k. interleaving, vilket innebär att man 
sprider bitarna i kodorden över ett större tidsintervall. Det finns ett flertal olika sätt att 
implementera interleaving, varav ett med s.k. interleavingmatris framgår av figur 7.5. 
 
 
 

1 / 1 2 / 8 3 / 15 4 / 22 5 / 29 6 / 36 7 / 43 8 / 50 
9 / 2 10 / 9 11 / 16 12 / 23 13 / 30 14 / 37 15 / 44 16 / 51 
17 / 3 18 / 10 19 / 17 20 / 24 21 / 31 22 / 38 23 / 45 24 / 52 
25 / 4 26 / 11 27 / 18 28 / 25 29 / 32 30 / 39 31 / 46 32 / 53 
33 / 5 34 / 12 35 / 19 36 / 26 37 / 33 38 / 40 39 / 47 40 / 54 
41 / 6 42 / 13 43 / 20 44 / 27 45 / 34 46 / 41 47 / 48 48 / 55 
49 / 7 50 / 14 51 / 21 52 / 28 53 / 35 54 / 42 55 / 49 56 / 56 

 
Figur 7.5   Interleavingmatris med m=7 rader och n=8 kolumner 

 
Här har m st kodord lästs in radvis, ett i varje rad, alla med längden n. Därefter sänds 
informationen kolumnvis. De första siffrorna i varje ruta anger inläsningsordningen, 
under det att den andra siffran anger utläsnings/sändnings-ordningen. Antag nu att 
skurfel inträffar i sändningspositionerna 24-32 (skuggade i figuren). Istället för att få 
dessa fel fördelade på ett eller två kodord blir de nu fördelade på alla 7 kodorden. 
Antalet fel per kodord blir i detta exempel högst 2 st. Med en dubbelfelsrättande kod 
kan vi således korrigera för skurar (upp till felskurslängden 14 i vårt exempel, tänk efter 
varför). 
 
Det behövs stora interleavingmatriser (stort interleavingdjup m) för att sprida kodords-
bitarna över en lång tid, och därmed kunna behärska en situation med långa ”fading-
dippar”. En nackdel med denna interleaving är den fördröjning som uppstår, både i 
sändare och i mottagare (där den omvända proceduren skall ske, dvs deinterleaving). 

n 

m 
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Figur 7.6 ovan hur en tidsvariabel ”skurfelskanal” med hjälp av interleaving funktions-
mässigt kan överföras till en stationär ”slumpfelskanal”. 
 

Figur 7.6   Interleavingens plats i systemet. 

Deinterleaving 

Interleaving Modulering Kodning 

Avkodning Demodulering 

Kanal 

s(t)

m(t)

Kanal med
felskurar 

Kanal approx.
med slumpfel

Information in 

Information ut 
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7.5 Hård och mjuk avkodning 

För enkelhets skull antar vi att vi har ett binärt system. Vid hård avkodning fattas först 
ett beslut för varje symbol (0 eller 1) enligt principerna med ”minsta avstånd” enligt 
kapitel 6. Detta resulterar i en bitföljd. För varje mottagen bitföljd om n st bitar jämförs 
med alla tänkbara binära kodord. Avkodaren beslutar att det kodord som har minsta 
Hammingavstånd till den detekterade bitföljden är det sända kodordet. Detta är den 
enklaste och vanligaste avkodningsprincipen. 
 
Vid mjuk avkodning däremot använder man den mottagna signalen m(t) under hela 
kodordet, och beräknar det s.k. Euklidiska avståndet [se ekv (6.3)] mellan m(t) och alla 
möjliga utsända signaler s(t) svarande mot alla 2 k  st kodord (med längden n st bitar, dvs 
under tiden nT ). Denna avkodningsprincip blir mer komplicerad, och ofta tillgrips 
någon mellanvariant - ”nästan mjuk avkodning”. I detta sammanhang används s.k. 
Viterbi-avkodning. En beskrivning av denna princip ligger utanför ramen för denna 
framställning. 
 
