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Shortstop Electronic Protection System. 

 
___________________ 

 
Slutet för dagens och framtidens radarbaserade zonrör ? 

 
Krigshistorien har visat otaliga exempel på kampen mellan medel och motmedel och detta arbete beskriver ett av de 
senaste inslagen i denna envig. Motmedlet kallas Shortstop Electronic Protection System (SEPS) och är framtaget för 
att möta radarbaserade elektroniska zonrör. Syftet med uppsatsen har varit att få en ökad förståelse för systemet och att 
utröna om det klarar kraven som ställs av en svensk amfibisk insatsstyrka (ATU) i en framtida internationell 
fredsoperation. Inledningsvis konstateras att behovet av ett skydd mot radarzonrör existerar i vald hot-, och 
förbandsmiljö samt att kraven på motmedlet innefattar mycket hög prestanda på bl.a. reaktionstider och autonomitet.  
Radarzonrören har en mängd olika förmågor där de modernare mer avancerade zonrören innefattar olika typer av 
störskydd. Dessa skydd består i huvudsak av olika typer av tröskelskydd kombinerat med en sen öppningstid i granatens 
bana. Under framtagning är också radarzonrör med icke-repetitiva signaltyper och mer avancerade störskydd.  
SEPS teknik för att möta radarzonrör är att med snabb responstid och vilseledande, koherent, repeterstörningsteknik 
producera tillräcklig effekt inom radarzonrörets mottagarbandbredd och därmed få granaten att brisera i förtid. 
Systemet är passivt och endast aktivt vid konstaterat hot, vilket realiseras med ett så kallat hotbibliotek där upptäckt 
signal korreleras och identifieras. Utrustningen finns i såväl rörliga som stationära konfigurationer, vilka möter 
förbandets krav på varierande uppgifter och uppträdande. Det konstateras att SEPS har kapacitet att 
signalbehandlingsmässigt möta alla typer av repetitiva signaler från ett radarzonrör med CW-, FMCW- och 
pulsdopplerteknik, men att utrustningen inte bedöms klara framtida radarzonrör med icke-repetitiva signalformer. 
Avslutningsvis konstateras att SEPS till övervägande del uppfyller valt typförbands krav på ett komplementskydd mot 
radarzonrör inom ramen för vald hotmiljö och tidsram och att det nedbringar effekten av fientlig eld med minst 50 %.  
            
Nyckelord: SEPS, radarzonrör, elektroniska motmedel, vilseledande repeterstörningsteknik, ATU. 
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Shortstop Electronic Protection System. 

 
___________________ 

 
The end of today’s and future proximity fuses? 

 
During the history of war there has been numerous examples of the battle between measures and countermeasures. This 
thesis investigates one of the latest contributions to this age-old streif. It is called Shortstop Electronic Protection 
System (SEPS) and its main purpose is to counter proximity fuses based on radar technology. The overall aim of the 
thesis has been to obtain further understanding about its capabilities and to conclude if it has enough positive features to 
meet the standards needed for an amphibious task unit in a future international peace operation. By way of introduction 
it is concluded that there is a need of a protection system against proximity fuses in the scenario and unit-environment 
studied. Requirements include a highly autonomous and quick configuration. Radar-based proximity fuses have a wide 
range of capabilities, though they vary considerable according to their construction date, where modern fuses usually 
contain different means of countermeasures. These countermeasures mainly consist of different threshold techniques 
and late radar transmissions.  Future technology will forward possibilities to use non-repetitive signals and mm-
wavelengths. SEPS ways of handling these fuses consists of a quick response time with deceptive repetitive jamming 
within the appropriate power spectrum of the fuse signal thus initiating the grenade ahead of time. Furthermore it is a 
passive system and is only activated upon identified threat signals, which is being realised with a signalcorrelation. The 
system is available both as stationary as well as mobile units. It is concluded that SEPS has the capability to counter all 
kind of repetitive signals from proximity fuses that include CW-, FMCW and pulsdoppler radar signals with a repetitive 
mode. The main conclusion states that SEPS fulfil the requirements posed by the unit and threat studied against 
proximity fuses within the studied timerange of ten years. It will reduce casualties by as much as 50 % if used in a 
peace operation against an enemy with conventional weapons. 
It is concluded that SEPS will not be able to meet future proximity fuses using non-predictable waveforms. 
            
Keywords: SEPS, proximity fuses, ECM, deceptive jamming, ATU. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Krigföringen har genom århundradena karaktäriserats av att nya motmedel tagits fram 
för att möta den senaste utvecklingen av vapen. Ett exempel på detta är stridsvagnen 
som togs fram under första världskriget för att möta hotet från kulsprutorna. Envigen 
benämns kampen mellan medel och motmedel, och detta arbete beskriver ett av de 
senaste inslagen i denna kraftmätning. Motmedlet består av ett elektroniskt system 
mot verkansdelar med elektroniska radarbaserade zonrör, vilket utvecklats av ett 
företag i USA. Det kallas Shortstop Electronic Protection System (SEPS) och har som 
övergripande funktion att få granater att brisera på ett ofarligt avstånd från trupp och 
materiel. Arbetet inriktar sig främst på att beskriva och analysera SEPS i syfte att 
förstå dess funktion och se om det klarar kraven som ställs i en tänkt framtida militär 
miljö.  
 
Tanken inför uppsatsen och den följande insikten om behovet att förbättra skyddet för 
våra förband väcktes bl.a. av följande citat från Försvarsmaktens perspektivplanering 
2002. Understrykningar i citatet är gjorda av uppsatsförfattaren. 
  

”Hotutvecklingen visar på ett behov av att vidta skyddsåtgärder i ett 
betydligt bredare spektrum än tidigare. De allt kortare tiderna från upp- 
täckt till bekämpning kräver en vidgad syn på överlevnad och 
motståndskraft. Skydd av förband och funktioner skapas genom en 
kombination av signaturanpassning, vilseledning, rörlighet samt ut- 
nyttjande av sensoraktiverade och ballistiska skydd ”[6].  

 
 
Vid beslutet att analysera SEPS i en framtida militär miljö så föll valet på ett förband 
som är under utveckling för att insättas i framtida internationella operationer. Detta 
förband är den svenska amfibiebrigaden med dess kommande internationella 
komponent som benämns Amphibious Task Unit (ATU). Förbandet innehar en unik 
förmåga att uppträda i övergången mellan hav och land och bedöms spela en viktig 
roll i ett brett spektra av konfliktnivåer i framtida internationella insatser. Denna 
mångsidighet av utmaningar kräver en god förmåga att agera avseende rörlighet, 
verkan och skydd. Svagheterna som diskuterats gällande denna aspekt är förbandets 
kapacitet att skydda sin personal och utrustning mot splitterverkande stridsdelar. Ett 
motmedel, som är under utveckling, är ett starkare mekaniskt pansar. Nackdelen med 
pansaret är att det inte ger förbandet ett heltäckande skydd. Dels finns det uppgifter 
som kräver att truppen måste lämna sin båtar och fordon. Dels finns där sådan 
utrustning, som inte till fullo går att pansarbekläda, t.ex. vital lednings- och 
kommunikationsutrustning. Tanken på ett komplement till ett pansarskydd förefaller 
därför naturligt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för ett specifikt elektroniskt 
motmedelssystem, SEPS, avseende dess funktion och prestanda. Arbetet syftar också 
till att utröna om dess egenskaper är fördelaktiga nog för att ingå som en komponent i 
en svensk internationell operation genom att värdera det i en given förbands- och 
hotbildsmiljö. 

 
Frågeställningar 
 

•  Vilka generella krav ställer vald hotbild och förbandstyp på komplementskydd 
i form av elektroniska motmedel mot radarzonrör? 

•  SEPS är i första hand avsett för att motverka radarzonrör – Vad har dessa för 
generell funktion och prestanda? 

•  Hur ser SEPS huvudsakliga funktion ut och vad har det för prestanda? 
•  Uppfyller SEPS valt förbands eventuella behov av ett motmedelssystem?  
•  Hur bör fortsatt arbete inriktas? 

 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Arbetet omfattar endast ett system, SEPS, på grund av dess unika position avseende 
elektroniska motmedel mot zonrör för mark- och sjömål. Det finns ytterligare ett 
system som utvecklats i Ryssland, SPR-2, men detta system går inte att värdera då 
tillgängligt material om detta i praktiken är noll.  
 
I övrigt avgränsas ämnet avseende förbandstyp, hotmiljö samt tidsomfång.  
 
Valet av förbandstyp, amfibiebrigadens internationella komponent, ATU, motiveras 
med att det står på gränsen till att medtas i den skara förband som är aktuellt för 
anmälan till det internationella styrkeregistret [6]. Fler än ett förband är heller inte 
görligt att studera då antalet parametrar bedöms bli för många i detta arbete. Arbetet 
omfattar också bara radarzonrör mot markmål och sjömål eftersom det är i dessa två 
dimensioner som en ATU huvudsakligen verkar i. 
 
Arbetet avgränsas vidare till en hotmiljö med en internationell fredsframtvingande 
operation i en tänkt fiktiv miljö. Denna beskrivning bygger på försvarsmaktens 
strategiska typsituationer (STS) i sin uppbyggnad och sitt omfång. Typsituationen 
som används är tänkt att ge en bild av en realistisk miljö och hotbild.  
 
Tidsmässigt kommer resonemanget röra sig från och med år 2004, då det är tänkt att 
en ATU skall kunna verka internationellt, och ca tio år framåt. Detta motiveras med 
att aktuellt motmedelssystem finns operativt idag och att det om tio år troligtvis 
utvecklats till ett mer avancerat eller mångsidigt system. Vald STS beskriver ett 
scenario som ligger i slutet av vald tidsperiod men bedöms ändå relevant. 
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1.4 Disposition 
 

  
 

Bild 1. Disposition. 
 
Arbetet är indelat i olika moment enligt bild 1. Inledningsvis ges en kort bakgrunds-
beskrivning för att sätta in läsaren i ämnet. Därefter beskrivs en taktisk/teknisk hot- 
och miljöbild samt en motsvarande beskrivning av valt typförband med slutsatser 
beträffande behovet av skydd. Hotbilden och miljöbeskrivningen grundar sig dels på 
en specifik STS till sitt omfång och innehåll samt dels av militära framtidsvisioner. 
Förbandet beskrivs till sin helhet genom dess Preliminära Taktiska och Ekonomiska 
Målsättning (PTOEM amfstri) [14], vilken är en beskrivning av kraven på förbandets 
förmågor och organisation.  
 
Vidare ges en redogörelse av hotet som valt system skall verka mot; nämligen 
radarzonrör. Materialet ger en bild av olika typzonrörs tekniska funktioner och är ett 
underlag för beskrivningen och förståelsen för SEPS tekniska funktion.  
 
Nästa moment presenterar en teknisk beskrivning av SEPS. Detta görs genom en 
analys av tillgängliga tekniska data samt genom beskrivningar av grundläggande 
fysiska förhållanden och tillförskansad kunskap från zonrörsbeskrivningen. 
Slutsatserna i denna del skall spegla systemets prestanda, funktion och dess för- och 
nackdelar.  
 
I sista delen av arbetet genomförs en jämförelse av tidigare dragna slutsatser. Detta 
sker dels i form av beräkningar på systemets prestanda dels på en jämförelse mellan 
prestanda och krav ställda av hotmiljön och ATU kontra SEPS förmåga. 
Kvarvarande frågor lämnas som förslag till fortsatt arbete.   
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2. Hotbild och typförband 
 
 
2.1 Allmänt 
 
Hotbilden och typförbandets krav på komplementskydd ger en inramning mot vilka 
typer av hot och därmed vilka prestanda som krävs av SEPS. 
 
 
2.2  Perspektivplanen, rapport 6  
 
Perspektivplaneringens årsrapporter ger en kontinuerlig och uppdaterad bild av hur 
läget i vår omvärld ser ut. Denna sträcker sig över ett längre tidsperspektiv än arbetets 
avgränsning, men den långsiktiga inriktningen bedöms ändock som relevant för detta 
arbete då strävan är att gå i rätt riktning avseende utveckling av nya system.  
Rapport 6, [6], vilken är den senaste, pekar särskilt på framtida asymmetriska och 
alternativa hot. Asymmetriska hot skall här läsas som opredikterbara och oväntade 
hot. Beskrivningen innebär att våra skyddssystem måste ha en förmåga att möta en 
motståndare som angriper oförutsett i såväl tid och rum som metod. Inbegripet i detta 
är bl.a. en förmåga att möta olika hotriktningar och att skydda över stor yta, eller 
åtminstone den yta som förbandet har i terrängen. Systemet bör också ha möjlighet att 
snabbt kunna möta uppdykande hot, då dessa kan uppträda dygnet runt. 
 
Opredikterbarheten i angriparens metoder ställer också krav på att SEPS är 
anpassningsbart till olika vapensystem. Detta krav innebär antingen att systemet skall 
kunna förprogrammeras mot ett eller flera upptäckta hot eller att det autonomt kan 
möta olika typer av vapen. Eftersom rapporten också visar att utvecklingen av olika 
sensorer för spaning på stridsfältet accelererat blir passivt uppträdande eller agerande 
med mycket låg profil en viktig parameter i systemets kravspecifikation.  
 
Rapporten beskriver även de ökade kraven på reaktionstider i framtiden och att dessa 
är vitala för förbandens överlevnad och motståndskraft. Eftersom kraven ständigt ökar 
bör förbandets skydd vara uppgraderingsbart i syfte att följa med hotutvecklingen, till 
exempel genom mjukvarubaserade system eller modulsystem där komponenter som 
blivit föråldrade kan bytas ut. 
 
Slutligen beskrivs [6, sid. 82] de framtida kraven på samverkan med andra aktörer 
internationellt och nationellt, vilka bland annat omfattar skydd av civilbefolkning och 
infrastruktur. Innebörden av detta är att SEPS bör ha förmåga att skydda mer än det 
egna förbandet i form av bland annat byggnader, broar samt flyktingläger. 
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2.3 Strategisk Typsituation (STS) 
 
Modellen för strategisk typsituation [15] är hämtad från Högkvarterets strategi-
avdelning. Den är förvanskad avseende vissa delar av inramningen på grund av 
sekretess men är till dess betydelsefulla delar för detta arbete intakt, varför underlaget 
som slutsatser dras av kan anses vara relevant. Vald STS omfattar en hotbilds-
beskrivning av en fredsoperation i Europas utkanter inom FN:s ram och som tids-
mässigt ligger i bortre delen av arbetets avgränsning, kring år 2014. Dock så är dess 
innehåll till stor del jämförbar med dagens fredsoperationer varför den bedöms vara 
användbar.  

 
Underlag typkonflikt  
 
Följande uppgifter kan vara relevanta exempel för en ATU i en fredsoperation enligt 
STS. Uppgifterna skiljer sig åt avseende dess komplexitet vilket speglar ett brett 
spektra av krav på förbandet. 

 
- Stoppa våldsupptrappning. 
- Upprättande av Zone of Separation (ZOS). En ZOS innebär att all verksamhet 

eller närvaro inom området, av någon inblandad part, är förbjuden, förutom den 
part som innehar FN-mandatet. 

- Avväpning av beväpnade grupperingar. 
- Patrullering och bevakning av såväl sjö- som landterritorium. 
- Omhändertagande och skydd av flyktingar samt eskort av viktiga personer. 

