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Sammanfattning
I denna uppsats betraktas två olika bandspridningstekniker och vilken påverkan de har på
telekrigsförmågan. Uppsatsen svarar på frågan:
Vilka möjligheter finns att bedriva signalspaning och störning mot radiokommunikation som
använder bandspridningsteknikerna frekvenshopp eller direktsekvens?
Inledningsvis beskrivs en modell för telekrig mot radiokommunikation, ”telekrigcykeln”.
Därefter beskrivs principer för ett radiosystem samt de två bandspridningsteknikerna
frekvenshopp och direktsekvens. Slutligen analyseras bandspridningsteknikernas påverkan
med hjälp av telekrigcykeln och resultaten diskuteras.
Uppsatsen kommer fram till att båda signalerna går att spana mot, direktsekvens innebär
större svårigheter för signalspaningen än frekvenshopp. Störning av båda signalerna görs bäst
med störsändare som befinner sig nära radiomottagaren, dock är det svårt att placera
störsändare nära motståndarens mottagare.
Nyckelord: telekrig, radiokommunikation, bandspridning, frekvenshopp, direktsekvens
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Abstract
This essay examines two spread-spectrum technologies and what their effects are on the
electronic warfare ability. The essay seeks to answer this question:
What are the possibilities for signals intelligence and communications jamming against radio
communications using one of the two spread-spectrum technologies frequency-hopping and
direct sequence?
The essay initially describes a model for how electronic warfare against radio communication
is conducted, “telekrigcykeln”. It then describes the principles of a radio system as well as the
two spread-spectrum technologies frequency-hopping and direct sequence. Using the model
“telekrigcykeln” the essay finally analyses and discusses the impact of the spread-spectrum
technologies.
The essay finds that it is possible to conduct signals intelligence towards both signals,
however direct sequence pose bigger problems than frequency-hopping. Both signals are
easiest to jam using a jammer in close proximity to the radio receiver. However, closeproximity jammers are harder to place close to the opponent’s receiver.
Keywords: electronic warfare, radio communication, spread-spectrum, frequency-hopping,
direct sequence
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1. Inledning
Kommunikation och samband är en förutsättning för att nå framgång i princip all militär
verksamhet. Det gäller för samtliga arenor, men systemen och metoderna för att tillgodose
behovet skiljer sig. Inom armén är avstånden mellan närliggande enheter korta, och det finns
många alternativ för kommunikation.1 Den förhärskande metoden för samband är dock
radiokommunikation. Enheterna är många och kommunikationen kan vara spridd över hela
riket. För ett högt tempo och flexibilitet i striden krävs ett säkert och fungerande
radiosamband.
Ursprunget inom radiokommunikation är analoga fixfrekvenssystem, dvs. system med steglös
modulering av den utsända signalen som skickar tal på en frekvens. Därifrån har utvecklingen
gått till digitala system, fortfarande med fixfrekvens, och sådan smalbandig, digital
fixfrekvensradio utgör fortfarande den vanligaste formen av radiosändare, inom såväl som
utom militären.2 Parallellt med systemen utvecklades även telekrigsförmågan.
”Med telekrig avses militär verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska
spektrumet för att bekämpa, förvanska eller exploatera motparters inhämtning,
bearbetning eller delgivning av information samt skydd mot ogynnsamt nyttjande av
det elektromagnetiska spektrumet.”3
Citatet från FOI beskriver vad telekrig är, definitionen är bred och området likaså, men just
radiokommunikation är ett område som berörs i allra högsta grad. Att bedriva telekrig mot
fixfrekvenssystem med syftet att exploatera motparters (…) information blev efter hand, med
hjälp av allt mer avancerad teknik, en enkel uppgift. Behovet av bättre skydd för
radiokommunikationen ökade. Inom telekriget kallas det för teleskydd.
”Teleskydd innefattar metoder för att skydda våra ledningssystem mot signalspaning,
störsändning samt vilseledande signalering.”4
En underavdelning till teleskydd är trafikskydd – sätt att dölja signalering. Ett sätt att göra det
är att använda olika former av bandspridning för signalerna. Principerna för det tog form
redan under mitten av 1900-talet och teorierna ännu tidigare. Definitionen av bandspridning
är:
”Bandspridning innebär att signalenergin sprids över en större bandbredd än vad som
är motiverat av signalens informationsinnehåll. Resultatet blir en signal som är svår att
upptäcka och som är mindre känslig för störningar och interferenser.”5
Två exempel på bandspridningsteknik är direktsekvens och frekvenshopp. År 2012 är båda
relativt vanligt förkommande, både civilt och militärt. Direktsekvens används av i princip alla

1

Försvarsmakten. Telekrig - lärobok för armén. Stockholm 1997, 105
FOI. FOI informerar om: Telekrig. 2005, 23.
3
FOI 2005, 2.
4
Försvarsmakten 1997, 131.
5
Elbornsson, Ulrika. Upptäckt och riktningsbestämning av bandspridda signaler med hjälp av korrelation.
Metodrapport, Linköping: FOI 2001, 8.
2
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moderna mobiltelefoner, och frekvenshopp används i Försvarsmaktens Ra180 såväl som i
Bluetooth-applikationer. Utvecklingen går dessutom mot allt mer användning av teknikerna
samt kombinationer av dem.

1.1 Problemformulering
Redan år 1991 identifierade FOI att störning mot samband skulle komma att kräva stor
flexibilitet i framtiden, samt att bland annat bandspridningstekniken frekvenshopp skulle bli
vanligare.6 Forskare förstod att utvecklingen skulle gå mot allt mer avancerade teleskydd
vilka ställde högre krav på förmågan till signalspaning och störning.
Utvecklingen av teleskydd i form av bandspridningstekniker har gjort det svårare att bedriva
telekrig mot radiokommunikation, signalerna har blivit svårare att både upptäcka och störa.
Parallellt med dessa allt mer avancerade tekniker förblir kunskapen bland telekrigare på en låg
nivå, avseende hur signalerna ser ut och påverkar kommunikationen. Bland annat på grund av
teknikens komplexitet samt sekretesskravet. Telekrig i allmänhet och telekrig mot samband i
synnerhet är områden som det inte finns mycket specifikt material om. Samband är något som
ofta förknippas med ledning av striden, vilket gör det känsligt. Samtidigt är det av samma
anledning viktigt att de som ägnar sig åt telekrig och samband förstår vilka förutsättningarna
är.7

1.2 Syfte
Uppsatsens syfte är att undersöka hur två bandspridningstekniker för
radiokommunikation påverkar telekrigsförmågorna signalspaning och störning, samt
diskutera vilken påverkan det har på telekrigsförmågan.
Uppsatsen skall utgöra en beskrivning av telekrigsförmågorna signalspaning och störning
samt ge läsaren förståelse för bandspridningsteknikerna frekvenshopp och direktsekvens och
kunskap om deras förekomst. Uppsatsen skall vara läsvärd för alla som söker öka sin kunskap
om telekrig och radiokommunikation, både telekrigare och övriga.
Ett sekundärt syfte för uppsatsen är att även undersöka hur telekrigcykeln – Försvarsmaktens
modell för telekrigföring mot radiokommunikation – fungerar som analysverktyg för att
värdera en speciell tekniks påverkan på telekrigsförmågan.
1.2.1 Frågeställning
Vilka möjligheter finns att bedriva signalspaning och störning mot radiokommunikation
som använder bandspridningsteknikerna frekvenshopp eller direktsekvens?

1.3 Avgränsningar
Undersökningen i uppsatsen görs med ett taktiskt arméperspektiv. Det innebär att all
radiokommunikation som avses är sådan som skulle kunna tänkas figurera inom ett
arméförband. Till det hör även att avstånd, signalutbredningsprinciper och taktiker för
telekrigföringen blir de som gäller för armén. Uppsatsen undersöker dessutom uteslutande

6
7

Arnsby, Bergdal. ”Framtida störning mot samband kräver stor flexibilitet.” FOAtidningen, april 1991:21-22.
Arnsby, Jan. Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation. Linköping: FOI, 2004, 3ff.
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våra möjligheter till signalspaning och störning mot en motståndare, inte hur vi skyddar oss
med hjälp av bandspridningsteknikerna. Anledningen är att begränsa omfattningen på arbetet
och få en mer översiktlig analys.
Uppsatsen betraktar specifika system endast som exempel på förekomst av teknikerna.
Anledningen är framför allt att teknikernas generella principer är vad uppsatsen ämnar
undersöka, men även för att undvika den sekretess som kan vara förknippad med specifika
system.
Begreppet kryptering omnämns endast i förbigående. Kryptering har påverkan på
radiokommunikation men ligger utanför frågeställningen.

2. Tidigare forskning
Forskning på bandspridningstekniker och radiokommunikation har bedrivits sedan mitten av
1900-talet, med ökning under slutet av 1990- och början av 2000-talen.8 3G-mobilnätet
baseras på bandspridningstekniken direktsekvens. Utvecklingen har drivits på av
teknikutvecklingen civilt.
Militärt är det framför allt FOI som står för forskningen kring bandspridningstekniker.
Myndigheten ger ideligen ut rapporter med olika aspekter på bandspridning. Exempel på
rapporter är Ulrika Elbornssons Upptäckt och riktningsbestämning av bandspridda signaler
med hjälp av korrelation (2001), och Gunnar Anderssons FH and DS Spread-Spectrum
Systems in Interference-Limited HF Channels – a Comparison (1994). Många FOI-rapporter
behandlar specifika aspekter av bandspridning och förutsätter stor förkunskap. FOI har också
givit ut ett antal böcker. Nummer fem i serien FOI informerar om behandlar telekrig, bland
annat i samband med bandspridningstekniker för radiokommunikation. Ytterligare en bok
(eller kompendium) är Jan Arnsbys Radiomotmedel – Störning av radiokommunikation.
Från Försvarshögskolan finns litteratur som beskriver bandspridningsteknikerna med viss
telekrigsanknytning. Lärobok i Militärteknik, vol.3. är ett exempel. På Försvarshögskolans
Militärtekniska avdelning finns sakkunniga med erfarenhet av telekrig och
bandspridningsteknik i en militär kontext.
Själva tekniken för bandspridning är inte hemlig då den används utbrett i det civila samhället.
När teknikerna används i militära kommunikationssystem blir ofta specifikationerna för
systemen hemliga. Det är när sådana tekniska aspekter, eller mer specifikt telekrigsaspekter,
diskuteras som sekretess och hemligstämpling gör sig påminda. Inom ämnet telekrig är
forskningsläget därför svåröverskådligt. De nämnda skrifterna från FOI ger en uppfattning om
vad som är aktuellt, sakkunniga på området kan ge förtydliganden.
I huvudsak kommer dock informationen från Försvarsmaktens reglementen och doktriner.
Grundsyn Info Ops: Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer behandlar
kommunikation och telekrig i ett större perspektiv. Mer specifikt finns Telekrig – Lärobok för

8

Övlt Reberg, Michael, sakkunnig Bandspridningsteknik. MTA FHS den 23 april 2012.
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armén och Utbildningsreglemente – Störning mot radio för litteratur om just telekrig mot
kommunikation.
FOI har bedrivit viss forskning även kring telekrigsförmågan. Taktisk Värdering Telekrig var
ett projekt på FOI som 2001-2002 sökte beskriva metoder för att värdera telekrigets effekter i
taktiska sammanhang. Camilla Anderssons (o.a.) Avdömningsregler telekrig (2002) är en
rapport från FOI som tar upp principer och ekvationer för bedömning av bland annat telekrig
mot radiokommunikation.