Mjuk avkodning är ”optimalt” på AWGN-kanalen, under det att hård avkodning är att 
föredra vid enstaka stora störningar och avsiktlig intermittent störsändning. 
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7.6 Faltningskoder 

Vid blockkodning bildar ett antal informations- och kontrollbitar ett kodord med viss 
längd n. Därefter bildas ett nytt kodord, oberoende av det föregående och det efter-
följande. Vid faltningskoder, convolution codes, däremot blandas informations- och 
kontrollsymboler kontinuerligt utan uppdelning i oberoende kodord. Vi skall försöka 
förklara principen med ett exempel, se figur 7.7. 
 

 
Figuren visar ett trestegs skiftregister (se Elektronik avsnitt 6,5) , där varje ”fyrkant” 
lagrar en bits information. Då en ny (okodad) informationsbit läses in från vänster flyttas 
de tidigare bitarna ett steg åt höger (varvid den i högra registret förloras). Därefter 
beräknas två nya bitar med hjälp av de tre senaste informationsbitarna och summe-
ringarna enligt figuren. Summationerna sker ”modulo 2”, dvs med (E)XOR-logik (se 
Elektronik avsnitt 5,2). Slutligen avläses de två genom dessa summationer erhållna 
bitarna (den översta först i vårt exempel) och bildar två bitar i den kodade bitföljden. Då 
varje informationsbit in ger två kodbitar ut blir exemplets ”code rate” Rc = 1 2/ . 
 
Skiftregistrets längd L (i exemplet är L=3) kallas kodens ”constraint length” (något 
svenskt ord finns inte i bruk). Vi inser att varje informationsbit in påverkar 2 3 6⋅ =  st 
kodade bitar ut (i allmänhet L Rc/  st). Kodningens felrättningsförmåga (vid hård 
avkodning) bestäms av kodens s.k. fria avstånd (free distance), varmed menas det 
minsta Hammingavståndet mellan två stycken möjliga kodade bitsekvenser. Koden i 
exemplet har det fria avståndet 5. För att få en bättre felrättningsförmåga måste ett större 
L användas, men tyvärr ökar avkodningens komplexitet exponentiellt med L. 
 

Okodade bitar in 
 

1   0   1   1  0  0  ... 

Kodade bitar ut 
 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 ...... 

Figur 7.7   Exempel på faltningskodare. 
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För de relativt avancerade avkodningsmetoder som används för faltningskoder hänvisas 
till speciallitteraturen. Ett viktigt begrepp i dessa sammanhang bör dock nämnas, 
nämligen s.k. Viterbiavkodning. Med Viterbiprincipen kan man utföra avkodningen 
fram till aktuell tidpunkt utan att behöva vänta tills hela den kodade bitföljden är 
mottagen. 
 
 
Faltningskodning (convolutional coding) benämns även sekvenskodning. I medeltal är 
förhållandet mellan antalet informationsbärande symboler (k st) och totala antalet 
symboler (n st) lika med k/n. I exemplet i figur 7.7 är ”code rate” k/n= ½. 
 
En fördel med sekvenskoder framför blockkoder är att ingen ”blocksynkronisering” 
behövs. En annan fördel är att det, med hjälp av Viterbiprincipen, blir relativt enkelt att 
utföra den (för AWGN-kanalen) effektiva mjuka avkodningen. 
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7.7 Länkade koder 

Istället för att använda en avancerad felkontrollerande kod kan man använda två (eller 
flera) enklare koder, och ändå uppnå samma resultat men med mindre komplicerad 
avkodning. Detta kallas länkad kodning eller kombinationskodning (concatenated 
coding). Ofta är den första (yttre) koden en blockkod (ofta RS-typ) och den andra (inre) 
koden en faltningskod. Däremellan sker vanligen även en interleaving, se figur 7.8, som 
även visar de nödvändiga stegen på mottagarsidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yttre 
kodning 

Inter- 
leaving

Inre 
kodning

Modu- 
lering 

Yttre av 
kodning 

Deinter-
leaving

Inre av- 
kodning

Demodu- 
lering 

Kanal

Figur 7.8   Länkad kodning, concatenated coding. 