 
 
Hotbild i strategisk typkonflikt  
 
Den strategiska typkonflikten delar in hoten i reguljära och irreguljära militära 
enheter. De reguljära förbanden innehar till största delen konventionella vapensystem 
såväl bland flyg-, mark-, som sjöstridskrafter. Irreguljära förband består av gerilla-
enheter och globala terrorister vilka har en annan profil avseende vapen och angrepps-
sätt. I tabell 1 nedan framgår de dominerande dragen hos hoten som de framställs i 
vald STS. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Hotbeskrivning i vald STS [15]. 
 

Typstridskrafter Uppträdande Funktion Förmåga Vapensystem 
Marinstridskrafter. Enskilt/rote. Ytattack/eskort/ 

kustbevakning. 
Konventionella 
räckvidder och 
precision. 

Mark- och sjömålsartilleri. 
Mark- och sjömålsrobotar. 

Flygstridskrafter. Rote/grupp. Jakt/attack. Konventionella 
system. 

Jaktrobotar. 
Konventionella bomber. 

Markstridskrafter. Mekaniserade bataljoner eller 
mindre fristående kompanier. 

Anfall/försvar. 
Bevakning. 

Kvantitativa och 
kvalitativa 
begränsningar. 

Artilleri 15,5 cm kaliber. 
Granatkastare. 
Stridsvagnar samt 
pansarskyttefordon. 

Gerillaförband. Små enheter med indirekta 
angreppssätt. Angriper sällan 
motpartens starka delar. 

Plötsliga, 
hastiga, överfall. 
 

Lågteknologiska 
vapensystem. 
Stor rörlighet. 

Granatkastare.  
Pansarvärnsrobot. 
Luftvärnskanon 40mm. 

Globala 
terrorister. 

Asymmetriska angreppssätt. Opredikterbara. Kvalificerade 
stridsmedel  
i liten skala. 

Markrobot med multisensorer. 
Massförstörelsevapen. 
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Av STS och tabell 1 visas att hoten främst kommer från konventionella och indirekta 
vapensystem och att de kvantitativt största hoten huvudsakligen kommer från artilleri, 
granatkastare och till del från robotsystem, speciellt då förbandet är i bas, uppträder 
landnära eller på land. Även om vapnen är konventionella så finns det ett brett spektra 
av dessa varför skyddet måste vara avpassat att klara flera olika hot samtidigt eller i 
en följd. 
 
Innebörden av att det finns enheter med högteknologiska vapen är att ett skydds-
system måste kunna hantera såväl äldre som modernare hot och att det även är 
uppgraderingsbart mot nya hot. De ickereguljära enheterna uppvisar också ett upp-
trädande som kräver att SEPS har förmågan att uppträda autonomt och under långa 
tidsperioder. Förbandets alla delar måste skyddas, inte bara de som bedöms vara 
viktiga, eftersom häri ligger kärnan i dessa enheters angreppssätt; att undvika vår 
militära styrka. Yttäckning över stor yta är därför av vital betydelse. 
 
 
2.4 ATU, Allmänt 
 
Försvarsmakten skall organisera en amfibisk snabbinsatsstyrka för deltagande i freds-
främjande och humanitära multinationella och multifunktionella operationer från 
2003-12-31. Styrkan skall bestå av en flexibelt sammansatt stridsgrupp, en ATU om 
ca 410 man. Denna del av arbetet är tänkt att ge en bild av valt förband samt att kort-
fattat analysera dess generella behov av skydd i vald hotmiljö på förbandsnivå. Alla 
utdrag från beskrivningar av förbandet har anknytning till förbandets förmåga att 
skydda sig mot olika hot och härrör från PTOEM amfstri [14], vilken fastställdes 
2001-11-22.  
 
Stridsgruppen är en del av typförbanden amfibiebrigad och amfibiebataljon och skall 
förknippas med sin speciella miljö – kustzonen. Stridsgruppen uppträder i isfria skär-
gårdar, floder och deltaområden, samt i stora inre vattensystem, vilket innebär att 
SEPS måste fungera över såväl mark som vatten och från rörliga och stationära 
plattformar. Kravet på flexibilitet avseende förbandets sammansättning innebär att 
SEPS antingen måste finnas på många enheter i förbandet eller att det är snabbt 
omflyttningsbart. 
 
ATU skall, inom ramen för en multinationell insats, kunna delta i krishanterings-
operationer (Crisis Response Operations, CRO) och humanitära operationer 
(Humanitarian Operations). Förbandet skall inom ovan nämnda uppgifter kunna delta 
i embargo- och evakueringsoperationer (Non combatant Evacuation Operation, 
NEO), vilka kan jämställas med vald STS. Detta innebär att en förmåga att skydda 
civila kommer att krävas.  
 
Förbandet är till största delen båtburet men kan om det krävs, med tillförda resurser, 
delvis uppträda fordons- och/eller helikopterburet. Förbandets huvudtransportmedel 
och stridsplattformar är Stridsbåt 90 H. Totalt finns 29 stridsbåtar och åtta underhålls-
båtar vilket gör att det uppträder över en relativt stor yta.  
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Förbandets små enheter och dessas spridning över sjö och mark kan betraktas som ett 
skydd i sig. Hotet blir därför större från yttäckande vapen än från precisionsvapen, 
åtminstone sett till förbandet som helhet när väl förbandet är på plats och löser 
uppgift. Detta innebär att det största hotet kommer från artilleri, granatkastare eller 
raketartilleri samt möjligtvis mark- och sjörobotar med multipelstridsdelar. 
 
Amfibiestridsgruppen skall kunna användas när läget kräver snabba reaktioner och då 
krav på ett snabbt ingripande föreligger. Förbandet skall ha förmåga att verka upp till 
sex månader i ett operationsområde. Huvudbeväpning är Robotsystem 17 med en 
räckvidd mot sjö- och markmål på ca sju km samt sjöminor. För understöd och skydd 
finns 8 cm granatkastare modell 81/84 med en räckvidd på ca fem km. ATU har med 
andra ord samma typ av vapen till skydd av förbandet som de vapen SEPS är tänkt att 
verka mot. Detta innebär att SEPS måste ha förmåga att diskriminera signaler från 
egna radarzonrör samtidigt som förmågan finns att störa fientliga signaler. Strids-
gruppen skall vara utrustad för att snabbt kunna hantera hotbildförändringar som kan 
förekomma under en mission varför förmåga att möta olika vapensystem är ett krav. 
 
 
2.4.1 Hotbild  
 
Hotbilden i detta avsnitt är den hotbild som förbandet är normerat för att kunna upp-
träda i och sammanfaller inte nödvändigtvis med vald STS. Den stora skillnaden 
mellan STS och PTOEM amfstri är att den sistnämnda också beskriver de hot som 
finns i det elektromagnetiska spektret. Elektronisk krigföring beskrivs i svepande 
ordalag men lägger tyngdpunkten på hoten från signalspaning och signalstörning [14]. 
Innebörden av detta är att kraven på SEPS innefattar en låg signatur, helst ett passivt 
system, och att det har en hög störtålighet mot elektroniska motmedel. 

Hotbilden i PTOEM spänner över ett stort spektra av såväl teknologiska som taktiska 
förmågor och innebär att tekniska system bör om möjligt utvecklas i multirole-
funktioner. Innebörden av detta är att det är fördelaktigt om SEPS kan användas till 
andra uppgifter än dess primära uppgift. Som ett elektroniskt motmedelssystem bör 
därför SEPS ha förmågan att kunna utnyttjas i flera tänkbara konfigurationer. 

 
2.4.2 Skyddsnivå  
 
PTOEM amfstri pekar på att de största hoten till del kommer från indirekta vapen 
(artilleri och granatkastare) och från fragmenterade stridsdelar i form av splitter. Det 
innebär att förbandets inriktning avseende skydd i första hand prioriteras mot att 
skydda personal såväl kollektivt som individuellt. I dag finns ingen sådan förmåga 
men det kommer att byggas in i förbandet till år 2004. Det kommer att utgöras av ett 
ballistiskt skydd på huvuddelen av förbandets stridsbåtar. Med ballistiskt skydd 
menas ett mekaniskt skydd mot verkan av vapen på såväl människor som materiel. 
Kapaciteten motsvarar den internationella normen ”7,62 AP NATO” (Armour 
Piercing – Pansarbrytande) för finkalibrig ammunition vilket är ett skydd mot 
finkalibriga standardvapen (kaliber 5,56 – 7,62 mm) samt mot granatsplitter från 
artilleri och granatkastare [14], (1.1 gram splitter med en hastighet av 450 m/s, [19]. 
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Beskrivningen i PTOEM tyder på att en stor del av förbandets verksamhet kommer att 
bedrivas i och ifrån dess huvudstrids- och transportmedel där såväl trupp som materiel 
kommer att ha ett internationellt gångbart skydd mot fragmenterade stridsdelar. 
Förbandet behöver också förläggning samt basering för att kunna genomföra en 
längre operation. Det bedöms inte rimligt att denna skall kunna ske i förbandets ordi-
narie transporter, varför förmåga även krävs för att skydda dessa baser. Detta finns 
inte beskrivet i PTOEM. Tänkbart är att detta skydd ges av andra förband, men detta 
är inte klart beskrivet. 
 
Det personliga skyddet innebär att all personal skall utrustas med kroppsskydd som 
skyddar mot splitter och eldhandvapen enligt samma norm som det kollektiva 
skyddet. Detta kroppsskydd innefattar hjälm för huvudet och en väst som täcker 
kroppen i huvudsak, förutom armar och ben. Förbandets personal bedöms, trots dessa 
splittervästar, inte ha ett fullgott skydd mot fragmenterade stridsdelar. Typen av 
uppgifter förbandet har i en internationell mission ställer till stor del krav på fysisk 
närvaro, utanför splitterskyddade båtar eller fordon, vid t.ex. evakuering av flyktingar 
eller omhändertagande av skadade människor. 
 
Den del av förbandet som inte innehar ballistiskt skydd men som ändå är dimen-
sionerande för förbandets ledningsförmåga är dess sambandsknutpunkter. Dessa 
består av ett antal höga master med mikrovågslänkar för bredbandig överföring  
(2 Mbit/s). Här krävs någon form av uthålligt skydd, dygnet runt, förutom ren 
bevakning om förbandet skall bibehålla sin ledningsförmåga.  
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2.5 Preliminär kravspecifikation SEPS  
 
Den övergripande slutsatsen beträffande typförbandets skyddsförmåga i tänkt 
typsituation är: 
 

� För att bibehålla förbandets förmåga i en internationell operation enligt 
vald STS krävs det ytterligare skydd främst med anledning av förbandets 
uppgifter vilka kräver ett uppträdande utanför planerat splitterskydd. Ett 
komplementskydd till den planerade bepansringen av förbandets 
stridsbåtar är därför berättigat. 

 
� Till förbandets fördel avseende hotmiljön talar att huvuddelen av förbandet 

kommer att ha en internationellt gångbar skyddsnivå avseende trupp och 
materiel vid förflyttning och strid från eller med stridsbåtar.  

 
Följande slutsatser pekar på vilka krav som SEPS måste uppfylla i rollen av 
komplementskydd mot radarzonrörsförsedda stridsdelar. 
 
� Hotet är större från yttäckande vapen än från precisionsvapen, åtminstone sett 

till förbandet som helhet. Detta innebär att det största hotet kommer från 
artilleri, granatkastare och möjligtvis mark- och sjörobotar med 
multipelstridsdelar. Förmåga att skydda sig mot dessa system samt att skydda 
över en stor yta blir därmed också viktigt. Arbetet kommer fortsättningsvis att 
lägga tyngdpunkten på att analysera hoten från artilleri och granatkastare. 

 
� Framtiden kommer troligtvis att kräva extremt korta reaktionstider med 

autonoma system. SEPS måste också kunna möta multipla insatser samtidigt 
eller i följd och från olika riktningar från olika vapensystem eftersom 
granateld sällan innebär en enskild granat från ett enskilt förband. 

 
� SEPS måste ha en förmåga att möta en motståndare som angriper opredik-

terbart i såväl tid, rum som metod. Detta innebär krav på dygnet-runt-kapacitet 
med ständig drift, samt förmåga att verka mot olika elektromagnetiska signal-
strukturer över såväl land som hav. Det bör också vara passivt och inneha en 
låg elektromagnetisk profil för att undgå detektion. Sekretess avseende 
innehav av systemet är troligtvis viktigt. 

� SEPS måste kunna diskriminera signalerna från egna zonrör, eller mot-
svarande signaler, så att egna system inte slås ut. Multirole funktioner är också 
önskvärda. 

 
� SEPS bör ha någon form av uppbyggnad som möjliggör uppdatering och 

utveckling, t.ex. genom mjukvarubaserade system eller modulsystem där 
komponenter kan bytas ut på ett enkelt sätt.  

 
� Skydd av infrastruktur och skydd i infrastruktur är två aspekter som systemet 

bör utvärderas i. 
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3. Teknik radarzonrör 
 
 
3.1 Allmänt/historik zonrör  
 
Strax före och under Andra Världskriget bedrevs intensiv forskning i Storbritannien, 
USA och Tyskland för att få fram ett sätt att förbättra effekten av granater mot 
luftmål. De ursprungliga radareldledningarna och artillerisystemen som togs fram 
under denna tid gav inte den exakthet som krävdes för att få optimal effekt. 
Framförallt gällde detta när granaten skulle brisera. För att underlätta för eldledningen 
försökte forskarna därför få granaterna att brisera i närheten av flygplanen, vilket 
skapade en större sannolikhet för träff. Det åstadkoms genom att sprida granatsplittren 
över en avsevärt större luftvolym än den som en enskild granat passerar igenom (se 
bild 2). Försök gjordes med tidur, vilka hade den enkla funktionen att en beräknad tid 
till målet ställs in och sedan räknar klockan ner under granatens färd mot målet [23]. 
Dessa gav dock inte tillräcklig noggrannhet beroende på inflytelsefaktorer under 
granatens väg som inte gick att påverka, exempelvis opredikterbara vindförhållanden. 
 
  

 
 
 
 
 
                                                                                            Verkansområde med zonrör 

                          och dess splitter. 
  

Bild 2.  Princip avseende verkansområde med splitter för att öka träffsannolikheten med granater. 
 
 
Det som istället provades var fotoelektriska och radiofrekventa metoder. Den 
fotoelektriska övergavs 1943 på grund av problem med funktion nattetid. Slutligen 
lyckades USA, tillsammans med britterna, konstruera ett radiofrekvent zonrör. Den 
första konfirmerade nedskjutningen stod USA:s HMS Helena för när hon sköt ned ett 
japanskt jaktflyg den 5 juni 1943 i Stilla Havet.   
Zonröret blev också framgångsreceptet mot Tysklands V-1 raketer, vilka 
terrorbombade London. Efter det att zonrör användes av luftvärnet ökade antalet 
nedskjutningar från 24 procent till 79 procent [23].  
 
 
 
 
 
 
 

Verkansområde utan 
zonrör. 
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Under denna period framkom även behov av att få bättre verkan mot soldater på 
stridsfältet. Dessa var ofta utspridda över en stor yta och deras hastighet vid 
förflyttningar var avsevärt högre än tidigare. Därför krävdes någon form av bättre 
täckning över ytan eller i luftvolymen. Den första kraftmätningen kom i Ardennerna i 
december 1944 när Fältmarskalk von Rundstedt gick till motoffensiv mot de 
Allierade. Resultatet blev förödande för de tyska soldaterna som inte längre kunde få 
skydd i sina vanliga skyttegropar när granaterna briserade ovanför deras huvuden. 
 
