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Abstract 

There exist several known methods for calculation of radio coverage for ground-based 
systems. As far as we know there are no equivalent methods for the case of flying 
platforms when the altitudes and speeds are significantly different to those of ground-
based systems. 

This thesis describes the theoretical concepts behind calculations of radio coverage for 
flying platforms. An investigation is made to sort out what is important and possible to 
employ in a model for simulations. A method is described and implemented in a program 
for evaluation of flying radio systems. Two typical cases of flight missions are simulated 
and discussed. 

It is found that the free space model is valid most of the mission time. The contribution 
from the antennas is found to be small in comparison to the path loss. Further 
investigations suggested are e.g. better ground reflection models and a better model for 
the flight mechanics. 

 

 

 

Keywords: Link budget, radio wave propagation, antennas, radio system, 
radio coverage, flying platforms. 
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Sammanfattning 

För markbundna radiosystem finns välkända metoder och program för beräkning av 
radioräckvidd. I de fall då sändare och mottagare befinner sig högt upp i luften och färdas 
med farter snabbare än ljudets finns ingen utarbetad metod för undersökning av prestanda 
hos radiosystemet. 

Vi beskriver i den här rapporten de teoretiska sammanhang som ligger bakom beräkningar 
av radioräckvidd för flygande plattformar. En utredning görs för att avgöra vad som är 
möjligt och värt att ta med i en modell för simuleringar. En metodik beskrivs och 
implementeras i ett program för utvärdering av flygande radiosystem. Två typiska flygfall 
simuleras och diskuteras. 

Vi finner att frirymdmodellen är giltig större delen av flyguppdragen. Bidraget från 
antennerna är litet i förhållande till den elementära transmisisonsförlusten. Fortsatta 
utredningar som föreslås är bland annat bättre markreflektionsmodeller och noggrannare 
modeller för flygplansrörelser. 

 

 

 

Nyckelord: Länkbudget, vågutbredning, antenner, radiosystem, radiotäckning, 
flygande plattformar. 
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Förord 

Efter att ha varit kurskamrater på många kurser under det fjärde året valde vi att försöka 
göra den avslutande delen av civilingenjörsutbildningen tillsammans. Denna avslutande 
del består av 20 veckors projektarbete som utförs på ett företag eller en institution. Båda 
är vi intresserade av radiokommunikation och flygplan, varför vi sökte upp 
kommunikationsavdelningen på Saab AB. Där kom vi i kontakt med Magnus Gustafsson, 
som visade sig ha en idé som kunde leda till ett examensarbete. Den djupa kunskap inom 
radiokommunikation som krävdes för handledning av ett examensarbete i ämnet besatt 
han dock inte. Det problemet löstes med hjälp av Lars Ahlin på FOI som föreläst för oss i 
en kurs i radiokommunikation. Lars åtog sig att, tillsammans med Magnus, handleda oss 
genom examensarbetet. 

Vi vill tacka Saab AB och särskilt området för Ledningssystem, sektionen för 
kommunikation, för att vi fick möjlighet att göra detta intressanta examensarbete hos 
dem. Speciellt tack till Magnus Gustafsson. 

Dessutom vill vi tacka FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och särskilt avdelningen 
för Ledningssystem för den handledning de gett oss då vi undrat över teoretiska 
resonemang som vi inte kunnat reda ut själva. Speciellt tack till Lars Ahlin. 

Våra opponenter, Mattias Hjorth och Björn Hvittfeldt, har gett oss konstruktiv kritik på 
vårt arbete, för detta ska de ha en eloge. 

Ytterligare uppskattning riktas till flickvänner och familjer, Gunnar Eriksson och Peter 
Stenumgaard på FOI, vår rumskompis på Saab Björn Lagerkvist (Competenskraft AB) för 
moraliskt stöd samt givetvis prinsessan Madeleine för att hon alltid ställt upp som 
samtalsämne i ur och skur. 

 

 

 

 

Nicklas Forsberg  
nicklas.forsberg@home.se 

Johan Säfholm 
johan.safholm@home.se 

Linköping i nådens år 2002, i väntan på det förra seklets återkomst. 
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1 Inledning 

Saab har ett behov av att veta mer om radioprestanda hos kommunikationssystemet på 
flygplanet JAS 39 Gripen. Därför har de, tillsammans med oss, specificerat ett 
examensarbete. Saab vill dels ha en genomgång av teorin gällande radioprestanda dels ett 
program där radioräckvidder kan beräknas och utvärderas. 

1.1 Bakgrund 
Problemet att beräkna radiotäckning är ingen ny företeelse. Inte minst under de senaste 
åren har det kommit till allmänhetens kännedom i och med införandet av tredje 
generationens mobiltelefoni. I korthet innebär problemet att radiovågor inte kan passera 
genom hinder som är av samma storleksordning som deras våglängd. Problemet kan då 
tyckas enkelt: använd bara radiovågor med riktigt stor våglängd så passerar de genom hus, 
träd och kullar. 

Tyvärr är lösningen inte så enkel. Mängden information man kan överföra är starkt 
kopplad till hur stor bandbredd man har till förfogande, och ju lägre frekvens som 
används desto mindre bandbredd kan användas. Man måste alltså använda höga 
frekvenser och får stå ut med att täckningen försämras av fysiska objekt. 

Nu vet vi att vi inte kommer att ha radiotäckning överallt. Återstår att ta reda på var vi har 
radiotäckning och hur bra kvalitet vi får på informationen. Detta problem avser vi att 
belysa i denna rapport. Vi kommer inte att låsa oss vid jordbundna terminaler utan fokus 
kommer snarare att ligga på flygande plattformar. 

1.2 Målbeskrivning 
 Följande punkter beskriver arbetets syfte: 

1. Hur definieras begreppet räckvidd för flygande plattformar? 

2. Teoretisk analys av de faktorer som påverkar räckvidden definierad enligt 1. 

3. Utifrån 1. och 2. specificera ett verktyg för beräkningar av radioräckvidd. 

4. Undersöka vilka idag tillgängliga verktyg som möter kraven enligt 3. 

5. Tillverka ett program som behandlar 3. eller ett delproblem av 3. 

6. Utföra beräkningar med hjälp av 5. 

7. Jämföra 6. med verklig erfarenhet, verifiera beräkningarna. 
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1.3 Avgränsningar 
Omfattningen i problemställningen gör det nödvändigt att göra vissa avgränsningar. 
Följande avgränsningar har gjorts inför examensarbetet: 

• Vi har ingen störsändare, fiende, i våra scenarier. Om vi hade tagit med 
störsändaren hade vi fått modellera dess beteende vilket ligger utanför 
rapportens syfte. 

• Endast två flygplan och en markstation beaktas. Detta är ingen 
förenkling utan begränsar bara komplexiteten i resultaten. 

1.4 Struktur 
Ur målsättningen kan vi spåra två huvuddelar: Att reda ut teorin bakom radioräckvidd 
samt att ta fram ett verktyg för beräkningar av radioräckvidd. 

Den första delen behandlas i kapitel 2 och 3 där teoribakgrunden presenteras och utreds. 
Därefter följer kapitel 4 med metodikbeskrivningar och kapitel 5 med simuleringar gjorda 
med hjälp av programvaran. Resultat och diskussion följer i kapitel 6. 
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2 Teori 

I detta kapitel ges en framställning av de teorier och modeller som har med radioräckvidd 
och radioprestanda att göra. Först går vi igenom centrala begrepp som länkbudget, 
vågutbredning, antenner och brus. Därefter ser vi på kommunikationssystemet ur ett 
systemperspektiv, vilket innefattar olika tekniker att förbättra informationsöverföring med 
t ex modulation och kodning.  

2.1 Länkbudget  
Från sändare till mottagare dämpas den utsända signalens styrka. Hur mycket den dämpas 
beräknas med en länkbudget där tänkbara vinster och förluster tas med. För att få ett mått 
på signalens kvalitet jämför man dess effekt med brusets. För analoga signaler ser 
länkbudgetformeln ut som följer [1]: 

BFkTL
GGP

N
S

b

rtt

0

=  

Där  S är mottagen signaleffekt 
 N är brusets effekt 
 Pt är utsänd effekt 
 Gt är sändarantennens antennvinst 
 Gr är mottagarantennens antennvinst 
 Lb är den elementära transmissionsförlusten 
 F är mottagarsystemets brusfaktor 
 k är Boltzmanns konstant 
 T0 är en referenstemperatur (290 K) 
 B är kanalens bandbredd 

Kvoten S/N benämns signal-brus-förhållande, SNR. Vad som bestämmer 
antennvinsterna utreds i avsnitt 2.3. Utseendet på den elementära transmissionsförlusten, 
Lb, beror på vilken vågutbredningsmodell som väljs. Mer om det i avsnitt 2.2. En 
beskrivning av parametrarna som påverkar brusfaktorn följer i avsnitt 2.4. 

2.2 Vågutbredning 
Uträkningen av transmissionsförlusten Lb i länkbudgetformeln kräver en utredning i sig. 
Här följer en beskrivning av två vågutbredningsmodeller samt påverkande parametrar. 