s(t) 

m(t) 

Informations- 
bitar  in 

Informations- 
bitar  ut 
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7.8 Turbokoder 

Nya metoder för felkontrollerande kodning som hamnar nära Shannons teoretiska 
gränser för vad som kan uppnå kallas turbokoder. Det finns ett antal olika varianter, de 
flesta mer eller mindre obegripliga! De bygger på en kombination av ett antal koder 
samt interleaving. Länkade koder enligt avsnitt 7.7 kan betraktas som ”serially 
concatenated codes - SCC”, under det att turbokoder kan betraktas som ”parallell 
concatenaded codes - PCC”. Figur 7.9 visar ett exempel på hur kod 1 verkar på 
informationsbitarna, under det att kod 2 verkar på informationsbitarna efter interleaving. 
Till modulatorn för utsändning går de båda kodade bitströmmarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Många Turbokoder med stort ”interleavingdjup” uppvisar egenskaper väldigt nära de 
teoretiska gränser som Shannon visade 1948! 
 

Kod 1

Kod 2

Interleaving

Okodade
data in  

Kodade
data ut 

Figur 7.9   Exempel på turbokodning. 
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7.9 Trelliskodad modulering 

För en given informationshastighet innebär kodningen att datahastigheten på kanalen 
ökar med faktorn n k Rc/ /= 1 . Bibehålls moduleringsprincipen erhålls en bandbredds-
ökning med samma faktor. Detta är inte önskvärt för bandbreddsbegränsade system som 
t.ex. telefonikanalen (300-3400 Hz). Ett sätt att förbättra situationen är att använda s.k. 
Trelliskodad Modulering (TCM = Trellis Coded Modulation) där den felkontrollerande 
kodningen och moduleringen sker i ett och samma steg utan bandbreddsökning. 
 
Grundprincipen för TM kan förenklat beskrivas i två steg: 
 
- Antalet möjliga signalalternativ utökas utan att öka bandbredden, t.ex. genom att 
   utöka från QPSK (4-PSK) till 8-PSK (med samma symboltid). 
- Utnyttja den ökade valfriheten för att genom kodningen se till att bara använda 
   sekvenser som ger stort Euklidiskt minimumavstånd.  
 
För en närmare beskrivning av de relativt komplicerade kodnings- och avkodnings-
principerna hänvisas till speciallitteraturen. 
 
Trelliskodad modulering används bl.a. i CCITT-standardmodemen V.32bis och V34. 
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Kapitel 8 
 

BANDSPRIDNINGSTEKNIK 
 
 

8.1  Inledning 

Jämfört med AM (kapitel 3) ger FM (kapitel 4) en störundertryckningsförmåga vid brus-
störning, detta på bekostnad av en ökad bandbredd. Tanken bakom system med band-
spridning, spread-spectrum-systems (SSS eller SS), är att på sändarsidan åstadkomma en 
bandbreddsexpansion med en metod/kod som inte kan förutses/efterliknas av en 
störsändare eller ”tjuvlyssnare”. Däremot är metoden/koden känd på ”den legala” 
mottagarsidan, som därmed kan återbilda den ursprungliga informationsbärande smal-
bandiga signalen. Dessa ”pseudo-noise sequences” (PN) är nyckeln till alla bandsprid-
ningssystem. Både inom det civila och militära kommunikationsområdet pågår en snabb 
utveckling mot bandspridningssystem. I kommande avsnitt skall vi behandla system 
med frekvenshopp (FH = Frequency Hopping) samt direktsekvens (DS = Direct 
Sequence). 
 
De främsta motiven för bandspridningssystem är 
- god störsäkerhet (militära tillämpningar redan på 1940-talet), 
- bra vid flervägsutbredning/fading, 
- hög kapacitet/bra frekvensutnyttjande/många samtidiga användare (CDMA). 
 
Den främsta nackdelen är naturligtvis den ökade komplexiteten. 
 