Inledningsvis fanns ett antal konstruktionsmässiga problem, som idag är övervunna, 
till exempel att få zonrören tillräckligt robusta för att klara krafterna vid utskjutningen 
med artilleri (mellan 20 000 och 30 000 g) samt friktionskrafterna från luftmotståndet. 
Ytterligare problem fanns vid skjutning nära mark- eller sjöytan med låg elevation på 
eldröret, vilket gav brisad tidigt i granatens bana, något som kunde skada egna 
soldater. Zonrör är idag allmänt förekommande i alla arméer i världen, med 
varierande grad av modernitet och effektivitet. De har även under senare år utvecklats 
med andra principer än den rena radiofrekventa varianten. Kombinationer av funk-
tioner är den senaste trenden, t.ex. zonrör, tidrör och störskydd, vilka beskrivs längre 
fram i texten. Detta benämns fortsättningsvis MOF (Multi Option Fuze), vilken är den 
internationellt gällande beteckningen. 
 
 
3.2 Vapensystem 
 
Zonrör av olika typer finns idag i de flesta typer av vapensystem där någon form av 
brisad är önskvärd i närheten av målet, eller där enskilt skjutfall har sådana parametrar 
att en direktträff har väldigt liten sannolikhet att inträffa. 
Exempel på vapensystem, vilka omfattar mer än de som studeras, presenteras nedan i 
syfte att peka på radarzonrörens mångsidighet [5]. 
 
Måltyp Vapensystem 
 
Markmål - Artilleri, raketartilleri, granatkastare, markmålsrobot, bomber, 

multipelstridsdelar, minor. Exempel på artilleri är Bofors m/77, 
15.5 cm kaliber. 

 
Luftmål - Artilleri, luftmålsrobot (SA-Surface to Air), jaktrobot  

(AA-Air to Air). 
 
Sjömål - Artilleri, sjömålsrobot (SS-Surface to Surface,  

AS-Air to Surface). 
 
Ett typexempel avseende banhastigheten på verkansdelen precis innan målträff är för 
artillerigranater 200-600 m/s [25] och granatkastare 120-220 m/s [26].  
Zonrören utformas efter vilken typ av mål som verkansdelen är avsedd för samt för 
vilken typ av stridsdel de skall vara i. Målen kan i sig ha olika egenskaper vilket 
medför olika effektivitet hos zonröret beroende på vilken teknik som tillämpas. Ett 
antal exempel kan vara målets hastighet, dess värmeutstrålning eller dess 
konstruktionsmaterial. 
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3.3 Olika typer av tändrör  
 
Radarzonrören ingår i en familj av ”tändrör” vilka alla har som huvudfunktion att på 
ett eller annat sätt få verkansdelen att brisera på avsett vis [5 och 7].  

 
 
Rörtyp  Huvudsakligt funktionssätt 

 
Tidrör - En klocka ställs in på det antal tidsenheter som 

korresponderar med bedömd tid i luften till målet 
eller brisadpunkten. Kontakten med målet är 
beräknad i förväg och kan inte påverkas efter 
avskjutning. 

 
Zonrör - Brisad initieras i närheten av målet, antingen för att 

öka sannolikheten för träff eller för att öka verkan 
över en yta eller inom en volym. Detta tändrör 
benämns ”Proximity fuze”. Brisadavståndet till ytan 
eller målet kallas ”Height of Burst”, (HOB) och 
anges i meter [m]. 

 
Anslagsrör - Initierar brisad hos verkansdelen vid fysisk kontakt 

med målet. Sensorn kan aktiveras av att materia 
förstörs, genom kortslutning av en koaxialledning 
eller brott på en elektrisk strömkrets. Detta kallas 
”Point Detonation” och förkortas ”PD”. 

 
Fördröjningsrör - Initierar brisad hos verkansdelen inom ett bestämt 

tidsintervall efter det att verkansdelen träffat målet.  
  

Kommandorör - Brisad initieras med styrsignal till verkansdelen 
från en annan plats. 

 
Avseende zonröret, vilket är det tändrör som SEPS är avsett att verka mot, så finns det 
ett antal olika applikationer. De som i stora drag används är radar-, IR-, laser-, 
hydrostatiska, magnetikbaserade och akustiska zonrör. Av dessa är det endast 
radarzonröret som SEPS gör anspråk på att kunna verka mot.  
 
I internationell fackpress, exempelvis Jane´s Defence Magazine [22], indelas zonrören 
i aktiva, semiaktiva och passiva verkanssätt (se bild 3), där radar och laser tillhör de 
aktiva och semiaktiva och IR, magnetiska samt akustiska och hydrostatiska tillhör de 
passiva. De passiva har givetvis fördelen att de inte är detekterbara av motståndaren 
men har å andra sidan generellt sätt en lägre noggrannhet vid måldetektion. 
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                Bild 3. Zonrörsprinciper. Zonröret illustreras till vänster i bilden och målet till höger. 
                  Målet är i detta fall ett flygplan, men kan också vara mål på marken eller till havs. 

                                                 
Ett tändrör har stora krav på funktionalitet. När väl stridsdelen initierats finns det 
ingen återvändo, till skillnad från andra system som kan täcka upp för missar. 
Funktionaliteten är generellt kravsatt till mellan 95 och 99 procent för moderna zonrör 
på missiler och upp till 99,9 procent på zonrör för granater och flygbomber [21]. 
 
 
3.4 Radarzonrör 
 

 
             Bild 4. Konventionellt äldre zonrör i genomskärning med dess huvudbeståndsdelar [20]. 
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3.4.1 Allmän beskrivning 
 
Stora delar av det elektromagnetiska spektret kan på ett eller annat sätt användas för 
måldetektion, men en hel del faktorer påverkar möjligheterna till spridning av vågor i 
atmosfären i olika delar av dess spektra. Den bästa möjligheten har hittills funnits i 
radio-, radar- och IR-spektret. Beträffande de zonrör som använder radar så är de i 
princip konstruerade som en normal radar [2, sid.220], d.v.s. de måste kunna sända, ta 
emot och identifiera elektromagnetiska signaler. När väl rätt elektromagnetisk signal 
tas emot och identifieras så initieras detonatorn och stridsdelen briserar [1, sid 169]. 
Radarzonrör i robotar eller granater utförs ofta som små halvledarbestyckade 
dopplerupplösande eller avståndsmätande radarsensorer.  
 

 
Baskomponenterna i ett radarzonrör består följaktligen av följande delar:  
(Se även bild 4.) 
 

•  En sändar- och mottagarenhet som är sammansatt av elektroniska halvledar-
komponenter. Dessa behöver ha tillräcklig sändeffekt och tillräcklig 
mottagarkänslighet för att kunna identifiera retursignalen. 

 
•  En förstärkare för att förstärka retursignalen så att initiering av detonatorn kan 

ske. Mottagar- och förstärkarkretsarna är konstruerade så att de kan avgöra via 
signalanalys vilken signal som är korrekt. Detta beskrivs mer ingående längre 
fram. 

 
•  Ett batteri för att generera kraft till sändar/mottagar-enheten samt för att utlösa 

detonatorn.  

 
        Bild 5. Perspektivbild på radarzonrör för att 
             ge en indikering av dess ringa storlek [24]. 

 
Radarzonröret har följande generella fördelar: 
 

•  Det behöver inte förinställas vilket förenklar hanteringen. 
•  Det ger rätt HOB i kuperad terräng och på stora avstånd. 
•  Det ger rätt HOB även om pjäserna skulle sprida granaterna i terrängen  

[28, sid 71]. 
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Radarzonröret har ofta breda antennlober med CW (Continuous Wave), FMCW 
(Frequency Modulated Continuous Wave) - eller MPD (Medium Pulse Doppler)-
vågform på UHF-bandet, vilket motsvarar 0.3-1 GHz. MPD använder sig av en puls- 
repetitions frekvens (PRF) mellan 10-20 kHz [12]. Deras korta verkansavstånd gör att 
de kan ha mycket låg uteffekt (mW). De blir därför svåra att detektera och störa i tid. 
Äldre zonrör kan dock störas med enkel repeterteknik eller remsor [12, sid.17] varför 
olika konstruktionsdatum ger stora skillnader avseende graden av motståndskraft mot 
aktiva motmedel.  

 
Huvuddelen av radarzonrören använder sig av en antennkonfiguration som är 
avpassad efter verkansdelen. Betydelsen av detta är att den skall känna av målet och 
initiera brisaden på det avstånd som är optimalt för verkansdelen och dess fragment-
eringsbild, d.v.s. initiering skall ske när granaten är på ett avstånd som är optimalt för 
hur splittren fördelar sig i luften mot målet. Detta innebär att när målet befinner sig 
inom antennloben så initieras verkansdelen. För att förhindra en för tidig brisad 
används då ett tröskelvärde som baserar sig antingen på mottagen signals amplitud 
(effekt) eller dess dopplerskift, beroende på vilken teknik som användes [1, s.169]. De 
olika teknikerna beskrivs utförligare i avsnitt 3.4.3-3.4.5.  
 
 
3.4.2 Moderna radarzonrör 
 
Sammanställningen i tabell 2 ger en bild av nuvarande avancerade och kommande 
radarzonrör samt deras huvudsakliga funktioner och prestanda. Den största andelen 
radarzonrör som används idag är av konventionellare snitt och representeras av det 
svenska Zonar m/75 mk 2. Mycket information är företagshemlig men genom att 
studera tillgängliga grundparametrar såsom signalformer och öppningstider kan vissa 
viktiga slutsatser dras avseende deras funktion och vilka tänkbara störformer som är 
aktuella. Samtliga listade företag är de som är världsledande avseende radarzonrör 
idag och bedöms representativa avseende dagens och framtidens tekniska nivåer [22]. 
Att observera är att endast ett radarzonrör beskrivs i respektive rad i tabellen.  
 
Beskrivningarna är ordagranna från referensen och ger ibland olika benämningar för 
samma sak. Uttrycket ”PD-default”, innebär att om zonröret inte fungerar eller störs 
så kommer PD automatiskt att användas [5, sid.169]. ”PD-delay” däremot innebär en 
försenad ögonblicksfunktion, vilken ger inträngning i målet innan granaten briserar. 
Begreppet ”Time” innebär att en tidrörsfunktion är valbar. Funktionerna är oftast 
manuellt inställbara, men flertalet moderna radarzonrör har elektronisk inställning, 
vilket innebär att snabba val kan göras beroende på vilken måltyp som skall 
bekämpas.  
 
Avseende den inbördes skillnaden i effekt mellan zonrör och PD så åtgår det 50 % 
mindre ammunition med zonrör för att uppnå likvärdig effekt som PD mot oskyddade 
soldater och materiel i öppen terräng [9, sid.228]. 
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Tillverkare och 
benämning 

Signaltyp Utsänd 
Effekt 

Funktioner Övrigt 

Junghans 
Feinwerktechnik /DM 
74/84 MOFA (Multi 
Option Fuze for 
Artillery).  
Tyskland.  

FMCW (Frequency 
Modulated 
Continuous Wave). 

Sekretess-
belagt. 

Proximity, 
Point 
detonation, 
PD-delay, 
Time, PD-
default. 

Öppnar 3 sek innan 
beräknad träff. 
HOB 10 m. 
 

Reshef technologies/ 
Omicron M180. 
Israel. 
Benämns Epsilon 
M139 för ryska och 
kinesiska granater. 

FMCW. 
“Time-gated“. * 

Sekretess-
belagt. 

Proximity, PD 
PD-default. 

Öppnar 1,8 sek innan 
beräknad träff. 
HOB 9 m. 

Chartered 
Electronics/M137. 
Singapore. 

Sekretess-belagt. Sekretess-
belagt. 

Proximity, 
PD. 

Öppnar 4 sek innan 
beräknad träff. 

Fuchs Electronics/ 
M9801. 
Sydafrika. 

Pulse-Doppler RF. 
“Advanced Signal 
Processing”. 
 Fq-agility. 

Sekretess-
belagt. 

Proximity, 
PD, PD-delay.

HOB 8 m. 

BAE 
systems/MRF/MPF. 
Storbritannien. 

“Doppler proximity”/ 
FMCW. 
Millimetervåglängd 
under framtagning. 
“Altimeter functions”. 
“Gating functions”. 

3 mW Proximity, 
PD, PD-delay, 
time. 
 

“Reduced spot-
energy” p.g.a. 
FMCW. 
HOB default 9 m. 
Justerbart 5-20 m. 

NAVSEA/M734A1. 
USA. 

FMCW “RF proximity 
sensor”. 
“Broadband”. 

Transceiver: 
75mW. 
 

Proximity, 
PD, PD-delay.

“Narrowband 
monopole” 
För ERGM. 
(Extended Range 
Guided Missile) 
Signalprocessor: 
0.551W 
effektförbrukning. 

ATK/M732A2. 
USA. 

FMCW. Sekretess-
belagt. 

Proximity, 
PD, PD-
default. 

Öppnar 3 sek innan 
beräknad träff. 
HOB 7 m. 

KDI/M773. 
USA. 

”Wideband linear fq 
modulation”. 

Sekretess-
belagt. 

Proximity, 
PD, PD-delay, 
time. 

MMIC “Millimetre-
wave/Microwave 
Integrated Circuit”, 
under framtagning. 
HOB 9-10 meter. 

Zonar m/75B mk 2. 
Sverige [25]. 

CW.  
Sänder kontinuerligt 
efter tre sekunder i 
banan. 

Sekretess-
belagt. 

Proximity, 
PD, PD-delay.

HOB 1-20 meter. 

 
                 Tabell 2. Radarzonrör och deras tekniska parametrar[22 och 25]. 

 
*) Det är värt att notera att vissa fabrikanter anger “time-gating” som en funktion där ett tidur används för att sätta tiden när 
granaten skall brisera. Normalt är elektronisk time-gate en funktion där elektroniken spärrar insignaler hitom och bortom en viss 
tidslucka. 
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Slutsatser tabell 2: 
 

 
� De dominerande signaltyperna hos moderna radarzonrör som används och 

som kommer i framtiden är i prioritetsordning: 1. FMCW. 2. Pulsdoppler.  
(Konventionella radarzonrör, vilka är majoriteten av zonrör idag har en enkel 
CW-signal [5] och representeras av Zonar m/75 B i tabell 2.) 

 
� Huvuddelen av radarzonrören har MOF-funktion. Flertalet har också PD-

default vilket innebär att det inte är tillräckligt att störa ut radarzonröret med 
hög effekt. Det går då över till PD och man får ändå en brisad vid målet, fast 
utan HOB. Ett eventuellt motmedel måste alltså ”lura” zonröret, inte i första 
hand slå ut det. Ett krav kan vara att effekten och signaltypen måste anpassas 
till hotets signaltyp. 

 
� Majoriteten av radarzonrören öppnar inte sin sändare förrän 4.0 till 1.8 

sekunder före beräknad träff eller HOB-punkt. Ett bedömt medelvärde på 
nedslagshastigheten av en artillerigranat är halva utgångshastigheten och blir 
då ca 400 m/s, vilket innebär ett approximativt avstånd på 700 – 1600 [m] från 
målet. Tiden 1.8 sekunder bedöms kunna minskas i framtiden ned till ca 1 
sekund eller strax därunder. Detta innebär att SEPS måste kunna detektera, 
identifiera, diskriminera, modulera och sända tillbaka korrekt störsignal inom 
ett mycket snävt tidsspann. 

