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Rapport

Nya användningsområden KUL

Sammanfattning
Denna rapport är ett examensjobb. Examensjobbet är gjort på SaabAerotech i
Växjö.  KUL-KontrollUtrustning Luftvärn används för verifieringar på
modifierade och nya luftvärnssystem. Utrustningen har varit begränsad till att
kunna verifiera luftvärnssystem och denna rapport är en undersökning som
ser på om det finns andra områden där man skulle kunna använda
utrustningen. I rapporten beskrivs svensktluftvärn i stort för att kunna förstå
hur KUL används. Rapporten går igenom KUL och dess utrustning och
egenskaper sen går den igenom olika förslag på områden där KUL skulle
kunna användas samt problem och behov av modifikation på KUL för det
aktuella området. I rapporten ingår även en sammanfatningar på de studier
som har gjorts för att kunna förstå problematik runt utrustningen som t.ex.
alla olika format och kommunikationssystem.
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Inledning

KUL-KontrollUtrustning Luftvärn används i dag för att göra verifieringar på nya
eller modifierade luftvärnssystem. Verifieringarna omfattar i huvudsak
sensorprestanda avseende fångningstider och följenoggrannhet. Man vill utöka så
att KUL även kan verifiera andra typer av skjutande enheter och sennsorsystem,
och som ligger inom andra områden än luftvärn t.ex marinen och även se på om
det finns några andra områden utanför det millitära som skulle kunna vara
aktuellt.

1.1 Uppgift

Studera framtida möjligheter för kontrollutrustning luftvärn, KUL. Utrustningen
finns idag och används för verifiering av luftvärnssystems radarstationers
noggrannhet i mätning mot flygande mål. Idag är utrustningen tekniskt begränsad
till just detta, men hur skulle den kunna utvecklas för att användas i andra
sammanhang av luftförsvars-systems verifieringar?

• Studie i KUL
• Framtagning av förslag på andra användningsområden
• Utredning av förslagen

1.2 Arbetssätt

Den stora delen i arbetet har bestått av att hitta fakta, vilken
kommunikationsutrustning använder detta system? på vilket format skickas det?
vad är intressant att verifiera på detta system?  mm. Just denna faktainsamling har
varit väldigt tidskrävande men intressant. Den andra delen i faktainsamlandet när
man ska lära sig hur kommunikationssystemen fungerar eller hur format ser ut har
varit mycket lättare att utföra p.g.a att den är bra dokumenterad. Det har varit ett
växlande arbete där studier varierat med resor, skrivande och personkontaker.

Svenskt luftvärn
1.3 Kortfattad beskrivning

I dag används (utförs utbildning på) främst 3 olika luftvärnssystem Robot 70,
Robot 90 och Robot 97 snart även på det nya systemet Robot 23. Systemen har
olika räckvidd där Rbs70, Rbs90 har kortast räckvidd sen kommer Rbs23 och
längst räckvidd har Rbs97. Samtliga system består av en radar samt en eller flera
eldenheter, på vissa systemen har eldenheten även en egen radar. Systemen
fungerar övergripande så att en radar upptäcker ett mål sen skickar radarn
information (invisning) till eldenheten med hjälp av radio eller annat
kommunikationssystem, den viktigaste informationen är position(X,Y,Z),



identitet(fiende, vän, okänt) samt riktning på målet . Sen bekämpar eldenheten
målet.

1.4 Robotsystem 70

Robotsystem 70 (Rbs70) är utvecklat av Saab Bofors Dynamics och Ericsson
Microwawe Systems. Systemet levererades under 1970-talet och är sålt till stora
delar av världen. Systemet består av eldenheter Rbs70 och underrättelseenheter
PS-70. Systemet används främst mot attackflygplan, helikoptrar och
transportflygplan.

Underrättelseenheten har en mast som höjer antennen 12 m över marken och ger
därmed bättre räckvidd på lågt flygande mål. PS-70 har en räckvidd på 40 km och
nyttjar frekvensbandet mellan 5,4-5,9 GHz.

Eldenheten var banbrytande under 70-talet med sin styrprincip. Denna bygger på
att  roboten  följer  en  laserledstråle,  som  robotskytten  hela  tiden  riktar  mot
luftfarkosten. Därmed blir det praktiskt sett omöjligt att störa ut roboten i luften.
Nackdelen med detta system är att skytten hela tiden måste se målet från
avfyrning till träff. Vid användning av systemet under natten måste man då hänga
på ett mörker sikte. Systemet har en räckvidd på 5-6 km och 2-3 km i höjd.
Eldenheten transporteras med en sexhjuligt terrängbil (tgb221).

1.5 Robotsystem 90

Robotsystem 90 (Rbs 90) är en vidare utveckling av Rbs 70 av Saab Bofors
Dynamics och Ericsson Microwave Systems. Systemet utvecklades under 80-

Figure 2:Underrättelseenhet PS-70Figure 1:Eldenhet 70



talet. Systemet består som Rbs 70 av en underrättelseenhet och en eldenhet men
Rbs90 har även en radar vid eldenheten kallad PS-91. Systemet använd främst
mot attackflygplan, helikoptrar och transportflygplan.

Underrättelseenheten har som PS-70 en 12 m hög mast som antennen är fäst på.
PS-90 har en räckvidd på 60 km och nyttjar frekvens omnrådet mellan 5,4-5,9
GHz. PS-90 har bättre data kommunikation och kan invisa fler mål än PS-70.

Eldenheten  har samma system för styrning av roboten som eldenhet 70 men med
skillnaden att siktet är utrustad med en dagsljus- och en IR-kamera samt att
skytten sitter i en bandvagn varifrån hanfjärrstyr siktet. Med hjälp av den
infraröda kameran (värmekamera) möjliggörs verkan i både mörker och vid dålig
sikt. Systemet har en räckvidd på 6-7 km och 3-4 km i höjd. Eldenheten
transporteras med hjälp av bandvagn.(lvbv 2082).

1.6 Robotsystem 23

Robotsystem 23 (Rbs23) är ett system under utveckling. Systemet är under
leverans till det svenska försvaret. Systemet har en räckvidd på 15 km och 10 km
i höjd. Luftvärnssystemet är väl lämpat att möta dagens och morgondagens hot
som till exempel kryssningsrobotar och styrda bomber. I systemet ingår Eldenhet
23 (EldE23), Underrättelseenhet (UndE23) och ett stort antal sambandsenheter.

Figure 3: Underrätelseenhet PS-90 Figure 4: Eldenhetsradar PS-91

Figure 5: Eldenhet 90



Underrättelseenhet 23 har en pulsradar som använder sig av C-bandet. UndE23 är
en 3D radar och har en antennhöjd på 9 eller 13 m. Radarn är tillverkad av
Ericsson Microwave Systems och har en räckvidd upp till 100 km.