2.2.1 Modeller 
Det finns många olika vågutbredningsmodeller för radiovågor, vilka beskriver olika 
situationer, som skiljer sig åt i komplexitet och noggrannhet. Beroende på modell 
beräknas transmissionsförlusten på olika sätt. 
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Frirymdmodellen 
Den enklaste modellen är frirymdmodellen. I den utbreder sig vågorna helt utan hinder 
mellan sändare och mottagare. Den elementära transmissionsförlusten blir då 

( )
2

24
λ
π r

Lb = , där r är avståndet mellan antennerna och λ är våglängden [1]. 

Planjordmodellen 
Då sändar- och mottagarantennerna befinner sig nära markytan påverkas mottagningen av 
att radiovågor som reflekteras i marken når mottagaren. Planjordmodellen kallas den 
modell där både den, i den plana ytan, reflekterade radiovågen och direktvågen beaktas, se 
Figur 2.1. 

Figur 2.1. Planjordmodellen med direktvåg, dD, och markreflekterad våg, dR. 

Fältstyrkan i mottagaren blir summan av de båda komponenterna enligt 

))(cos()cos()( 00 ϕωρω +∆−+= ttEtEtE , 

där E0 är direktvågens fältstyrka vid mottagarantennen. Den reflekterade vågen kan både 
dämpas och fasvridas beroende på underlaget i reflektionspunkten, därav dämpnings-
koefficienten ρ och fasförskjutningen ϕ. ∆t är den tidsförskjutning som uppstår genom att 
den reflekterade vågen färdas längre än direktvågen. 

För att få en uppfattning om transmissionsförlusten i planjordmodellen kan man göra 
vissa approximationer. Om man antar att marken är ett perfekt ledande jordplan och att 
sändar- och mottagarantennhöjderna är små jämfört med avståndet mellan antennerna 
kan transmissionsförlusten approximeras till 

2
21

4

)( hh

r
Lb = , 

där h1 och h2 är antennhöjderna [1]. 

Transmissionsförlusten för denna modell ökar med fjärde potensen på avståndet, en 
avsevärd skillnad jämfört med frirymdutbredningsmodellen. 

h2 

dD 

dR 
h1 
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Diffraktion 
I tidigare nämnda modeller förutsätts att vågutbredningen sker utan hinder. Ett hinder 
som blockerar strålgången kan dock behandlas med diffraktionsuträkningar. Här använder 
man sig av Huygens princip som säger att alla punkter på en vågfront kan betraktas som 
potentiella källor till en ny vågfront. Flera metoder med varierande komplexitet finns 
framtagna för att beräkna diffraktionsdämpningen. Den enklaste metoden ser hindret som 
en spetsig knivsegg där spetsen betraktas som en punktkälla, se Figur 2.2. 

Figur 2.2. Kniveggsdiffraktion. 

Den totala transmissionsdämpningen i detta fall blir en summa av frirymddämpningen 
och diffraktionsdämpningen. Diffraktionsdämpningen beror av geometrin, dvs hindrets 
höjd över rätlinjiga strålbanor och avståndet till hindret. Kort sagt: högre hinder ger högre 
dämpning. 

Markvågor 
Då sändarantennen är liten jämfört med våglängden på den utsända signalen kan en 
markvåg uppstå. Denna våg fortplantar sig i det elektriska gränsskiktet mellan marken och 
luften och är beroende av bland annat markens ledningsförmåga. Markvågen har störst 
betydelse för låga frekvenser, dvs under ca 2 MHz. Vid högre frekvenser dämpas 
markvågen alltför snabbt för att kunna nyttjas [1]. 

2.2.2 Troposfärsutbredning 
När radiovågor utbreder sig i atmosfären påverkas överföringen av att vågornas 
utbredning sker i atmosfärens gaser och inte i vakuum. Då det handlar om 
kommunikation på korta avstånd kan man oftast anta att överföringen sker i vakuum. Då 
det handlar om längre avstånd kan man dock inte bortse från påverkan från troposfären, 
atmosfärens lägre lager. Det är två fenomen som spelar in: uttunning och brytning.  

Uttunning 
Uttunningen beror i huvudsak på resonansmekanismer hos vissa gaser, eller 
kombinationer av gaser, i atmosfären. Vid vissa frekvensområden gör dessa resonans-
mekanismer att gasen absorberar signalenergin och signalens räckvidd försämras betydligt. 
Hur mycket signalen absorberas på grund av resonansen beror på frekvensen, se Figur 
2.3. 
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Figur 2.3. Gasdämpning som funktion av frekvens för 
syre- och vattenmolekyler [1]. 

För lägre frekvenser kan man bortse från absorptionen, men vid högre frekvenser är 
inverkan av gasernas resonans betydande. Till exempel har vattenånga en absorptionstopp 
för radiovågor med frekvenser runt 22 GHz och syremolekylen en topp vid 60 GHz. 

Brytning 
Atmosfären är tätast närmast jordytan och den blir tunnare med ökande höjd. Eftersom 
luften i praktiken inte är ett ledande medium beskrivs dess elektriska karaktär av det så 
kallade brytningsindexet. Konsekvensen av att atmosfären blir tunnare på högre höjder är 
att brytningsindex avtar med höjden, ju högre upp man kommer desto lägre blir 
brytningsindex. Brytningsindex avtar dock inte alltid monotont med höjden. Beroende på 
variationer i tryck, temperatur och fuktighet bildas skikt med olika brytningsindex. Denna 
skiktbildning kan ge upphov till att infallande vågor med liten infallsvinkel reflekteras mot 
ett luftlager med annat brytningsindex. Ibland kan en våg reflekteras flera gånger mellan 
olika skikt och på så sätt nå långt bortom horisonten. 

Normalatmosfär 
En idealiserad modell är den så kallade normalatmosfären. Den gör det möjligt att räkna 
med brytningsindex utan att veta aktuell atmosfärsammansättning. Upp till ett par tusen 
meters höjd beror brytningsindex, n, på höjden, h, enligt [3]: 

06
0 101)( h

h

eNhn
−

− ⋅⋅+= , där 




=
=

km 35,7

315

0

0

h

N
 

Effektiv jordradie 
Eftersom brytningsindex minskar med ökad höjd kommer en våg som lämnar sändaren i 
en något uppåtvinklad bana gentemot jordytan att böjas ner mot jordytan. Den effekt 
detta får är att på långa avstånd kan direktvågen nå längre än det geometriska 
siktlinjesavståndet i och med att vågen följer jordens krökning, se Figur 2.4. 
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Figur 2.4. Direktvågen, dD, över modell med normal jordradie R0. 

Eftersom direktvågen på detta sätt blir längre än det geometriska siktlinjesavståndet måste 
man korrigera för det ökade avståndet i räckviddsberäkningarna. Ett sätt att slippa räkna 
ut avståndsökningen är att införa en modell av jordsfären. Denna modell har en något 
större jordradie än den riktiga jordens och är omgiven av luft med konstant 
brytningsindex. I denna modelljord utbreder sig då direktvågen längs räta linjer, se Figur 
2.5. 

Figur 2.5. Modelljord med effektiva jordradien Re. 

Modellens jordradie kallas effektiva jordradien, eR , och beräknas enligt appendix A: 
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För höjder upp till ca 1000 meter uppskattar man ofta den effektiva jordradien till 

03

4
RRe ⋅=  [1]. 

2.2.3 Jonosfärsutbredning 
Ovanför troposfären finns jonosfären. Jonosfären är ett skikt med såpass lågt tryck att fria 
elektroner och joner kan existera under en längre tid. Detta joniserade skikt kan reflektera 
radiovågor tillbaka mot jordytan vilket möjliggör kommunikation på långa avstånd. 
Egentligen är det inte ett skikt utan flera olika ledande joniserade skikt. Skiktens möjlighet 
att reflektera tillbaka radiovågorna är beroende dels av mängden solstrålning dels av 
vågornas frekvens. Reflektion i jonosfären är endast möjlig för låga frekvenser, över ca 
30 MHz har jonosfärsreflektion mycket liten påverkan på signalen. 

R0

dD

Re 
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2.2.4 Dopplereffekt 
Då sändare och/eller mottagare förflyttar sig relativt varandra påverkas signalens frekvens. 
Detta kallas dopplereffekt. Det finns två typer av dopplereffekt: dopplerförskjutning och 
dopplerspridning. 

Dopplerförskjutning 
Då sändare och mottagare avlägsnas från varandra har den mottagna signalen något lägre 
frekvens än den utsända. På samma sätt får den mottagna signalen högre frekvens då 
sändare och mottagare närmar sig varandra. Då frekvensen på detta sätt förskjuts kallas 
det dopplerförskjutning. 

Dopplerspridning 
Förutom frekvensförskjutningen kan även fördelningen av frekvensinnehållet ändras, 
vilket kallas dopplerspridning. Dopplerspridning innebär att signalens frekvenser ”smetas 
ut”, signalens bandbredd ökar. Spridningen av frekvensinnehållet kan ge upphov till en 
dämpning i mottagaren eftersom bandbredden på mottagarfiltret oftast är fix. 