3. Metod
I och med att mycket inom området telekrig är sekretessbelagt har författarens övergripande
strategi varit att göra litteraturstudier och intervjuer för att få fram kvalitativa data snarare än
kvantitativa.
Litteraturen tillsammans med sakkunnigas erfarenhet ger sammantaget en uppfattning om ett
systems påverkan på telekriget, utan att det krävs specifika kvantitativa data som skulle kunna
göra uppsatsen hemlig. Där det varit möjligt har tekniska specifikationer redovisats, endast
öppen information när den varit kopplad till specifika system. De kvalitativa data som
redovisas är så pass generellt hållna att de inte avslöjar något sekretessbelagt men fortfarande
är användbara i analysen.
Tillvägagångsättet för uppsatsen präglas av olika metoder i de olika kapitlen. Orsakerna är
flera, bland annat att de ingående delarna har olika karaktär och bland annat för att
undersökningen krävt att olika metoder tillämpas. Hur modell, teknikbeskrivning, analys och
diskussion hänger samman beskrivs nedan, schematiskt kompletterat i bild 3:1.

3.1 Telekrigcykeln – metod
Kapitel fyra bygger på modellbildningen9 ”telekrigcykeln”. Telekrigcykeln återfinns i
Försvarsmaktens reglemente Telekrig – Lärobok för armén och beskriver händelsegången vid
taktisk telekrigföring mot radiokommunikation. Modellen utgör grunden för uppsatsens
analysverktyg.
Telekrigcykeln är generell och kräver ytterligare beskrivning och definiering för att bli
användbar som utgångspunkt för en analys. Därför består kapitel fyra – utöver själva
redovisningen av modellen – även av en klassificering10 av modellens punkter (bild 4:1).
Klassificeringen tjänar två syften. För det första som en avgränsning av den omfattande
modellen, så att endast de delar som är relevanta för bandspridningsteknik blir kvar.11 För det
andra för att identifiera var modellen behöver stöd av annan teori för att bli användbar.

9

Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig Metod. Lund: Studentlitteratur, 2003, 39.
Ejvegård 2003, 35.
11
Ett sätt att beskriva det är att: Den teori som beskriver teknikpåverkan bryts ur modellen som beskriver
telekriget i sin helhet.
10
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Telekrigcykeln består av fem punkter, Signaler, Signalspaning, Analys, Beslut och
Störsändning (bild 4:1). Klassificeringen har dock gjort det tydligt att det i huvudsak är
punkterna Signaler, Signalspaning och Störsändning som kan fungera som stöd för analysen
av teknikerna. Därför väljer uppsatsen att endast använda de tre punkterna som stöd för
analysen, och att kategorisera dem i två delar, signalspaning och störning. Punkterna Analys
och Beslut används endast som stöd för diskussionen.
Kapitlet innehåller således först en redovisning och klassificering av punkterna signaler,
signalspaning och störsändning. Därefter sammanfattas de i ett analysverktyg, bestående av
relevanta frågor för varje punkt, under rubrikerna Signalspaning och Störning.12

3.2 Bandspridningstekniker – metod
Kapitel fem, bandspridningsteknikerna, använder en deskriptiv13 metod. Teknikerna och
deras signaler beskrivs i huvudsak kvalitativt och endast fakta som är relevant för förståelsen
och för analysen tas upp.

3.3 Analys – metod
I kapitel sex analyseras teknikerna med hjälp av analysverktyget från kapitel fyra. Metoden
är en undersökande analys, men till del även komparativ14 då den delvis jämför teknikerna
med varandra.

3.4 Diskussion – metod
I kapitel sju diskuteras resultaten från analysen avseende påverkan på telekrigsförmågan.
Diskussionen genomförs med stöd av de ej klassificerade stegen i telekrigcykeln, analys och
beslut. Diskussionen består av inledande kommentarer kring analysen av respektive teknik
och därefter en diskussion kring påverkan på telekrigsförmågan.

3.5 Material
Underlaget för uppsatsen har i huvudsak bestått av rapporter och andra skrifter från FOI och
FHS. Allt använt material är offentligt. Som komplement till den information som går att
finna i skrift har två muntliga källor i form av sakkunniga från FHS använts. Det gäller främst
stöd för teknikbeskrivningarna och diskussionen. För att kunna analysera påverkan på
telekrigsmöjligheterna krävs erfarenhet av och förståelse för telekrig. Författaren besitter viss
sådan kunskap, men har för uppsatsens reliabilitet sökt stöd för resonemangen hos de
sakkunniga.
Tillförlitligheten hos källor från FOI måste anses god. Rapporterna därifrån präglas av god
spårbarhet och noggrannhet, och författarna är forskare som är erfarna inom sina områden.
Från den tidigare forskningen kring telekrigsförmågan har uppsatsen framför allt använt
Telekrig – Lärobok för armén. Trots att andra reglementen är av senare datum innehöll de
mindre information, Utbildningsreglemente – Störning mot radio nämner inte ens

12

Efter varje redovisning och klassificering anges en fråga som skall ingå i analysverktyget.
Ejvegård 2003, 32.
14
Ejvegård 2003, 41.
13
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direktsekvens. FOI-projektet Taktisk Värdering Telekrig valdes också bort, då ekvationerna
krävde specifika scenarier och kvantitativa data för att bli användbara. I Avdömningsregler
telekrig står dessutom att ekvationerna inte kan användas för att dra säkra slutsatser om syftet
är att bedöma moderna radiosystem.
Militärteori och militärteknik är områden som saknar enhetliga teorier för att beskriva dem
som fenomen – telekrigföring är inget undantag. De begrepp och teorier som används är
grundade främst på beprövad erfarenhet och indelningen gjord för att vara användbar. Den
vetenskapliga grund som teorierna vilar på är antingen knapphändigt redovisad eller ej
offentlig.15 Användbarheten hos doktriner, reglementen och handböcker – samt beskrivningar
av militär verksamhet som återfinns i dem – har dock styrkts åtskilliga gånger.16
För en uppsats på denna nivå finns krav på att teorier som används ska vara relevanta och
grundade i vetenskap, alternativt den vetenskapliga eller professionella diskurs som pågår.
Vetenskaplighet innebär att uppsatsen – och den bakomliggande undersökningen – har ett
vetenskapligt förhållningssätt och präglas av saklighet och balans. Det är därför lämpligt att
beskriva och definiera doktriner och reglementen om de skall användas. Anledningen är att
försäkra intersubjektiv prövbarhet av uppsatsen. Ambitionen har varit att göra det för allt
material hämtat ur doktriner och reglementen. Vidare anser författaren att det är lämpligt att
de begrepp och teorier som används av Försvarsmakten testas för att ge dem legitimitet.
Telekrig – lärobok för armén är baserat på föregående resonemang ett lämpligt val. Dessutom
erbjuder modellen däri möjlighet att så väl analysera de bandspridda signalerna som att
diskutera kring signalernas påverkan på telekrigsmöjligheterna – allt med stöd av samma
modell.
Vad avser en källkritisk granskning av ett reglemente så är det annorlunda än för mycket
annan litteratur. Reglementet är vad Försvarsmakten har att förhålla sig till, och det kritiska
ifrågasättandet av dess innehåll sker snarast genom teknik- och taktikutveckling, samt genom
uppsatser som denna. Det källgranskningsbegrepp som spelar roll är framför allt närhet i tid.
Reglementet är från 1997, men gäller ännu och har även kompletterats med information från
sakkunniga på FHS. Slutsatsen är att reglementet fortfarande utgör en riktig beskrivning av
telekrigsförmågan.
De sakkunniga från FHS har bidragit med egen erfarenhet och kunskap. I och med det blir
tendens viktigt att ta hänsyn till. För kunskap om bandspridningsteknikerna så har tendens ej
varit ett relevant begrepp – teknikerna är vad de är – och informationen har inte skiljt sig
mellan litteratur och sakkunniga. Kunskapen om hur telekrig bedrivs är mer trolig att
påverkas av personliga uppfattningar och således tendens. Telekriget är dock ett område som
ständigt förändras, och den senaste uppfattningen om vad som gäller finns troligen hos
individer som ägnar sig åt det och således har en egen uppfattning. Eventuell tendens blir då
något som måste få finnas.
15

Till exempel ”de grundläggande förmågorna” från doktrinen.
Årligen produceras vid Försvarshögskolan åtskilliga uppsatser som använder doktriner, reglementen och
handböcker – och de teorier som återfinns däri – som analysverktyg.
16
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4. Telekrigcykeln

Bild 4:1 Telekrigcykeln17

Inledningsvis delar reglementet upp telekrigföring mot kommunikationssystem i två
verksamheter, signalspaning och störning.18 Telekrigcykeln är i princip en mer detaljerad
uppdelning av de verksamheterna. Ett sätt att beskriva modellen är att kalla den en mer
teknisk beskrivning av arbetsgången för ett televapenförband.19

4.1 Signaler
Vid spaning mot radiokommunikation är själva signalen förknippad med två problem. Dels
sker spaningen alltid i en viss signalmiljö bestående av ointressanta signaler som måste
sorteras bort samt ett bakgrundsbrus (termiskt brus och annan bakgrundsstrålning), dels är
signalen sällan känd i förväg.
Om motståndarens system är kända kan signalens typ också vara känd, men vilken frekvens
systemen använder och var de befinner sig är okänt.
Ointressanta signaler blir en fråga för separationen i signalspaningen (se nedan), men bruset
finns ändå. Riktantenner med smala lober kan undvika brus från bestämda riktningar, till
exempel från städer, galaktiskt och atmosfäriskt brus.20 ”Man-made radio noise” och termiskt

17

Försvarsmakten 1997, 106.
Försvarsmakten 1997, 105.
19
Försvarsmakten 1997, 138. Telekrigprocessen är en beskrivning av stabsarbetsmetodiken vid ett
televapenförband och går att återfinna i samma reglemente som Telekrigcykeln.
20
Wallander, Per. 17 lektioner i telekommunikation. Älvsjö: PERANT AB, 2001, 256ff. Wallander tar upp hur
bruseffekten är densamma oberoende av antennen, förutsatt att bruset är lika stort från alla riktningar. Med
riktantenner förändras det om bruset är mindre i någon riktning.
18
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brus kommer man dock inte ifrån. All elektrisk utrustning ger upphov till radiostrålning när
strömmar startar och stoppar, det kallas ”man-made radio noise”.21 Termiskt brus uppstår
bland annat i antennerna.22
Termiskt brus. Radiovågor (elektromagnetisk strålning) uppkommer kring accelererande och
retarderande elektriska laddningar.
Så fort temperaturen överstiger den absoluta nollpunkten (0°K) ”vandrar” elektronerna i
ledaren av sig själva. Ju högre temperatur desto mer rör sig elektronerna kring sina
jämviktslägen. Detta är vad som kallas termiskt brus. Det har en i stort sett konstant amplitud
från 0 Hz till 1000 GHz – då det avtar. Det termiska brus som påverkar är det i mottagaren.

Bild 4:2 Signalmiljön präglas alltid av brus.