Eldenheten har en sensorplattform som kan resas upp till 8m. På plattformen finns
det en eldledningsradar, vädersensor, antenn, igenkänningsutrustning och
värmekamera. Eldledningsradarn är tillverkad av Ericsson Microwave Systems
och systemet fungerar så att stridsledaren får in ett mål från någon
underrättelseenhet tex. UndeE23 varpå han styr eldledningsradarn genom att välja
ut målet och sen riktar eldledningsradarn automatiskt in på målet. Efter avfyrning
följer och styr eldledningsradarn roboten samtidigt som den följer målet.
Eldledningsradarn kan styra 2 robotar samtidigt.

1.7 Robotsystem 97

Robotsystem 97 (Rbs97) är från början ett amerikanskt system kallad HAWK –
Homing All Way Killer och kom till Sverige under 1960 – talet. Efter den senaste
uppgraderingen kallas systemet Rbs97. Rbs 97 är det svenska system som har
längst räckvidd på mer än 35 km och 15 km i höjd. I systemet ingår en
stridsledningsenhet (Strie97) , två lavetter (Lavett Rbs97) med 3 skjutklara
robotar vardera, en belysningsradar(PE-542) och en anslutningspunkt (APE) för
samband. I systemet ingår även underrättelseenhet 23. Systemet används främst
för bekämpning av kryssningsrobotar, attack- och bombplan.

Systemet fungerar så att UndE23 hittar ett mål och skickar data till Rbs97 som
riktar in belysningsradarn  på målet. Roboten känner av reflektionen från målet
och låser på detta. Sen avfyras roboten och styr mot en tilltänkt punkt för träff,
alltså inte mot flyget, denna punkt räknar roboten ut och ändras när målet byter
riktning eller hastighet. Om målet skulle försöka störa ut roboten kan denna börja
följa störsignalen i stället. Belysningsradarn sänder på X-bandet.

Figure 7: Eldenhet 23 Figure 8: Eldenhet 23Figure 6: Underättelseenhet PS-23



KUL- KontrollUtrustning Luftvärn

1.8 Almänt
Historik

KUL utvecklades vid LvSS- Luftvärnets SkjutSkola i Norrtälje under 1980-talet.
Systemet användes under 80-och 90-talet för att kontrollera luftvärnets
radarstationer och eldrörssystem. KUL var då stationärt placerad på Väddö
skjutfält och drevs av LvSS. Vid Lv 3 nedläggning och LvSS flytt till Lv 6
Halmstad beslutades att göra KUL mobilt. Våren 2003 fick AerotechTelub i
Växjö uppdrag att anskaffa en trailer och sen installera KUL i denna. Trailern
kallad P3Lv – ProvPlats Påhängningsvagn Luftvärn stod färdig med kul
installerad våren 2004.

Figure 11: KUL-grupperad Figure 12: KUL-machklar

Beskrivning

KUL är ett realtidsystem som används till att kontrollera luftvärnssystem,
kontrollen består av:

• Följenoggrannhet  - kontrollerar hur exakt radarn positionsbestämmer
målet.

• Reaktionstider   -  tid  det  tar  för  människa  eller  system  att  utföra
moment.

Figure 9: Eldenhet 97 Figure 10: Eldenhet 97



• Invisningsnoggannhet  - kontrollerar hur exakt information eldenheten får.

KUL tar in all information som skickas mellan radar och eldenhet, den har även
exakta positioner på radar, eldenhet samt mål. KUL hämtar även in information
från olika delar på radarn och eldenheterna och all information loggas och är
noggrant tidsbestämda. KUL består av följande huvudkomponenter:

• Mätinsamlare för inhämtning av data  (analog eller digital).

• GPS baserat referenssystem (TAPS-TArget Position System).

• Databashanterare.

• Plottningsfunktion.

Mätinsamlaren består av ett antal radioapparater och en telefonväxel. Med dessa
kan man ta emot en mängd olika data.
TAPS är ett DGPS system med väldigt hög noggrannhet. Systemet består av 3
stycken GPS-mottagare varav 2 stycken gör man mätningar på, den tredje
används som referens. De två GPS:erna man gör mätningar på är kopplade till var
sitt radiomodem som sänder vidare GPS-signalerna de mottager till KUL. Man
har en väldigt hög noggrannhet på dessa två mottagarna även om de är rörliga och
rör sig med upp till 4 G. När man samlat all information från samtliga GPS.er och
gjort beräkningar så kommer man ha en noggrannhet på ca. :

• Max avstånd 250 km
• Mätt noggrannhet

§ < 30 km 0,3 m
§ > 30 km +0,01 m/km

• Tidsnoggrannhet 500 ns



Figure 13: Systembeskrivning TAPS

Beräknings och plottningsfunktionen är ett program som heter KUL99 det är ett
program framtaget för att sköta alla beräkningar med stora
anpassningsmöjligheter när det gäller att välja vilka variabler som ska göras
beräkningar på och sedan presenteras. Sen skapar KUL99 plottar på valda
variabler och visar dem på monitor, skriver ut dem eller visar dem på projektor.

Figure 14: Plott från KuL99
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Figure 15. Plott från KUL99

Genomförda verifieringar med KUL

KUL har deltagit i verifiering av följande system:

• PS 90 - spaningsradar RBS 90
• EldE 90 - eldenhet RBS 90
• LvKv 90 - stridfordon 90 luftvärnskanon
• REMO PS 70 - REMO spaningsradar RBS 70
• REMO EldE 70 (SLT) - eldenhet 70 stridsledningsterminal
• UndE 23 - spaningsradar RBS 23
• EldE 23 - eldenhet RBS 23

Gränssnitt

KUL kan i dag i realtid registrera samtliga luftvärnsformat (LvMåDS biss,
LvMåDS) via TS 9000 eller Ra 180. Ericsson Microwave Systems har för sina
radarstationer ett utvärderingsprogram kallat ERES. Filer på detta format klarar
KUL också att hantera. System som inte kan hantera ovanstående format kan
leverera data via t ex CD eller USB till KUL. Informationen skall vara
tabbseparerat textformat. I KUL krävs att man uppdaterar programvaran med de
variabler som skall bearbetas. Detta sker i dag av MANDATOR i Malmö som har
utvecklat programvaran. Exempel på detta förfarande följenoggrannhetsmätningar
på EldE 23 samt plottnoggrannhet på UndE 23.

1.9 Analys av KUL
Allmänt

KUL har flera egenskaper som man kan använda till mycket.  KUL har möjlighet
att handskas med

• mycket in data (digitalt som analogt)



• genomföra beräkningar

• positionsbestämning på fasta som rörliga mätningar

• tidsexakt loggning av data

• presentation av data

• mobil.

Det finns många möjliga områden att använda KUL inom dock är det så att i
många av dessa områden så finns det redan utrustning som är framtagen och mer
lämpad än KUL tex. inom Lantmäteri (ta fram exakta positioner på vägar platser
mm). Som mobil sambandscentral fungerar den nog utmärkt men det känns som
den inte kommer till sin rätt med tanke på den positionsbestämmande egenskapen
som då inte används. Områden som jag tycker verkar lämpligast är nog områden
som är ganska lika det område den används inom i dag dvs. utföra kontroller.