 
� En del av de mest avancerade radarzonrören har också förmågan att använda 

sig av frekvensbyte (frequency agility) samt möjligtvis PRF-byte. Detta kan 
innebära att opredikterbara signaler och effekterna av ett icke-repetitivt 
signalspektra måste kunna hanteras. 

 
� Effekten är låg (mW) vilket gör att moderna zonrör har en låg signatur och 

troligtvis kort räckvidd. MMIC-teknik är under utveckling. 
 
 
 
 
3.4.3 En enkel CW-sensor  
 
Detta och de följande två avsnitten beskriver grunderna för de signaltyper som 
beskrivna radarzonrör använder sig av. 
 
Den enklaste och troligtvis den äldsta formen av radarzonrör använder sig av en enkel 
sändare med en kontinuerlig våg, CW. Detektionen av den inkommande signalen 
innebär att man på enklaste sätt mäter styrkan på den reflekterande signalen. Sensorn 
ger med andra ord ingen ytterligare information än att det finns något som reflekterar 
kraftigt i dess strållob [10 och 4].  
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Bild 6. Detektering av mål genom styrkan på mottagen signal [1, s.169]. 

 
  
En detekteringströskel används för att diskriminera ekon som inte härrör från målet 
eller markytan, se bild 6. Det är denna tröskel som är inställbar på radarzonröret när 
man kan välja olika HOB, vilket tabell 2 indikerar. Ställer man in en lägre detek-
teringströskel så ökar känsligheten och därmed fås en ökad HOB och tvärtom. Detta 
används troligen också vid olika underlag, såsom snö eller vatten. Fördelen med 
denna metod är den enkla konstruktionen, vilken man finner i många äldre zonrör. 
Nackdelen är att noggrannheten inte blir den bästa då reflektionen kan variera kraftigt 
beroende på mål och terrängkonfiguration med resultat att HOB blir kraftigt 
varierande. Mottagligheten för störning blir också stor då det enda mottagaren mäter 
är inkommande effekt och eftersom zonrör normalt verkar på låga effekter innebär det 
att det blir förhållandevis lätt för en störare att komma över tröskelvärdet i mot-
tagaren. Dessa äldre zonrör sänder sin signal redan tidigt i banan, vilket gör att en 
eventuell störare får gott om tid att finna rätt motmedel. Den tidsbegränsade faktorn är 
vanligtvis det inbyggda batteriets prestanda och räckvidden på stridsdelen. 
 
För att öka noggrannheten kan den rena amplituddetektionen kombineras med 
mätning av dopplerskiftet och därmed få verkansdelen att brisera när doppler-
frekvensen skiftar tecken. Detta används speciellt vid robotapplikationer mot rörliga 
mål i luften och möjligtvis mot fartyg. Radarzonröret bestämmer minsta avståndet till 
ytan eller målet genom beräkningar av frekvensförskjutningen som uppstår mellan 
sänd frekvens, fc, och mottagen frekvens, fe.  Denna uppstår när målet eller ytan har en 
relativ radiell hastighet, vr, till radarzonröret. Hastigheten är positiv om målet eller 
ytan närmar sig radarzonröret och negativ om den fjärmar sig. Dopplerfrekvensen ,fd, 
kan då ges av (1): 
 
 
   

         
λ

r
ced

vfff 2=−=           (1) 

   
                                                 λ är signalens våglängd. 
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Detektion i detta fall erhålls när fd blir noll, d.v.s. när målet passerar och därmed 
befinner sig på sitt närmaste avstånd. Principen för detta visas i bild 7.  
 
  

 
  Bild 7. Princip för detektering av minsta avstånd mellan radarzonrör och mål [1, s.169]. 

 
 
3.4.4 Pulsdopplerprinciper  
 
En parameter som är viktig för zonröret att veta är exakt avstånd till målet, något som 
inte erbjuds av den rena CW-signalen. För att göra detta finns i huvudsak två metoder; 
dels att mäta gångtiden för en utsänd diskret puls, dels att använda sig av frekvens-
modulering. Avståndsmätning med puls är tämligen enkelt principiellt; sänd puls 
klockas när den går iväg och när den kommer tillbaka och då den propagerar med 
ljusets hastighet är det därmed enkelt att beräkna avståndet. Eftersom pulserna är 
diskreta och radarn inte sänder mellan pulserna så blir det inget problem med ”spill” 
av energi från sändare till mottagare [4].  
 
Principen för en pulsdopplerradars avståndsberäkning framkommer av följande 
samband (2): 
 
 
 

Aktuell formel är: ][
2
* mTcR =  (2) 

 
 
Där R är avståndet och c är lika med 810*3 m/s. T är gångtiden från utsändning till 
mottagning. 2R beror på den dubbla gångvägen. 
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Nackdelarna med en pulsdopplerradar är i huvudsak två. Dels måste den jobba med 
pulsskurar som har konstant PRF, vilket gör att dess signaler är lätta för en störare att 
prediktera och störa med repeterstörteknik. Dels får den ett minsta avstånd som den 
inte kan mäta, eftersom mottagning inte sker då sändning pågår. Pulslängden är 
därmed viktig när parametrarna för ett radarzonrör bestäms. HOB är anpassad till 
stridsdelens fragmenteringsbild och måste väljas ytterst noggrant för optimal effekt 
[1, sid.169]. 

 

Aktuell formel för minsta avstånd, Rmin, är:  ][
2

* min
min mTcR = ][

2
* mc τ>             (3) 

 
Där Tmin är τ + ∆ T. τ är pulslängden i sekunder och ∆ T är tiden som radarn behöver 
för omställning mellan sändning och mottagning. Ex: För att inte få ett blint avstånd 
med HOB på 15 m krävs att Tmin är mindre än 0.1 µs. 
 
 
3.4.5 FMCW-principer  
 
FMCW använder inte pulser för att skilja mellan utsänd och mottagen signal. 
Frekvensskillnaden, fs, mellan den utsända CW-signalens frekvens, fc, och den 
mottagna (tidigare utsända) signalen, fe, åstadkoms genom att fc varieras med tiden 
genom frekvensmodulering. Modulationen kan vara triangelformad enligt bild 8.  
 

 

 
Bild 8.  Principer för FMCW avståndsberäkning. 

 
 
Det som bör observeras i bild 8 är att dopplerskiftet, fd, är noll för att påvisa att detta 
inte krävs för avståndsbestämning [12]. Då frekvensmoduleringen är linjär blir 
tidsfördröjningen, ∆T, mellan samma fc och fe proportionell mot den momentana 
frekvensskillnaden fs [3, sid.122]. Detta innebär att man med en FMCW-radar kan 
mäta avstånd till ett mål med hjälp av sambandet (4): 
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2
TcR ∆∗= [m]  (4) 

   
 
Där R är avståndet till målet och c är ljushastigheten, 8103 ∗  [m/s]. 
 
Notera att om dopplerförskjutning sker så kommer fs att öka med fd under halva 
moduleringstiden och följaktligen minska med fd under andra halvan. Detta innebär att 
fd inte påverkar medelvärdet av fs under en moduleringsperiod. Då modulationen ovan 
är periodisk kan radarzonröret inte skilja på mottagna signaler vars fördröjning är en 
multipel av modulationsperiodtiden.  
 
FMCW-zonröret kan alltså med god noggrannhet mäta avstånd ned till noll meter, 
vilket är viktigt då HOB erfordras på relativt korta avstånd. Enligt tabell 2 är detta 
värde i snitt mellan 5 och 20 meter för artillerigranater. Granatkastare har HOB 
mellan 2 till 3 meter. Den vanligaste civila användningen för FMCW-radar är som 
höjdmätare i flygplan (altimeter) [12, s.15]. Detta faktum kommer diskuteras senare i 
samband med möjliga multirole-funktioner i kapitel 5 och 6. 
 
 
3.4.6 Störskydd för radarzonrör 
 
I syfte att göra radarzonrören mer robusta för att motstå bl.a. störningar finns ett antal 
tänkbara metoder förutom valet av signaltyp. Vissa signaltyper, t.ex. FMCW, anses 
svårare att störa än andra och är därför att betrakta som ett första steg i utformningen 
av störskyddet. En del metoder är troligtvis ännu inte realiserbara tekniskt sätt på 
grund av den relativt sett lilla volymen som finns i zonrör för granater. I robotar är 
ofta utrymmet större och i dessa kan man förutsätta att störskyddet är av bättre 
kvalitet. Moderna integrerade kretsar gör dock att även radarzonrören för granater får 
bättre och bättre störskydd. Av fakta som går att utläsa i tabell 2 så är följande 
störskydd tänkbara; time-gating, adaptiva trösklar, frequency-agility/PRF jitter, 
tidsbegränsad sändning och MMIC-teknik. Ytterligare ett sätt som inte framgår av 
tabellen är framkantsföljning [8]. 
 
Time-gating 
 
Denna störskyddsform innebär att en tidsmässig lucka (time-gate) nyttjas i syfte att 
minska en störares påverkan genom att denne inte vet när han kan störa effektivt [13]. 
Signaler sänds och mottas endast inom denna lucka och alla andra signaler 
diskrimineras. Luckan kan vara av olika längd men bör vara anpassad till det specifika 
vapensystem som används. Robotar och granater kan ha vitt skilda hastigheter och 
olika radaregenskaper i sitt zonrör vilket ställer krav på när och hur länge en time-gate 
kan vara öppen. En variant på time-gating är att sändning sker kontinuerligt medan 
mottagning endast sker inom luckan, se bild 9.  
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Bild 9. Time-gate funktion hos radarzonrör. 

 
Förfarandet med ständig utsignal och lucka vid inkommande signal innebär att SEPS 
måste sända under ett längre tidsperspektiv och därmed riskera att röja sig i onödan. 
Detektion av luckan för att sända endast under denna tid bedöms inte som möjlig då 
detta skydd är helt passivt. 

 
Adaptiva trösklar 
 
Huvudprincipen för en detekteringströskel är beskriven tidigare i bild 6. Något som 
man skulle kunna tänka sig ytterligare att använda är såväl en övre som undre tröskel i 
syfte att tvinga en störare att adaptera sin effektnivå och på så sätt öka signal-
behandlingstiden för denne, (se bild 10). Trösklarna kan också tänkas vara flyttbara 
eller adaptiva, t.ex. vid brusstörning [13], så att störningen inte överstiger tröskel-
värdet. Normalt baserar sig styrningen av trösklarna på ett medelvärde av signalnivån. 
Tröskeln sätts sedan på en viss nivå över detta medelvärde.  
 
 
 

 
Bild 10. Amplitudlucka som störskydd. Denna lucka kan i vissa fall vara adaptiv. 
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Frequency-agility och PRF-jitter 
 
Sändfrekvensväxling (fq-agility) beskrivs i referens [13, s.42] där det framgår att om 
zonrörsradarn växlar sändfrekvens så blir den nya frekvensen ostörd. Normalt följer 
en smart störsändare efter inom kort (t.ex. efter 0.1 sek) när denne hunnit utvärdera 
den nya signalen. Radarzonröret kan då fortsätta att växla sändfrekvens varvid 
störaren kanske inte hinner med och måste övergå till att försöka störa bredbandigt 
med en mindre effekt-täthet (W/Hz) som följd. En hög sändfrekvensväxling begränsas 
av att radarn behöver ha en konstant frekvens under tiden då koherent integrering 
utförs. En pulsdopplerradar behöver i detta fall en stabil frekvens under ca åtta till 16 
pulser [8, sid.83]. Med koherens menas att radarn ”vet” fasen på varje utsänd puls och 
därmed kan jämföra fasen på varje inkommet eko, något som är extra viktigt vid 
dopplerfunktion [4]. I moder utan dopplerfiltrering kan man frekvensskifta från puls 
till puls. Detta innebär att om varje puls i sig är unik så finns det inget sätt att i tid 
producera en störsignal som ger initiering tidigare i banan.  
 
PRF jitter som tar bort andrahandsekon från t.ex. repeterstörare är mycket effektivt. 
Principen med jitter är att avståndet mellan pulserna varieras. Tekniken som finns för 
att störa PRF jitter är att om den har en periodicitet som kan detekteras och uppmätas i 
tid så hinner motmedelssystemet ifatt. Det innebär en förmåga att kunna prediktera 
tiden för nästa signal och att producera den exakt i tid så att den inte filtreras bort i 
zonröret. Eftersom det inte är någon praktisk nytta för zonröret att ha en periodicitet i 
sin PRF jitter blir det mycket svårt för ett motmedel att producera en signal som ger 
sken av att vara närmare zonröret och inte diskrimineras bort. Detta bedöms som ett 
mycket effektivt medel för ett radarzonrör att motverka störning [1]. Alternativet är 
bredbandig brusstörning men denna kan utlösa PD-default i smarta radarzonrör. 
 
MMIC-teknik 
 
Radarzonrör med millimetervåglängd är under utveckling, och de bedöms finnas 
tillgängliga inom de närmaste åren. Fördelen med dessa är att de kan utnyttja den 
naturliga atmosfärsdämpningen för höga frekvenser vilket kommer kräva större 
känslighet av en störutrustning. Flera fördelar är en bättre noggrannhet vid 
bestämmandet av HOB och minskad mottaglighet för störekon nära marken eller 
havet vid robotapplikationer. Millimetervåglängd innebär en frekvens på mer än 33 
GHz. Närmare kunskap om detta område har inte stått att finna vilket gör att hotet 
från dessa radarzonrör får föras till framtida arbeten. 
 
Tidsbegränsad sändning 
 
Huvuddelen av radarzonrören i tabell 2 påvisar ett störskydd som innebär att de 
endast öppnar den aktiva sändningen mellan 1.8 till 4.0 sekunder innan beräknad 
brisad av verkansdelen. Detta förfarande ställer höga krav på responstiden hos ett 
elektroniskt motmedel, vilken innefattar upptäckt, identifiering, beslut om motåtgärd, 
modulering och utsändning av störsignal.  
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 Framkantsföljning (Leading Edge Tracking) 
 
Det framgår inte av tabellen, men denna typ av störskydd torde vara användbar då den 
riktar sig mot en av störsystemens svagheter, nämligen deras inneboende egenskap att 
alltid skapa en något fördröjd signal om signalen inte är repetitiv. Utnyttjandet av 
denna teknik gör att ingen del av den fördröjda störsignalen tas med i beräknings-
kretsarna i radarn. I princip fungerar det genom att den inkommande signalen 
differentieras i tillräckligt små följeluckor för att endast innefatta de första delarna av 
den inkommande signalen. Avståndsberäkningen görs sedan endast på denna del av 
den inkomna signalen till skillnad från en normal beräkning som görs på tyngd-
punkten av en hel inkommande signal. En nackdel är att mottagaren får arbeta med 
mycket lägre energinivåer. Ytterligare en nackdel är att eftersom målets ekvivalenta 
målarea hela tiden delvis fluktuerar så hoppar ekot fram och tillbaka ur de differen-
tierade följeluckorna mer än den försenade störpulsen, varför störpulsen då kan få 
överhanden [1, sid.120]. 
 