Tillsammans med signalmiljön och bruset påverkar signalens utseende och beteende vilka
förutsättningarna är att signalspana mot den. Radiokommunikationssystem kan utnyttja olika
taktiker för att försvåra för signalspaningen, till exempel imitera annan kommunikation, sända
åt alla håll samtidigt eller inte sända alls, men framför allt strävar systemen efter att aldrig bli
upptäckta.
Frågor för analysverktyget:
- Hur ser signalen ut?
- Vilka karakteristika är utmärkande för signalen kopplat mot signalmiljön?

4.2 Signalspaning
Inom armén genomförs signalspaning i huvudsak av särskilda televapenförband. De består
vanligtvis av minst två signalspaningsenheter som tillsammans upptäcker, separerar och
lägesbestämmer signalkällor.23 Analysen av signalerna sker ofta automatiskt, för operatörerna
presenteras endast resultatet av analysen, allt för att bli snabbare tillgängligt för beslut.

21

Wallander 2001, 257.
Wallander 2001, 46.
23
Övlt Biverot, Erik, sakkunnig Telekrig. MTA FHS den 13 april 2012.
22
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Varje enskild enhet består av en antenn, en detektor/demodulator och en postprocessor24.
Resultatet presenteras i moderna system grafiskt.25
Karakteristiskt för signalspaningsmottagare är att antennerna är gruppantenner som skall
kunna mäta ankomstriktningar och spana i ett brett frekvensspektrum. Vanliga sändar- och
mottagarantenner är anpassade till de våglängder som systemet skall sända i, men principen
fungerar inte för signalspaningsantenner. Frekvenstäckningen för sådana kan till exempel vara
1-1000 MHz eller 1-18 GHz.26 Konsekvensen blir att bästa signal/brus-förhållande inte
föreligger då analysbandbredden är större än den sökta signalens bandbredd.
4.2.1 Upptäckt
Första begreppet inom signalspaning är upptäckt som består av tre steg, intercept, detektering
och medvetenhet. Det sista steget innebär att människan i systemet har blivit varse en signals
förekomst och kan fatta beslut kopplat mot den. Det är ett begrepp som dels är svårt att
undersöka, dels beror det främst på det egna signalspaningssystemets utformning snarare än
signalen man spanar mot. Därför är endast de två första begreppen relevanta.
Intercept utgör möjligheten till signaluppfångning, problemet är om signalen över huvud taget
kommer in i vårt system. 27 Det beror på en kombination av vårt spaningssystems förmåga och
hur motståndarens sändning är utformad. För denna framställan är de relevanta frågorna hur
vår avsökning av frekvens och rum bör gå till för bästa möjlighet till intercept.
Fråga för analysverktyget:
- Vilka former för avsökning i rummet och i frekvensbandet kräver aktuell signal?
Detektering betyder att den uppfattade signalen upptäcks som något annat än det brus som
den finns i.28 Steget kan ses som en form av första filter för att kunna urskilja det intressanta i
signalmiljön. Relevanta begrepp är känslighetskriterium (till exempel signalform, pulstid) och
tröskelvärde. Tröskelvärdet är den effektnivå som en signal måste uppnå för att systemet skall
registrera den.
Fråga för analysverktyget:
- Vilka krav på känslighetskriterium och tröskelvärde ställer aktuell signal på
signalspaningssystemet?

24

Försvarsmakten 1997, 107. Postprocessorn består av hårdvara och mjukvara med hög beräkningskapacitet för
signalanalys.
25
Detta är en förenklad beskrivning av en signalspaningsenhet.
26
Försvarsmakten 1997, 108f.
27
Försvarsmakten 1997, 108.
28
Försvarsmakten 1997, 108f. Bilden på sidan 108 i reglementet vill illustrera att signalen har identifierats som
något annat än brus.
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4.2.2 Separation och korrelation29
Separation är nära relaterat med detektering, gränsen är flytande. Separation innebär att
signaler skiljs från varandra och från brus, och identifieras som en specifik signal från en
enskild källa. För separationen finns fyra grundläggande kriterier, tid (när signalerna kommer
till mottagaren), polarisation (om det skiljer sig är det en tydlig grund för separation),
ankomstriktning (bra grund för separation, helt avgörande för riktnings- och
lägesbestämningen, risk finns att signaler är reflekterade) och frekvens (den vanligaste
grunden för separation).30 När signalerna är mer komplicerade, till exempel bruslika eller
väldigt snabba, används dessa kriterier i kombinationer för att lyckas med separationen.
Korrelation betyder överensstämmande.31 Det blir ett verktyg för separation mot mer
komplicerade signaler eller när det sänds en mängd signaler samtidigt.
Korrelation förutsätter att signalen tas emot av minst två geografiskt skilda enheter. Båda
enheterna tar emot samma signal, dock något tidsförskjutet. Enheterna är förbundna med egen
kommunikation, till exempel med radiolänk eller fiberoptik, och jämför de signalbilder de
mottagit. Genom att tidsförskjuta den ena signalen i förhållande till den andra söker systemet
efter en korrelationstopp, ett läge där överensstämmelsen mellan signalbilderna blir hög.
Korrelationen fungerar även som ett stöd för riktnings- och lägesbestämningen.32
Frågor för analysverktyget:
- Hur påverkar aktuell signal möjligheten till separation?
- Hur kan korrelation användas som stöd för separation?
- Vilka krav ställer signalen på våra signalspaningssystems uppbyggnad?
4.2.3 Lägesbestämning
För att kunna avgöra en sändares position används pejling. För att pejla en signal krävs minst
två riktningar mot signalen, från två geografiskt skilda platser. I skärningspunkten mellan
riktningarna kan sändarens antas vara.33
Riktningsbestämning, eller ankomstriktning, är dels beroende av en separation av signaler,
dels ett sätt att uppnå separationen. Det finns många tekniker för att avgöra ankomstriktningen
för en signal. För att förstå dem krävs förståelse för signalutbredning.
Radiosignaler utbreder sig som vågor, dvs. de har en vågfront som utbreder sig med ljusets
hastighet. Det kan utnyttjas för att avgöra varifrån en signal kommer. En gruppantenn med till
exempel fyra antennelement (mottagare på antennen) kommer att ta emot signalen vid olika
tillfällen beroende på varifrån signalen kommer. I exemplet nedan (bild 4:3) når vågen

29

I telekrigcykeln heter steget endast Separation. Korrelation är relevant vid signalspaning mot bandspridning,
och punkten kompletteras här med information om vad det innebär.
30
Försvarsmakten 1997, 110.
31
Elbornsson 2001, 25.
32
FOI 2005, 23f, även Reberg 2012.
33
Biverot 2012.
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antennelementen i ordningen A, B, C, D. Beroende på tidsskillnaden kan ankomstriktningen
beräknas. Tekniken kallas TDOA, Time Difference Of Arrival.34

Bild 4:3 TDOA. Ankomstriktningen kan avgöras med hjälp av antenner med multipla antennelement.
Bilden föreställer en antenn med fyra antennelement, sedd uppifrån.

Ju komplexare signalen blir, desto större blir behovet av en säker separation. Vid spaning mot
sådana signaler kan riktningsbestämning med hjälp av korrelationen bli ett alternativ.
Parallellt med analysen av signalernas överensstämmande mäts tids- eller fasskillnaden för
signalen och samma geometriska beräkning som vid TDOA görs för att avgöra
ankomstriktningen.35 Istället för en antenn med flera antennelement mäts då tidsskillnaden
mellan de två signalspaningsenheterna. Avståndet däremellan måste därmed vara känt.36
Lägesbestämning, eller pejling, görs sedan med hjälp av flera olika pejlstationer. Beroende på
vågutbredningsfenomen och slumpmässig påverkan i mätningarna blir riktningarna aldrig
exakta. Med tre medelvärdesriktningar skapas en triangel. Triangelns mittpunkt utgör då det
troliga läget för sändaren, positionsestimatet (bild 4:4).37
Alla riktningsbestämningar får en kvalitetsbeskrivning som beror på hur säker metoden för
spaningen har varit, hur många mätningar som har gjorts, hur stor spridningen har varit på
mätningarna, med mera. Två begrepp kopplade mot kvalitetsbeskrivningen är godhetstalet
och felellipsen.

34

FOI 2005, 25.
FOI 2005, 24f. Sådan mätning kallas interferometri.
36
FOI 2005, 24. Figur 22 på sidan 24 i FOIs bok visar matematiken för riktningsbestämning.
37
Försvarsmakten 1997, 111.
35
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Bild 4:4 Triangulering, eller pejling.Tre signalspaningsenheter spanar mot en signalkälla.

Godhetstalet beskriver sannolikheten för att positionsestimatet stämmer. Felellipsen beskriver
ett område runt positionsestimatet. Sannolikheten för att sändarens verkliga position ligger
inom det området skall vara över en viss nivå. Området har inte alltid formen av en ellips,
utan beror på kvalitetsbeskrivningarna för de olika riktningsmätningarna.38 Godhetstalet och
felellipsen påverkas dessutom av signalspaningsenheternas positioner i förhållande till
sändaren.

Bild 4:5 De svarta strecken utgör den verkliga riktningen till sändaren. De röda strecken utgör den
uppmätta riktningen. Med större vinkel ger samma riktningsfel större påverkan på det uppmätta
läget.39

38
39

Försvarsmakten 1997, 112.
Biverot 2012.
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Om man kan spana mot samma källa på flera olika frekvenser finns möjlighet till bättre
kvalitetsbeskrivning av riktningen. Det beror på att skilda frekvenser utbreder sig olika i
atmosfären, och medelvärdet av riktningsmätningarna kommer bli mer korrekt.40
För lägesbestämning med hjälp av enbart korrelation krävs minst tre signalspaningsenheter.
Anledningen är att tidsavståndet för mottagningen två enheter emellan avgör riktningen mot
sändaren i förhållande till de två enheterna. Det ger alltså bara en riktningsbestämning. För att
sedan lägesbestämma krävs alltså ytterligare en mottagare som tar emot signalen. Då kan
istället tre riktningar mot sändaren erhållas, i förhållande till enhet ett och två, i förhållande
till enhet ett och tre, och i förhållande till enhet två och tre.
Frågor för analysverktyget:
- Hur påverkar aktuell signal möjligheten till riktnings- och lägesbestämning?
- Vilket godhetstal kan man förvänta sig för signalen?