Begränsningar på KUL

KUL kan i dag bara ta emot formaten LvMåds och LvMåds bis och även ERES
för efterhandsbearbetning. Detta begränsar KUL till att bara göra verifieringar på
luftvärnets olika system. Ska man kunna verifiera system utanför luftvärnet så
krävs det att man kan ta in data på andra format och gränsytor. För att göra detta
så krävs det att man uppgraderar KUL.s programmvara. Detta har tidigare gjorts
av företaget Mandator som nu har förlorat en del personal som varit insatta i
KUL99  och ändrat företagsinriktning, så det skulle vara bra om man hittade ett
annat sätt att lösa problemet.

1.10 Möjliga nya användningsområden

Militärt:

• Obemannatflyg - positionsbestämmer, prestanda, riktad
lob för styrning.

• Marint - prestanda/felsök marin radar (korvetter
mm).

• Flygvapnet - prestanda lulis

• Flygvapnet - prestanda fasta radar stationer.

• Flygvapnet - prestanda flygandespaningsradar



Polis/räddningstjänst:

• Polis - .mobil sambandscentral.

• Räddningstjänst -  mobil sambandscentral.

Övrigt

• Energimyndigheten - kontrollera påverkan av vindkraftverk
på radar.

Kommentarer

Obemannat flyg

Jag ser en liten möjlighet till användning i att
positionsbestämma obemannat flyg och därmed
underlätta möjligheten till radiostyrning genom riktad

styrsignal.

Marint

Att göra i princip samma sak som KUL gör i dag fast
inom ramen av fartygsradar och visningssystem.

Flygvapnet

Kontroll av LULIS och även en kontroll av flygvapnets
fasta radarsystem samt kontroll av
flygandespaningsradarn

Polis

Vid händelse av att polis måste vistas på platser de inte har
utbyggt sambandssystem eller behöver utöka sitt behöv på en
plats temporärt, skulle KUL kunna användas som
sambandscentral och kunna anpassa olika sambandssystem
som polisen använder.

Figure 17: Visby korvett

Figure 18:FSR890

Figure 19: RAKEL

Figure 16:UAV-SHARK



Räddningstjänst

Vid händelse av liten eller stor katastrof använda KUL som ledningscentral och
samordna räddningsmannskap tex. vid skogsbrand skulle man kunna sätta upp
KUL i närheten och samordna släckningsarbetet samtidigt som man skulle kunna
med hjälp av GPS bestämma storleken på branden och plotta in den på en karta
för att underlätta släckningsarbetet. Man skulle också då kunna styra släckning
med flyg lättare.

Energimyndigheten

Man vet att vindkraftverk påverkar radar men man vet inte
hur mycket. Just nu säger militären nej till nästan alla
vindkraftprojekt. FMV håller på med en utredning på hur
mycket radars påverkas av vinkraftverk, vid denna
utredning tror jag KUL skulle kunna vara användbar.

Slutsats nya användningsområden KUL

Efter samtal med Christer Humble kom vi fram till att först fokusera på kontroll
av flygvapnets samt marinens sensorsystem och vapensystem och i andra hand
kolla på möjligheter för polisen att använda KUL som sambandscentral.

Studier
1.11 GPS

GPS(Global Positioning System) är ett Amerikanskt satellitpositioneringssystem
som började utvecklas 1973 och var operationellt 1993. Systemet består av ett
antal satelliter på 20200 km höjd, och en GPS-mottagare. Positionsbestämningen
görs med triangulering från ett visst antal satelliter, satelliterna sänder
kontinuerligt ut exakt tid, datum, identitet(vilken satellit) och positionen av
satelliten vid varje given tidpunkt.

Positionsbestämning

Trianguleringen fungerar så att man bestämmer avståndet från satelliterna till den
position mottagaren befinner sig på. Det krävs att man mottar signaler från 3
stycken satelliter för att man ska
kunna bestämma en exakt
position i latitud och longitud, för
att även få exakt position i altitud
så krävs det signaler från 4
stycken satelliter. Med signal från
en satellit har man ett

Figure 21: avståndsmätning med hjälp av tidssignal

Figure 20: vindkraftverk



positionsområde som är skalet på en sfär, med 2 signaler har man ett
positionsområde som är en cirkel, med 3 signaler är området reducerat till 2
punkter där den ena punkten inte ligger på jordens yta och man behöver därför
bara 3 signaler om man inte är intresserad av altituden. Har man 4 eller fler
signaler så har man en entydig punkt, den fjärde signalen används även som en
kontroll av de andra signalerna.

Avståndet mellan en satellit och mottagaren får man genom att mäta tiden det tar
för signalen att nå mottagaren. Eftersom signalen går med ljusets hastighet och
når mottagaren efter cirka 0.6ms så krävs det väldigt noggranna klockor i
satelliterna och även i mottagaren. Ett fel i tidtagningen med 1µs skulle ge ett
längdfel på 300 meter. För att åstadkomma en exakt tidgivning så har varje satellit
4 stycken atomklockor (en som används 3 i reserv) och dessa synkroniseras från
marken var 12.e timme. För att slippa ha atomklockor i mottagaren (för dyrt) så
synkroniseras mottagaren med de satelliter den får signaler i från i princip varje
sekund, på så sätt kan man ha en klocka i mottagaren med samma prestanda som
en vanlig armbandsklocka.

Prestanda

Signalen från satelliterna  ligger på frekvenserna 1575.42 MHz för L1 och
1227.6 MHz för L2, där L1 är den militära signalen och L2 den civila, skillnaden
är att i L1 skickas en C/A-kod som har en period på 1ms som gör det lättare att
låsa signalen, delar av L1 är även krypterad för att försvåra störning.

Noggrannheten på systemet är 5-
15 m (absolut mätning), GPS är
utvecklat av den Amerikanska
militären och för att inte ge andra
försvarsmakter samma möjlighet
så lades en medveten störning på
GPS signalen kallad
SA(Selective Availability)  som
gjorde att noggrannheten sjönk
till 70-100 m för alla utom den
Amerikanska militären. SA är
avslaget på grund av att det har
kommit fram teknik som kringgår den och till och med ger noggrannare position
än tidigare och att det finns andra system på marknaden och Amerikanerna ville
inte förlora användare till dessa.

Felkällor som påverkar systemet är atmosfären, flervägsfel(Multipath) och
satellit-mottagarklockan.
Flervägsfel menas att man får in signaler i systemet som reflekterats från olika
ytor t.ex. en byggnad och har därmed färdats en längre sträcka än mellan satellit
och mottagare vilket resulterar i ett fel. Detta kan man motverka genom att ha en
bra antenn.

Figur 22: Enkel positionsbestämning med GPS



Atmosfären påverkar signalen  genom att böja den och fördröja  signalen och
detta resulterar i ett fel. Atmosfäriska fel kan man förbättra genom att använda
DGPS.