 
3.5 Teknisk specifikation radarzonrör 
 
Efter att ha studerat de olika radarzonrören kan dessa kategoriseras efter deras 
prestanda och funktion. Indelningen väljs på enklast möjliga vis i tre möjliga 
utföranden vilka i analysen kommer att viktas mot SEPS förmågor.  
 
 
Följande huvudsakliga principer utmärker de olika kategorierna: 
 
 Typ 1. Konventionellt radarzonrör, se bild 11.  
 
 
 
  

�  
� Enkel CW-sändare/mottagare 
� Fix frekvens.  
� Sänder i praktiken under hela vägen mot 

målet. ( ca 3 s efter utskjutning). 
� . 

 
 
 
                    Bild 11. Radarzonrör typ 1 [23]. 
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Typ 2. Avancerat radarzonrör, se bild 12. 
 
 

  
                 Bild 12. Radarzonrör typ 2 [24]. 
  
 
 
Typ 3. Framtida radarzonrör, se bild 13.  
 

 
              Bild 13. Radarzonrör typ 3 [24]. 
 
 
Det är dessa olika radarzonrör som SEPS skall klara av för att möta kraven i den 
beskrivna hotbilden. Avseende förekomsten så bedöms typerna ett och två vara ett hot 
redan idag, medan typ tre är ett hot i slutet av den närmaste tioårsperioden. 
 
 

 

� Svårare signaltyper med olika 
moduleringar, t.ex. FMCW eller 
pulsdoppler.  

� Signalen eller moduleringen är repetitiv. 
� Sen öppning av sändning (2.0 till 4.0 

sekunder innan brisad). 
� Enklare störskydd i form av 

detekteringströskel eller time-gating. 
� PD-default, vilket innebär att störningen 

måste ligga på rätt nivå för att inte få en 
PD brisad i målet. 

� Låg uteffekt (mW). 
 

� Svårare signaltyper med olika 
moduleringar, t.ex. FMCW eller 
pulsdoppler. 

� Signalen eller moduleringen är ej 
repetitiv. 

� Mycket sen öppning av sändning  
(< 2.0 sek). 

� Avancerad signalbehandling. 
� Frequency agility/PRF-agility. 
� Låg uteffekt (mW). 
� PD-default. 
� MMIC-teknik. 
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4. Teknik SEPS 
 
 
4.1 Allmänt/historik 
 
Utvecklingen av SEPS initierades av Operation Desert Storm 1991 där Irak hade stora 
mängder zonrörsammunition från diverse vapentillverkare. Det fanns 14 typer av 
zonrör tillverkade i 11 länder. Emellertid tog konflikten slut innan SEPS var färdig-
utvecklad. I december 1991 tillverkades 36 system av de första versionerna som hade 
beteckningarna AN/VLQ-9 och AN/VLQ-10. 1996 sattes dessa två modeller in i 
Bosnien-konflikten och senare 1997 i Kuwait och i Sydkorea. Senaste insatsen 
gjordes i Afghanistan-konflikten 2002 med nya och uppgraderade modeller. Dagens 
modeller är AN/VLQ-11 (fordonsmonterad), AN/GLQ-16 (stationär) samt AN/PLQ-7 
(bärbar), se bilderna 14-16. Samtliga bilder är återgivna med tillstånd av tillverkaren. 
Totalt är ca 275 system tillverkade idag [19]. 
 
               

 
          Bild 14. AN/GLQ-16.                                                   Bild 15. AN/VLQ-11.                                    Bild 16. AN/PLQ-7. 
 
 
 
Över 8000 granater uppges av producenten ha provskjutits med såväl enkla skott som 
skurar av skott, och mindre än 10 % uppges ha nått sitt mål enligt officiella test-
resultat. Enligt tillverkaren så är denna produkt ett ”måste” vid s.k. fredsbevarande 
operationer beroende på stor tillgång av zonrörsammunition i presumtiva områden. 
 
Kostnaden för ett stationärt eller fordonsburet system uppgår för närvarande till 
150.000 USD vid köp av ett system.Export är endast tillåten till NATO-länder och 
utvalda PFP-länder, (Partnership For Peace). Ett antal system uppges köpta av 
Grekland för att skydda olympiaden 2004 från terroristattacker. 
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4.2 Tillämpningar 
 
Konstruktören tänker sig ett antal olika tillämpningar mot vapen med radarzonrör. 
Skillnaderna i användningssätt baserar sig först och främst på vilken modell som 
avses, d.v.s. om den är fordonsburen, stationär eller buren av soldater. I tabell 3 
beskrivs exempel på olika förmågor eller objekt som kan tänkas skyddas av SEPS. 
 
 

Typ Applikationer 
AN/VLQ-11 fordonsburen. Ledningsfordon/fartyg, konvojer, viktiga väg- och farledskorsningar, 

landstigningsoperationer, patrullering, personskydd av trupp och 
flyktingar. 

AN/GLQ-16 stationär. Stabsplatser, ledningsplatser, kommunikationscentraler, 
radarinstallationer, broar, större anläggningar, flygplatser, terminaler, 
moteldsstöd vid artilleriförband, infrastruktur. 

AN/PLQ-7 soldatburen. Personskydd av trupp och flyktingar, skydd av snabba förflyttningar i 
svår terräng, flodövergångar, landningsplatser för helikoptrar, skydd 
av viktiga personer. 

      
Tabell 3. Applikationer för SEPS. 

 
 
4.2.1 Alternativa tillämpningar 
 
I syfte att göra SEPS tillgängligare för fler användare eller för fler syften så finns det 
idag ett antal alternativa användningsområden som är under utveckling, se tabell 4 
[19]. 
 

Typ Alternativa applikationer 
AN/VLQ-11 fordonsburen. Skydd mot toppattackvapen, vilket är verkansdelar som framtagits 

för att attackera i huvudsak pansrade mål uppifrån genom dess tak. 
Kommunikationsstörare för att t.ex. störa ut civil GSM- 
kommunikation. 
Fjärrdetonera radioutlösande minor. 

AN/GLQ-16 stationär. Störsändare för att störa radarhöjdmätare hos bland annat 
kryssningsrobotar, typ Tomahawk. 

AN/PLQ-7 soldatburen. Kommunikationsstörare för att t.ex. störa ut civil GSM- 
kommunikation. 
Fjärrdetonera radioutlösande minor. 

 
Tabell 4. Alternativa applikationer för SEPS [19]. 

 
 
4.3 Tekniska data 
 
En stor del av SEPS tekniska data är av företagshemlig natur och är därför inte till-
gänglig. Den information som finns i tabellerna 5 och 6 är till delar hämtad från 
företagets egna informationsblad och till övervägande delar från artiklar i fackpress 
samt från Försvarets Materielverk (FMV) [19]. All information som inte är referens-
numrerad kommer från företagets egna informationskällor.  
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Tabell 5 nedan redovisar den fysiska konfigurationen av SEPS. För aktuella 
förkortningar hänvisas till bilaga 2. 
 
 
 

AN/VLQ-11 
Fordonsburen 

AN/GLQ-16 
Stationär 

AN/PLQ-7 
Bärbar 

Huvud- 
komponenter 

Sändar/mottagarenhet. 
Högeffektsförstärkare. 
Antenn med mast. Antennen i 
detta fall är av en robust 
konstruktion i en radom (ca 30-
40 cm hög) för att kunna 
användas under färd.  

Sändar/mottagarenhet.  
Högeffektsförstärkare. 
Antenn med mast i två 
delar med total höjd av  
ca 2 meter i ett koniskt 
spiralutformande. 
Infästningsanordning. 
 

Sändar/mottagarenhet. 
Effektförstärkare. 
Batteripack. 
Spiralkonantenn med 
mast. 
Bärsele. 

Sändar/ 
mottagarenheten 

RF-mottagare, se bild 18. 
Kontrollenhet/Integrerad 
signalprocessor med en 368 
CPU 40 MHz, se bild 17. 
GPS, se bild 19. 
En omformare 
(Powerconverter). 
PCMCIA-kort /Hotbibliotek 
[19]. 

Se AN/VLQ-11 Se AN/VLQ-11 

Kraftförsörjning Strömförsörjd via fordon/båt. 
28 volt likström. 800 W. 

28 volt likströmsgenerator. 
2 kW standardelverk. 

Batteridrift, tre styck 
12 volts batterier. 
8 timmars total drift. 

Vikt 22.6 kg. 20.5 kg. 11.3 kg. 
Storlek 22.8 x 36.8 x 40.4 [cm] 23.9 x 36.8 x 40.4 [cm] 17.3 x 30 x 45.4 [cm] 

 
                                                                 Tabell 5. SEPS komponenter och dimensioner. 
 
 
 

      
Bild 17. Signalprocessor i sändar/                             Bild 18. RF-mottagare.                                              Bild 19. GPS. 

 mottagarenheten.         
 
 
 
Huvuddelarna i SEPS bedöms integrerade på kommersiella och standardiserade 
kretskortskomponenter, se bilderna 17-19. 
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Tabell 6 nedan redovisar kända data avseende SEPS förmåga och prestanda.
                       
 
 
 

AN/VLQ-11 
Fordonsburen 

AN/GLQ-16 
Stationär 

AN/PLQ-7 
Bärbar 

Yttäckning 125 000 m²[19]. 
Att observera är att FMV 
uppger denna siffra medan 
företaget uppger 50 000 m². 
Ytan är elipsformad i granatens 
längdriktning, se bild 20. 
Avsökning 360 grader runt 
SEPS. Riktade antenn- 
konfigurationer finns att tillgå. 

Se AN/VLQ-11 106 000 m² [19]. Att 
observera är att FMV 
uppger denna siffra 
medan företaget uppger 
42 500 m².   
85 % kapacitet jämfört 
med de övriga systemen 
[16]. 
Övrigt enligt  
AN/VLQ-11. 

Höjdtäckning 200 m [17]. 200 m [17]. 170 m [17]. 85 % 
kapacitet jämfört med de 
övriga systemen [16]. 

Reaktionstid mot 
uppdykande hot. 

500 ms [16]. 500 ms [16]. 500 ms [16]. 

Funktionssätt. Lyssnar passivt. Stör endast 
hotsignaler genom att utnyttja 
“matching profile”, 
(hotbibliotek)[16]. 
SEPS skall ej kunna störa 
varandra vid nyttjande av flera 
enheter. 

Se AN/VLQ-11. Se AN/VLQ-11. 

Signalprocessor- 
teknik. 

Digitalt Radiofrekvent Minne 
(DRFM). 
Koherent [18], 
repeterstörningsteknik [19]. 

Se AN/VLQ-11. Se AN/VLQ-11. 

Frekvensområde. Bedömt 0.1 – 1.2 GHz [19]. 
Företaget har dock 
störprodukter som spänner över 
frekvenser  upp till 18 GHz. 

Bedömt 0.1 – 1.2 GHz 
[19]. 

Bedömt 0.1 – 1.2 GHz 
[19]. 

Effekt 0.8 kW. 0.8 kW. 0.7 kW 
Sändintervall 0.01-0.09 s [16]. 0.01-0.09 s [16]. 0.01-0.09 s [16]. 

 
                                                                Tabell 6. Förmågor och prestanda. 

 
  

 
 

   Bild 20. SEPS täckningsområde över ytan. 
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4.4 Funktion 
 
I följande avsnitt beskrivs en bedömd funktion baserad i första hand på information 
från tabellerna 5 och 6 i syfte att skapa en bild av SEPS uppbyggnad och förmåga. 
 
SEPS är konstruerat för såväl rörliga som fast grupperade system. Av fakta framgår 
också att systemet är passivt, vilket innebär att det inte sänder ut några signaler när det 
inte finns något hot [2, sid.77] och att dess främsta funktion är vilseledande repeter-
störning. Radarstörning delas traditionellt upp i maskerande och vilseledande 
störning, där maskerande störning har som syfte att dölja det riktiga ekot. 
Vilseledande störning, (DECM, Deceptive Electronic Counter Measure), syftar till att 
störa på ett sådant sätt att radarn inte uppfattar störningen utan mäter det falska mål-
ekot. Detta kan göras genom att lagra, manipulera och återutsända mottagen signal, så 
kallad repeter-störning, vilken är den störtyp som SEPS använder. 
 
 
4.4.1 Repeterstörning 
 
Repeterstörning kan ändra radarekots styrka, tidsläge och dess antal [11]. Som namnet 
antyder så skickar repetitiva störare ut exakta kopior av radarzonrörets signal. 
Kopiorna kan vara något försenade i tid samt modulerade i amplitud eller med för-
ändrad dopplerfrekvens, beroende på vilken typ av signal som skall störas. Förmågan 
att skapa en exakt kopia, eller en signal som lurar radarmottagaren, är ett krav annars 
kommer avancerade zonrör att automatiskt gå över till ögonblicksbrisad när den störs, 
så kallad PD-default. 
 
En viktig egenskap hos en repeterstörare är att den har möjlighet att lagra en koherent 
kopia av signalen, d.v.s. att även fasen är korrekt återgiven från radarsignalen. 
Speciellt avseende vilseledning av doppler eller av radar med avancerad signal-
behandling krävs det att störsignalen är koherent. Detta uppnås generellt genom att 
någon form av minne kopierar signalen och sedan skickar ut den vid vald tidpunkt för 
att vilseleda radarzonröret. Modern DECM använder till övervägande del DRFM-
teknik [8, sid.171]. Med denna teknik kan man antingen lura en radar i avstånd, 
doppler eller vinkel. Mer att läsa om DRFM-teknik finns i avsnitt 4.4.2. 
 

 
I kapitel 3.4.6 avseende störskydd för radarzonrör omnämns bland annat PRF jitter 
som ett möjligt störskydd i radarzonrör. Denna form är ett av de svåraste skydden för 
en störare att penetrera. Använder radarn även framkantsföljning i kombination med 
PRF jitter blir den omöjlig att störa ut. Tekniken har, som nämnts tidigare, den 
primära funktionen att hindra störaren att förutsäga radarns signalmönster och på så 
sätt hindra den från att simulera falska avståndsekon mellan radarn och störaren. Detta 
garanterar att det riktiga målekot alltid kommer att komma före det falska ekot och 
tillåter därmed framkantsföljaren att välja den riktiga signalen.  
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För att komma runt problemet med framkantsföljare så måste SEPS ha en väldigt kort 
responstid för att hindra en mottagare att sortera bort den falska signalen. Ett nomi-
nellt värde idag är c:a 50 till 100 ns, [8, sid.21]. Den riktiga signalen bedöms ha en 
övervikt om 10 ggr mot den falska signalen vid framkantsföljning [8, sid. 21], vilket 
innebär att störsändaren måste öka kvoten (J/S = Jammer/Signal) mellan störsignalen 
och målekot för att minska effekterna av framkantsföljningen. Denna kvot (J/S), se 
ekvation (5), måste vara minst 8 till 10 ggr för att störsignalen ska ta över i radar-
mottagaren [8, sid. 175], vid repetitiva signalformer. 
 
 
 

                           
πσ

λ
4

2
JTJRe GGG

S
J =        [ggr]  (5) 

 
 
 
Ge är SEPS förstärkningsvinst, [ggr], GJR är SEPS mottagande antennvinst, [ggr], GJT 
är SEPS sändande antennvinst, [ggr], λ är våglängden, [m], σ är ekvivalenta mål-
arean,[ 2m ].  
 