4.3 Störning
Telekrigcykeln kallar den sista punkten för Störsändning men kategoriserar samtidigt
störsändning som en underrubrik till Störning. För att täcka in hela begreppet väljer uppsatsen
att kalla steget för störning och underrubrikerna störsändning och vilseledande signalering.
Syftet med störning är att försvåra eller förhindra motståndarens verksamhet.41 All störning
skall göras sparsamt, dvs. aldrig utan ett väl motiverat syfte. Överflödig störning avslöjar den
egna kapaciteten, de egna positionerna samt ger motståndaren en möjlighet att anpassa sin
egen verksamhet. Störning skall dessutom kombineras med andra insatser, egna förflyttningar,
annan spaning eller fysisk bekämpning. Analysen tar dock endast hänsyn till störningen som
egen företeelse.
4.3.1 Störsändning
Syftet med störsändning är att förhindra, fördröja eller försvåra för motståndarens
radiokommunikation mellan två geografiskt skilda enheter.42 Störsändningen måste ske på rätt
plats, på rätt tid och på rätt frekvens för att få effekt. Det kan te sig trivialt, men de tre
kriterierna är grunden för en lyckad störsändning. Dessutom går det inte att störa hur som
helst, risken finns alltid att man stör sig själv.
Fråga för analysverktyget:
- Hur påverkas signalen av störsändning (vad krävs för att störa)?
Ett sätt att kategorisera störsändning är bredbandig kontra smalbandig störning (bild 4:6).43
Indelningen beror på att varje störsändare har en begränsad totaleffekt tillgänglig.
Störsändaren kan fördela sin effekt i frekvens på olika sätt. Om all effekt ligger på endast en
frekvens blir störningen på den frekvensen hög, men mycket av frekvensbandet förblir ostört.
Ligger effekten spridd på många frekvenser blir störningen på respektive frekvens låg.
40

Biverot 2012.
Försvarsmakten 1997, 115.
42
Försvarsmakten 1997, 116.
43
Försvarsmakten 1997, 92f.
41
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Bild 4:6 Bredbandig och smalbandig störsändning. Den totala arean på staplarna – och således även
effekten – är densamma.

Ett annat sätt att kategorisera störsändning är att dela in den beroende på vilken typ av
störsändare som används, närstörsändare eller fjärrstörsändare.44 I huvudsak är
närstörsändare bredbandiga och fjärrstörsändare smalbandiga. Undantaget gäller
fjärrstörsändare som på större plattformar kan vara bredbandiga. Sådana störsändare kräver
hög effekt för att fungera.

Bild 4:7 Generell uppdelning av störsändare och störformer, de vanligaste kombinationerna.45

Idén med att använda närstörsändare, dvs. sändare som befinner sig nära den tänkta
mottagaren, är att de skall vara enkla i sin konstruktion för att med låg effekt ändå lyckas
störa all kommunikation i sin närhet. De är generellt bredbandiga vilket innebär kortare
räckvidd för störningen, då tillräckligt effektövertag46 ej kan nås på stora avstånd.
Närstörsändare kan till exempel placeras ut i ett område som en motståndare är på väg mot,
eller skjutas ut via artilleri eller flyg.47 De kan sedan startas med hjälp av fjärrstyrning.48

44

Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 51.
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 51. Alla störformerna i bilden har inte
relevans för analysen.
46
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 74. I signalspaningssammanhang talar man
om processvinst när störeffekten jämförs med signalen och vilken bandspridningsteknik den använder.
Beräkningar av erforderligt effektövertag måste ta hänsyn till processvinsten. I uppsatsen behandlas processvinst
ej i detalj. I telekrigcykeln kallas samma sak störövervikt.
47
Biverot 2012.
48
FOI 2005, 69. Bilden på sidan 69 i FOIs bok visar hur närstörsändare kan placeras.
45
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Nackdelar med dem är att de har en begränsad batteritid och rundstrålande antenner vilket
innebär sämre riktverkan.
Fjärrstörsändare finns på längre avstånd från målet, och finns på plattformar som generellt
tillåter mer anpassad49 störsändning. Omvänt resonemang från närstörsändare gäller: På stora
avstånd krävs högre effekt för att ha tillräckligt effektövertag. Fjärrstörsändarna kan drivas
med hjälp av generatorer och har ofta riktantenner för bättre riktverkan.
Utöver bandbredden kan en mängd parametrar förändras för störsignalen. Signalens utseende
kan förändras för att vara mer anpassad för det aktuella radiosystemet. I telekrigcykeln tas ett
antal störformer upp. Här beskrivs de som har relevans för analysen.
Brusstörning sänds av både fjärr- och närstörsändare. Störsändaren sänder brus, likt det som
redan finns naturligt i signalmiljön, kontinuerligt eller i pulser. Beroende på störsändarens
kapacitet sänds bruset smalbandigt eller bredbandigt.50
Följande störning är störning där störsändaren följer en radiosignal och stör den kontinuerligt.
Syftet är att störa signalen med all tillgänglig effekt. Denna form för störsändning är
användbar framför allt mot signaler som försöker undvika störning genom att sända
oregelbundet i tid eller i frekvens.51
Den avgörande parametern för en följestörares effektivitet är hur snabbt den kan gå från
upptäckt till störning. Det beror delvis på hur snabbt systemet är, men även på störsändarens
position i förhållande till motståndarens sändare och mottagare. Optimalt för en följande
störsändare är att befinna sig mellan sändaren och mottagaren, för att minimera tidsskillnaden
som ursprungssignalen och störsignalen når mottagaren med.
Ett problem uppstår om fler än en signalkälla förekommer. Risken finns då att störsändaren
plötsligt börjar följa fel signal. Separation, korrelation och lägesbestämning utgör stöd för att
undvika det.
Repeterstörning kan även beskrivas som spegelstörning.52 Radiosignalen spelas in och sänds
ut av störsändaren, antingen direkt eller senare. Det sker med hjälp av ett bredbandigt minne
som snabbt kan spela in och sända ut allt som antennen fångar upp. Syftet med
repeterstörning är att störsignalen skall likna ursprungssignalen så mycket som möjligt.
Principen lika stör lika ligger till grund för repeterstörning.53

49

Med anpassad störsändning menas att störsändningen är specifikt anpassad för att störa mot en viss signal.
Målet är att uppfylla kriterierna för effektiv störning och få så mycket effekt som möjligt på motståndarens
kommunikation.
50
Ottoson, Ragnar. ”Telekommunikation - kompendium.” FHS - MTI, 2003, 11:5.
51
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 95ff. Kapitlet handlar följestörning mot
frekvenshopp, generella principerna går dock att utläsa. Definitionen finns i Försvarsmakten 1997, 118.
52
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 96. Definitionen finns i Försvarsmakten
1997, 118.
53
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 30.
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Om störsändaren återsänder signalen direkt, med målet att endast ha några millisekunders
skillnad mellan ursprungs- och störsignal, vinner även en sådan sändare på att befinna sig
mellan motståndarens sändare och mottagare.
Kamspektrumstörning uppnår störsändaren genom att låta en smalbandig störsignal svepa
över ett frekvensområde. Kamspektrumstörning är lämplig bland annat om motståndarens
radiofrekvens är okänd eller svår att separera. Syftet med störformen är att uppnå samma
bandbredd som en bredbandig störform, men samma övertag i störeffekt som en smalbandig.
Resultatet blir att alla frekvenser i frekvensområdet störs i pulser, spektrumet ser i en
mottagare ut som en kam. Pulserna återkommer med svepets repetitionsfrekvens.54
För att uppnå tillräcklig störeffekt krävs en viss pulslängd och repetitionsfrekvens. Det
begränsar bandbredden som man kan störa.
De störformer som baseras på bredbandig störsändning kan kombineras med begräsningar, för
att inte störa på frekvenser för egen kommunikation.
Frågor för analysverktyget:
- Vilka störformer är tillämpliga mot signalen?
- Vilka störsändare kan användas mot signalen?
4.3.2 Vilseledande signalering
Vilseledande signalering delas in i falsk signalering55 och skensignalering.
Falsk signalering ska vilseleda genom inblandning i motståndarens nät. Den förutsätter att vi
kan sända i motståndarens nät så att vi, 1) blir hörda, dvs. vi måste kunna efterlikna
motståndarens signal, 2) är trovärdiga, dvs. vår signalering får inte misstänkas komma från
oss.
Skensignalering är i sin tur signalering som ska vilseleda motståndarens signalspaning om
våra intentioner.
För uppsatsen är endast falsk signalering relevant, specifikt vad som krävs för att kunna
utnyttja sådan signalering kopplat mot aktuell signal. Formerna för den falska signaleringen
har inte med bandspridningsteknikerna att göra, och skensignalering påverkar och påverkas av
motståndarens egen signalspaning och underrättelseförmågor och ligger därmed utanför
frågeställningen.
Fråga för analysverktyget:
- Vad krävs för att kunna använda falsk signalering mot aktuell signal?

54

Ottoson 2003, 11:7. Kallas i kompendiet frekvenssvept störning.
En form av störsändning som tas upp av telekrigcykeln är Audiopsykisk störning, dvs. störsändning som syftar
till att påverka operatören. Störformen påminner mycket om falsk signalering, och kräver ungefär samma
förutsättningar. Påverkan på operatören ligger utanför uppsatsens frågeställning och därför tas det inte upp.
55
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4.4 Analysverktyget
4.4.1
4.4.2
-

Signalspaning
Hur ser signalen ut?
Vilka karakteristika är utmärkande för signalen kopplat mot signalmiljön?
Vilka former för avsökning i rummet och i frekvensbandet kräver aktuell signal?
Vilka krav på känslighetskriterium och tröskelvärde ställer aktuell signal på
signalspaningssystemet?
Hur påverkar aktuell signal möjligheten till separation?
Hur kan korrelation användas som stöd för separation?
Vilka krav ställer signalen på våra signalspaningssystems uppbyggnad?
Hur påverkar aktuell signal möjligheten till riktnings- och lägesbestämning?
Vilket godhetstal kan man förvänta sig för signalen?
Störning
Hur påverkas signalen av störsändning (vad krävs för att störa)?
Vilka störformer är tillämpliga mot signalen?
Vilka störsändare kan användas mot signalen?
Vad krävs för att kunna använda falsk signalering mot aktuell signal?

5. Bandspridningstekniker
Bandspridning innebär att den informationsbärande signalen sprids mer i frekvensplanet än
vad som är nödvändigt för att överföra informationen.56
Intuitivt kan det verka ineffektivt, men syftet är ofta att tillåta att fler enheter använder samma
frekvensband utan att störa varandra eller sänka datahastigheterna. Militärt används samma
princip för att åstadkomma så kallad smygteknik.57 För att förstå bandspridning bör man veta
vad och var det påverkar i ett radiosystem. För att förstå det krävs kunskap om ett
radiosystems beståndsdelar.

Bild 5:1 Ingående steg i ett radiosystem.58

56

Elbornsson 2001, 8.
FOI 2005, 20.
58
Andersson, Jonas, o.a. Lärobok i Militärteknik, vol. 3: Teknik till stöd för ledning. Stockholm:
Försvarshögskolan, 2009, 65.
57
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Källkodningen och kanalkodningen gör informationen (det analoga talet) digital och tillför
den kontrollkod (till exempel felrättande kod eller information om hur stora informationspaket
som skall skickas). Därefter kommer den nu digitala koden till modulatorn.
Moduleringen innebär att bärvågsfrekvensen (den frekvens som radion skall sända
informationen på) moduleras (förändras) av informationssignalen. Förändringen sker enligt
den modulationskod som systemet använder. Den enklaste modulationskoden innebär att
bärvågssignalen kan anta två olika lägen, där respektive läge innebär antingen en nolla eller
en etta. Det finns även koder där bärvågen kan anta många fler lägen och således sända mer
information per läge.59
Bandspridningen påverkar i modulatorn eller direkt efteråt. Den kan beskrivas som en
ytterligare modulering av bärvågen, helt enkelt för att den oavsett syfte alltid förändrar
signalen ytterligare. Bandspridningen påverkar hur signalen breder ut sig i
transmissionskanalen (avståndet mellan sändare och mottagare). I huvudsak är det
bandspridningssteget som skiljer sådana radiosystem från vanliga fixfrekvenssystem.
På mottagarsidan sker stegen omvänt. Signalen avsprids60, demoduleras och avkodas.
Dessutom finns ofta system för att hantera interferenserna i transmissionskanalen (dämpning,
brus, störning etc.). Till exempel finns filter för att hantera brus och störning, samt felrättande
kod för att hantera övrigt informationsbortfall.
Grunden för alla bandspridningstekniker är en pseudo-slumpartad kod (PRN-kod61) som både
sändare och mottagare känner till. Att koden är pseudo-slumpartad innebär att den för alla
som inte känner till den skall verka slumpartad. I praktiken innebär det att koden är så lång
och varierad att den inte skall gå att memorera och förutse. Koden avgör hur signalen ska
spridas i frekvens av sändaren, och i mottagaren används koden för att avsprida signalen.