Vi börjar med att beskriva den relativt enkla FH-SS-tekniken och övergår sedan till den 
teoretiskt mer komplicerade DS-SS-tekniken. 
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8.2 Frekvens-hopp-teknik, FH-SSS 

Med hoppfrekvens menas att sändaren byter bärvågsfrekvens med täta tidsmellanrum, 
varvid naturligtvis mottagaren synkront måste ”hänga med” vid frekvensbytena. Detta 
framtvingar bredbandig störsändning (dvs ineffektiv störning) om frekvensbytena sker 
så snabbt att störkällan inte hinner att ”lyssna” och följa med vid frekvensändringarna. 
Om en störsändare sprider sin störeffekt jämnt fördelad över hela frekvensområdet (med 
bredden Btot ) blir mottagarens signalbehandlingsvinst, ”processing gain” ( Km  i kap 11), 
 

PG
B
B

tot

m
≈      [ggr]                                           (8.1) 

 
där Bm är mottagarens ”momentana” mottagarbandbredd. Om störningen i detta fall inte 
får tillräcklig verkan bör störeffekten förläggas till endast en del av frekvensområdet. På 
så sätt åstadkoms bitfel i överföringen åtminstone då hoppen sker på de störda frekven-
serna. Det går att härleda relativt enkla uttryck för ”optimal” störning, men detta ligger 
något över målsättningen för denna framställning. 
 
För att klara av att vissa frekvenser i ett FH-system blivit utstörda implementeras alla 
moderna bandspridningssystem med felkorrigerande kodning (FEC) enligt kapitel 7. 
 
Med långsamt FH menas att man sänder flera symboler per frekvens, under det att 
snabbt FH innebär att flera frekvenshopp sker under en symboltid. Vid mycket snabba 
frekvensbyten (ca 5000 à 10000 per sekund) kommer även gångvägstiden för vågutbred-
ningen från sändaren till mottagaren att få en viss betydelse, vilket försvårar 
mottagarens synkronisering. Redan 1980 fanns FH-system med 77 kHz hoppfrekvens 
(U.S.).  Man räknar med att nå hopphastigheter på hundratals kHz i framtiden. 
 
 
I samband med frekvenshoppande radar förekommer benämningen frequency agility – 
frekvensrörlighet. 
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Figur 8.1   FH-system med två användare. 

 
 
I frekvenshoppande fleranvändarsystem, FH-CDMA, Frequency Hopping Code Division 
Multiple Access, använder de olika sändar-mottagar-paren olika hoppmönster (hopp-
koder). Figur 8.1 visar ett exempel där de två sändarna använder samma frekvenser och 
bandbredder, men stannar olika lång tid på varje frekvens. I figuren bortses från den 
tidslucka som måste finnas vid varje frekvensbyte för att ge tid för sändarens och motta-
garens oscillatorer att stabilisera sig på den nya frekvensen. Naturligtvis kan det inte 
undvikas att de ibland hoppar på samma frekvens samtidigt, varvid en ökande 
felsannolikhet erhålls. Ju fler användarpar som är aktiva, desto större blir ”kollisions-
risken”, vilket resulterar i en ökande felsannolikhet. Även detta problem löses 
naturligtvis med felkorrigerande kodning (FEC). 
 

tid
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8.3 Direkt-sekvens-teknik, DS-SSS 

Figur 8.2 visar grundprincipen för direkt-sekvens-teknik, DS-SS(S) = Direct Sequence 
Spread Spectrum (System). Den smalbandiga informationssignalen x(t) multipliceras på 
sändarsidan med en bredbandig s.k. spridningsfunktion  p(t). Denna alstras ur en lång 
följd av binära ettor och nollor (skapade t ex genom återkopplade skiftregister, se 
Elektroniken. Vi betraktar för enkelhets skull den grundläggande principen med hjälp av 
ett basbandssystem, dvs vi bortser från en uppblandning i frekvens på sändarsidan och 
motsvarande nedblandning på mottagarsidan. Vi betecknar bandbredderna för x(t), p(t) 
och störningen n(t) med  W, Bp  respektive BJ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.2   Grundprincipen för bandspridningsteknik med direkt-sekvens-teknik. 
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Den utsända signalen i figur 8.2 är 
s(t) = x(t)⋅p(t)                                         (8.2a) 