Under vissa förhållanden kan en repeterstörare simulera ett måleko som är effektivt 
även mot framkantsföljare. Kraven som ställs är att störsändaren kan förutse mot-
tagningen av radarsignalen och att den har tillräcklig minneskapacitet för att spara 
signalen över minst ett pulsrepetitionsintervall (PRI). Förmågan att prediktera när 
nästa signal kommer förutsätter att radarzonröret har en PRF-kod med stabilt mönster 
så att en tidsanpassad signal kan skickas med den förra signalen som mall. Äldre typer 
av minnesloopar klarar inte detta varför någon annan form av teknik måste användas 
[8]. Dessa äldre minnesloopar klarar inte heller radartyper som kräver koherens varför 
DRFM är den teknik som återstår för SEPS. 
 

 
4.4.2 DRFM 
 
Nyckeltekniken i SEPS är en så kallad DRFM-komponent. Den har som huvudsaklig 
funktion att kunna lagra och korrekt reproducera olika typer av radarsignaler. Med 
korrekt menas att radarpulsens argumentmodulation eller fas och effekt skall kunna 
reproduceras så att trovärdiga skenmål mot pulsdopplerradar och annan typ av 
koherent radar kan genereras [12, sid.125]. Diagrammet i bild 21 visar ett tänkt 
flödesschema i ett DRFM. Det som saknas på bilden är hotbiblioteket och besluts-
logiken med komparator för beslut om insats samt hur signalen skall moduleras. 
Hotbiblioteket kan lagra information om specifika signalers utseende i form av bl.a. 
frekvens, amplitud, fas, pulslängd, PRF och PRI. Det kan också lagra lämplig mod-
ulering för respektive hotsignal i syfte att få en så snabb respons som möjligt. 
Hotbiblioteket uppdateras automatiskt vid insats eller genom programmering via 
PCMCIA-kortet.  
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Bild 21. Flödesschema i ett DRFM [8]. 

 
Logiken för att fatta beslut kan se ut som schemat i bild 22, vilken bl.a. påvisar 
möjligheten vid störning av PRF jitter eller fq-agility hos radarzonröret under ett fast, 
upprepat tidsintervall.  
 
 

                                                          
Bild 22. Beslutslogik i DRFM. 

 
En enklare struktur som inte kräver ett hotbibliotek är att vissa frekvenser spärras och 
att alla övriga frekvenser utsätts för störning.  

 
Antag att en 0.25µs lång puls skall lagras i minnet och att frekvensomfånget omfattar 
500 MHz i tänkt DRFM. Som visas i bild 21 är 500 MHz-bandet uppdelat i I- och Q-
kanaler om vardera 250 MHz. Samplingsfrekvensen i A/D-omvandlaren är då 500 
MHz för att bevara all information i pulsen. Signalen ersätts därefter med 125 I- och 
125 Q-sampel, bestående av fyra till sex bitar, d.v.s. totalt 250 sampel vilka lagras i 
det digitala minnet.  
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När signalen behövs igen sker samma process i omvänd ordning. Antal sampel, DS ,  
per kanal fås av: 
 
   τ*sD fS =    (6) 

 
sf  är samplingshastigheten, [Hz], och τ är pulslängden, [s], [8, sid 302]. (I detta fallet 

500 MHz * 0.25 µs = 125). 
 
Reproduktionen av zonrörets radarsignaler kräver alltså ett visst antal bitar i A/D-
omvandlaren samt en viss kapacitet avseende samplingshastigheten. Antalet bitar som 
används är mellan en och åtta och samplingen måste följa det så kallade Nyqvist-
teoremet vilket innebär att samplingsfrekvensen är större än dubbla högsta 
frekvenskomponenten i den signal som skall läsas in i minnet, (se bild 23). 
Innebörden med att ha många bitar i A/D-omvandlaren är en  mer komplicerad 
konstruktion men å andra sidan erhålls en avsevärt bättre kvalitet i de återutlästa 
signalerna. 
 
 

 
 
Bild 23. Samplingsteoremet för återskapandet av en signal med två bitar, d.v.s. med fyra kodade amplitudintervall [12, sid 148]. 
 
DRFM används inte bara för repeterstörning utan även för lagring av intressanta 
mottagna pulser, vilka kan lagras i ett hotbildsbibliotek för att minska insatstiden eller 
som underlag för underrättelser.  
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Arkitektur  
 
Det finns två huvudsakliga arkitekturer för DRFM. Dels en bredbandig variant som 
täcker hela minnets bandbredd och som kopierar och lagrar signaler som dyker upp i 
alla delar av bandet. Dels finns det en typ med många smalbandiga minnen som var 
och en kopierar och lagrar individuella radarsignaler. Skillnaden mellan de olika 
strukturerna är att det bredbandiga minnet behöver en mycket avancerad A/D-
omvandlare som använder extremt höga hastigheter.  

 
Den multipla smalbandiga varianten behöver endast täcka den bredaste momentana 
bandbredden (t.ex. 100 MHz) i varje minne.  
 
Teknologin av idag innebär att det finns bredbandiga en-kanalsminnen med en 
momentan bandbredd omfattande 500 MHz till 1 GHz med fyra till 6 bitar i samp-
lingen [8, sid 297]. Den smalbandiga använder istället många, ganska långsamma 
A/D-omvandlare och minnen. 
 
 
För- och nackdelar med olika arkitekturer  
 
I tabell 7 återfinns de största skillnaderna mellan de två tänkta DRFM-arkitekturerna 
[8, sid 295]. 
 
  

Typ Fördelar Nackdelar 
Bredbandigt DRFM Stor flexibilitet att kopiera 

och återsända alla 
hotsignaler inom dess 
frekvensområde. 
Den blir ej överlastad vid 
många hotsignaler. 
Kostnadseffektivt. 

Minnet kräver multibitars A/D-
omvandlare, bl.a. för att ej 
undertrycka svaga signaler. 
Idag klarar tekniken endast av 
detta med ett fåtal bitar varför 
upplösningen blir dålig. 
Komplexa kontrollelement 
krävs för att slussa signalerna 
in och ut ur minnet, vilket är 
speciellt knepigt när det finns 
många hotsignaler. 

Multipelt smalbandigt DRFM Enkla existerande 
komponenter. 
Endast en signal sparas i 
respektive minne vilket 
minskar risken att 
överlappa olika signaler. 

Begränsad flexibilitet avseende 
hanterandet av bredbandiga 
frekvenssvepande signaler (fq-
agility) som överstiger minnets 
momentana bandbredd. 
Förmågan att behandla multipla 
hot bestäms av igångsättnings-
tiden för minnenas VCO:er, 
vilka styr utformningen av 
signalerna innan de går ut igen. 
Kostnaden blir stor då antalet 
VCO ej behövs i ett 
bredbandigt DRFM. 

 
                                              Tabell 7. För- och nackdelar av olika DRFM-arkitekturer [8]. 
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Med tanke på hotbilden som SEPS har att hantera är det rimligt att anta att signal-
behandlingskomponenten innehåller ett bredbandigt DRFM, men å andra sidan har 
SEPS endast en 386 CPU/40 MHz, vilket indikerar att ett smalbandigt DRFM 
används. Svaret på denna motsägelse ligger i samplingstekniken. 
 
 
Samplingsteknik. 
 
En teknik som tillåter användandet av komponenter med mindre bandbredd och 
hastighet är den serieparallella modellen. Enkelt beskrivet så omfattar den en avläsbar 
analog fördröjningsslinga [8, sid. 318], (se bild 24), vilket gör att flera sampel kan tas 
samtidigt. Om exempelvis fem avläsningstillfällen används så behövs endast en 
samplingshastighet som är en femtedel av hastigheten om hela signalen skulle 
samplas samtidigt. Innebörden av detta är att ett DRFM som behöver arbeta med 500 
MHz endast behöver ha komponenter som nyttjar A/D-omvandlare med 100 MHz. 
 

 
Bild 24. Serieparallell samplingsteknik. 

 
 
I dag finns teknik för sampling som är 12 gånger så effektiv som den ovan beskrivna 
proceduren. Nackdelen är att det åtgår en stor mängd komponenter, men den 
reducerade hastigheten tillåter en större mängd bitar vilket reducerar kraven på 
hastighet i komponenterna ytterligare. Detta gör att konventionella RAM-minnen 
(Random Access Memory) kan användas. Slutsatsen av detta är att SEPS troligtvis 
använder sig av någon form av samplings-teknik som liknar denna och att det därmed 
är möjligt att ta emot flera samtidiga signaler vilket är avgörande om ett flertal 
granater eller typer skall mötas samtidigt. 
 
 
Prestanda på dagens DRFM  
 
I tabell 8 återfinns ett antal prestanda som speglar den kapacitet som är tillgänglig i 
dag i olika DRFM-system. Vikten spelar stor roll i taktiska situationer, speciellt vid 
bärbara utrustningar, och den verkar öka med bandbredd, minneskapacitet och 
fördröjningstid. Minneskapaciteten avgör hur många hotsignaler som kan lagras.  
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Benämning Bandbredd Antal 
bitar 

Minneslängd Fördröjning 
(tid innan 
återutsändning) 

Vikt 

Anaren 450130 500 MHz 3 250 µs 50 ns 2.7 kg 
Tecmus TCM-
875 

1000 MHz 4 340 µs 8 ns 136 kg 

Kor 1027 800 MHz 4 145 µs 4 ns 11.4 kg 
Whittaker MIP-
130 

460 MHz 2 64 µs 64 ns 3 kg 

Whittaker MIP-
810 

110 MHz 8 1048 µs 4 ns 0.9 kg 

 
                               Tabell 8. Prestanda på olika DRFM-system [8, sid 298]. 

 
 
SEPS bör ligga någonstans i det intervall som finns i tabell 8, vilket stämmer bra 
överens med FMV:s bedömning av en bandbredd på 100-1200 MHz. Avancerade 
DRFM-komponenter kan idag appliceras på ASIC (Application-Specific-Integrated-
Circuit) där hela konfigurationen förutom A/D- och D/A-omvandlarna och RAM 
finns på en enda krets. ASIC kan innehålla upp till 500 000 transistorer och kräver ca 
65 W. Dessa avancerade system bedöms ha en total reaktionstid på 125 ms vilket gör 
att SEPS respons på 500 ms förefaller rimlig [8, sid. 329]. Troligtvis är det logiken i 
bild 22 som ger reaktionstiden, eftersom den rena responstiden på ett DRFM ligger på 
50-100 ns.  
 
 
4.5 Antennkonfigurationer och GPS 
 
SEPS erbjuder en mängd olika runtstrålande antenner vilka skiftar i konfiguration 
beroende på vilken modell som avses. Skillnaderna är huvudsakligen att den 
fordonsburna är skyddad av ett skal, en så kallad radom, för att inte gå sönder vid 
förflyttning och att den bärbara är lättare och mindre. En annan aspekt är att till-
verkaren även erbjuder riktade antenner till skillnad från de vanliga rundstrålande 
antennerna, vilket medger en större antennvinst i huvudlobens riktning. Orsaken till 
varför dessa används kan vara att man vill öka räckvidden mot hot som har kompli-
cerade eller svårupptäckta signaler eller när fienden är lokaliserad i en viss riktning. 
Möjligt är också att om flera SEPS skall användas inom ett och samma område så kan 
inte den runtstrålande antennen användas för då skulle systemen verka mot sig själva 
och därmed riskera att mätta mottagarna. Ett sätt att undvika att mätta mottagarna är 
att medsända någon form av IK-signal (Igenkänningssignal). Dock är bedömningen 
att mot avancerade radarzonrör så måste den återutsända störsignalen vara identisk 
med den detekterade zonrörssignalen varför någon form av medföljande IK-signal för 
att inte störa andra SEPS-enheter förefaller osannolik då signalen skulle bli 
diskriminerad i zonrörets mottagare.  
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Globalt Positioneringssystem (GPS) 
 
Enligt tabell 5 så innehåller utrustningen en GPS-mottagare och troligen ligger för-
klaringen till problemet med flera SEPS inom ett område i denna mottagare. En GPS 
har två huvudsakliga funktioner, nämligen att erbjuda lägeskoordinater och att ge 
exakta tidsangivelser.  
 
Signaltypen som används är signal som benämns L1, vilken finns tillgänglig från 
systemets alla 24 satelliter. Signalen innefattar en 1 023 bitars kod med en 
klockfrekvens av 1 023 MHz, vilket innebär att det tar 1 ms att ta emot hela koden. 
Tidssignalen har en noggrannhet som är bättre än maximalt 40 ns med en 
medelavvikelse på cirka 5.5 ns [30, sid 52]. Innebörden av detta är att det största 
inbördes felet mellan två utrust-ningar är 80 ns och i genomsnitt 11 ns. För att komma 
ned till dessa felmarginaler krävs att GPS i SEPS korreleras mot L1 i cirka 30 
minuter. Uppdateringen av tid i systemet sker automatiskt varannan timme. Eftersom 
korreleringen av tiden är så pass precis så borde det vara möjligt att den utrustning 
som först får en hotsignal skickar en stoppsignal till övriga innan den sänder sin 
störsignal. Alternativt borde ingående enheter kunna tidsindela sina störsändningar 
med hjälp av GPS-klockan.  
 
God kunskap om strål-lobernas utbredning blir troligen ett taktiskt krav i syfte att 
gruppera SEPS optimalt i terrängen eller på havet. Speciellt viktigt bör detta vara vid 
manövrering av förbandet. 
 
 
4.6 Reaktionshastighet och yttäckning 
 
SEPS har en specificerad reaktionstid om 500 ms, se tabell 6, och ett effektivt 
verkansavstånd till radarzonröret på 250 meter i granatens längdriktning, se bild 20. 
Med reaktionstid menas den totala tiden från upptäckt till att granaten briserar. Det 
effektiva verkansavståndet bör variera med ett antal faktorer, dels granatens hastighet, 
dels hur sent radarzonröret börjar sända. Mer om detta i kapitel 5 där ett antal beräk-
ningar görs på dessa faktorer.  
 
Ytan på 50 000 m 2  är den siffra som tillverkaren anger och det finns i skrivandets 
stund inte något sätt att verifiera denna. FMV anger 125 000 m 2  utan motivering 
varför den skiljer sig från företagets siffror. 
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4.7 Bedömd prestanda SEPS 
 
SEPS huvudsakliga funktion är att med vilseledande koherent repeterstörningsteknik 
producera tillräcklig effekt inom radarzonrörets mottagarbandbredd, i syfte att få 
granaten att brisera i förtid. Systemet är passivt och endast aktivt vid konstaterat hot 
och finns i såväl rörliga som stationära konfigurationer, där den soldatburna endast 
har 85 % kapacitet jämfört med de övriga modellerna. Systemets vikt anses som 
ringa. Signalen tas emot och samplas med en hastighet motsvarande dubbla band-
bredden av den inkommande signalen vilket gör att signalen något senare kan åter-
utsändas utan att någon information går förlorad (koherent repeterstörning). Ett hot-
bibliotek används för att inte verka mot egna eller icke hotande signaler.  
 
Ett smalbandigt multipelt DRFM bedöms vara det som SEPS använder med en 
uppskattad prestanda enligt tabell 9, vilken är baserad på en bedömning av dagens 
kända system. 
  