DGPS(Differential GPS)

DGPS tar bort alla fel utom flervägsfel och får där med en noggrannheten på 0.5-
5m  (relativ mätning). DGPS
fungerar så att man har en
referensstation som man har en
exakt position på utrustad med en
vanlig GPS mottagare och sen
har man en till GPS mottagare
där man vill göra själva
positionsbestämningen. Eftersom
man har en exakt position på
referensstationen så kan man
räkna ut vilken signal man borde
få in av satelliten sen tar man och
jämför den med den signal man
verkligen tar emot och får då fram felet. Man kan sen få fram felet i varje signal
på alla satelliter som referensstations mottagare får in. Sen skickar man ut felet till
den mätande GPS mottagaren som sedan tar hänsyn till felen och får därmed fram
en mycket exaktare position, med DGPS tar man helt bort SA felet. Men det finns
en begränsning av DGPS, dels måste den få in signaler från samtliga satelliter
som den mätande GPS mottagaren tar in och detta gör att den måste vara i
närheten av den mätande mottagaren, det finns en till orsak till att de olika
mottagarna måsta var i varandras närhet och det är för att få bort de atmosfäriska
felen så ska de ha samma atmosfäriska förhållanden.

RTK (Real Time Kinematic)

RTK  används när man vill ha
väldigt hög noggrannhet 1-3 cm
(bärvågsmätning), det krävs en
mer avancerad mottagare och
längre mätning minuter upp till
timmar jämfört mot sekunder
vid vanlig GPS och DGPS.
Noggrannheten fås genom att
man använder sig av bärvågens
höga frekvens. När en vanlig
mottagare ska få fram avståndet till satelliten så jämför den signalens tid med
mottagarens tid, fas mätningen mellan dessa signaler kommer bli på någon
procents noggrannhet men eftersom tidsmeddelandet har en relativt låg frekvens
kommer dessa procent göra några meter i noggrannheten på positionen. Om man
istället justerar fasen mot bärvågen som har en mycket högre frekvens och även
där med någon procents noggrannhet så  kommer det bara påverka några
centimeter på positionen.

Figure 23: Positionsbestämning med DGPS



WGS 84

Referenssystem till GPS är WGS 84-World Geodetic System 84. Ett
referenssystem består av en approximation av jordklotet och sen en indelning av
jordytan. Jorden approximeras oftast som en ellipsoid, den ellipsoid som används
i GPS kallasWGS 84 eller GRS 80. Referens indelning på GPS kallas WGS 84. I
Sverige används oftast referens indelningen SWEREF99 framtaget av
Lantmäteriet, SWEREF99 bygger också på ellipsoiden WGS84. Det finns
program som transformerar mellan SWEREF99 och WGS84.

Störning

Störning av systemet är förhållande lätt och billigt, det finns en del
störningsutrustning utvecklad ett exempel är det ryska Aviaconversija MAKS
1999 som har en uteffekt på 8W och drivs med ett 12 V-batteri. Det stör inom en
radie på 45 km i öppen terräng.

Liknande system

Konkurrerande system är GLONASS (GLObalnaya NAvigasionnaya
Sputnikovaya Sistema), det är ett ryskt satellit navigerings system som började
utvecklas 1982 och va operationellt 1996. Europa håller även på med ett system
som förmodas vara klart 2009-2010 som heter GALILEO det började utvecklas
1999.

1.12 Format / kommunikationssystem
LvMåDS

Allmänt

LvMåDS utvecklades för att möjliggöra samverkan mellan luftvärnets olika
system och står för Luftvärnets gemensamma MålDataSystem. Måldatasystemet
är utformat så att godtycklig underrättelseenhet kan skicka måldata till godtycklig
eldenhet och även skicka måldata via en annan underrättelseenhet till eldenhet.
De system som använder LvMåDS är:

• Robot 90
• Robot 70
• Robot 23
• Robot 97
• Arte 740

LvMåDS skickar data genom antingen radio(Ra180) eller tråd(TS9000).

Figure 24: Positionsbestämning med RTK



I LvMÅDS finns ingen tidsstämpling utan all känd fördröjning predikteras av
sändande enhet.

Struktur

Det finns 10 olika meddelandetyper i LvMåDS som tillsammans kan representera
all data som kan tänkas vilja skickas mellan olika enheter. Meddelandena sänds
inpackade i ramar. Varje ram innehåller en kontrollsumma för feldetektering.
Med ökad ramlängd minskar överföringssäkerheten, därför vill man ha en kort
ram men som ändå klarar överföra all data. Formatet startar och slutar med en 8-
bitars flagga, där slutflaggan även kan vara en start flagg. De olika
meddelandetyperna har typkoderna T0, T1, T2, T3, T4, T6, T8, T9, T10 och T31
där t.ex. T1 är Måldatameddelande 2D och T2 är Störbäringsmeddelande.

LvMåDS bis

LvMåDS bis är ett mer generellt format som är skapat för att kunna kommunicera
mellan olika luftvärnssystem av olika åldrar. För att detta skulle vara möjligt
behövdes ett bredare format med fler meddelandetyper, LvMåDS bis har 29 st
jämfört med LvMåDS som har 10st. LvMåDS är enkelriktad medans LvMåDS bis
kan kvittera och ”svara” på meddelanden.  LvMåDS bis skickas bara genom tråd
oftast med hjälp av TS9000.

I LvMÅDS bis är all data tidsstämplad vilket innebär att prediktering sker hos
mottagaren av data.

8000

Taktisk datalänk utveckling

Formatet 8000 introducerades i marinen i samband med utvecklingen av
STRIKA-85. STRIKA-85 som är ett stridsledningssystem för amfibiekåren,
utvecklades av Ericsson i början av 1980-talet. Det var från Ericsson som själva
8000-formatet kom. Det kan inte uteslutas att formatets historia är äldre än så och
att det kan ha funnits i system som
Ericsson utvecklat tidigare, eventuellt under annan benämning.
I mitten på 1980-talet dokumenterades 8000-formatet av Telub i Solna.

Datalänk införande

Introduktionen av 8000-formatet var den första mer kraftfulla satsningen på att
ensa marinens dataformat till ett gemensamt marinformat som kunde användas av
både flottan och amfibiekåren. Ledningssystemen hade dessförinnan haft flera
olika format som varit mer leverantör specefika. 8000-formatet har efter
introduktionen varit ganska stabilt. Det är få meddelanden som tillkommit och
ändringarna i meddelandena med undantag av införande av WGS84 år 2004 och
avhemligandet av stora delar.



Användare

8000 används av marinen, dvs. främst av flottan och amfibiekåren för att
kommunicera stridledningsfunktion.

Exempel på enheter som använder 8000:

• Flottans fartyg, korvetter, robotbåtar, ubåtar mm
• Marinens helikoptrar
• Marinkommandocentraler
• Amfibiekårens båtar
• Stationär radar

8000-meddelande uppbyggnad

8000.meddelande består alltid av ett helt antal oktetter.