2.2.5 Polarisation 
Om polarisationsriktningen vrids, t ex vid reflektion eller passage genom regnmoln, 
uppkommer en amplitudminskning i mottagaren då systemet använder sig av 
polarisationsriktningen som informationsbärare. Detta förutsätter dock att antennerna är 
placerade så att de får in polarisationen på rätt sätt. Teorin för polarisationsförluster finns 
utförligt beskriven i [7]. 

2.3 Antenner 
En av de viktigaste komponenterna i ett kommunikationssystem är antennen. Antennens 
uppgift är att transformera trådbundna signaler till radiovågor och vice versa. Antennens 
egenskaper blir därför ofta gränssättande för systemets kapacitet. Viktiga begrepp som rör 
antennteknik är antennvinst och anpassning. 

2.3.1 Antennvinst 
En isotrop antenn strålar lika mycket i alla riktningar. Detta är oftast inte det önskade 
fallet, därför konstruerar man antenner med mer eller mindre antennvinst i önskade 
riktningar. Antennvinsten är den ökning i effekt relativt en isotrop antenn som antennens 
strålningsdiagram uppvisar i någon riktning. Antennvinsten åskådliggörs i ett antenn-
diagram där vinsten för olika vinklar markeras. Om antennloberna (se Figur 2.6) är 
någorlunda smala sägs antennen ha hög direktivitet. Ett exempel på två olika 
antenndiagram ges i Figur 2.6, ett med låg direktivitet och ett med hög direktivitet. 
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Figur 2.6. Antenndiagram med a) hög direktivitet och b) låg direktivitet. 
Antennerna sedda uppifrån. 

2.3.2 Anpassning 
Antennen överför som vi nämnt tidigare trådbundna signaler till radiovågor. Denna 
transformation bör ske så effektivt som möjligt, därför måste antennerna impedans-
anpassas till de kablar och apparater den är kopplad till. Antennens impedans är som regel 
komplex medan ledningsimpedansen oftast är reell [7]. Enkelt uttryckt kan man säga att ju 
lägre komplex impedans i antennen desto bättre blir anpassningen.  

Ett annat upphov till dämpning är om en del av signalen reflekteras då den når antennen. 
Detta kan hända då antenn och transmissionsledning har alltför stora skillnader i 
impedans. 

Dessa dämpningar är förstås oönskade och flera metoder finns för att anpassa antenner 
till systemet [7]. 

2.3.3 Antenntyper 
Det finns många olika typer av antenner, vi nämner här några av de grundläggande. 

Dipol 
En av de mest använda antennerna är dipolantennen. En dipol består av en ledare som är 
delad på mitten och ansluten till matarledningen, se Figur 2.7a. 

Figur 2.7. a) Dipol med längden l, b) dipols antenndiagram. 

En dipols direktivitet, se Figur 2.7b, är symmetriskt runt z-axeln och därmed oberoende 
av sidvinkeln. Störst direktivitet är vinkelrätt från dipolen.  

Impedansen hos en dipol beror på dess längd. En användbar egenskap är att impedansen 
är rent resistiv då dipolens längd är en multipel av signalens halva våglängd. Därför 
används halvvågsdipolen flitigt i praktiska sammanhang. 

l 

 a. b.

Antennlob
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Monopol 
En annan vanlig antenn är monopolen. Den liknar dipolen men är placerad på ett jordplan 
och matas från ena änden, se Figur 2.8. 

Figur 2.8. Monopol med höjden h. 

Direktiviteten beror på monopolens höjd över jordplanet, se Figur 2.9. 

Figur 2.9. En monopols direktivitet beroende på höjden h. 

Liksom dipolen har monopolen vissa längder som i praktiken är att föredra. En vanligt 
använd antennhöjd är en kvarts våglängd. 

Gruppantenner 
För att uppnå god direktivitet kan man ordna flera antenner i ett visst mönster och på så 
sätt få den utsända signalen förstärkt i vissa riktningar. Om man till exempel sätter flera 
dipoler i en rad uppnår man ökad direktivitet beroende på antalet antenner, avståndet 
mellan antennerna och våglängden man sänder på. 

2.4 Brus 
Brus kan uppstå på flera olika sätt vilka beskrivs under respektive rubrik.  

2.4.1 Atmosfäriskt brus 
Det atmosfäriska bruset orsakas av olika fenomen i atmosfären som t ex blixtar och 
norrsken. Störningarna uppkommer under korta tider och har därför impulskaraktär. 
Denna typ av brus dominerar bland bruskomponenterna vid låga frekvenser (< 20 MHz). 

2.4.2 Termiskt brus 
Termiskt brus orsakas av Brownska rörelser hos partiklar i alla former av material. Ju 
högre temperatur en komponent har, desto mer termiskt brus alstrar den. Denna form av 
brus kan betraktas som en stationär stokastisk gaussprocess, vitt brus. 

h

h=λ/4  h=λ
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2.4.3 Lokalt alstrat brus 
Det man kallar lokalt alstrat brus (man-made noise) är störningar som kommer från 
apparater och maskiner i närheten av mottagaren. Exempelvis ger gnistor i elektriska 
motorer och dåligt skärmade datorer upphov till lokalt alstrat brus. Till denna kategori 
räknas även sändningar av andra användare på samma frekvens. Ofta är det detta brus 
som inverkar mest på radioapparaternas prestanda. 

2.4.4 Kosmiskt brus 
Det kosmiska, eller galaktiska, bruset är i stort sett oberoende av tid och plats eftersom 
det kommer från hela rymden. En del av strålningen tränger igenom jonosfären och 
träffar jordytan. Den kosmiska bakgrundsstrålningen är en av flera delkomponenter 
medan solen står för lejonparten av det kosmiska bruset. 

2.4.5 Brusnivåer 
Internationella Teleunionen, ITU, har i sin rekommendation [6] uppskattat storleks-
ordningen av de olika bruskällorna. För att ge en fingervisning om det totala bruset har 
man infört begreppet brusfaktor, F, som är en sammanvägning av alla bruskällorna. I 
Figur 2.10 och Figur 2.11 är brusfaktorn plottad mot frekvens beroende på omgivning. 

 

 
Figur 2.10. Brusfaktor (Fa) för olika komponenter (A-E) beroende på frekvens, 

10 kHz - 100 MHz . Den heldragna linjen är den minsta 
förväntade nivån på brusfaktorn [6]. 
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Figur 2.11. Brusfaktor (Fa) för olika komponenter (A-F) beroende på frekvens, 

100 MHz - 100 GHz [6]. 

Att modellera det lokalt alstrade bruset är svårt eftersom det är beroende på mängden 
störande apparater i omgivningen. ITU har därför uppskattat brusmiljön i fyra olika nivåer 
beroende på förväntad brusstyrka: stadsmiljö, bostadsmiljö, landsbygd och tyst landsbygd. 

Då man kan mäta upp störningarna exakt är det fördelaktigare att använda de exakta 
mätningarna än ITU-uppskattningarna i brusmodellen. 
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2.5 Systemaspekter 
En enkel modell för ett kommunikationssystem ges av Figur 2.12. 

Figur 2.12. Modell för kommunikationssystem. 

Systemet består av sändare, kanal och mottagare. Den information som skall överföras 
kommer in i sändaren, där önskade operationer utförs innan den sänds över kanalen. I 
mottagaren extraheras sedan informationen fram ur den mottagna signalen. Exempel på 
operationer som kan ingå innan själva kanalen är kodning för felrättning, kryptering och 
modulering. 

Kanalen är en modell av hur signalen påverkas av transmissionen mellan sändare och 
mottagare. Kanalens inverkan på signalen kan exempelvis vara dämpning, 
frekvensändring, flervägsutbredning eller dopplerspridning.  

2.5.1 Modulation 
Ett block som alltid finns med i sändaren är modulation. Modulation innebär att signalen 
man vill sända transformeras till en bärvåg i aktuellt frekvensband. Det finns tre olika 
bastekniker för modulering: amplitud-, frekvens- och fasskiftmodulering. Ofta används 
hybrider, det vill säga kombinationer av dessa metoder. 

För analoga signaler är det främst amplitud och frekvens som moduleras (AM och FM). 
Då informationen man vill överföra är på digital form finns det betydligt större 
möjligheter för variation. Den modulerade signalen representeras då som en sekvens av 
symboler, varje symbol antar ett av m tillstånd. Varje symbol representerar n stycken bitar, 
där mn 2log=  bitar per symbol. Då det är symboler som skickas över kanalen inser man 
att fler bitar per symbol innebär snabbare informationsöverföring. Nackdelen är att 
överföringen blir känsligare för störningar. Det finns en mängd olika egenskaper som man 
på liknande sätt får kompromissa mellan. Dessa är: 

• Utsänd signaleffekt 

• Bandbredd 

• Datatakt 

• Störningskänslighet 

• Komplexitet 

Sändare Kanal MottagareInformation Användare 
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Som exempel (Figur 2.13) visar vi fasskiftsmodulering med 8 tillstånd och 
kvadraturamplitudmodulering med 16 tillstånd. Som synes är 16-QAM mer komplicerad 
än 8-PSK men kan å andra sidan föra över fyra (log2 16) bitar per symbol jämfört med tre 
(log2 8) för 8-PSK. 