 
Störningen n(t) lägger naturligtvis sin effekt inom kanalbandbredden enligt figur 8.2, 
dvs 
 

 0 < < +B B WJ p                                        (8.2b) 
 
Den mottagna signalen blir 

m(t) = s(t) + n(t) = x(t)⋅p(t) + n(t)                            (8.2c) 
 
Först multipliceras denna med exakt samma spridningsfunktion p(t) som använts på 
sändarsidan, vilket ger 

z(t) = m(t)⋅p(t) = x(t)⋅p2(t) + n(t)⋅p(t)                             (8.2d) 
 
Observera att detta kräver att mottagaren har tillgång till en kopia av den använda sprid-
ningsfunktionen p(t), både till form och tid (synkronisering). Figur 8.3 ger exempel på 
kurvformer (fortfarande på basbandet, dvs utan upp-modulering till aktuell bärvågs-
frekvens. I verkliga bärvågssystem skall s(t) enligt figuren modulera en bärvåg, t ex  för 
att åstadkomma ett binärt fasskift, BPSK). 
 
Här gäller att  x(t)⋅p2(t) = x(t)  ty p2(t) = 1, dvs 
 

z(t) = x(t) + n(t)⋅p(t)                                           (8.2e) 
 
z(t) innehåller således den lågfrekventa delen, ”önskesignalen” x(t). Denna återbildade 
smalbandiga signal passerar lågpassfiltret (LP). För stördelen n(t)⋅p(t) erhålles däremot 
en ytterligare spektrumbreddning enligt figurerna, vilket innebär att endast en mindre 
del av störningen passerar genom LP. Multiplikationen med p(t) på mottagarsidan ger 
tydligen två effekter: dels komprimeras det från den  ”legala” sändaren breddade 
spektrumet till det ursprungliga frekvensområdet [0,W], dels störsignalens spektrum 
över ett ännu större frekvensområde, vilket medför att endast en liten del av störeffekten 
når mottagarens utgång. Resultatet blir att 
 

( / ) ( / )S J S Jut in>>                                     (8.3) 
 
Hela principen förutsätter att störsändaren inte har tillgång till den använda spridnings-
funktionen p(t). 
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Figur 8.3   Exempel på kurvformer på basbandet vid PN-modulation, DS-SSS. 

 
Huvuddelen av störningen spärras av LP-filtret på mottagarutgången i figur 8.2, under 
det att den nu lågfrekventa önskesignalen passerar LP. Signalbehandlingsvinsten, 
”Processing Gain PG”, blir 

PG
B B

W
B
W

T
T

p J p b

c
≈

+
> ≈       [ggr]                     (8.4) 

 
där Tb  är tiden per informationsbit och Tc  är den s.k. chiptiden för spridningssignalen 
p(t), se figur 8.3. PG motsvarar faktorn Km  i avsnitt 11.1. Vi ser från olikheten i ekv. 
(8.4) att det bästa störsändaren kan göra, fortfarande förutsatt okänd spridningskod, är 
att använda liten störbandbredd BJ . 
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 I ett fleranvändarsystem måste flera sändare↔mottagare kommunicera över samma 
frekvensområde samtidigt. De olika sändar-mottagar-paren använder då olika koder, 
varmed menas de följder av binära ettor och nollor som bestämmer spridnings-funk-
tionerna p(t). De olika koderna skall då vara så okorrelerade/ortogonala som möjligt, 
varmed menas att  

p t p t dt1 2( ) ( )⋅ +∫ τ                                      (8.5) 
 
skall vara litet för alla τ. Sådana fleranvändarsystem benämns DS-CDMA, Direct 
Sequence Code Division Multiple Access. Om koderna är okorrelerade blir undertryck-
ningen av de andra användarna enligt ekv (8.4). De konventionella FDMA-systemens 
frekvensplanering blir för CDMA-systemen ersatt av kodplanering, dvs distribution till 
användarna av ”bra” koder. Namn inom denna kodningsteori, värda att nämna, är bl.a. 
Gold, Walsh, Kasami och Barker. 
 