5.1 Frekvenshopp
Frekvenshopp förekommer i huvudsak i militära applikationer. I Försvarsmakten finns
tekniken i Ra180, RL371 och taktisk länk 16, civilt förekommer den bland annat i Bluetoothapplikationer.62
Tekniken innebär att frekvensen på bärvågen byts med korta tidsmellanrum, den ”hoppar”
mellan frekvenserna. Bandspridningen är helt enkelt beroende på hur brett frekvensspektrum
bärvågen hoppar i. Vilka frekvenser bärvågen skall hoppa på bestäms av den slumpartade
PRN-koden (bild 5:2).63

59

Andersson, o.a. 2009, 75. Till exempel 16-Quadrature Amplitude Modulation kan anta 16 olika lägen genom
en kombination av fas- och amplitudmodulering.
60
Att signalen avsprids innebär att bandspridningens effekt på signalen tas bort. Den återgår till att finnas endast
på en frekvens.
61
Från engelskans Pseudo Random Noise. Civilt är koden inte nödvändigtvis slumpartad. Civilt är strävan
snarare att ha koder som är anpassade för att tillåta samexistens för flera användare i samma frekvensområde.
62
FOI 2005, 17.
63
För frekvenshopp är koden inte nödvändigtvis en PRN-kod, den kan anta andra former än då som en PRN-kod
normal gör. Poängen är att hoppmönstret blir pseudo-slumpartat.
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Man skiljer på långsamt och snabbt frekvenshopp. Antingen görs uppdelningen i hur många
frekvenshopp som systemet klarar per sekund (till exempel Ra180 hoppar ca 100 hopp/sekund
och anses vara en långsam frekvenshoppare, Taktisk länk 16 klarar ca 77000 hopp/sekund och
är snabb)64, eller så görs uppdelningen i förhållande till hur många hopp systemet gör per
symbol.65 Då blir systemets datahastighet av intresse också. Indelningen är av intresse när
man värderar systemets störtålighet.

Bild 5:2 Bärvågen hoppar i frekvensbandet.

Frekvenshoppande system är ett tydligt exempel på att flera bandspridda system kan
samexistera i samma frekvensband utan att störa varandra. Möjligheten till samexistens
hänger samman med ett lågt krav på samordning. När varje frekvenshoppare har ett i
förhållande till de andra slumpmässigt hoppmönster, blir kollisionerna så få att informationen
inte tar tillräckligt stor skada för att bli otydbar.66 Det påverkas av parametrarna
hoppfrekvens, hopp per bit samt frekvensbandets bredd.

Bild 5:3 Frekvenshoppare blå och frekvenshoppare gul har olika hoppmönster och tid. Endast två
kollisioner uppstår i exemplet.

64

FOI 2005, 17.
Ottoson 2003, 8:2. Avseende indelningen i snabbt respektive långsamt.
Andersson, o.a. 2009, 70. Avseende betydelsen för symbol. Det betyder ungefär informationsbärande del,
ytterligare förklaring se rubrik 7.2.2.
66
Ottoson 2003, 8:3.
65
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Ju snabbare frekvenshopp systemet gör, desto större är kraven på synkronisering mellan
enheterna i systemet. I exemplet taktisk länk 16 med 77000 hopp/sekund stannar systemet
endast ca 13 µs på varje frekvens. Till det skall läggas den korta tid det tar för oscillatorerna i
systemen att ”landa” på rätt frekvens samt för vågen att stabilisera sig.67 Slutsatsen blir att
tiden för den faktiska informationsöverföringen är mycket kort per frekvens.
Kravet på synkronisering innebär i praktiken krav på exakta klockor samt på att hoppkoderna
startar samtidigt. I militära radiosystem som använder hoppfrekvens finns ofta krav på att
hoppkoderna skall bytas, exempel på detta i Försvarsmakten är Ra180. Vid varje sådant byte
finns risk att subnät skapas. Ett subnät består av ett antal radiostationer som har synkroniserat
sin klocka och sin PRN-kod sinsemellan, men inte med övriga stationer. Det uppstår när några
radiostationer inte nås av de andra i synkroniseringsögonblicket.68 Ett annat sätt att
synkronisera är att använda GPS-tid.
Trots att effekten sänds med stor bandbredd, blir effekten per frekvens hög i och med att
sändaren skickar all sin effekt på en frekvens åt gången.

5.2 Direktsekvens
Teknik som använder direktsekvens är vanlig idag (2012), framför allt på den civila arenan.
Mobilnätet – kallat 3G-nätet – använder direktsekvens. Militärt är tekniken inte lika vanlig,
åtminstone inte för radiokommunikation. I Försvarsmakten används tekniken dels i länk 16,69
dels är GPS-signalen direktsekvensspridd.70 Direktsekvens tillåter att flera signaler
samexisterar inom ett och samma bandbreddsområde, utan att göra avkall på
överföringshastigheten.71 Det är en anledning till teknikens användbarhet civilt.
Direktsekvenssignalen karakteriseras av att signalens effekt sprids i frekvensbandet så att
effekten per frekvens blir väldigt låg, ofta så låg att signalen till synes dränks i
bakgrundsbruset.72 För att förstå grundprincipen för tekniken måste man veta hur påverkan av
en signal i tid förändrar dess utbredning i frekvens. Man utgår från begreppen stationär och ej
stationär signal.
5.2.1 Förändring i tid – utbredning i frekvens
En helt omodulerad bärvåg får i teorin noll utbredning i frekvensplanet om den tillåts sända
över en längre tid. Ett sätt att föreställa sig hur det skulle kunna uppstå är om man trycker in
S/M-omkopplaren på en vanlig fixfrekvensradio – men utan att säga något. Det enda som
sänds iväg då är bärvågssignalen. En sådan signal kallas stationär, ren sinusbärvåg (bild
5:4).73

67

Reberg 2012.
Författarens egna erfarenheter. Även Reberg 2012.
69
FOI 2005, 17.
70
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 90.
71
Ottoson 2003, 8:7. Principen kallas Code Division Multiple Access.
72
FOI 2005, 19.
73
Reberg 2012.
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Bild 5:4 Omodulerad, stationär sinusvåg.

Så fort bärvågen dock moduleras för att innehålla någon form av information, uppstår
bandspridning, dvs. bärvågens effekt sprids i frekvensplanet. Ju mer modulation eller
information per tidsenhet, desto större blir spridningen. Fenomenet kan beskrivas såhär: Ju
tätare/kortare påverkan i tid, desto större bredd i frekvens.74
Om modulationen är stationär (likformig och regelbunden) sprids effekten för bärvågen i ett
kamspektrum (bild 5:5) med ”effektspikar” spridda i frekvensplanet. Ett sätt att föreställa sig
uppkomsten av en sådan signal är att tänka sig samma radiosystem med fixfrekvens, men
istället trycks S/M-omkopplaren in och släpps ut i ett jämt pulsande tempo. Frekvenserna
sprids oändligt uppåt och neråt i frekvens.75

Bild 5:5 Stationärt modulerad sinusvåg.

De flesta modulationer är dock inte stationära, utan förändras hela tiden beroende på
informationsflödet. Modulationen är inte regelbunden utan slumpartad.76 Vid sådan
stokastisk, icke stationär modulation får effektutbredningen inte formen av ett kamspektrum.
Istället sprids effekten i frekvensplanet under vad som kan liknas vid en kurvform. Den
enklaste formen av en sådan stokastisk modulation är en helt ensam, kort puls, ett snabbt tryck
på S/M-omkopplaren (bild 5:6). Fortfarande gäller att kort påverkan i tid innebär brett band i
frekvens. Det är det fenomenet som direktsekvens bygger på.

74

Reberg 2012.
Wallander 2001, 25ff. Spridningen samt dess uppkomst beskrivs av Fourierserier och spektrum. Även Reberg
2012.
76
Modulationen kan sägas vara slumpartad på samma sätt som PRN-koden. Givetvis är den regelbunden
såtillvida att varje informationsbit beskrivs med en viss modulation. I och med att informationsflödet förändras
blir dock modulationen ej regelbunden, och därför beroende på perspektivet, slumpartad.
75
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Bild 5:6 Stokastisk, modulerad sinusvåg.

5.2.2 PRN-kod eller chipflöde
I ett direktsekvenssystem kallas PRN-koden även för chip-kod eller chipflöde.77 Det består av
en kod som antar två olika värden, 1 eller -1. Chipflödet har en hög datatakt, dvs. värdena
varierar mellan 1 och -1 många gånger per sekund. GPS har till exempel en signal med ett
chipflöde på 10,23 Mchip/s78 och 3G-nätet ett chipflöde på 4 Mchip/s.79
Systemet utgår från den digitala signalen som innehåller information, bitar.80 Signalen
multipliceras med chipflödet. Resultatet blir att bärvågen är modulerad med chip-flödets höga
hastighet, dvs. varje bit består av många chip. Trots att informationstakten för överföringen
har bit-flödets relativt låga hastighet, är förändringarna på bärvågen väldigt snabba.

Bild 5:7 På varje bit går det i exemplet fyra chips.

När den snabbt modulerade signalen sänds sprids den i frekvensbanden, helt enligt principen
förändring i tid innebär utbredning i frekvens. Märk att den totala effekten förblir densamma,
vilket innebär att effekt per hertz blir lågt.
När signalen sedan kommer till mottagaren multipliceras den återigen med samma chip-kod.
Då återställs ursprungssignalen (bild 5:8).

77

I praktiken är koden en signal som fasvrids beroende på om värdet skall vara ett eller minus ett.
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 91. Kodrepetitionsfrekvensen är 1 ms. och
kodlängden är 1023 bitar.
79
Andersson, o.a. 2009, 93.
80
I praktiken symboler. Exemplet är baserat på den enklaste formen av digital överföring, ett binärt system med
endast två symboler (1 och 0) som då kallas bitar. I 3G nätet används till exempel QPSK-modulering vilket
innebär fyra olika symboler, men andra modulationstekniker tillåter långt större antal symboler.
78
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Bild 5:8 I mottagaren demoduleras och avsprids signalen.