 

Figur 2.13. Två modulationsscheman. a) 8-PSK och b) 16-QAM. 

2.5.2 Felrättande koder 
Kanalkodning är en teknik att skydda data från fel genom att införa redundant 
information (checkbitar) i dataströmmen som skickas över kanalen. Genom att införa 
checkbitarna på ett intelligent sätt kan man förbättra systemets prestanda betydligt vad 
gäller överföringsfel. Ett illustrativt sätt att se på kodning är att tänka sig den fysiska 
kanalen och modulationen tillsammans som en diskret kanal, ofta binär, se Figur 2.14. 

Figur 2.14. Flödesschema över diskret kanal med kodning. 

Kanalkodning kan användas med två olika angreppssätt: felrättning och feldetektering. 
Genom felrättning kan en störd databit upptäckas och korrigeras, ett sådant system kallas 
FEC-system (Forward Error Correction). Om det finns en kanal för återsändning kan man 
med feldetektering och returkanal göra ett ARQ-system (Automatic Repeat Request) som gör 
en omsändning vid fel. 

Det finns huvudsakligen två olika typer av felrättande koder: blockkoder och 
faltningskoder. 

I blockkoder genereras kodord från ett block av symboler. Exempel: m stycken symboler 
bildar ett block, av detta block genererar kodaren ett kodord bestående av m + k stycken 
bitar, där de k extra bitarna kallas paritetsbitar. 

Data 
{0,1} 

Kodning 
{0,1} 

Modulation 
{0,1} in, analogt ut 

Fysisk kanal 

Demodulation 
analogt in, {0,1} ut 

Avkodning
{0,1} 

Data 
{0,1} 

Diskret kanal  
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För faltningskoder sker kodningen kontinuerligt, man delar inte upp symbolströmmen i 
block. Kodaren lägger dock in redundanta bitar i den utgående strömmen. Avkodningen 
sker som så, att det ursprungliga meddelandet skattas med hjälp av mottagen signal. Den 
skattning som med till visshet gränsande sannolikhet minimerar möjligheten att avkoda fel 
väljs ut bland de gjorda skattningarna och antas vara korrekt. Algoritmen heter Viterbi-
algoritmen och finns utförligare beskriven i [4]. 

Sammanlänkad kod 
Man kan även kombinera två olika koder till en så kallad sammanlänkad kod. Ofta 
sammanlänkar man en blockkod som yttre kod med en faltningskod som inre kod. 
Anledningen till det är att när det väl uppstår ett fel i faltningskoden så kommer ofta flera 
fel i följd, så kallade skurfel. Det finns blockkoder som är kraftfulla på att rätta just 
skurfel, bland annat Reed-Solomon-koder [4]. Det klassiska exemplet på användning av 
Reed-Salomon-koder är kodningen i CD-spelare som klarar repor i skivorna (skurfel) med 
gott resultat. 

2.5.3 Text- och trafikskydd 
Då man vill skydda kommunikationen skiljer man på trafikskydd och textskydd. 
Trafikskyddet avser att göra det omöjligt för en störare att överrösta sändaren. 
Textskyddet avser att en ickestörande avlyssnare inte ska kunna uppfatta vad som 
signaleras. 

Trafikskydd  
Trafikskydd uppnås ofta med någon form av bandspridningssystem, frekvenshopp eller 
direktsekvens. Ett frekvenshoppande system byter sändningsfrekvens på ett slumpmässigt 
sätt. Viktigt är att sändare och mottagare använder samma frekvens momentant. 
Hoppsekvensen genereras ofta av en pseudoslumpsekvens så att en störare inte ska kunna 
gissa sig till vilken frekvens som ska komma härnäst. Störaren har att välja på att lägga ut 
sin effekt på hela bandbredden eller på en del av den. Väljs hela bandbredden kommer 
signalen alltid att bli störd, med resultatet att brusgolvet blir något högre. Väljs en del av 
bandbredden blir signalen inte alltid störd men när den blir det är störeffekten markant 
större än brusgolvet. Optimalt val av störd del av bandbredden är möjligt att beräkna [5]. 

Direktsekvenssystem sprider ut signalen i frekvensspektrat genom att multiplicera 
meddelandesignalen med en nyckelsignal med stor bandbredd (pseudoslumpsekvens). 
Störaren kan då inte särskilja signalen i sig utan märker bara ett höjt brusgolv. På 
mottagarsidan (r(t)) multipliceras signalen återigen med samma sekvens och ut kommer 
den ursprungliga signalen, se Figur 2.15, där m(t) är meddelandesignalen, c(t) 
nyckelsekvensen {±1}, n(t) det omgivande bruset och j(t) störsekvensen. 

Figur 2.15. Direktsekvenssystem i tidsplanet. 
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Detta gör det även lätt för mottagaren att skydda sig mot stör- och bruseffekter eftersom 
de, vid multiplicering med slumpsekvensen, blir till ett förhöjt brusgolv, l(t) [5]. 

Textskydd 
Textskydd skapas genom att signalen krypteras. Floran av krypteringsalgoritmer är för stor 
för att nämnas i denna rapport. En avvägning mellan hög säkerhet (lång beräkningstid) 
och snabb beräkningstid (låg säkerhet) måste alltid göras. Resultatet blir ofta en 
kompromiss där nycklar, som utväxlas relativt sällan, krypteras med hög säkerhet och 
meddelanden med krav på snabb leverans krypteras med enklare algoritmer. 

2.5.4 Diversitet 
Terrängvariationer och andra hinder ger upphov till tillfälliga sänkningar av signalnivån 
vilket kallas fädning. Ett sätt att säkra kommunikation i system utsatta för fädning är att 
upprepa informationen, göra fler kopior tillgängliga för mottagaren. Detta kan göras i 
mjukvara med repetitionskoder eller i hårdvara. Förutom själva diversitetsmetoden finns 
olika metoder för att kombinera de mottagna signalerna. Nedan följer ett axplock av 
diversitets- och kombineringsmetoder. 

Rumsdiversitet 
Flera mottagarantenner leder till mottagna signaler med olika signalnivåer. Viktigt är att 
antennerna är placerade tillräckligt långt ifrån varandra så att signalerna kan betraktas som 
oberoende, minsta avstånd bestäms till stor del av bärvågens våglängd. 

Tidsdiversitet 
Upprepningar av meddelandet ger en diversitet i tiden. Hur lång tid som måste passera 
mellan upprepningarna för att de olika signalerna ska betraktas som oberoende bestäms av 
kanalens fädningstakt. Om kanalen fädar långsamt måste mellanrummet vara långt 
eftersom kanalen ändrar utseende långsamt. 

Efter två exempel på diversitetssystem övergår vi nu till ett par sammanvägningsmetoder. 

Valdiversitet 
En metod för sammanvägning innebär ingen sammanvägning. Man tar helt enkelt den 
gren som har högst SNR. Nackdelen med denna metod är nödvändigheten av en 
mottagare per gren samt behovet av att momentant mäta SNR i varje gren. 

Omkopplingsdiversitet 
Denna metod är enklare, men sämre, än valdiversitet. Metoden innebär att en gren 
används så länge signalen ligger över en viss nivå. När den sjunker under nivån byter man 
gren, oavsett var nivån ligger i den nya grenen. Systemets nackdel märks då alla grenar är 
dåliga, då hamnar den resulterade signalen också under önskad nivå. 
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3 Utredning 

Utifrån teorin beskriven i kapitel 2 gör vi här en utredning av vad som är rimligt att ta 
hänsyn till i det program som ska implementeras. Från att tidigare ha behandlat flygande 
plattformar i allmänhet övergår vi till att mer specifikt inrikta oss på JAS 39 Gripen. 

Vi börjar med en diskussion om vad vi menar med räckvidd. Sedan går vi igenom 
målsättningen med programmet följt av programspecifikationen. Efter en undersökning 
av existerande verktyg väljer vi programspråk att implementera programmet i.  

3.1 Radioräckvidd 
Vid beräkning av radioräckvidd finns två huvudsakliga alternativ: deterministisk eller 
statistisk modell. Den deterministiska modellen kan ge exakta svar på vad det är som 
bestämmer räckvidden men ger endast svar på ett specifikt fall. En statistisk modell blir 
mer generell men ger inget exakt svar på vad det var som bestämde räckvidden. Vi har i 
detta arbete valt att göra en deterministisk modell med ett antal fall exemplifierade. 
Orsaken är önskemål från uppdragsgivaren att kunna härleda förändringar i räckvidden till 
exakt orsak. Frågor som vi önskar svara på i rapporten är således av typen: Har jag 
kontakt där jag befinner mig nu? Vilket är det maximala avståndet för fungerande 
kommunikation? Vad ska ändras för att förbättra prestanda i önskad riktning? 

3.2 Analys 
Med hjälp av den teoretiska bakgrunden argumenteras för och emot vad som ska 
användas i den modell som ska implementeras i programmet. Analysen följer strukturen i 
teorikapitlet för att man enkelt ska kunna relatera till teorin. 