En intressant fördel med CDMA-system är att man kan utnyttja reflexer på ett positivt 
sätt, detta förutsatt att de olika vågutbredningsvägarnas tidsfördröjningar skiljer sig åt 
med mer än chiptiden Tc . För en förklaring av hur dessa s.k. Rake receiver (rake ≈ 
kratta) fungerar hänvisas till speciallitteraturen. 
 
Tredje generationens mobilradiosystem, UMTS (Universal Mobile Telecommunication 
System), kommer att använda s.k. WCDMA (där W står för ”wideband”). Chip-
hastigheten blir ca 4 Mcps (cps = chip per sekund), dvs med chiptiden Tc  ca 0,25 µs. 

Moduleringsmetoden blir QPSK. Då datahastigheten kommer att kunna varieras från 
maximalt cirka 2 Mbit/s ned till cirka 16 kbit/s varierar Processing Gain mellan cirka 4 
ggr (6 dB) och 500 ggr (27 dB). 
 
Ytterligare en intressant möjlighet öppnar sig med DS-SSS, nämligen möjligheten till 
”smygradio” (stealth radio). Principen är enkel: Gör bandspridningen så stor att 
spektraltätheten/effekttätheten [W/Hz] från sändaren hamnar långt under brusnivån 
F kTtot 0  [W/Hz] hos den mottagare som man inte vill bli upptäckt av! 
 
Slutligen kan påpekas att DS-SS används i satellitnavigationssystemet GPS (Global 
Positionig System). Finessen är dels att mätning av satellitsignalernas ankomsttid (och 
därmed avstånd) kan ske med samma storleksordning som chiptiden, dels att koderna 
kan hållas hemliga för obehöriga. 
 
Med hybridsystem menas blandningar av olika metoder, t ex DS-BPSK + FH. Detta ger 
ännu större bandspridning och därigenom bättre störskydd, naturligtvis på bekostnad av 
en klart ökad komplexitet. 
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Akronymlista 
AM Amplitude Modulation (amplitudmodulering) 
ASK Amplitude Shift Keying 
Beff Bandwidth effectivity (bandbreddseffektivitet) 
BER Bit Error Rate (bitfelssanolikhet)  
BPSK Binary Phase Shift Keying 
dB Decibel 
DPSK Differential Phase Shift Keying 
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum 

(direktsekvensspridning) 
ELF Extreme Low Frequency, 
FAS Flank Array Sonar (passiv skrovsidemonterad sonar) 
FFT Fast Fourier Transform 
FH Frequency Hopping (hoppfrekvens) 
FM Frequency Modulation (frekvensmodulering) 
FRA Försvarets Radioanstalt 
FSK Frequency Shift Keying 
HF High Frequency 
ISI Inter Symbol Interference (Intersymbolinterferens) 
kHz Kilohertz 
LF Low Frequency 
M 1852 meter, nautisk mil eller distansminut i dagligt 

tal) 
MASK Multiple Amplitude Shift Keying 
MFSK Multiple Frequency Shift Keying 
MGK Maskinkrypto Gemensam typ Kalle (kryptoutrustning 

utnyttjad i Marinen) 
MPSK Multiple Phase Shift Keying 
NBF Nätverksbaserat försvar 
PM Phase Modulation (fasmodulering) 
PSK Phase Shift Keying 
QAM Quadrature Amplitude Modulation 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying 
SIS Signalspaning 
S/N Signal-brus förhållande (svensk förkortning för SNR) 
SNR Signal to Noise Ratio (signal-brus förhållande) 
SSB Single Sideband Modulation 
TAS Towed Array Sonar (passiv släpsonar) 
TCM Trellis Coded Modulation (Trellis kodad modulering) 
UAV Unmanned Aerial Vehicle (obemannad flygande 

farkost) 
UHF Ultra High Frequency 
UUV Unmanned Underwater Vehicle (obemannad 

undervattensfarkost) 
VDS Variable Depth Sonar (aktiv släpsonar) 
VLF Very Low Frequency 
 