Anledningen till att ursprungssignalen återställs är att chip-koden ”tar ut sig själv”. Om chipkoden (gul i bild 5:8) multipliceras med sig själv (1 x 1 = 1 och -1 x -1 = 1) så blir resultatet
bara ettor, dvs. den påverkar inte bärvågen.81
Liksom vid användningen av frekvenshoppteknik kräver direktsekvensteknik exakt
synkronisering mellan sändarens och mottagarens chipkoder. Metoderna för att åstadkomma
sådan synkronisering är många. I GPS används två koder, en ”grov” kod för synkronisering
av en ”fin” kod. Annars kan en sändare och en mottagare som har samma kod testa sig fram
med tidsförskjutning genom att sända enbart chip-flödet på bärvågen. Om mottagaren
multiplicerar den inkomna signalen med sin chip-kod och resultatet blir en ren bärvåg är
chipkoderna synkroniserade.82

6. Analys
6.1 Fall ett – Frekvenshopp
6.1.1 Signalspaning
- Hur ser signalen ut?
- Vilka karakteristika är utmärkande för signalen kopplat mot signalmiljön?
Som tidigare framgått är signalen momentant smalbandig, men bandbredden den hoppar i är
bred. En ögonblicksbild för en frekvenshoppsignal kan se ut som bild 6:1 beskriver.

Bild 6:1 Ett frekvenshopp i signalmiljön.

Signalen hamnar väl över brusnivån, men finns på varje frekvens endast en mycket kort tid.
81
82

Reberg 2012.
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 79f.
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Samma fenomen som ligger till grund för direktsekvens – att förändring i tid påverkar
utbredning i bandbredd – är även aktuell här. Signalen kommer vara spridd i bandbredd precis
i hoppögonblicket. Frekvensen på hoppen, även om det är 77000 hopp/sekund, är dock inte
alls så hög som den förändringstakt som krävs för att sprida signalen mycket, och den
kommer att stabilisera sig på varje frekvens.
-

Vilka former för avsökning i rummet och i frekvensbandet kräver aktuell signal?
Vilka krav på känslighetskriterium och tröskelvärde ställer aktuell signal på
signalspaningssystemet?

Avsökningen av frekvensbanden måste vara bred för att man ska vara säker på att upptäcka
signalen. För de flesta signalspaningssystem med bredbandiga antenner är det inget problem.
Problemen är snarare beroende på hur kort tid som signalen återfinns på varje frekvens.
Tröskelvärden för signalen bör ligga över brusnivån. Ett känslighetskriterium kan vara att
bara spana efter signaler som förekommer endast ett kort tag.
Det skall nämnas att det går att spana mot frekvenshopp även med smalbandiga signalspanare,
förutsatt att man spanar på ett band där signalen har hoppat. Alla hoppkoder återkommer till
samma frekvens någon gång.83
-

Hur påverkar aktuell signal möjligheten till separation?
Hur kan korrelation användas som stöd för separation?
Vilka krav ställer signalen på våra signalspaningssystems uppbyggnad?

Signalens snabba hopp gör den svår att identifiera som en specifik signalkälla. För en enskild
signalspaningsenhet som inte uppfattar alla hoppen, är svårigheten att avgöra huruvida de
signaler som upptäcks kommer från en och samma källa, eller om det är olika källor som tas
emot.
För säker identifikation i en svår signalmiljö kan korrelation av signalen mellan olika
signalspaningsenheter hjälpa. Ett sätt att göra det är att se om samma hoppsekvens uppträder
hos båda mottagarna med samma tidsintervaller för hoppen, dock tidsförskjutet. Om det gör
det kan misstänkas att det är en och samma signalkälla som står för hela hoppsekvensen.
Signalspaningssystemet måste ha kommunikation mellan sina enheter för att snabbt kunna
göra korrelationen. För armén är sådan kommunikation relativt lätt då avstånden inte är stora.
Metoden att säkerställa att det är en och samma signal kallas relativ identifiering.84 Utöver
korrelation utgör lägesbestämning, effektnivå,85 sändningslängd86 och fasförhållande87 på
signalen stöd för separation. 88

83

FOI 2005, 23.
FOI 2005, 23.
85
En sändare på ett konstant kan förväntas ge ungefär samma effekt hela tiden.
86
De flesta frekvenshoppare använder fasta sändningslängder per frekvens. Dock kan även sändningslängden
styras av PRN-kod.
84
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Hur påverkar aktuell signal möjligheten till riktnings- och lägesbestämning?
Vilket godhetstal kan man förvänta sig signalen?

Förutsatt att separationsproblematiken kan hanteras på ett sådant sätt att en signalkälla kan
identifieras på flera olika frekvenser eller hopp, är möjligheterna till riktningsbestämning
goda. Faktum är att de skilda vågutbredningsförhållanden som gäller för frekvenserna gör det
möjligt att göra bättre lägesbedömningar än mot en signal som bara använder en frekvens.
Olika frekvenser ger något olika riktningar beroende på hur vågen breder ut sig i atmosfären.
När flera sådana riktningar kunnat säkerställas mot samma signalkälla, ger medelvärdet ett
bättre godhetstal åt riktningsbedömningen. Skillnaden mot ett fixfrekvenssystem är avsevärd,
även om de exakta siffrorna är hemliga.89
6.1.2 Störning
- Hur påverkas signalen av störsändning (vad krävs för att störa)?
Störsändning mot en frekvensspridd signal påverkas av i huvudsak två parametrar,
hopp/sekund och bandbredden på hoppområdet.
I och med att frekvenshopp i princip alltid är förknippat med någon form av felrättande kod,
ökar procenten av kommunikationen som måste störas för att information skall gå förlorad.90
De exakta siffrorna är systemberoende och varierar, för enkelhetens skull räknas det ofta på
50 procent.91 För att komma upp i den relativt höga störprocenten krävs att minst vartannat
hopp störs ut. I och med det blir bandbredden för hoppen relevant.

Bild 6:2 I exemplet utsätts en frekvenshoppare för smalbandig störsändning, fem av tolv hopp blir
störda.
87

I och med att signalen är från en och samma källa med en och samma bärvåg, står fasläget i ett givet eller
förutsägbart läge för varje nytt hopp.
88
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 95.
89
Biverot 2012.
90
Försvarsmakten 1997, 136.
91
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 98
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I exemplet blir mindre än hälften av hoppen störda, dock kanske tillräckligt för att systemet
skall få svårigheter att återskapa informationen trots felrättande kod. Även om förbindelsen
inte hindras fördröjs den, samma information måste skickas igen.
Ett ytterligare dilemma kan dock vara om frekvenshoppsystemet är ett snabbt system i
bemärkelsen att det hoppar flera gånger per bit. I sådana fall måste flera konsekutiva hopp
störas. I exemplet i bild 6:2 sker det endast vid ett tillfälle – och då mellan två hopp. Även i
det fallet finns osäkerheter, systemet kan gissa fel när det tolkar vilken symbol som skickats.
Oavsett blir kravet på antalet störda hopp högre. Resonemangen är liknande de om varför
frekvenshoppare klarar att samexistera utan krav på samordning. En annan frekvenshoppare
kan sägas utgöra en form av oavsiktlig störsändning.
För att lyckas med störsändningen kan således två principer användas: Antingen följer man
med i hoppen, en form av anpassad störsändning, eller så stör man hela bandbredden för att
inte missa någon signal.92
Själva störsignalen är i form av brus eller en pulsad signal – syftet är för att göra
ursprungssignalen otolkbar och oanvändbar.
-

Vilka störformer är tillämpliga mot signalen?

Vid störning över hela bandbredden blir problemet att nå effektövertag, speciellt om man
använder fjärrstörsändare, detta på grund av problematiken med bredbandig kontra
smalbandig störsändning.
Det första alternativet är följestörning, vanligtvis i form av brus med hög effekt. Tiden från
upptäckt till störning är det avgörande för en följestörare. Den första millisekunden för varje
hopp kommer att förbli ostörd, men om hoppen är långsamma och innehåller många bitar per
hopp blir störningen effektiv. Den tid som förblir ostörd räcker inte för att återskapa
informationen.
Ju snabbare frekvenshoppet blir – och ju fler hopp systemet gör per bit – desto sämre effekt
får följestöraren. Byter den frekvens snabbare blir den effektiva störtiden per hopp kortare.
Om bitarna är spridda på fler än ett hopp kan – som tidigare nämnts – informationen ändå ta
sig fram. Det finns till och med en gräns för när följestörning inte kan anses användbar, vid ca
1000 hopp/sekund.93
Med följestörning finns även problemet att skilja signaler från varandra. Det bästa stödet för
det är lägesbestämning. Det kräver dock minst två signalspaningsenheter, och ett sådant
upplägg ökar tiden tills störning kan genomföras ytterligare.

92

FOI 2005, 27.
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 98. Baserat på generella värden och målet
att störa minst 50 procent. Detta kan variera mycket beroende på systemens prestanda. Dock finns det en
definitiv gräns då hoppen sker snabbare än det tar för signalen att nå störsändarens mottagare. Då är följestörning
omöjlig. Även FOI 2005, 27.
93
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Det andra alternativet är bredbandig brusstörning. Ett exempel finns i bild 6:2, även om
störsändningen där är smalbandig i förhållande till bandbredden för frekvenshoppen.
Ett tredje alternativ är repeterstörning. Det är ett mellanläge för följestörning och den
bredbandiga störningen då det sänder tillbaka alla de signaler som störsändaren tar emot.94
Frekvenshoppen följs, men utan samma precision för störsändarens effekt som hos ett
följestörningssystem – effekten hamnar också på andra frekvenser. Samma krav på snabb
inmätning och störning som vid följestörning föreligger.
En specialmetod för störsändning mot just frekvenshopp är att störa just i
synkroniseringsögonblicket, när enheternas PRN-koder försöker hamna i fas. Det är en
systemberoende taktik, som förutsätter att systemet synkroniserar genom att sända
radiosignaler, till exempel Ra180.
-

Vilka störsändare kan användas mot signalen?

Uppdelningen är tämligen enkel. Om man ska störa bredbandigt är närstörsändare bättre för
att nå effektövertag. Om man ska störa med följestörning är närstörsändare fortfarande bättre,
men fjärrstörsändare de som sannolikt har förmågan. Fjärrstörsändare måste dock ändå
placeras nära mottagaren.
Oavsett vilket kräver effektiv störning av frekvenshopp att man kommer nära mottagaren.
Man kan därför argumentera för att närstörsändaren är det bättre alternativet oavsett vilken
störform som anses bäst. En närstörsändare skulle dessutom sannolikt fortsätta vara effektiv
trots en anpassning hos motståndaren.
-

Vad krävs för att kunna använda falsk signalering mot aktuell signal?

Falsk signalering mot frekvenshopp kräver att man kan hoppa med förbindelsen, mottagaren
kommer inte ens registrera felaktiga hopp. Kan man göra det är falsk signalering möjlig.
Givetvis finns problem i felrättande kod och kryptering, behörighetskontroller som kräver
omfattande beräkningskraft för att forceras. Frekvenshoppspridningen i sig utgör redan en
svårforcerad barriär.
Hoppen måste i fallet skydd mot falsk signalering inte vara snabba, det räcker att koden är
tillräckligt lång för att inte kunna förutses. Om hoppkoden inte kan förutses måste den falska
signaleringen ske med samma principer som följestörning, en form av ”följesignalering”.
Sådan är möjlig endast när motståndaren sänder och avslöjar sina hopp. Om vi samtidigt
sänder kommer det med största sannolikhet bli uppenbart för motståndaren (inte minst för
sändaren) att vederbörande är utsatt för telekrig. Det ger möjlighet till anpassning – och
effekten av vår falska signalering blir ungefär densamma som vid störsändning.