3.2.1 Länkbudget 
Beräkningsformeln för länkbudget ger ett svar på hur stort signal-brusförhållandet är. Vi 
använder en något modifierad beräkning som motiveras i sin helhet i avsnitt 3.2.4, det 
enda vi tar hänsyn till är mottagen effekt, inte brusnivån, enligt: 

b
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r L

GGP
P =  



Radioräckviddsberäkningar för flygande plattformar 

 20 

3.2.2 Vågutbredning 

Modeller 
Frirymd- och planjordmodellerna är grundläggande modeller för vågutbredning och bör 
därför vara med i vårt program. Approximationen av mottagen effekt för planjordfallet i 
avsnitt 2.2.1 är inte tillräckligt exakt för vår tillämpning. Ett noggrannare uttryck på 
mottagen effekt härleds i appendix B. Då flygplanen kan tänkas operera i kuperad terräng 
bör vi även ta hänsyn till diffraktionsdämpning. Däremot är vi endast intresserade av 
frekvenser över ca 100 MHz så markvågor kommer inte att påverka flygplanens 
kommunikation. Detta på grund av att markvågor endast skapas vid dels lägre frekvenser 
än de vi är intresserade av och dels vid lägre sändarhöjder än de höjder som är rimliga för 
flygplan. 

Troposfär 
Påverkan från troposfären är marginell för de aktuella frekvenserna, 100-400 MHz [1], 
varför ingen hänsyn till troposfären tas i modellen. Flygplanen får flyga i vakuum. 

Jonosfär 
De frekvenser som flygplanens radiosystem använder sig av är såpass höga att ingen 
reflektion i jonosfären kommer att ske. Betydande reflektion sker endast för frekvenser 
under 30 MHz. Det enda som möjligen kan ge reflektion i jonosfären är sporadiska 
E-skikt men de är just sporadiska och inget som kan modelleras deterministiskt. 

Dopplereffekt 
För civila markbundna system blir dopplerförskjutning inte en dimensionerande faktor 
eftersom hastigheterna är relativt låga. Även för militära flygplan där 
hastighetsskillnaderna kan vara större har dessa effekter ringa betydelse eftersom 
frekvensfelet i sändare och mottagare ofta är betydligt större än dopplerförskjutningen, se 
appendix D. Vi bortser således från dopplerförskjutning i vår modell. 

Dopplerspridning kan ge upphov till en dämpning av signalen. Dock torde denna 
dämpning vara alltför marginell för att ta med i våra beräkningar [11]. 

Polarisation 
Ett flygplan som hela tiden är i rörelse är inte en lämplig plattform för 
polarisationskänsliga antenner. Gripens kommunikationssystem använder heller inte 
polarisationen som informationsbärare så detta utelämnas. 

3.2.3 Antenner 

Antenndiagram 
Den enda skillnaden på den teoretiska beskrivningen av antenndiagram och de diagram vi 
implementerar är att då vi hanterar flygplan räcker det inte med tvådimensionella diagram. 
Vi måste ha tredimensionella antenndiagram för att veta antennvinsten i alla riktningar. 
Full hänsyn tas således till antennerna. 
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Anpassning 
Att anpassa transmissionsledningar till antenner är viktigt. Detta är gjort med god 
noggrannhet i Gripen. Effekter av missanpassning finns därför inte med i modellen. 

Antenntyper 
Det finns flera olika antenntyper monterade i Gripen. Då det i dagsläget inte är aktuellt att 
byta ut någon antenn fördjupar vi oss inte i olika antenntyper. 

3.2.4 Brus 
Som tidigare nämnts är det lokalt alstrade bruset den dominerande faktorn bland 
bruskällorna. Eftersom telekonflikter, störningar mellan apparater, är ett stort problem i 
små utrymmen fulla med elektronik har stor vikt lagts på att minimera störningarna under 
tillverkningen av Gripen. Mätningar har gjorts1 på det flygplan vi studerar och därifrån vet 
vi att nivåerna på det lokalt alstrade bruset ligger under radiosystemets specificerade 
nivåer. Detta betyder att då den signal antennen fångar upp överstiger radiosystemets 
känslighetströskel kan bruset ignoreras. Således behöver ingen hänsyn tas till bruset varför 
vi bara undersöker nivån på mottagen effekt. 

3.2.5 Systemaspekter 

Modulation 
Vilken modulation som används är inte intressant då vi valt att koncentrera oss på analoga 
signaler. Vi tar endast hänsyn till om det är amplitudmodulering eller frekvensmodulering 
eftersom de använder olika mycket uteffekt i aktuellt system. 

Kodning 
Kodning och kryptering av radiokommunikation ligger på en högre nivå än den fysiska 
överföringen som vi undersöker. Vi har därför inte infört felrättande koder eller 
kryptering av signalerna i vår modell. 

Diversitet 
Den diversitet som kan vara intressant (på undersökta fysiska nivå) är rumsdiversiteten, 
dvs att flera antenner används samtidigt på flygplanet. Nu är så inte fallet varför ingen 
diversitet finns implementerad i vår modell. All annan diversitet som t ex tidsdiversitet 
ligger på samma nivå som kodning och den utelämnas därför. 

                                                        
1 Mätningarna är hemliga. 
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3.3 Målsättning 
Vad är målsättningen med det program som ska utföra radioräckviddsberäkningarna? Det 
reder vi ut här dels med avseende på uppdragsgivarens mål, dels utgående från våra mål. 

3.3.1 Saabs målsättning 
Efter resonemang med vår handledare på Saab, Magnus Gustafsson, har vi skapat oss en 
bild av vad Saab har för målsättning med programdelen av vårt examensarbete. 

Programmet ska utföra radioräckviddsberäkningar under så verklighetsnära om-
ständigheter som möjligt. Programmet ska ge ökad förståelse för vad som påverkar 
radioräckvidd genom att man ska kunna prova sig fram med olika parameterinställningar 
och utvärdera beräkningsresultatet. För att underlätta för användaren att snabbt sätta sig 
in i programmet ska ett smidigt grafiskt gränssnitt mot användaren finnas. Tyngdpunkten 
av arbetet ska dock inte ligga på att göra ett snyggt grafiskt gränssnitt utan på 
radioräckviddsberäkningarna. 

Gripen har idag ett helt analogt radiosystem men det kommer inom kort att bytas ut mot 
ett delvis digitalt system. Programmet ska vara generellt så att både nuvarande och 
framtida radiosystem ska kunna utvärderas. 

Två huvudsakliga fall ska beaktas: 

• Kommunikation mellan två flygplan. 

• Kommunikation mellan flygplan och mark. 

Terrängen ska kunna modelleras med cirklar och rektanglar av olika terrängtyp och höjd. 

3.3.2 Vår målsättning 
Efter att ha tänkt igenom Saabs målsättning med programmet formulerar vi här vår egen, 
vilket innebär tillägg till Saabs målsättning. 

För att få ökad förståelse för vad som påverkar radioräckvidden ska man grafiskt kunna 
följa flygplanen under typiska uppdrag. Därför ska någon typ av realtidsvisning av 
flyguppdrag kunna genomföras. För att kunna skapa sig en känsla för hur mycket och 
vilka parametrar som påverkar radioräckvidden ska någon form av testberäkningar vara 
möjliga. Programmet ska ha ett helt grafiskt gränssnitt gentemot användaren. 

Om tiden medger:  

• Förutom att kunna utvärdera genomförda beräkningar ska man även 
kunna definiera egna uppdrag. 

• Flera olika uppdrag ska finnas fördefinierade. 

• Man ska kunna spara egentillverkade uppdrag för senare användning. 
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3.4 Specifikation 
Med utgångspunkt från målsättningen listar vi här kraven på vårt program. 

Programmet ska ha stöd för att: 

• Genomföra radioräckviddsberäkningar. 

• Utvärdera beräkningarna. 

• Vara generellt så att flera olika radiosystem ska kunna utvärderas. 

• Hantera kommunikation mellan flygplan och mellan en markstation och 
flygplan. 

• Hantera terrängens påverkan på kommunikationen. 

• Vara helt grafiskt. 

• Ha realtidsvisning av flyguppdrag. 

• Möjlighet att testa olika parameterinställningar för att se hur resultatet 
påverkas. 

• Möjlighet att definiera egna flyguppdrag. 

3.5 Existerande verktyg 
För att inte uppfinna hjulet två gånger undersöker vi några kommersiella program för att 
se om de tillgodoser våra krav och samtidigt inte är för komplicerade. 