Byte
nr

Bit
1    .    2    .    3    .    4    .    5    .    6    .    7    .    8

Not

1    0        0         0         0         1          1         1         1 Meddelandetyp ex. 8015

2    1        0… Data

3 (MSB)                                                               (LSB) Data

… Data…

n Data

Figure 25: 8000-meddelandets uppbyggnand

JTIDS Link16

Accessmetoden TDMA

Information i JTIDS - Joint Tactical Information Distribution System överförs
genom användandet av accessmetoden TDMA – Time Division Multiple Access.
Bärvågen är tidsuppdelad i korta skurar (bursts) med hög datahastighet. TDMA i
JTIDS  innebär att en användare får tilldelat ett antal tidsluckor i en ram som är
12 sekunder lång. Fördelningen av tidsluckor till olika användare anpassas mot
behov.  I varje ram finns det 1536 tidsluckor. Varje tidslucka delas i sin tur upp av
258 pulser vars längd är 6,4 s med 6,6 s mellan varje puls. Ett nät är en kanal
som är indelad i 12,8 minuters epoker där varje epok består av 64 ramar.



 Figure 26: Uppdelning av ett JTIDS nät

JTIDS TDMA multinätsfunktionalitet

Flera nät bildar ett nätverk, JTIDS har 127 olika nät som bildar ett nätverk.

Radio frekvens spektrum

Systemet använder sig av 51 olika frekvenser, med ett inbördes avstånd på 3MHz.
Frekvenserna som används ligger mellan 969 och 1206 MHz dock med 2 hål
mellan 1008-1053 MHz och mellan 1065-1113 MHz. Varje nät hoppar konstant
mellan de 51 frekvenserna. Frekvenshoppen sker efter varje puls dvs. var 13 s.
Varje hopp till ny frekvens sker enligt skenbart slumpmässigt mönster. För att
detta frekvenshopp ska vara möjligt krävs att alla enheter har exakt samma tid.
Frekvenshoppmönstret är baserat på en kryptovariabel.

Nätverkssynkronisering

En specifik JTIDS – terminal benämnd NTR - Net Time Reference och agerar
som tidsreferens för ett nätverk av JTIDS – terminaler. Tidssignalen som NTR
sänder möjliggör för andra enheter att synkronisera sig mot NTR.en. Vilken enhet
som helst kan ta på sig rollen som NTR men bara en åt gången. Själva
synkroniseringen sker i två steg först en grov synkronisering som fås genom att
varje tidslucka går att identifieras vid mottagning, sen finsynkroniserar man.
Finsynkronisering fås genom att man mer precist rättar in den synkroniserade
terminalen mot den klocka som finns i NTR.

ASTERIX

Allmänt

Epok: 12,8 min

Ram: 12 s

Tidslucka: 7,8125 ms

112,5 /dygn

64 / epok

1536 / ram



Fram till 1980 så använde alla nationer egna meddelandetyper för
flygtrafikövervakning, detta medförde att man inte kunna utbyta information
mellan länder. 1984 presenterades ett förslag på format för att kunna utbyta
information, förslaget kallas ATERIX- All purpose STructured Euroconntrol
Radar Information eXchange format. ASTERIX antogs 1986 av RSSP-Radar
Systems Specialist Panel. Efter viss modifiering stod dagens ASTERIX färdigt
1991. Används mest som inom områdena väderradar, manövrering och
övervakning.

Struktur

Datan överförs i 253 olika kategorier där varje kategori i sin tur är indelade i ett
visst antal items.

TS9000

TS9000 - TelekommunikationsSystem 9000 används i svenska Armén. Det består
av televäxlar, radio - reläer, fiberoptikutrustning, samt utrustning för
datakommunikation. Det är mycket avancerat, även med internationella mått mätt,
och tillåter telekommunikation över mycket stora landområden, som helt eller
delvis saknar infrastruktur. TS9000 bygger på principen att alla ingående enheter
skall vara utbytbara över tiden, detta så att även om någon enhet slås ut eller av
någon annan anledning inte längre kan verka, skall systemet fungera. Det betyder
i praktiken att en angripare måste ta kontroll över ett mycket stort antal fysiska
enheter för att effektivt kunna störa sambandet.

TADIL Gateway
Allmänt

I försvarsmakten används det en mängd olika format och protokoll. Det blir
problem när man vill att flera olika system med olika format och gränsytor ska
kommunicera med varandra. Dataunit har tagit fram TADIL Gateway för att
fungera som en gateway mellan olika system så att alla system som använder
format som TADIL Gateway stödjer kan kommunicera med varandra.

Gränssnitt

Gränssnitt består av följande delar:
• Apparater
• Protokoll
• format

Apparater
Apparater utgörs av transmissionsutrustning och teknik som radio, modem, LAN.
Stöd för ny utrustning och teknik kan enkelt läggas till när det blir aktuellt



I dag stödjer TADIL Gateway Ra180/195, VHF/UHF/HF, 2000 och IP

Protokoll och format
Protokoll och format hanteras som plug-ins vilket innebär att det är enkelt att
lägga till nya protokoll och format. i dagsläget hanterar TADIL Gateway Xalfa,
Xbeta, 8000, 300/400, LuLIS, LvMåDS, DART, ACP127, Asterix, AIS, Lovisa,
ADatp-3 samt J-serien IP. Under utveckling är LvMåDS bis, LLAPI och länk16.

Område flygvapnet
1.13 Verifiering PS-860
PS-860

PS-860 är en 3D-radar som arbetar på S-bandet. Den har en räckvidd på 30-50
mil. Radarn är transportabel och är oftast grupperad i skyddade silos där vid
behov mast och antenn snabbt kan sänkas ner i skydd.

Bakgrund

Radar har varit installerad i Sverige sedan
tidigt 80-tal, det kan tänkas att man skulle
vilja verifiera dess prestanda då jag kan
tänka mig att det aldrig har gjorts i naturlig
miljö. Just nu skickar radarsystemet data via
smalband (200-meddelanden) till strids och
ledningscentra men inom kort kommer detta
ändras och gå över till att använda Asterix i
stället. Efter denna ändring skulle kanske en
verifiering vara aktuell.

Behov av modifiering

Att göra verifieringar på PS-860 som det är
nu kommer bli svårt, har inte någon enkel
lösning på att ta in 200-meddelanden till KUL. Efter övergången till Asterix
skulle TadilGateway fungera som konverterare och en verifiering av denna
övergång skulle då vara möjlig.

1.14 Verifiering FSR / ASC 890
FSR-890

FSR- Flygande Spanings Radar 890 är
ett modifierat SAAB 340B flygplan
som har den militära beteckningen  S
100B. Flygplanet har en ERIEYE radar

Figure 28: FSR-890

Figure 27: PS-860



på sin rygg. ERIEYE är en  Ericsson radar som arbetar på S-bandet. Radarn har
en ”phased array” antenn med en 120º  sök sektor på varje sida. Besättningen
består av 2 piloter och en tekniker, denna låga bemanning får man genom att
själva radar operatörerna inte sitter i planet utan i en stridsledningscentral på
marken.

Bakgrund

Saab Aerotech och FMV (Försvarets materielverk) har tecknat ett avtal om
genomförandet av projekt ASC 890. Projektet innebär att två FSR-890 som idag
opereras av Försvarsmakten modifieras till internationell interoperabel standard.
Ordervärdet är cirka 105 miljoner kronor.  System ASC 890, som också har fått
benämningen Saab 340 AEW-300, är avsett för användning nationellt i Sverige
samt internationellt i Europa och dess närhet. Internationellt avser
Försvarsmakten nyttja ASC 890 för internationella övningar samt till luft- och
sjömålsövervakning och flygburna ledningsuppdrag i samverkan med
internationella insatser. Projektet startade september 2006 och ska pågå i cs 20
månader.