Bandbredd 100-1200 MHz 
Antal bitar 6-8 
Minneslängd 200 µs 
Fördröjning 50 ns 
Reaktionstid  (Upptäckt – brisad) 500 ms 
Yttäckning 50 000 m² 

                     
                                                               Tabell 9. SEPS uppskattad prestanda. 

 
Slutsatsen av att koherent repeterstörning används är att SEPS har kapacitet att 
signalbehandlingsmässigt möta alla typer av signaler från ett radarzonrör med CW-, 
FMCW- och pulsdopplerteknik. Icke-repetitiva signaler bedöms inte vara möjliga för 
SEPS att störa effektivt, varför denna problematik bör behandlas i analysen. Radar-
zonrör som använder jitter-teknik bedöms möjliga att störa om jitter är repetitiv efter 
ett tidsintervall som inte inkluderar brisad av stridsdelen. 
 
Den totala reaktionstiden om 500 ms bedöms som rimlig. En viktig del i analysen bör 
vara om denna tid räcker för att slå ut radarzonrören innan de når 250-metersgränsen 
för skyddszonen. Flera signaler kan behandlas samtidigt och använd CPU bedöms 
tillräcklig för signalbehandlingen. Är antalet bitar inte är mer än 4 kan troligtvis inte 
mer än en signal åt gången behandlas. 
 
Användandet av riktade antenner tillåter utnyttjandet av flera system inom ett område. 
IK-signaler för att inte störa det egna systemet när flera utrustningar används 
simultant bedöms inte som rimligt utan SEPS använder sig troligtvis av GPS för att 
tidskorrelera sändningar från flera utrustningar. 
 
SEPS är uppbyggt med standardkretskort vilket gör att möjligheten till uppgradering 
bedöms som rimlig i framtiden. Det inbyggda hotbiblioteket bedöms också som 
realiserbart, med uppdateringsmöjligheter via ett PCMCIA-kort. 
 
Yttäckningen och sändningstiden är inte verifierade i arbetet, dock kommer angivna 
värden att användas fortsättningsvis i kapitel fem där analysen av systemet slutförs. 
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5. Analys 
 
5.1 Allmänt 
 
SEPS har en hög nivå avseende tekniska komponenter, främst beträffande dess signal-
behandlingskapacitet. Hur SEPS förmåga står sig mot hoten från de olika radar-
zonrören och hur den matchar kraven som ställs av ATU och dess hotmiljö skall 
analysen ge svaren på. 
 
 
5.2 SEPS kontra radarzonrör 
 
SEPS har tre olika typradarzonrör att bemöta i detta arbete. De är indelade i 
konventionella, avancerade och framtida zonrör och detta kapitel är tänkt att visa 
vilken förmåga SEPS har mot dessa typer. 
 
 
5.2.1 Reaktionstider 
 
En av de viktigaste slutsatserna är att dagens avancerade zonrör öppnar sin 
radarsändning sent, mellan 2 och 4 s innan brisad och att framtidens zonrör troligtvis 
kommer att ha ännu bättre kapacitet (<1.8 s innan), vilket innebär att SEPS måste ha 
förmåga att störa dem inom denna tidsram. SEPS reaktionstid uppgår till 500 ms 
vilket enligt tillverkaren skall räcka för att skapa ett säkerhetsavstånd på 250 meter 
mot alla inkommande stridsdelar med radarzonrör. Genom ett antal beräkningar 
omfattande prestanda på studerade radarzonrör och på aktuella vapensystem kan 
denna uppgift kontrolleras. Signalens tid i luften bortses ifrån då det på aktuella 
avstånd rör sig om µs vilket endast ger avståndsskillnader i centimeter. 
 
 
 
 
Ingående parametrar: Skjutavstånd, Rd, [m]. 

Granatens genomsnittliga sluthastighet, vd,[m/s]. 
   Starttid för zonrörets radarsändning, ts, [s]. 
   SEPS responstid, tr, [s] vilken är 500 ms. 
   Avstånd SEPS till granaten vid upptäckt, Ru, [m]. 
   Avstånd till brisad efter störning, Rb, [m]. 
    
 
 
Studerade vapensystem är indelade i olika fall enligt tabell 10. 
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12 cm artilleri modell 12/80. 
Laddning 2 [27]. Fall A1 Fall A2 Fall A3 Fall A4 

Skjutavstånd, Rd. 21 000 m 15 000 m 9 000 m 5 000 m 
Sluthastighet, vd. 333 m/s 315 m/s 372 m/s 528 m/s 

15,5 cm artilleri modell 77. 
Laddning 6 [25]. Fall A5 Fall A6 Fall A7 Fall A8 

Skjutavstånd, Rd. 19 000 m 15 000 m 9 000 m 5 000 m 
Sluthastighet, vd. 322 m/s 310 m/s 370 m/s 519 m/s 

8 cm granatkastare modell 81/84. 
Laddning 1 [26]. Fall G1 Fall G2 Fall G3 Fall G4 

Skjutavstånd, Rd. 1500 m 1100 m 900 m 500 m 
Sluthastighet, vd. 124 m/s 125 m/s 126 m/s 126 m/s 

 
Tabell 10. Indelning i beräkningsfall för SEPS reaktionstid. 

 
 
Ekvation för uträkning av Ru:         sdu tvR ∗=  [m].               (7) 
 
Ekvation för uträkning av Rb:         ( ) )( rsdbrdub ttvRtvRR −=⇒∗−= [m].        (8) 
 
 
Resultat av beräkningar av Rb redovisas i tabellerna 11, 12 och 13. Förutsatt i 
beräkningarna är att SEPS kan identifiera och störa på de avstånd som korresponderar 
med respektive radarzonrörs öppningstid och att zonrören inte har något annat stör-
skydd än den sena sändningstiden. Notera att även värden på ts som understiger 1.8 s 
medtagits för att påvisa eventuella framtida zonrörskapaciteter. Dessa korta tider är 
bl.a. beroende av utskjutande systems prestanda avseende längdspridning av granaten. 
  
 

12 cm artilleri modell 
12/80 Fall A1 Fall A2 Fall A3 Fall A4 

Starttid, ts, 4 s 1165 m 1102 m 1302 m 1848 m 
Starttid, ts, 3 s 833 m 787 m 930 m 1320 m 
Starttid, ts, 2 s 500 m 472 m 558 m 792 m 
Starttid, ts, 1.8 s 433 m 409 m 484 m 686 m 
Starttid, ts, 1 s 166 m 157 m 186 m 264 m 
Starttid, ts, 0.8 s 100 m 94 m 112 m 158 m 

 
                   Tabell 11. Resultat reaktionstidsberäkningar SEPS mot zonrör för artilleri, modell 12/80. 
 
 

15,5 cm artilleri modell 
77 Fall A5 Fall A6 Fall A7 Fall A8 

Starttid, ts, 4 s 1127 m 1085 m 1295 m 1816 m 
Starttid, ts, 3 s 805 m 775 m 925 m 1298 m 
Starttid, ts, 2 s 483 m 465 m 555 m 778 m 
Starttid, ts, 1.8 s 418 m 403 m 481 m 674 m 
Starttid, ts, 1 s 161 m 155 m 185 m 259 m 
Starttid, ts, 0.8 s 97 m 93 m 111 m 155 m 

 
                      Tabell 12. Resultat reaktionstidsberäkningar för SEPS mot zonrör för artilleri, modell 77. 
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8 cm granatkastare 
modell 81/84 Fall G1 Fall G2 Fall G3 Fall G4 

Starttid, ts, 4 s 434 m 437 m 441 m 441 m 
Starttid, ts, 3 s 310 m 312 m 315 m 315 m 
Starttid, ts, 2 s 186 m 187 m 189 m 189 m 
Starttid, ts, 1.8 s 161 m 162 m 164 m 164 m 
Starttid, ts, 1 s 62 m 62 m 63 m 63 m 
Starttid, ts, 0.8 s 37 m 37 m 38 m 38 m 

 
    Tabell 13. Resultat reaktionstidsberäkningar för SEPS mot zonrör för granatkastare, modell 81/84. 

 
 
I såväl A- som G-fallen så framgår det att det finns avstånd där SEPS inte hinner med 
att störa ut radarzonrören före det specificerade värdet, 250m. Beträffande den soldat-
burna varianten så skall samtliga värden minskas ytterligare med 15 %. Avseende A-
fallen så klarar SEPS såväl typ 1 som typ 2 och till del typ 3, se sidorna 26 och 27. 
Granatkastarna däremot hinner inte SEPS störa om de börjar sända mindre än 2.5 
sekunder innan HOB. Låg hastighet är i denna delanalys zonrörens möjlighet att 
komma innanför 250-meterszonen.   
 
I realiteten så är dock varje meter som zonröret detonerar längre från förbandet en 
fördel, (se bild 25). Av grafen så framgår det att det maximala dödliga området för en 
oskyddad soldat vid attack av en enstaka 15,5 cm artillerigranat uppgår till 1000 m², 
vilket är en 50-del av specificerat verkansområde för SEPS. Förutsätts det att verkans-
ytan för granaten är cirkulär innebär det en verksam radie på cirka 18 meter. SEPS 
bedöms därmed vara verksamt mot alla radarzonrör som inte öppnar närmare än 0.65 
s. i G-fallen och 0.56 s. i A-fallen och som inte kombinerar öppningstiden med någon 
form av störskydd. Dessa två tider ger en brisad cirka 18 m tidigare i respektive fall 
G1 och A6. I realiteten är dock större värden, uppåt 50-75 m [5, sid 23] nödvändiga 
då enskilda större splitter från artillerigranater kan gå längre än 18 m. Att notera är att 
detta resonemang endast gäller enskild granat och ej spridningsbilden för många 
granater. 

 
 

 
                     Bild 25. Dödligt område för oskyddad soldat kontra brisadhöjden 
                                                                                för en 15,5 cm artillerigranat [5, sid.22]. 
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5.2.2 Typrör 1 
 
Bedömningen är att SEPS klarar av alla vanliga konventionella radarzonrör, oavsett 
om de kommer i skurar eller som enskilda granater samt från olika håll. Huvud-
orsaken till detta är att de börjar sända tidigt i banan med en fix frekvens och att de 
inte har ett tillräckligt bra inbyggt störskydd. Förutsättningen för att klara detta hot är 
att systemet har en runtstrålande antenn eller flera riktade antenner i olika riktningar. 
 
 
5.2.3 Typrör 2. 
 
Avseende avancerade radarzonrör så är bedömningen att SEPS klarar av att bemästra 
dess inbyggda störskydd både vad gäller signalformer och öppningstider. Den ur 
SEPS fördelaktigaste aspekten är att dessa typrör har repetitiva signalformer vilket 
gör att ekon kan produceras mellan störaren och radarzonröret. Ur eget stör-
skyddsperspektiv är dock time-gating kombinerad med tidigt utsänd signal inte till 
SEPS fördel, eftersom den tvingar SEPS att sända tills den initierar brisad, vilket 
innebär långa sändningsintervall med risk för upptäckt. Dock så får det faktum att 
förbandet är beskjutet tolkas som att det är upptäckt. Det är snarare risken för upp-
täckt av SEPS förmåga i förbandet som skall minimeras så att motståndaren inte går 
över till PD-ammunition. Förmågan att repetera rätt signal för att inte få PD-default 
bedöms systemets DRFM kunna  hantera genom en koherent repeterstörning. 
Typzonrörets låga uteffekt är inte ett problem för SEPS. Lösningen ligger i dess mot-
tagarkänslighet som bör vara avsevärt större än i zonröret eftersom större och bättre 
antenner och RF-mottagare kan användas än vad som ryms i ett litet radarzonrör.  

 
 

5.2.4 Typrör 3 
 
Avseende förmågan att störa radarzonrör med avancerade störskydd så är bedöm-
ningen att SEPS inte klarar att störa framtida tekniker med icke-repetitiva störformer. 
Detta gäller såväl fq-agility som PRF jitter eller på annat sätt unika stokastiska 
signaler. Om dessa tekniker är delvis repetitiva, d.v.s. efter en fast tidsperiod så krävs 
det att minneskapaciteten är tillräcklig för att lagra och utvärdera hela tidsperioden. 
Reaktionstiden på 500 ms bedöms vara en tid som omfattar signaler som inkommer 
över ett visst tidsintervall, vilket krävs för att lura zonröret och dess signalbehandling.  
 
Den rena responstiden på SEPS, vilket endast innebär en återutsändning av en signal, 
är tidigare bedömd till mellan 50 och 100 ns. Om nu inte systemet tidsmässigt kan 
matcha typrör 3 så skulle det kunna tänkas att den teoretiskt klarar det genom att flytta 
sig geografiskt, Rg [m], och på så sett få ett försprång till det riktiga målekot, (se bild 
26). 
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Bild 26. Princip för att möta icke-repetitiva signaler. 

 
En responstid på 100 ns motsvarar i detta fall ett avstånd, Rg, som är 30 meter. 
Nackdelen med detta förfarande är att det endast går att möta typrör 3 från en riktning 
eftersom en utgruppering av SEPS medför motsvarande försening av störsignalen i 
andra riktningar. Ytterligare en faktor som försvårar detta förfarande är granatens 
bana mot skyddsobjektet. På långa skjutavstånd är vinkeln mot jordytan i storleks-
ordningen 40 till 50 grader för artillerigranater och upp till 80 grader för granatkastare 
[25 och 26]. Slutsatsen från effekten av granaternas nedslagsvinkel är att det troligtvis 
inte är till nytta att utgruppera störsystemet i horisontalplanet. Konventionella mark-
målsrobotar med en mer rak bana mot målet skulle däremot kunna störas ut på detta 
vis även om de har ett icke-repetitivt signalmönster. 
 
 
5.3 SEPS kontra hotbild/ATU 
 
5.3.1 Eget störskydd 
 
Förmågan att ha motståndskraft mot elektroniska störformer samt möjlighet att 
diskriminera egna signaler är något som SEPS måste bemästra. Även om SEPS är en 
störutrustning så finns det inget som säger att den i sin tur inte kan bli utstörd. 
Tekniken att möta dessa typer av hotsignaler ligger i systemets beslutslogik där 
inkomna signaler jämförs med hotbiblioteket. Alla signaler som inte uppfattas som 
hotsignaler från radarzonrör bortsorteras därmed. Huruvida det är möjligt att mätta 
mottagaren med bredbandig störning eller upprepad smalbandig störning ligger 
utanför detta arbetes horisont. Störskyddet i tänkt hotbild bedöms som tillräckligt med 
tanke på hotets konventionella art. SEPS elektromagnetiska profil, d.v.s. hur pass lätt 
det är att lokalisera den, bedöms som liten då utsänd signal är näst intill identisk med 
det riktiga målekot. Signalen är endast något tidigarelagd med viss modulering. 
Systemet är i övrigt helt passivt och reagerar endast på hotsignaler som finns i dess 
hotbibliotek. Denna reaktion genomförs autonomt vilket gör att det inte går att 
kontrollera när sändning sker, dock så innebär en automatisk reaktion troligen en 
snabbare respons än om en operatör skulle avgöra om respons skall ske eller inte.  
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Störst hot avseende risken att upptäckas kommer från de radarzonrör som börjar sända 
tidigt i banan och som kombinerar detta med en time-gating-funktion vilket får SEPS 
att sända under relativt långa tidsperioder. Orsaken till detta är SEPS arbetsprincip, 
d.v.s. att den sänder så länge hotsignalen registreras. Risken för upptäckt av SEPS 
måste dock vägas mot risken av bekämpning av granater med radarzonrör och i detta 
fall är soldatens val enkelt. Ett annat problem är om helt nya radarzonrör tas i bruk 
som ligger utanför SEPS hotbibliotek. Är den nya signalen av samma karaktär som de 
i minnet och ligger inom SEPS frekvensområde bör problemet vara hanterbart, men 
det går inte om den nya frekvensen inte täcks av SEPS. 
 