94

Mätningarna sker inte kontinuerligt, då hade man även upptäckt sin egen störsignal. Mätningarna görs när nya
hopp kan förväntas (vid konstant hopptakt).
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6.2 Fall två – Direktsekvens
6.2.1 Signalspaning
- Hur ser signalen ut?
- Vilka karakteristika är utmärkande för signalen kopplat mot signalmiljön?
Målet för militär användning av direktsekvensteknik är att få en signal som i största möjliga
mån smälter in i bakgrundsbruset. Det kallas smygradio.95 Det snabba chipflödet gör att
signalens effekt sprids och påminner om bruset.

Bild 6:3 Ju snabbare chip-flödet är, desto mer påminner direktsekvenssignalen om brus. Bilden visar
hur signalen närmar sig brusnivån. Det blåa är bruset, det gula är ursprungssignalen. När de blandas
blir resultatet – det gröna – svårt att urskilja från bruset.96

Signalens förekomst är också av intresse. I princip utnyttjar alla mobiltelefoner tekniken, dock
inte med samma höga ambition att gömma sig i bruset som i militära applikationer. För armén
måste dock beaktas att spaning nära tätort antagligen kommer innebära många ointressanta
direktsekvenssignaler.
-

Vilka former för avsökning i rummet och i frekvensbandet kräver aktuell signal?
Vilka krav på känslighetskriterium och tröskelvärde ställer aktuell signal på
signalspaningssystemet?

Avsökningen av frekvensrummet måste vara bredbandig för att finna signalen, men när den är
funnen tjänar spaningen på att kunna avgränsa sin spaning mot endast det aktuella
frekvensspektrumet för att få bättre signal/brus förhållande. Den stora svårigheten ligger i att
finna signalen om man inte känner till dess huvudsakliga frekvensområde. På grund av
signalens bruslika egenskaper går det inte att ha tröskelvärden som ligger ovanför brusnivån.
Snarare är motsatsen lämplig, att sortera bort sådana signaler som ligger något ovanför bruset.
Sådana signaler kan misstänkas tillhöra en vanlig mobiltelefon eller annat system.
Lämpligt känslighetskriterium är brus som skiljer sig från övrigt brus. Detta är intimt
förknippat med separations- och korrelationsbegreppen.

95
96

FOI 2005, 20.
Reberg 2012.
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Hur påverkar aktuell signal möjligheten till separation?97
Hur kan korrelation användas som stöd för separation?

För att upptäcka direktsekvenssignalen måste signalspaningssystemet utgå från minst två
olika platser. Bruset på de olika platserna kommer vara olika. Om det inte finns någon signal i
bruset alls, kommer korrelationen att bli noll. Om det dock finns en direktsekvenssignal gömd
i bruset, blir det en hög korrelationstopp om de båda mottagna signalerna kan jämföras
tidsförskjutet.98
-

Vilka krav ställer signalen på våra signalspaningssystems uppbyggnad?

Behovet av korrelationsförmåga ställer höga krav på informationsöverföringskapacitet inom
det egna signalspaningssystemet, samt på processorkraft för att fortlöpande kunna göra
korrelationsanalysen. Det kräver också att antennerna som tar emot signalerna är så pass långt
ifrån varandra att signalmiljön skiljer sig.99
-

Hur påverkar aktuell signal möjligheten till riktnings- och lägesbestämning?

Direktsekvenssignalen är fixfrekvenslik så till vida att den finns kring en centrumfrekvens.
Till skillnad från frekvenshopp finns det därför inga fördelar för riktningsbestämning.
Signalens bruslika egenskaper innebär snarare att det är svårare att mäta fasskillnad,
tidsskillnad eller dopplerskillnad för att fastställa riktningen på signalen.
Signalen finns dock på samma frekvens längre tid, precis som en fixfrekvenssignal, och kan
förväntas återkomma dit om den har blivit upptäckt. Det i sin tur innebär bättre möjligheter
till positionering, helt enkelt på grund av möjligheten till filtrering och många mätvärden i tid
istället för frekvens.100
-

Vilket godhetstal kan man förvänta sig för signalen?

Godhetstalet kan förväntas vara detsamma eller sämre än för ett fixfrekvenssystem, beroende
på den komplexitet och den noggrannhet som signalspaningssystemet kräver. Vid
riktningsbestämning med stöd av korrelation innebär svårigheten i att mäta fasskillnad och
tidsskillnad – tillsammans med osäkerheter i hur signalspaningsenheterna är placerade i
förhållande till varandra – att godhetstalet blir sämre.
6.2.2 Störning
- Hur påverkas signalen av störsändning (vad krävs för att störa)?
Direktsekvenssignalen är motståndskraftig mot störning genom att störsignalens effekt blir
utspridd i frekvens när den tas emot av mottagaren. För att störa signalen krävs därför inte

97

Separation av direktsekvenssignalen sker i princip uteslutande med korrelation.
Reberg 2012 samt FOI 2005, 23f.
99
FOI 2005, 23f.
100
Många osäkerheter i mätvärden kan hanteras om mätningarna och analysen kan pågå under en längre period.
Då ges även möjlighet att jämföra positioner och rörelser med kartor, för att undersöka vilka positioner som kan
anses rimliga eller troliga.
98
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bara hög störeffekt i förhållande till signalen utan även en anpassad störsignal.101 Mot vanlig
brusstörning eller följande störning klarar systemen att återskapa signalen. Principen beskrivs
nedan (bild 6:4).

Bild 6:4 Bilden visar i vilken ordning signalen sprids, var störningen påverkar och hur den
avsprids.102

I sändaren skapas DS-signalen. Den störs på sin väg till mottagaren. I mottagaren blandas den
inkomna signalen återigen med PRN-koden. Resultatet blir att ursprungssignalen avsprids och
störsignalen sprids. Med hjälp av ett filter tas allt utöver ursprungssignalens bandbredd bort,
och endast en liten del av störeffekten kommer genom filtret (bild 6:5).

Bild 6:5PRN-koden blandas med den störda signalen i mottagaren. Då återskapas
ursprungssignalen.103

101

Ett stort övertag i störeffekt innebär dock generellt att signalen blir störd, men som diskuterats tidigare
innebär det även problem för egen kommunikation och ofta orimliga krav på störeffekt.
102
Ottoson 2003, 8:4. Bilden är baserad på Ottosons bild. Siffrorna motsvarar sifforna i bild 6:5.
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Den icke anpassade brussignalen har således ringa effekt. För att lyckas störa på det sättet
krävs ett stort effektövertag. Det är heller ingen idé att sprida störeffekten över en större
bandbredd, då den störsignalen helt enkelt kommer spridas mer. Det beror på att den störda
signalen i praktiken består av två signaler, DS-signalen och störsändningen (nr 3 och 5). Av
de två signalerna är innehållet i DS-signalen den enda som har någon relevans kopplat mot
PRN-koden. Störsignalen har ingen relevans och kommer alltid att spridas. I avvägningen
mellan smalbandig och bredbandig störsändning är det bättre att välja smalbandig.104
För att störa direktsekvenssignaler är alternativen således två stycken.
Det första är aktuellt om man inte har kännedom om eller kan efterlikna PRN-koden. Då är
det enklaste alternativet att försöka nå ett totalt effektövertag med sin störning.
Det andra är att störa på sätt så att PRN-koden luras, dvs. en störsignal som liknar
direktsekvenssignalen.105
-

Vilka störformer är tillämpliga mot signalen?

Om PRN-koden kan identifieras behövs ingen speciell form av störsändning. I det fallet krävs
knappt något effektövertag, det kommer ändå innebära stora svårigheter för
kommunikationen. Att på ett eller annat sätt lyckas få kännedom om koden måste dock anses
ovanligt, alldeles särskilt i militära sammanhang.
Det första alternativet är således brusstörning. Bruset måste ha ett stort effektövertag för att
störa signalen, man måste ”dränka den”. I ett taktiskt arméperspektiv innebär det att sändaren
måste befinna sig nära mottagaren då motståndaren har korta avstånd mellan sin sändare och
mottagare. En möjlig taktik för motståndaren att sända på samma frekvenser som vi då
direktsekvenssignaler kan samexistera med andra signaler utan att störas. Brusstörning med
hög effekt blir då inget alternativ – det skulle innebära att vi störde oss själva.
Ett alternativ till brusstörning är kamspektrumstörning. Störfrekvensen sveper över hela
direktsekvenssignalens bandbredd. Den smalbandiga störningen med effektövertag påverkar
hela DS-signalens bredd.
En metod att efterlikna PRN-koden är att använda repeterstörsändare. Att spela in DSsignalen och skicka den en gång till kommer skapa oreda vid avspridningen.
Repeterstörsändare har två nackdelar. För det första återsänder repeterstörsändare alla signaler
i det aktuella bandbreddsområdet. Andra signaler än direktsekvenssignalen kommer
förmodligen ha högre effekt, och därmed kommer även störeffekten att ödslas på sådana
signaler.106 För det andra måste repetitionen ske med kort tidsförskjutning. Om signalen

103

Ottoson 2003, 8:4. Bilden är baserad på Ottosons bild. Siffrorna motsvarar sifforna i bild 6:4.
Reberg 2012 samt Ottoson 2003, 8:6, även Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004,
77. En helt ren bärvåg hade teoretiskt inneburit bäst effektutnyttjande. I praktiken filtreras sådana bort.
Störningen måste spridas något om den inte kan anpassas.
105
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 87ff.
106
Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 88.
104
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återsänds med förskjutning kommer den ha samma effekt som brus. Problematiken är
densamma som för frekvenshoppsignaler, repeterstörsändaren måste befinna sig mellan
sändare och mottagare för att fungera.
Det sista alternativet är regenererande störsändare, dvs. ett återskapande av
spridningskoden.107 Det är ett specialfall och kräver dels att signalmiljön måste vara så ren
som möjligt, dels att PRN-koden skapas med hjälp av fasvridningar som går att eliminera.
Därför är den exakta matematiken ej relevant, endast principen.
Om PRN-signalen bygger på 180° fasvridning och den uppfattade signalen
frekvensdubblas,108 försvinner alla fasvridningar.109 Den signalen frekvenshalveras sedan.
Resultatet blir den omodulerade bärvågen. Bärvågen korreleras med den uppfattade vågen,
och vid varje fasvridning uppstår hög eller låg korrelation. På så sätt kan PRN-koden
identifieras.
Tekniken kräver att PRN-koden har fasvridningar som går att multiplicera och dividera för att
bli av med. Är signalen också modulerad med annan information (vilket generellt är fallet)
blir principen svårare. Om PRN-koden dessutom är lång, till exempel flera veckor lång som
för militärapplikationen av GPS, är det heller inget realistiskt alternativ ur ett taktiskt
arméperspektiv.
-

Vilka störsändare kan användas mot signalen?

Valet står mellan fjärrstörsändare med möjlighet till analys av direktsekvenssignalen, och
närstörsändare som omöjliggör all mottagning av signaler.
Avgörande blir arméperspektivet. Korta avstånd mellan motståndarens enheter skulle
innebära att våra störförband tvangs befinna sig mycket nära de också. Närstörsändare skulle
då bli det säkraste alternativet, och kraven på mer avancerad störsändning försvinner.
-

Vad krävs för att kunna använda falsk signalering mot aktuell signal?