Behov av modifiering

Jag ser ett behov av att göra en verifiering på den ursprungliga FSR-890 men då
det verkar som om flygvapnet just nu har massa olika särlösningar då det gäller
datakommunikation så vet jag inte riktigt hur en verifiering av FSR890 skulle
kunna genomföras. När det gäller projekt ASC890 så kan det finnas behov av
verifiering och då ASC890 är som jag fattar det införande av länk16 i FSR890 så
skulle man kunna använda TadilGateway  för att konvertera länk16 till format
som KUL klarar av vid en eventuell verifiering.

Område marinen
1.15 Verifiering korvetter
Allmänt

Korvetterna är mångsidiga fartyg som med stor uthållighet kan genomföra många
olika alla typer av uppdrag. De har trots sin begränsade storlek en slagstyrka som,
i vissa avseenden, överträffar andra mariners jagare och fregatter. För aktiv
spaning har korvetterna yt- och luftspaningsradar och för passiv spaning
utrustning som känner av varifrån andra radarstationer sänder. Fartygen har ett
avancerat stridsledningssystem, som utan mänsklig styrning kan utvärdera ett
eller flera hot och automatiskt sätta in de effektivaste motåtgärderna.
Ubåtsjaktsystemet är uppbyggt kring en lågfrekvent släpsonar och en högfrekvent
skrovfast sonar för spaning och målutpekning.

Korvett typ Visby är ett s.k "multi-purpose"
fartyg, dvs ett fartyg som klarar av många
uppgifter. Sex korvetter av Visbyklass är

Figure 29: Korvett typ Visby



beställda vid Kockums AB. De uppgifter som Visbykorvetterna klarar av är:
ytstrid, ubåtsjakt och minröjning. Förutom dessa uppgifter så kommer fartygen att
utrustas med avancerat luftförsvar samt kraftfullt ledningssystem. Fartygen
kommer att byggas och utrustas för att motsvara maximala krav på smygteknik
(stealth). Denna teknik innebär att motståndaren får stora svårigheter att upptäcka
fartygen oavsett om spaningen sker med hjälp av radar, infrarödteknik eller
hydroakustik. Det första fartyget i serien av Visbykorvetter sjösattes i juni år
2000. bestyckningen består av 57 mm allmålskanon Mk III, sjömålsrobotar RBS
15 Mk II, ubåtsjakttorpeder och antiubåtsgranatkastare.Fartyget är förberett för
luftvärnsrobotar och tunga torpeder.

Korvett typ Göteborg är byggda under åren
1990-93 och har en bestyckning som består av
åtta sjömålsrobotar RBS 15, fyra
ubåtsjakttorpeder, antiubåtsgranatkastare, en

57 mm allmålskanon och en 40 mm
allmålskanon. Minor och sjunkbomber kan
medföras.

Korvett typ Stockholm är byggda på Karlskronavarvet under åren 1984-85.
Under 1999 påbörjades moderniseringen av
HMS Malmö på Kockums i Karlskrona. 2000
var det HMS Stockholms tur. Båda fartygen är
nu i operativ drift igen. Modernisering är ett
omfattande projekt. Maskineri,
stridledningssystem, eldledningar,
telemotmedel, signalspaningsutrustning och
navigationssystem byts ut. Skrov, överbyggnad och master byggs om för att
minska radarsignaturen. Därutöver genomförs en mängd åtgärder för att minska
behovet av kostsam reparationer och underhåll i framtiden. Ledstjärnan är att så
långt som möjligt, ge fartygen samma utrustning som den senaste korvettklassen
Visby.

Bakgrund

Då det håller på att införas luftvärn på vissa av korvetterna så ökar behovet av att
verifiera radarn som spanar mot luften. Även införandet av länk16 kan innebära
ett verifieringsbehov då det kan vara tänkt att korvetterna ska kunna delge luftmål
till t.ex. jaktflyg. Korvetterna har oftast flera typer av sätt att skicka data och tal,
det kan vara länk11, länk16 men alla klarar av att kommunicera med 8000-
meddelande.

Behov av modifiering

Figure 30: Korvett typ Göteborg

Figure 31: Korvett typ Stockholm



Då TADIL Gateway klarar av konvertering av 8000-meddelande och kommer
klara av länk16 så med hjälp av den så ser jag inget hinder att klara av
verifieringar av korvetterna.

1.16 Verifiering PS-870
Allmänt

Ett resultat av Flygvapnets utredning SUS 70, var målsättningen för en ny
generation låghöjdsradar som skulle ersätta PS-15. Den nya stationen fick
benämningen PS-870 och var resultatet av en samordning mellan Marinen och
Flygvapnets behov. PS-870 blev därigenom en gemensam station för yt- och
låghöjdsspaning. Stationen levererades av ITT Gilfillan från USA i slutet på 80-
talet. Det är ett högteknologiskt låghöjdsradarsystem som är mycket svårt att störa
ut och bekämpa. Huvuddelen av telematerielen är installerad i en transportabel
telehydda som bl a mger materielen rätt miljö. PS-870 är en tvådimensionell C-
bands pulskompressionsradar. Radarn är uppbyggd kring ett antal
microprocessorer som styr manövrar och funktioner. Radarantennen – som är av
reflektortyp med två huvudlober – har mycket små sidolober vilket ger
förutsättning för bra radardata. Radarmasten som är ostagad byggs upp till önskad
höjd med element som monteras ihop på marken och sedan hissas upp. I fredstid
är PS-870 obemannad och finns i tre olika
utföranden med varierande fysiskt skydd.

Bakgrund

Radar har varit installerad i Sverige sedan sent
80-tal, det kan tänkas att man skulle vilja
verifiera dess prestanda då jag kan tänka mig att
det aldrig har gjorts i naturlig miljö. Just nu
skickar radarsystemet data med 8000-
meddelannde till strids och ledningscentra men
inom kort kommer detta ändras och gå över till
att använda Asterix i stället. Efter denna ändring
skulle kanske en verifiering vara aktuell.

Behov av modifiering

Att genomföra verifiering av PS-870 är möjligt just nu och även efter införandet
av Asterix med hjälp av TADIL Gateway.

Område Polis / Räddningstjänst
1.17 Mobil sambandscentral
Bakgrund

Figure 32: PS-870



Polisen har i samband med ett EU toppmöte hyrt P3Lv (KUL-trailern) och använt
den som en ledningscentral. Min tanke är att man kan modifiera vagnen så att den
kan användas som både sambandscentral och ledningscentral då Polisen arbetar
utanför deras utbyggda sambandsregioner.