AREPS 
AREPS är ett verktyg som har stöd för flertalet beräkningar, exempelvis sannolikhet för 
radarupptäckt och UHF/VHF-kommunikation beroende på avstånd, höjd etc. Styrkan i 
AREPS är att data om refraktion i atmosfären kan hämtas från klimatologiska databaser 
varför exaktheten i beräkningarna blir mycket god. Programmet använder även en 
geografisk terrängdatabas för höjd-, reflektions- och diffraktionsberäkningar. De som 
utvecklat verktyget är SPAWAR (SPace And naval WARfare systems command), en gren av 
USAs flotta [9]. Nackdelen med AREPS är att det är statiskt, vi kan inte använda det för 
rörliga plattformar i vår tillämpning. 
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WRAP 
WRAP är ett verktyg för frekvensplanering och radiorelaterade beräkningar [8]. Det är ett 
program med stöd för i princip allt som nätoperatörer och civila eller militära myndigheter 
kan ha behov av vad gäller frekvensplanering, radiotäckning och vågutbredning. Även 
terrängdata kan hanteras. Dock är programmet utformat främst för rundradio och 
mobiltelefoni, vilket endast ställer krav på att visa täckningsdiagram i tvådimensionella 
figurer. Det finns heller inget stöd för rörlighet i realtid. 

Slutsatsen av undersökningen av existerande verktyg är att vi gör ett eget program. 

En positiv bieffekt av att undersöka olika program är att en hel del idéer om hur vårt 
program kan se ut har infunnit sig. 

3.6 Val av programspråk 
Vi har främst erfarenhet av Matlab och C++. För att inte behöva ägna större delen av vårt 
examensarbete till att lära oss ett helt nytt programspråk vore ett av dessa språk ett bra 
val. 

I Matlab kan beräkningar göras lätt och smidigt, vilket gör det enkelt att implementera de 
matematiska modeller vi behöver i programmet. Version 6 av Matlab har dessutom bra 
stöd för grafiska gränssnitt. Vi väljer alltså att göra programmet i Matlab. 
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4 Implementation 

I detta kapitel presenteras den metodik som ligger bakom implementeringen i 
programvaran. Det är således centrala delar av programkoden beskriven i ord och med 
förklarande figurer till.  

4.1 Antenndiagram 
De antenndiagram som finns att tillgå för Gripens kommunikationssystem är lagrade i 
form av tvådimensionella snitt av det faktiska strålningsdiagrammet. Då vi är intresserade 
av antennförstärkningen i alla riktningar utifrån planet sett måste ett tredimensionellt 
antenndiagram skattas. Denna skattning fås genom att interpolera de tvådimensionella 
antenndiagrammen. En begränsning i skattningarna är att diagrammen endast finns för 
vissa typiska frekvenser inom antennens frekvensområde. 

De tvådimensionella diagrammen finns endast i pappersform och måste på något sätt 
läsas av och lagras i programmet. Det sätt vi valt att lagra informationen på är i en 
matrisstruktur. Varje rad motsvarar en sidvinkel (ϕ) och varje kolumn motsvarar en 
höjdvinkel (θ). 

Figur 4.1. Antenndiagram för ett fiktivt flygplan. 
 a) Från sidan (ϕ = 90°), b) bakifrån (ϕ = 180°).  

I Figur 4.1 ses två fiktiva antenndiagram. I 4.1a ser vi flygplanet från sidan med 
antennvinsten markerad för alla höjdvinklar. Detta ger att alla θ är kända för ϕ = 0° och 
ϕ = 180°. Ur 4.1b fås antennvinsten för alla θ vid ϕ = 90° och 270°. Eftersom det endast 
finns information om fyra stycken ϕ-vinklar kommer matrisen att ha fyra rader. Hur 
många kolumner matrisen består av beror på vilken upplösning man läser av 
höjdvinklarna med. Läser man av θ vid var tjugonde grad i ett antenndiagram liknande det 
i Figur 4.1 fås en matris med struktur enligt Tabell 4.1. 

 a. b.
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Tabell 4.1. Matris över antenndiagram. Värden i dB. 

 m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 θ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
n φ           
1 0 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 
2 90 1 2 3 4 3 3 4 3 2 1 
3 180 1 2 4 3 3 3 3 3 2 1 
4 270 1 2 3 4 3 3 4 3 2 1 

 

I matrisen ovan är även rad- och kolumnnumrering utsatt (n och m). När man sedan vill 
veta antennvinsten i en godtycklig riktning interpolerar man fram det ur matrisen. Då man 
vill veta antennvinsten i låt säga riktningen ϕ = 43° och θ = 67° så läser man av vinsten i 
de närmaste punkterna, dvs i (n,m) = (1,4), (1,5), (2,4) och (2,5). Därefter viktas hur nära 
punkterna man är och ett värde på antennvinsten skattas. 

Det finns ingen förutbestämd upplösning man måste ha då man gör en 
antenndiagrammatris, enda kravet är att man har konstant vinkelskillnad mellan 
avläsningarna. I exemplet ovan var upplösningen i ϕ-led 90° och i θ-led 20°. 

4.2 Flygplanrörelser 
Detta avsnitt avser att beskriva två saker, dels vilken modell vi använt för ett flygplans 
mekanik och dels hur vi implementerat flygbanor med brytpunkter. 

Genom hela avsnittet används ett (x,y,z)-koordinatsystem för planets position och 
(α,β,γ)-system för planets tipp-, gir- samt rollvinklar. 

4.2.1 Mekanik 
Vi har, efter litteraturstudier i flygmekanik, valt att använda en förenklad modell av 
flygplanets mekanik. Hastigheten fås enligt tavv ttt ⋅+=+1  för godtycklig tidpunkt t. 
Uppdateringsfrekvensen i vår modell är en gång per sekund så hastigheten blir 

ttt avv +=+1 . På samma sätt fås positionen i varje tidpunkt enligt ttt vpp +=+1  där 
pt = (xt,yt,zt) är planets position i koordinatsystemet. Vi tar som synes varken hänsyn till 
momentkrafter eller luftmotstånd, något som begränsar vår rörelsemodells giltighet i 
flygmekanikhänseende. 

Vidare har vi antagit att flygplanets hastighetsvektor är riktad i samma riktning som 
flygplanets nos dvs det flyger dit det pekar. Detta är ytterligare en begränsning som vi valt 
för enkelhet i modellen. 

När flygplanet svänger ökar g-belastningen, vilken ges av 
γcos

1=g  där γ är rollvinkeln. 

Detta bestämmer sedan i sin tur hur kraftigt planet kan svänga för önskad belastning, eller 
omvänt. Vi har inte lagt in någon fördröjning i rollen utan den sker fullt ut i samma 
ögonblick som planet börjar svänga. Detta något onaturliga beteende motiveras, än en 
gång, med önskad enkelhet i modellen. Svänghastigheten i grader per sekund har vi antagit 
vara till beloppet lika stor som g-belastningen. Hur hastighetsvektorn ändras under en 
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sväng ges av ( ) tttt vv ⋅∆+∆+=+ 1)sin()cos(1 ββ ββ , där β är planets kurs och ∆β 
ovan nämnda svänghastighet. Hastighetsändringen i z-led påverkas inte under svängen, 
ytterligare en förenkling. 

4.2.2 Flygbanor 
En flygbana definieras av en startpunkt, starthastighet och en eller flera brytpunkter. I 
varje brytpunkt kan man ändra hastighet, höjd eller kurs. 

Hastighetsändringen bestäms med ny önskad hastighet samt hur snabbt flygplanet ska 
accelerera. Möjliga accelerationer är 20 km/h/s (=5,5 m/s2) samt 10 km/h/s 
(=2,75 m/s2). 

Höjdändringen bestäms på liknande sätt med ny önskad höjd samt hur fort ändringen ska 
ske. Här anges alternativen med ändrad α-vinkel, 25º, 17º eller 10º. 

En kursändring anges med ny önskad kurs samt hur stor belastning som ska tas ut. 
Kursen är en vinkel i intervallet [0, 360] där 0 betyder positiva x-axeln och ökande vinklar 
i positiv omloppsriktning. G-belastningen anges från 1-9 vilka är de belastningar 
flygplanet med dess pilot klarar av. 

4.3 Terrängdatabas 
Vår implementation av en terrängdatabas är i Matlab en 2maxmax ××YX -matris där varje 
punkt i XY-planet har två egenskaper, höjd och marktyp. I Figur 4.2 visas ett exempel på 
hur vi valt att presentera terrängen. Höjderna går att urskilja tydligt medan det behövs lite 
mer vilja för att skilja ut de olika terrängtyperna i figuren, t ex ser vatten och skog likadant 
ut i gråskalan. 

 

Figur 4.2. Grafisk presentation av terrängdatabas med höjd- och markskillnader. 
Värden på axlarna anger avstånd i kilometer. 
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Proceduren för att tillverka denna typ av terräng är som följer: Man anger för cirklar 
centrum och radie samt höjd och typ. För rektanglar anger man koordinater för de fyra 
hörnen samt höjd och typ. Metoderna för typ och höjd är således identiska, enda 
skillnaden är att höjddata anges med önskad höjd medan typdata anges med 0-3 för de 
olika typerna fält, hav, skog och berg. 

För att göra modellen något verkligare adderas sedan ett normalfördelat brus, med olika 
varians beroende på marktyp, till höjderna för att skapa det naturtrogna utseende som 
syns i figuren. Tabell 4.2 visar största variationerna med bruset pålagt. 

Tabell 4.2. Ungefärliga maximala höjder per terrängtyp. 