Signalens skydd mot falsk signalering är åtskilliga i och med att det är så pass många koder
som påverkar den innan den sänds iväg – kryptering av ursprungssignalen, modulering och
dessutom direktsekvens. Att lyckas göra analysen av alla de stegen för att själv kunna sända,
dessutom inom ramen för ett taktiskt arméperspektiv, är svårt.
Det är dock inte omöjligt. Om signalerna kan brytas ner och identifieras, till exempel med
stöd av kunskap om motståndarens system och vad de kan misstänkas ha för prestanda, blir
möjligheterna till falsk signalering goda. Motståndaren kan antas ha mindre anledning att tro
att behörighetskontrollerna i systemet är forcerade – och därmed känna sig säker på att
signaleringen är riktig. Smygtekniken innebär också att det är svårare även för motståndaren
att undersöka varifrån signaler kommer.
107

Arnsby, Radiomotmedel - Störning av Radiokommunikation 2004, 88f.
Frekvensdubblas innebär att frekvensen blir dubbelt så hög. Varje tidsintervall innehåller efter
frekvensdubblingen dubbelt så många perioder/svängningar.
109
180° fasvridning gånger två blir 360° fasvridning. Det är en hel period och fasvridningen försvinner.
108
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7. Diskussion
7.1 Frekvenshopp
Analysen av möjligheterna till signalspaning mot frekvenshopp visar att det finns lösningar
för de flesta av de problem som signalen innebär. Signalen går att upptäcka och separera, och
sändaren går framför allt mycket bra att lägesbestämma. Störsändning å andra sidan är svår
utan att hoppmönstret kan identifieras. Framtidens frekvenshoppare kommer med största
sannolikhet inte gå att störa med följe- och repeterstörning. Alternativet blir bredbandig
störning.
Problemen som analysen identifierar avseende behovet av närhet till mottagaren och
effektövertag gör att närstörsändaren blir det mer lockande alternativet. Samtidigt är
närstörsändare förknippade med många andra problem – gissning kring var motståndaren
skall ta vägen, utplacering av sändarna, begränsad batteritid, rundstrålande antenner med dålig
riktverkan, etcetera. I och med de goda möjligheterna till signalspaning kan man argumentera
för att det helt enkelt är bättre att spana mot än att störa snabba frekvenshoppare, störning
innebär stor möda för potentiellt liten nytta och avslöjar vår förmåga och position.
Möjligheten till den bättre lägesbestämningen kan dessutom användas på två olika sätt. Dels
ger det en bättre uppfattning om var motståndaren sändare finns, underlag för annan spaning
eller bekämpning, dels öppnar det för möjligheten att spana mot systemet med färre
pejlstationer eller med sämre vinklar. Ett möjligt beslut om annan uppgift skulle alltså vara att
spana på längre avstånd.
Tekniken i sig utgör egentligen inget hinder för falsk signalering eller audiopsykisk störning.
Det är standarden att tekniken alltid kombineras med felrättande kod och kryptering som gör
det svårt. Tekniken i sig kräver bara att det går att identifiera hoppföljden för att sändning på
motståndarens nät ska bli möjlig.
Analys av motståndarens nätstruktur låter sig med fördel göras vid spaning mot frekvenshopp,
sändarna är – när de väl pejlats – relativt lätta att kartlägga, den bättre lägesbestämningen gör
dem enklare att skilja åt. En stab med flera sändarstationer kan identifieras på det sättet.
Analys av trafikriktningar, trafikintensitet och trafiksätt låter sig göras, tekniken döljer inget
av det när den väl upptäckts.
Signalen tillåter även identifikation av olika nätnivåer, dvs. hur olika frekvenshoppnät
förhåller sig till varandra i den militära hierarkin. Om två olika frekvenshoppsignaler
identifieras samtidigt kan man utgå från att de inte hör till samma nät. En stab kan misstänkas
sända och ta emot trafik på alla nät, medan underordnade enheter endast har ett av de näten.
Baserat på de goda analysmöjligheterna är insats i form av fysisk bekämpning en möjlighet.
Goda lägesbestämningar tillsammans med en trovärdig nätstruktursanalys gör att staber kan
bekämpas med till exempel artilleri (stabernas sändarenheter är vad som bekämpas, effekten
kan dock vara god nog). Så fort vi har skadat motståndarens sändare förlorar vi dock genast
de fördelar och underrättelser som signalspaningen står för. Ett för många situationer lämpligt
beslut kan därför vara att fortsätta spaningen mot det frekvenshoppande systemet. Med
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kompletterande underrättelsekällor kan nätstrukturen och motståndarens intention kartläggas
så pass väl att fördelarna blir större än de med störning och bekämpning. Givetvis finns
situationer när det omvända gäller, och slutsatsen skall inte tolkas helt kategoriskt.

7.2 Direktsekvens
Direktsekvens innebär större svårigheter för både signalspaningen och störningen än för
frekvenshopp. Signalspaningen ställer krav på bredbandig spaning för upptäckt, och på
samband mellan de egna signalspaningsenheterna för korrelation. Det finns heller ingen
garanti för att signalspaningen lyckas i en svår signalmiljö när effektnivåerna är så pass låga.
Man kan anta att mycket signalspaning kommer kräva stöd av andra underrättelser för att
kunna rikta in spaningen mot ett visst område eller en viss frekvens.
Även störsändningen präglas av svårigheter, och det är svårt att avgöra vilken störform som
kan anses vara den mest effektiva. Beroende på PRN-kodens utseende och komplexitet kan
olika störformer bli aktuella. Generellt gäller samma resonemang om närhet till mottagaren
som vid frekvenshopp och närstörsändare är den typ av störsändare där resultat med störst
sannolikhet kan förväntas. Samtidigt gäller samma svårigheter som vid en
frekvenshoppsignal, närstörsändaren är mycket svår att placera ut, har begränsad batteritid,
med mera.
Trots svårigheterna vid signalspaning tillåter direktsekvenssignalen att de flesta
nätverksanalyser görs. När väl upptäckt och lägesbestämning gjorts, är förutsättningarna
ungefär desamma som för frekvenshopp. Kravet på korrelation för att upptäcka och identifiera
signaler som just signaler, och inte som brus kan dock misstänkas göra det svårt att dra
slutsatser om olika nättillhörighet. Två signaler som sänder samtidigt måste skiljas åt,
resultatet kan bli att ingen av signalerna upptäcks, de stör ut varandra i
signalspaningssystemet så att båda uppfattas som brus. Trafikriktningar, trafikintensitet och
trafiksätt är möjliga att analysera baserat på vilken sändarposition som verkar sända mycket
och vilka som i huvudsak verkar lyssna. På så sätt går även nätstruktur och stabers position att
reda ut.
Exempel på militära direktsekvenssignaler vittnar om chip-koder som är veckor långa, med
förändringstakter på tiotal miljoner chips/sekund. Att analysera en sådan kod eller försöka
komma åt modulationskoder är i princip omöjligt i ett taktiskt arméperspektiv. Det är heller
inte praktiskt eller tidseffektivt att göra. Kopplat mot det resonemanget borde även all form av
analys av anropssignaler, röstigenkänning och textinnehåll vara svår. Undantag kan sägas
gälla mobiltelefoner som används i militära syften. De har troligtvis mindre bandspridning
och enklare former av modulering och kryptering, sådant som säkert också är möjligt att få
tag på från annat håll. Problemet är kanske då att veta vilka mobilsignaler som är intressanta
för analys. Ett sätt att välja är att spana mot sådana som befinner sig nära mer avancerade,
militära signalkällor.
För att avgöra om störning eller endast spaning mot vilken signal som helst är bäst, måste det
taktiska läget övervägas. För direktsekvens kan det sägas vara avhängigt hur väl vi kan
utvärdera vår störverkan. Om vi inte har förmåga att analysera fiendens signal nämnvärt, och
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inte kan registrera någon förändring eller anpassning, blir det svårt att veta om vi har lyckats
eller ej. Precis som för frekvenshopp (till och med mer så när det gäller direktsekvens) måste
störsändningen vägas mot den insats som krävs samt risken med förlorat underrättelseläge.

8. Slutsats
Uppsatsens syfte var ”att undersöka hur två bandspridningstekniker för radiokommunikation
påverkar telekrigsförmågorna signalspaning och störning, samt diskutera vilken påverkan det
har på telekrigsförmågan”.
För att göra det användes frågeställningen: ”Vilka möjligheter finns att bedriva signalspaning
och störning mot radiokommunikation som använder bandspridningsteknikerna frekvenshopp
eller direktsekvens”?
Uppsatsen konstaterar att frekvenshopp är relativt lätt att signalspana mot, men svår att störa
annat än på nära håll. Möjligheterna till lägesbestämning av frekvenshoppsändare är goda.
Direktsekvens är svårare att både signalspana och störa mot än all form av fixfrekvens och
frekvenshopp. Signalen ställer höga krav på samband för korrelation mellan egna
signalspaningsenheter.
Både frekvenshopp och direktsekvens klarar sig sämst mot en närstörsändare. Närstörsändare
är dock förknippade med stora svårigheter innan störning kan åstadkommas, varför det ur ett
arméperspektiv inte alltid är användbara. Uppsatsen kommer därför fram till att det ofta kan
anses bättre att enbart spana mot båda signaltyperna.
Falsk signalering är svår att åstadkomma mot båda signalerna, i synnerhet på taktisk
arménivå. För att lyckas med sådan krävs längre tid för signalspaningen och hög förmåga till
signalanalys. I diskussionen konstateras att ingen av teknikerna omöjliggör analys av
nätstrukturer hos motståndaren.
Två slutsatser som ligger utanför dem i analysen och diskussionen är, dels att kombinationen
av de två bandspridningsteknikerna torde utgöra grunden för ett mycket svårstört och
svårupptäckt system, dels att operatörens roll i framtiden kan misstänkas bli mindre vad avser
signalbehandling och separation ju mer avancerade signalerna blir.
Uppsatsen syftade även till att undersöka telekrigcykelns användbarhet i sammanhanget.
Slutsatsen är att modellen är heltäckande men kräver stöd av annan teori för att bli användbar
som analysmodell. För specifika teknikers påverkan räcker inte modellens generella begrepp.

8.1 Förslag på fortsatt forskning
I inledningen till telekrigcykeln står att principerna som beskrivs däri är oberoende av
vapengren, men fokus har legat på armén. Ett av syftena för denna uppsats var att pröva
modellens användbarhet för att värdera förutsättningar orsakade av olika tekniker. En fortsatt
möjlighet till forskning är en liknande undersökning med fokus på flyg- eller sjöstridskrafter
och de specifika förutsättningar som gäller för de arenorna, allt från andra avstånd till
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annorlunda vågutbredningsförhållanden och miljö är faktorer som kan misstänkas påverka de
olika teknikernas relevans.
Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka framtidens konceptlösningar för
trådlös kommunikation inom Försvarsmakten. Det är ett område som skulle lämpa sig väl för
en uppsats liknande nivå som denna. Utvecklingen går mot det som kallas Gemensamt
Taktiskt RadioSystem, ett ad-hoc system som ska präglas av enkelhet för användaren och
kompatibilitet. Allteftersom fler utredningar görs och mer information om systemets
möjligheter blir tillgängligt, torde det bli möjligt att göra en analys av telekrigsförmågan
kopplat mot det systemet. Återigen skulle telekrigcykeln vara ett möjligt verktyg för analysen.
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