Just nu använder Polisen många olika sambandssystem och min första tanke var
att modifiera KUL till att kunna kommunicera med alla deras system och fungera
som en relästation mellan de olika systemen så att alla system kan kommunicera
med varandra. Polisen har insett att det medför problem när olika län har olika
sambandssystem och tänker därför gå över till RAKEL – RadioKommunikations
för Effektiv Ledning. RAKEL kommer bli standard hos Polisen och tanken är att
även andra säkerhetsorganisationer ska gå över till RAKEL. Polisen har redan
börjat byta över till RAKEL och det ska vara helt klara 2010.

Behov av modifiering

Modifieringen skulle kunna bestå av endast insättning av en RAKEL - basstation
eller växel. Eftersom andra organisationer som ska införa RAKEL är
försvarsmakten, räddningstjänst, kustbevakning, krisledning, statens
strålningsinstitut, tull, kriminalvård och ambulans så finns det möjligheter till
samarbete med fler organisationer i och med denna modifiering. RAKEL styrs av
krisberedskapsmyndigheten d.v.s att de äger all utrustning och sen köper
respektive organisation licenser för den utrustning och de tjänster de vill utnyttja.
Därför kan det bli svårt att äga en utrusning och installera den i KUL, men de svar
jag fått från KBM så skulle det inte vara någon stor grej att skaffa en licens för en
basstation och installera den i KUL. Som jag har fattat det så finns det ett intresse
från blåljusorganisationer att införskaffa mobila sambandskontainrar liknande den
lösningen jag beskriver om på KUL.

1.18 Fakta: RAKEL - RAdio Kommunikation för Effektiv
Ledning

Bakgrund

Dagens radiosystem uppfyller inte polisens krav på användarvänlighet, funktion,
prestanda och säkerhet. Inom Polisen har olika län olika sambandssystem därför
kan de inte kommunicera över länsgränserna inte heller fungera
kommunikationen bra då poliser från olika län samlats vid större händelser.
Polisradion har varit lätt att avlyssna för vem som och gjort att Polisen har varit
tvungna att använda mobiltelefon för samband de vill hålla hämligt. Detta har
varit ett dyrt och ineffektiv sätt då vid särskilt hård belastning av
mobilkommunikation har inte mobilsystemen klarat av detta och slutat att
fungera. Därför har det beslutats att bygga ut ett helt nytt
radiokommunikationssystem som heter RAKEL - RAdio Kommunikation för
Effektiv Ledning. Detta system ska inte bara användas av Polisen utan även av
andra säkerhets organisationer som räddningstjänst, tull, kustbevakningen,
försvarsmakten, krisledning, statens strålskyddsinstitut, kriminalvård och
ambulans.



Utbyggnad

RAKEL – systemet ska byggas ut i sju etapper länsvis i hela landet till och med
2010. De olika länen tar RAKEL i bruk så snart det är möjlig.

utbildning startar län

• Etapp 1  (börjar oktober 2006) Skåne län, Blekinge län,
Kalmar län.

• Etapp 2  (börjar september 2007) Kronobergs län,
Stockholms län,
Uppsala län,
Södermalms län,
Gävleborgs län,
Västmanlands län.

• Etapp 3  (börjar januari 2008) Hallands län, Västra
Götalands län.

• Etapp 4  (börjar oktober 2008) Östergötlands län,
Jönköpings län,
Västernorrlands län.

• Etapp 5  (börjar februari 2009) Örebro län. Värmlands län,
Dalarna län.

• Etapp 6  (börjar oktober 2009) Jämtlands län,
Västerbottens län.

• Etapp 7  (börjar oktober 2010) Norrbottens län,
Gotlands län.

Beskrivning

Eftersom så många organisationer kommer använda RAKEL kommer systemet
bli bra utbyggt och därmed få väldigt god täckning. Systemet är digitalt och
sändningarna är krypterade, pga. att det är digitalt ökar ljudkvalitet vilket kan vara
viktigt då Polisen ibland verkar inom väldigt bullrig miljö. Till en början kommer
systemet användas till tal och textmeddelanden men kommer på sikt att kunna
överföra data. Det finns 2 stycken olika mobilstationer den ena sitter i olika
fordon den andra är handburen och ser ut som en mobiltelefon och används
ungefär likadant. Systemet är väldigt lättanvänt då användaren inte behöver hålla
reda på varken frekvenser eller kanaler allt sköts automatiskt. I stället för kanaler
delas man in i olika sambandsgrupper som är lätt att omgruppera och varje
mobilstation kan vara med i flera grupper samtidigt. Man kan även kommunicera
med användare i det vanliga telefon och mobilnätet. Mobilstationerna kommer att
kunna positionsbestämmas. Basstationer fungerar helt fristående dvs. om en



basstation tappar förbindelsen med växeln
kommer mobilstationerna fortfarande att fungera
inom basstationens område.
RAKEL använder sig av TETRA - teknik som är
ett modernt men beprövat system.

TETRA – Terrestrial Trunked Radio

TETRA använder TDMA – Time Division Multiple Access med fyra
användnings kanaler på en bärvåg och 25 KHz mellan bärvågorna. Fördelarna
gentemot andra system som GSM mm är:

• lägra frekvens som ger bättre täckning och minskar kostnaderna.

• snabb uppringning på mindre än 0.5 sekunder gentemot GSM som tar
flera sekunder för uppkoppling.

• mobilstationerna har en relä - funktion som ökar täckningen.

Nackdelar:

• kan ha mycket färre användare inom en area.

• kostnad för mobilstationer (handenheterna) är mycket dyrare.

• data sändningar har sämre hastighet.

De olika frekvensbanden ligger mellan 380-470 och 870-921 MHz. TETRA
använder sig av en digital modulation kallad PI/4 DQPSK med en hastighet på
18000 tecken per sekund där varje tecken är på 2 bits. Ett fack består av 255
tecken, en ram består av 4 fack, en multiram består av 18 ramar. Systemet
använder 18 ramar per sekund men endast 17 av dem används i kanalerna den
18:e används till synkronisering av kanalerna.

Område övrigt
1.19 Påverkan av vindkraftverk på radarsystem
Bakgrund

På uppdrag av Energimyndigheten ska FMV utreda hur mycket vindkraftverken
skymmer radarsignalerna. Hundratals vindkraftverka ska byggas för att
regeringen ska nå det energimål som det är beslutats om, men p.g.a att ingen vet
hur mycket vindkraftverken påverkar radarsignalerna så säger försvarsmakten nej
till de flesta havsbaserade vindkraftparkerna men efter att utredningen är klar
hoppas försvarsmakten kunna säga jag till fler vindkraftparker. Utredningen som
består av tester med flygplan och fartyg är planerade till försommarn 2007.

Figure 33: Rakel handenhet



Modifieringsbehov

Jag tror att KUL kan vara till stor hjälp vid denna utredning. Behovet av
modifikation på KUL beror på vilka radarsystem som FMV kommer att använda
vid testerna. Om de använder PS70/90 eller UndE23 så behövs det ingen
modifikation men om de i stället använder PS-870 så kommer KUL vara tvunget
att kunna ta emot 8000-meddelanden. Lösningen på detta är att använda Tadil
Gateway (formatkonverterare).