Fält Hav Skog  Berg 

< 5 m < 2 m < 12 m < 50 m 

4.4 Beräkning av transmissionsförlust 
Vilken vågutbredningsmodell som ska användas för beräkning av den elementära 
transmissionsförlusten i länkbudgetformeln varierar med flygplanens inbördes avstånd 
samt deras höjd över marken. En tumregel säger att [1] om första Fresnelzonen2 är fri från 
objekt (bergstoppar, byggnader etc) kan frirymdmodellen användas. Annars används 
planjordmodellen med den punkt som bryter in i Fresnelzonen som reflektionspunkt. Om 
siktlinjen mellan sändare och mottagare störs av ett objekt används frirymdmodellen med 
ett tillägg för den diffraktionsförlust som då inträffar [1], se Figur 4.3. 

                                                        
2 Def. Fresnelzon: Den volym runt siktlinjen där reflektioner ger upphov till 
gångvägsskillnader på som mest k(λ/2) kallas Fresnelzonen av k:te ordningen [1]. 

 

Figur 4.3. Exempel på kommunikationslänk vid 116 MHz med (kraftig) diffraktionsförlust. 
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Metodik 
Utgående från sändarens och mottagarens positioner i rummet (xs,ys,zs) respektive (xm,ym,zm) 
bildas en sträcka av de punkter på linjen som ligger mellan dem. Denna sträcka, S, 
projiceras på XY-planet och diskretiseras så att den innehåller punkter med en kilometers 
avstånd. Upplösningen stämmer väl överens med den terrängupplösning vi använder, 
också den en kilometer. Inga hinder i terrängen missas således. 

Med hjälp av punkterna på sträckan S bildas den markhöjdsprofil som går mellan sändare 
och mottagare (se Figur 4.3). Höjderna i denna markhöjdsprofil jämförs med höjden av 
siktlinjen i samma punkt. Om markhöjden befinner sig ovanför siktlinjen i någon punkt 
används diffraktionsmodellen för transmissionsförlusten. Om så inte är fallet bildas 
punkterna i första Fresnelzonen, som beror på vilken våglängd som används, varpå 
markhöjderna jämförs med Fresnelzonshöjderna. Om markhöjden är högre än höjden 
upp till första Fresnelzonen i någon punkt används planjordmodellen med nämnda punkt 
som reflektionspunkt, se Figur 4.4. Till slut, om fresnelzonen är fri från hinder, används 
frirymdmodellen, se Figur 4.5. 

I fallet plan jord måste hänsyn tas till markens egenskaper i reflektionspunkten. Det vi i 
vår modell tar hänsyn till är markens skrovlighet, vågens infallsvinkel samt markens 
ledningsförmåga. En empirisk modell för reflektionsdämpningen, ρ, ser ut som följer [10]: 

λ
θ

ρ
R

ek
⋅−

⋅=
)sin(

 

Där k är proportionell mot markens ledningsförmåga, θ är vågens bestrykningsvinkel 
(vinkeln mellan vågens utbredningsriktning och markytan), R är proportionell mot 
markens skrovlighet och λ är våglängden. 

 

Figur 4.4. Exempel på kommunikationslänk vid 116 MHz där planjordmodellen används 
eftersom första Fresnelzonen är störd. 
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Figur 4.5. Exempel på kommunikationslänk vid 116 MHz utan störningar av objekt där 
frirymdutbredning föreligger. 

Utseendet på ekvationen ger att ρ < 1 vilket är naturligt, det handlar ju om en dämpning i 
marken. Dessutom minskar exponenten (och därmed ρ) med ökande R och θ vilket 
kanske kräver en del eftertanke: Ju skrovligare marken är, desto mer sprids strålen och 
mindre effekt kommer fram. Ju större bestrykningsvinkeln är, desto mindre blir risken att 
strålen träffar en yta som inte ger reflektion åt mottagaren till. 

Empiriskt framtagna värden på konstanterna för de olika terrängtyper vi modellerat visas i 
Tabell 4.3: 

Tabell 4.3. Konstantvärden för olika terrängtyper. 

 Fält Hav Skog Berg 

k 0,97 0,99 0,90 0,95 

R 2 1 3 2 

 

Vad vi kan utläsa ur tabellen är att vatten är minst skrovligt medan skog är mest skrovligt. 
Vatten har även högst ledningsförmåga vilket beror på den höga fuktigheten i marktypen 
(sic!). Fält har något högre ledningsförmåga än berg vilket motiveras av att det finns mer 
vatten i marken än i berget. Skrovligheten är däremot lika för de två nämnda typerna, de 
är ju ungefär lika platta (lokalt sett). 
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5 Simuleringar 

I detta kapitel presenteras ett antal körningar av programvaran. Dels för att dra slutsatser 
om vad som kan göras för att förbättra ett flygplans radiokommunikation och dels för att 
verifiera vårt programs giltighet. Vi börjar dock med en diskussion om vad vi egentligen 
väntar oss kunna dra för slutsatser av simuleringarna. 

5.1 Förväntningar 
Det som kan tänkas bli avgörande för mottagen effekt är främst avståndet i och med den 
elementära transmissionsförlusten. Terrängens inverkan kommer antagligen att vara 
betydande för låga flyghöjder men inte för högre flyghöjder. Antennernas direktivitet kan 
momentant vara avgörande men under en längre tid blir effekterna antagligen mindre. För 
att skapa oss en bild av storleksordningen på beräkningsresultat räknar vi igenom ett par 
exempel med hjälp av Matlab, se appendix C. 

5.2 Simuleringar 
Vi presenterar här två typiska flyguppdrag, ett jaktuppdrag och ett attackuppdrag. Först 
beskrivs flygbanorna och sedan vilket radiosystem som användes. Resultaten presenteras i 
form av kurvor som visar mottagen effekt i vald mottagare. 

5.2.1 Jaktuppdrag 
Förloppet under ett jaktuppdrag ser typiskt ut som följer. En rote (två flygplan) står 
beredda på en flygbas och får startorder med inledande kurs och beskrivning av målen. 
Planen startar mot angiven kurs och får kontinuerlig stridsledning under inflygningen. 
Antagligen får medföljande eskort bekämpas innan huvudmålet kan anfallas. Roten 
återgår sedan till bas. Manövreringen under anfallet kan tänkas bli väldigt varierande 
beroende på vilken flygplanstyp som anfalls, många hastiga manövrer och plötsliga 
ändringar är att vänta. Se Figur 5.1. 
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Figur 5.1. Flygbanor under jaktuppdrag. 

Detta har vi implementerat som ett fall där en rote stiger från bas, på avsedd kurs, till 
4000 meter och håller konstant kurs under ett antal minuter för att sedan manövrera för 
anfall och genomförande. Det centrala att undersöka i detta fall är kommunikationen med 
basen/stridsledningen eftersom kommunikationen mellan planen kan antas säkerställd vid 
korta avstånd och utan hinder. Det vi väntar oss vara avgörande är avståndet till basen, 
terrängen kring basen och flygplanens antenner. Vi visar ett resultat med en antennhöjd 
på 20 m. Använt radiosystem är AM-modulerad VHF på 116 MHz med uteffekten 10 W. 

 

Figur 5.2. Mottagen effekt i markstation från flygplan under jaktuppdrag. 

I Figur 5.2 syns att de små variationerna i antennförstärkningen ger upphov till dippar i 
mottagen effekt. Flygplanen manövrerar som mest under en tänkt kurvstrid mellan 2500 
och 3250 sekunder där de flesta dipparna finns. Grafens utseende vid 3600-3700 sekunder 
orsakas av att planen dyker ner till 500 m för hemfärd, då går beräkningarna över i 
planjordmodell. 
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5.2.2 Attackuppdrag 
Ett attackuppdrag ser typiskt ut som följer: Roten flyger i inledningsskedet nära marken 
för att undvika upptäckt. När målet närmar sig stiger flygplanen en kort stund för att få en 
överblick över området. Attacken genomförs sedan på låg höjd i en eller två vändor 
beroende på vapeninsats. Detta har vi implementerat som ett fall där ena flygplanet stiger 
för att ta en radarbild över attackområdet och skickar bilden till sin rotekamrat som 
genomför attacken från annat håll. På detta sätt vinner man både i information och 
överraskning. Flygbanorna syns i Figur 5.3. Den kritiska tidpunkten för radio-
kommunikation i detta fall är när bilden ska sändas från ena planet till det andra. 

Figur 5.3. Exempel på attackuppdrag. 
1) Planen delar upp sig. 

2) Ena planet tar en radarbild och skickar till de andra. 
3) Attacken genomförs (vid X) från annat håll än bilden togs. 

I Figur 5.4 syns kurvan över mottagen effekt i det attackerande flygplanet. Denna figur 
kräver en hel del kommentarer: Vid tidpunkt 1 börjar planen separera, detta syns på att 
effekten minskar efter att ha legat konstant. Sedan, ungefär vid 2400 sekunder, sjunker 
effekten drastiskt. Detta beror på att flygplanen inte längre har siktlinjen fri från hinder. 
Detta leder i sin tur till att mottagen effekt sjunker under kravet på -131 dBW och 
kommunikation är således inte möjlig. Flygplanet har alltså endast ett par minuter på sig 
att överföra önskad information. 