Beträffande problemet med att störa egna sändningar så är det inte möjligt att kringgå 
det med IK-signaler i samma signal som den repeterade störsignalen. I en trång 
gruppering av förbandet måste därför riktade antenner utnyttjas, vilka måste 
grupperas efter hur deras sändlober ser ut och hur förbandet är utspritt i terrängen. 
Den troligaste lösningen är att SEPS använder sig av GPS för att tidskorrelera 
sändningarna mellan flera utrustningar inom samma område. 
 

 
Signaldiskriminering 
 
Eftersom förbandet grupperar på en utspridd yta och har samma typ av vapen som 
SEPS är tänkt att verka mot så är risken uppenbar att egna radarzonrör slås ut eller att 
andra allierade med likadana radarzonrör skjuter över grupperingen. Lösningen på 
detta problem är att hotbiblioteket och beslutslogiken sorterar bort alla signaler från 
egna radarzonrör. Det finns dock möjligheten att motståndaren har exakt likadan 
ammunition som ATU eller andra medföljande internationella fredsförband. Det 
borde då vara möjligt att diskriminera alla signaler med negativt dopplerskift, (se 
ekvation 1), eftersom huvuddelen av de egna granaterna går bort ifrån förbandet. En 
annan möjlighet är att granater med hög hastighet sorteras bort då utgångshastigheten 
är avsevärt större än nedslagshastigheten hos såväl artilleri- som granatkastarförband, 
(600-800 m/s utgångshastighet hos artilleriet kontra 300-400 m/s nedslagshatighet, 
[25]).  Det som krävs är att hotbiblioteket programmeras till att hantera detta. 
”Utgående” radarzonrör har också sin strållob riktad i huvudsak uppåt/bortåt och de 
öppnar normalt inte sin radarsändning förrän tidigast ca 3 s. efter utskjutning varför 
problemet inte bör vara avgörande. Ett omvänt resonemang kan peka på möjligheten 
till skydd mot vådabeskjutning från egen eld, så kallas blue-on-blue.  Dock så skall 
noggrann planering av gruppering och marsch med förbandet ske för att undvika att 
systemet slår tillbaka mot den egna förmågan.  
 

 
5.3.2 Uthållighet 
 
Beträffande förmågan att möta en opredikterbar motståndare dygnet runt ger varken 
den stationära eller den fordonsburna utrustningen problem då dessa kan ström-
försörjas via elkraftverk eller direkt från båt eller bil. Den soldatburna utrustningen 
kräver nya batterier var 8: e timme, vilket måste tillgodoses av förbandets 
underhållsresurser. 
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5.3.3 Yttäckning och skydd av och i infrastruktur 
 
Yttäckningen av SEPS motsvarar ytan för två plutoner eller ett halvt kompani, vilket 
innebär att ATU med ca fyra kompanier skulle behöva använda åtta stycken båtburna 
system för att täcka en båtlastad gruppering. Tillkommer sedan landkomponenter i 
form av sambandsknutpunkter och baser krävs ytterligare 3-4 stationära eller 
fordonsburna system. Förutsätts ytterligare verksamhet såsom spaning med enskilda 
enheter eller lösandet av uppgifter till lands så kommer ett antal om ca sex till åtta 
soldatburna system krävas ytterligare.  
 
Totalt innebär det ca 18 system i användning, till vilka ett antal kommer att krävas i 
reserv. Den sammanlagda summan för att utrusta en ATU hamnar således kring 25 till 
30 miljoner SEK om hela förbandet skall erbjudas skydd dygnet runt i operations-
området. Förutsatt är att enhetspriset är detsamma som för köp av ett enstaka system, 
varför prisnivån bör kunna justeras nedåt. Antalet enheter och dess vikt bedöms som 
ringa avseende dess implementering i förbandet. Behovet av mängden utrustningar 
medger således en enhet på två stridsbåtar vid marsch till sjöss. 
 
Avseende skydd av infrastruktur så erbjuder SEPS möjligheter att skydda de flesta 
tänkbara konstruktioner. Nackdelen är användandet i storstadsmiljö med många höga 
hus där den inkommande signalen riskerar att hamna i radarskugga. Generellt sett så 
skall antennen alltid ha fri sikt för att kunna detektera den inkommande fientliga 
signalen, vilket medför att vid stationära grupperingar får lösningen bli att gruppera 
utrustningen på hustak eller motsvarande höga konstruktioner. Detta problem måste 
även tas med i beräkningarna vid gruppering i starkt kuperad terräng. Vid förflytt-
ningar inom städer får förbandet i första hand lita till splitterskyddade fordon. 
 
 
5.3.4 Uppgradering 
 
SEPS är uppbyggd med standardiserade kretskort, (se bilderna 14-19), och har ett 
mjukvarubaserat hotbibliotek vilket tyder på att uppgraderingar och justeringar för att 
möta nya hot är realiserbart. Problemet är snarare att framtiden kommer att erbjuda 
zonrör som inte endast bygger på radarprincipen och att de radarsystem som finns 
kommer att uppgraderas med MMIC-teknik och icke repetitiva signalformer, vilket 
kommer att innebära att den fördel SEPS har idag inte kommer att finnas om 10-15 år. 
Bedömningen är dock att typ 1- och typ 2-zonrör kommer att dominera tänkt hotbild 
under den tidsperiod som är studerad, vilket motiverar att nyttja SEPS i fredsfräm-
jande operationer i en ATU de närmaste tio åren. 
 
Slutsatserna från kapitel två pekade på förmågan till multirole. Avseende denna 
kapacitet så har arbetet konstaterat möjligheten till underrättelseinhämtning via SEPS 
genom dess förmåga att lagra olika typer av signaler i dess minne. Dessa signaler kan 
analyseras för att fastställa exempelvis överfart av kryssningsmissiler, UAV-system 
eller flygplan som använder sig av terrängradar för sin navigering. Tänkbart är också 
att störa denna navigering aktivt genom att simulera felaktiga markekon till mot-
tagande navigeringsradar. För denna möjlighet hänvisas till fortsatt arbete. 
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5.4 SEPS Kravuppfyllnad 
 
� SEPS möter till övervägande del de krav som ställs av vald hotsituation och 

typförband inom specificerad tidsram. 
 
 
Följande faktorer är till SEPS fördel: 
 
� Systemet fyller kraven som ATU har på ett komplementskydd i studerad 

hotmiljö såväl vad avser motståndskraft mot tänkbara vapenhot som vad avser 
systemets möjligheter till integration i förbandet. 

 
� SEPS har förmågan att störa ut konventionella och avancerade radarzonrör av  

typen 1 och 2. 
 
� Fientlig motåtgärd i form av att använda PD-tändrör istället för radarzonrör, 

om förmågan av SEPS upptäcks i förbandet, nedbringar effekten av artilleri- 
och granatkastareld med 50 % jämfört med ostörda radarzonrör. 

 
� SEPS är uppgraderingsbart och bedöms kunna användas i fler roller än de som 

den nyttjas för idag. 
 
 
Följande faktorer är till SEPS nackdel: 
 
 
� SEPS bedöms med nuvarande status inte ha möjlighet att störa framtida zonrör 

eftersom motåtgärder för att möta signalerna tidigare i granatens bana blir 
omöjliga att realisera i verkligheten. Unika icke-repetitiva radarsignaler 
kommer alltid att ha ett tidsmässigt försprång mot störutrustningen. 

 
� Granater med låg avslutande banhastighet, till exempel granatkastar-

ammunition, är ett större hot än snabbare verkansdelar eftersom öppningstiden 
för radarsändningen i zonrören är relaterad till tidsdomänen och inte i 
avståndsdomänen. 
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6.  AVSLUTNING 
 
6.1 SAMMANFATTNING 
 
Detta arbete har haft som syfte att öka förståelsen för ett specifikt elektroniskt mot-
medelssystem, SEPS, mot radarbaserade zonrör. Frågeställningarna som besvarats för 
att uppnå detta syfte är följande; 
 

•  Vilka generella krav ställer vald hotbild och förbandstyp på komplementskydd 
i form av elektroniska motmedel mot radarzonrör? 

•  SEPS är i första hand avsett för att motverka radarzonrör – Vad har dessa för 
generell funktion och prestanda? 

•  Hur ser SEPS huvudsakliga funktion ut och vad har det för prestanda? 
•  Uppfyller SEPS valt förbands eventuella behov av ett motmedelssystem?  
•  Hur bör fortsatt arbete inriktas? 

 
Inledningsvis konstateras att hotet framstår till övervägande del av artilleri, 
granatkastare när förbandet är i bas eller i land och att hotbilden i en internationell 
fredsoperation mot en ”Amphibious Task Unit” ställer större krav på förbandet än det 
skydd som är planerat. Framförallt gäller detta det individuella och kollektiva skyddet 
för såväl personal som materiel när väl förbandet lämnar sina skyddade stridsbåtar för 
att lösa ställda uppgifter.  
 
Radarzonröret, vilket är den sensor som får stridsdelen att brisera på optimalt avstånd 
från sitt mål, består av en liten radar med olika konfigurationer beroende på bl.a. 
tillgänglig teknik. Dessa kan delas in i konventionella, avancerade och framtida 
radarzonrör, där den konventionella består av en enkel CW-sändare utan störskydd. 
Den avancerade modellen kan bestå av en FMCW- eller Pulsdopplerradar med olika 
störskyddsfunktioner och signaltyper av repetitiv karaktär. Den framtida typen 
innehar förmåga till icke-repetitiva signalmönster i kombination med avancerade 
störskydd såsom mycket sen öppningstid av radarn och framkantsföljning med PRF 
jitter-teknik och/eller fq-agility. 
 
SEPS huvudsakliga funktion är att med vilseledande koherent repeterstörningsteknik 
producera tillräcklig effekt inom radarzonrörets mottagarbandbredd i syfte att få 
stridsdelen att brisera i förtid. Detta realiseras med ett så kallat DRFM vilket är en av 
huvudkomponenterna i SEPS. Systemet lyssnar passivt och är endast aktivt vid 
konstaterat hot och finns i såväl rörliga som stationära konfigurationer. 
 
Systemet har kapacitet att signalbehandlingsmässigt möta alla typer av signaler från 
ett radarzonrör med CW- samt FMCW- och pulsdopplerteknik med repetitiva 
signaler. Användandet av riktade antenner eller korrelerade sändningar tillåter 
utnyttjandet av flera system inom ett och samma område. SEPS använder sig härvid 
av GPS för att tidskorrelera sändningar från flera utrustningar. 
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För att inte störa signaler från egna radarzonrör har systemet ett inbyggt uppdaterings-
bart hotbibliotek med vars hjälp inkommande signaler identifieras för att konstatera 
om störinsats skall göras eller inte. Den totala responstiden för systemet är 500 ms 
vilket framgår som tillräckligt inom aktuell hotmiljö. 
 
Arbetet konstaterar att SEPS huvudsakligen uppfyller ATU krav på ett komplement-
skydd mot radarzonrör inom vald hotmiljö och tidsram. Verkans-möjligheterna mot 
såväl konventionella som avancerade zonrör bedöms som goda och effekten av 
fientlig eld bedöms nedbringas med minst 50 %. 
 
SEPS bedöms med nuvarande status ha möjlighet att störa dagens radarzonrör men 
inte framtida zonrör, då motåtgärder för att möta icke-repetitiva signaler tidigare i 
granatens bana blir omöjligt att realisera. 
 
 
6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

 
Arbetet med SEPS har inte bara resulterat i en del svar utan också i fler frågor, vilka 
lämnas som förslag till fortsatt arbete. De frågeställningar som redovisas är sådana 
som bedöms väsentliga för att få en fullständig förståelse för systemet och dess 
potential i framtiden.  
 
 
� Verifiering av bedömd prestanda, dels genom praktiska provskjutningar, dels 

genom mätningar av tidsförhållanden, signalformer och räckvidd. 
 
� Hur skall en ATU möta hotet från framtida radarzonrör som tillämpar teknik 

med mm-våglängder och extremt korta räckvidder i kombination med icke-
repetitiva signalmönster? 

 
� Hur ser SEPS möjligheter ut i andra typscenarier? Till exempel vid skydd av 

större fartyg eller flygplan mot en högteknologisk motståndare. 
 
� Indikeringar i arbetet pekar på en framtida möjlighet att störa 

kryssningsmissiler och UAV-system. På vilket sätt är det realiserbart? 
 
� Är det möjlig att störa ut SEPS med elektroniska mot-motmedel, vilket 

representerar en del av nästa steg i medel-motmedel-kampen. 
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Förkortningar 
 
AA Air to Air vilket är en jaktrobot för flygvapnet. Sid 13 
AD/DA Analog-Digital/Digital-Analog Sid 35 
AP Armour Piercing Sid 9 
ASIC Application-Specific-Integrated-Circuit Sid 38 
ATU Amphibious Task Unit (Styrka om ca 410 man från amfibiebrigaden som är tänkt 

att användas i internationella uppdrag). 
Sid 3 

CPU Central Processing Unit Sid 30 
CW Continuous Wave. Sid 17 
DECM Deceptive Electronic Counter Measure (Vilseledande störteknik). Sid 32 
DRFM Digitalt Radiofrekvent Minne. Sid 31 
ERGM Extended Range Guided Missile. Sid 18 
FMCW Frequency Modulated Continuous Wave. Sid 17 
FMV Försvarets Materiel Verk Sid 29 
GPS Globalt Positions System Sid 30 
HOB Height of Burst ( Brisadavstånd över ytan eller målet). Sid 14 
IK Igenkänningssignal. Sid 38 
I-kanal I fas Sid 34 
MMIC Millimetre/Microwave Integrated Circuit. Sid 18 
MOF Multi Option Fuse Sid 13 
MOFA Multi Option Fuse for Artillery ( Zonrör med flera moder ). Sid 18 
MPD Medium Pulse Doppler. Sid 17 
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association. Minneskort som är 

extremt effektsnålt och kan ha funktionen av att vara utbytbart med data som 
innehåller möjliga vågformer på hotsignaler. 

Sid 30 

PD Point detonation (Ögonblicksbrisad vid fysisk träff med målet). Sid 14 
Prf Pulsrepetitions frekvens. Sid 22 
Pri Pulsrepetitions-intervall Sid 33 
PTOEM Preliminär Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning. Sid 5 
Q-kanal Signal fasvriden 90 grader Sid 34 
RAM Random Access Memory Sid 37 
RF Radio Frequency. Sid 30 
SA Surface to Air Sid 15 
SEPS Shortstop Electronic Protection System. Sid 3 
SS Surface to Surface, vilket är en mark eller sjömålsrobot  Sid 13 
STS Strategiska Typ Situationer (Underlag för strategisk och operativ planering på 

lång sikt för Försvarsmakten i Sverige). 
Sid 4 

VCO Voltage Controlled Oscillator Sid 34 
Zonar Zonanslagsrör, vilket är en MOF-funktion Sid 18 
ZOS Zone Of Separation. Sid 7 
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