Problem vid formatkonvertering
Vid konvertering mellann olika format kan det vara så att information försvinner
eller ändras, detta beror på att formaten är ämnade att skicka olika sorters data
och därmed så omfattar formaten olika varibler. Det kan då hända att ett format
inte innefattar en viss variabel och då slängs den bort. Det kan också vara så att en
variabel ändras p.g.a att dessa variabler representeras olika i de olika formaten.
Om man t.ex har en x-koordinat som i ett format representeras på ett visst sätt och
därmed har en LSB(Least Significant bite)  på 1m då den konverteras till ett annat
format med LSB x-koordinat på 16m  så ändras variablen och i detta fall förlorar
man noggrannhet. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid bearbetning av data vid
verifieringar.

1.20 Nogrannhetsanalys på aktuella format
Position

8000

I 8k sänds position utifrån strilkoordinatsystemet men 2003 fick 8k funktionen att
den även sänder position utifrån WGS84-kordinater, 8k sänder alltså dubbla
positioner. WGS84 har en noggrannhet på 0,000011°(1,2m) i latitud , 0,000021°
(2m) i longitud och 5m i altitud. För strilkoordinatsystemet gäller noggrannheten
31,25m.

Alfa

I alfa representeras position av WGS84-kordinater, noggrannheten är okänd men
gissningsvis bättre  eller samma som 8k. Altituden anges i meter med en
noggrannhet på 0,1m.

LvMåDS bis

I LvMåDS bis används 3 olika koordinatsystem ett globalt som är WGS84, ett
lokalt som är (x,y) relativt ett system origo (där x är i öst-västlig riktning och y är
i norr-sydlig riktning) med en noggrannhet på 1m och sist ett polärt
lokaltkoordinatsystem.



LvMåDS

I LvMåDS används ett globalt koordinatsystem RT90 och ett lokalt med (x,y)
utifrån ett system origo, där x är i norr-sydlig riktning och y är i öst-västlig
riktning. Noggrannheten är 16m.

Fart

8000

8k anger fart i hastighet x-led och hastighet y-led, noggrannheten är på ca 0,12
m/s.

Alfa

I Alfa representeras fart av en riktning (course) och en hastighet (speed),
noggrannheten är 0,1 m/s.

LvMåDS bis

Fart representeras som x,y,z hastigheter med en noggrannhet på 1 m/s.

LvMåDS

LvMåDS använder (x,y) hastigheter med en noggrannhet på 16m/s.

Tid

8000, Alfa, LvMåDS, LvMåDS bis

Alla verkar ha en noggrannhet på 1 sekund (UTC).

Bäring(störare)

8000

Riktningen på en störare anges i bäring och elevation i grader med en
noggrannhet på ca 0,7°.

Alfa

I Alfa representeras riktningen till störaren i grader horisontelt och i elevation
med en noggrannhet på 10^-6 grader.

LvMådsBis



LvMåDS bis anger en störare med Target azimuth och i Target elevations, båda är
i grader och har en noggrannhet på 0,0055°.

LvMåDS

LvMåDS anger riktning till störare i streck bäring respektive elevation med en
noggrannhet på  24 streck i bäringen och 24 streck i elevation.

Test av TADIL Gateway i KUL
1.21 Allmänt
Ett test av TADIL Gateway på KUL genomfördes v12 i Enköping. Testerna
skulle gå till så att man kopplade upp nödvändig utrustning och sedan skulle man
generera 3 st målbanor med 8000-meddelande. Den första banan skulle testa
höjdkonverteringen den andra norr och origogenomgångar och den tredje
störbäring. Men då varken höjd eller ströbäring är färdigimplementerat i
konverteraren så uteblev målbana 3 och målbana 1 testade bara målposition i 2D.
Uppbyggnad av testerna visas nedan.

UppbyggnadUppbyggnad

NetOCC

Tv8000

TADIL Gateway

RaM

Ra180

Ra180

RaM

KUL

NetOCC

genererar 8000-meddelande

konverterar 8000 till
LvMåDS

Figure 34:Uppbyggnad av utrustning

1.22 Utvärdering av testerna
Det gick snabbt att få upp grejerna och det var inte alltför mycket strul innan allt
fungerade som det skulle. Konverteringen av höjd och störbäring fungerade inte
men konverteringen av position 2D blev lyckad. Felen i x och y-led höll sig inom
ramen till godkänt. Då LvMåDS har en upplösning på 16 m kan ett stympningsfel
bli hela 31 m. Medelfelet efter konverering låg på 7.4 m i x-led och 8.7 m i y-led,



maxfelen låg på 14 m resp 20 m. Nedan visas målbanorna som är genererade
(8000) samt konverterade och mottagna(LvMåDS).

6300000

6302000

6304000

6306000

6308000

6310000

6312000

1433000 1434000 1435000 1436000 1437000 1438000 1439000 1440000 1441000 1442000

målbana 2 - 8000
målbana 2 - LvMåDS
målbana 1 -8000
målbana 1 -LvMåDS

Figure 35: skickade och mottagna målbanor

(det stora felet i målbana 1 är pga felinmatat 8000-meddelande )

1.23 Framtida användning av TADIL Gateway i KUL
TADIL Gateway är en enkel lösning på problematiken kring olika format, den
kommer att vara enkel att modifiera om nya format blir aktuella. Rent praktiskt
hur uppbyggnaden ska se ut ihop med KUL hara jag tagit fram 3 förslag ihop med
Dataunit. På det ena förslaget så är TADIL Gateway på mätobjektet och det andra
förslaget så är TADIL Gateway i KUL. Det tredje förslaget går ut på att TADIL
Gateway klarar av KUL:s interna format.



UppkopplingUppkoppling
TADILTADIL GatewayGateway ii mmäätobjektettobjektet

mätobjekt KUL

Ra180

RaM

KULC3-system

TADIL Gateway

NetOCC

RaM

Ra180

Extern länk

Figure 36: Uppkoppling av TADIL Gateway i mätobjektet.

Fördelar:
§ Möjligt att tillföra länk som ger bättre räckvidd till KUL
§ Bra när mätobjektet inte vill skicka känslig data över radio, data sparas då

först lokalt på mätobjektet

UppkopplingUppkoppling
TADILTADIL GatewayGateway i KULi KUL

mätobjekt KUL

Ra180

RaM

KULC3-system

TADIL
Gateway

NetOCC

RaM

Ra180

Extern länk

Figure 37:Uppkoplling av TADIL Gateway i KUL.

Fördelar:
§ Inget ingrepp i systemen på mätobjektet



§ Inga delar behöver tillföras mätobjektet i form av antenner, radio osv.
§ KUL marknadsförs med fler länkar

UppkopplingUppkoppling
TADILTADIL GatewayGateway med KULmed KUL--formatformat

mätobjekt KUL

Fil i KUL-
format

KULC3-system

TADIL
Gateway

Extern länk

Figure 38: Uppkoppling TADIL Gataeway med KUL-format.

Fördelar:
§ Kräver mindre hårdvara
§ Mindre komplex miljö
§ Mindre behov av justeringar för tid, prediktering mm.
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