Det radiosystem som används under uppdraget är AM-modulerad UHF vid 312 MHz och 
10 W sändareffekt. Planen ligger initialt på 100 m höjd och det icke-attackerande planets 
maxhöjd är 1500 m över bergsryggen. 
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Figur 5.4. Graf över mottagen effekt i det attackerande planet. Tidpunkter  
motsvarande händelserna i Figur 5.3 är markerade med 1-3. 

Mottagarens känslighetströskel är den tjocka lodräta linjen vid -131 dBW. 

Med hjälp av Figur 5.4 kan vi också verifiera modellen. Den färgkodning som finns i 
Matlab har försvunnit i tryckningen och förklaras därför här: I intervallet 0-2350 s 
används frirymdmodellen, sedan används plan jord ett kort tag innan bergsryggen 
skymmer och diffraktionsberäkningar blir nödvändiga, intervallet 2400-3200 s. 
Svängningarna i planjordmodellen beror på utsläckningen av de två vågorna. Hackigheten 
i diffraktionsberäkningarna härrör från de diskreta värden vi hämtat från [1]. Värt att 
nämna är att dämpningen på grund av diffraktionen når sitt maximala värde (ca 30 dBW) i 
extremfallet. 

5.3 Utvärdering 
Prestanda beror i huvudsak på avståndet. Vi hade väntat oss något mer inverkan av 
antennernas direktivitet. Vilken modell som används är betydande för räckvidden. 
Förvånande är att frirymdmodellen används så stor del av uppdragen. Mindre förvånande 
är att räckvidden försämras radikalt då stora hinder är i vägen. Effekterna av de olika 
terrängtyperna är svårare att utvärdera, det kräver fler simuleringar. 

Att kommunikation omöjliggörs i attackfallet då planen endast är i storleksordningen 
20 mil ifrån varandra kan diskuteras. Visserligen skyms siktlinjen av ett berg men med 
använd uteffekt, 10 W, borde kanske kommunikationen fungera ändå. Här kan vi inte ge 
något exakt svar eftersom vi saknar praktisk erfarenhet av situationen ifråga. 
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6 Resultat 

6.1 Slutsatser 
Radiokommunikation mellan flygplan skiljer sig från radiokommunikation mellan sändare 
och mottagare vid marknivå. Vid kommunikation nära marken påverkas radioräckvidden 
av fenomen som markreflektion och diffraktion. Högre upp i luften är det främst 
avståndet som har betydelse medan olika antennförstärkning i olika riktningar kan ge 
tillfälliga minskningar av signalstyrka. Vi hade väntat oss att flygplanens antenndiagram 
skulle påverka mer än de visade sig göra. Det brus som i huvudsak påverkar 
radioräckvidder är det lokalt alstrade bruset. Emellertid är den elmiljö som flygplanet 
utgör så konstruerad att effekterna från brus kan försummas i räckviddsberäkningar. 

Olika modeller för beräkning av transmissionsförlusten måste användas beroende på 
avstånd, flyghöjd, terräng och frekvens. Frirymdmodellen är giltig till större del än väntat. 
Effekterna av olika marktyper är svårare att utvärdera, det kräver grundligare 
undersökningar. 

6.2 Måluppföljning 
Vi har i denna rapport visat hur räckvidd kan definieras för flygande plattformar. Det 
avgörande är hur mycket effekt som når mottagaren. Vi har inte funnit något existerande 
verktyg som löser vårt problem, rörligheten i sändare och mottagare. Med hjälp av den 
teori som finns på området har vi utvecklat ett utvärderingsverktyg som kan svara på om 
kommunikationen fungerar i givna situationer. Programmet är generellt såtillvida att alla 
tänkbara situationer är möjliga att simulera, inom givna begränsningar. Två fall med 
verklighetsanknytning har simulerats i modellen och slutsatser har dragits utifrån dem. 
Terrängen har visat sig avgörande, såväl som avståndet och antennerna. Att terrängen 
spelar en stor roll, vid låga flyghöjder, i radioräckvidden har tidigare visats [2] och vår 
modell bekräftas därmed i det hänseendet. Vid högre flyghöjder är terrängen i stort sett 
betydelselös vilket inte kommer som någon överraskning. 

Vi har inte haft möjlighet att validera vår modell mot verkliga resultat. Detta beror till stor 
del på att resurser motsvarande provflygningar inte spenderas på examensarbeten. 

Med detta har vi uppfyllt punkterna i avsnitt 1.2 sånär som på punkt 7. 
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6.3 Fortsatt arbete 
Då vår programvara ska ses som en förstudie till vad som krävs och är möjligt inom 
radioräckviddsberäkningar har vi utelämnat vissa utvecklingsmöjligheter under arbetets 
gång. Vi tar här upp några förslag på framtida utvecklingar. 

Terrängdatabas 
Den terräng vi använder i vår modell är mycket enkel i jämförelse med de som exempelvis 
Lantmäteriverket tillhandahåller. Skillnaden med en sådan gentemot vår modell vore att 
noggrannheten skulle öka medan principutseendet antagligen inte skulle förändras 
nämnvärt. Fördelen vore dessutom att verkliga uppdrag skulle kunna simuleras. 

Markreflektion 
Vår uppskattning av markreflektionen är inte helt korrekt. Vidare utredningar är 
nödvändiga bl a med hänsyn till polarisationsvridning, fasvridning och dämpning. Frågan 
är hur mycket man skulle vinna på en sådan analys då det visat sig att frirymdmodellen är 
giltig för det mesta. 

Flygplansrörelser 
En nödvändighet för riktiga tillämpningar är att använda en noggrannare modell för 
flygplansrörelserna. Framförallt om flera flygplan och/eller missiler ska modelleras 
samtidigt. Enklast är att införa den metodik för radioräckvidd vi beskrivit i existerande 
verktyg för uppdragsplanering och uppdragsstöd. 

Antenndiagram 
Vi har använt oss av tillverkarnas diagram i pappersform. Dessa är långt ifrån exakta vilket 
leder till en svaghet i våra beräkningar. Ytterligare ett sätt att förfina beräkningarna är att 
ta hänsyn till antennens hela frekvensområde eftersom antennerna är frekvensberoende. 
De diagram vi haft tillgång till har varit för enstaka frekvenser varför vi bortsett från 
antennens frekvensberoende. 
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A Härledning av effektiv jordradie 

För att beräkna den effektiva jordradien, eR , utgår vi från Snells brytningslag för sfäriska 
ytor [1]: 

222111 coscos θθ ⋅⋅=⋅⋅ RnRn  

För den riktiga jorden blir brytningslagen: 

101000 cos)(cos θθ ⋅+⋅=⋅⋅ hRnRn  (1) 

och för modelljorden: 

1000 cos)(cos θθ ⋅+⋅=⋅⋅ hRnRn ee  (2) 

Genom att dividera (2) med (1) kan Re lösas ut: 

101

10

000

00

cos)(

cos)(

cos

cos

θ
θ

θ
θ

⋅+⋅
⋅+⋅=

⋅⋅
⋅⋅

hRn

hRn

Rn

Rn ee , 

förkortas till: 
)(

)(

01

0

0 hRn

hRn

R

R ee

+⋅
+⋅= , 
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Notera att n1 kan vara höjdberoende. 
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B Mottagen effekt vid plan jord 

I planjordmodellen har vi en direktvåg och en reflekterad våg att ta hänsyn till. Här följer 
en härledning av den mottagna fältkomponenten, E(t), då fasförskjutningen antas vara 
180˚ och reflektionen, ρ, är variabel. 

[ ]
( )[ ]

( ) ( )[ ]
[ ] [ ]

( ) 













−+⋅=⋅+⋅⋅=

=⋅∆⋅⋅−+⋅∆⋅⋅−=
=∆⋅⋅−∆⋅−⋅⋅=

=∆⋅+∆⋅⋅−⋅=
=+∆−⋅+⋅=

=∆−⋅⋅−⋅=
=+∆−⋅⋅+⋅=

A

B
tBAEtBtAE

ttEttEE

ttttE

tttttE

tttE

ttEtE

ttEtEtE

arctancos()sin()cos(

)sin()sin()cos()cos(

)sin()sin()cos(1)cos(

)sin()sin()cos()cos()cos(

))(cos()cos(

))(cos()cos(

))(cos()cos()(

22
00

000

0

0

0

00

00

ωωω

ωωρωωρ
ωρωωρω

ωωωωρω
πωρω

ωρω
πωρω

 

Nu kan vi skriva upp ett uttryck på mottagen effekt [1] enligt: 

( )22 BAPP FSR +=  

Där 
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)sin(

)cos(1

tB
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ωρ
ωρ

 enligt ovan och PFS är den effekt som skulle ha tagits emot om 

frirymdutbredning förelåg. 

Givetvis kan man även ta hänsyn till att de två vågorna dämpas olika mycket men i denna 
korta härledning antas att skillnaden i gångväg är någorlunda liten. 
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C Räkneexempel - vågutbredning 

Scenario: Två flygplan på 1000 respektive 2000 meters höjd, båda med antennvinster 5 dB 
och kabeldämpning 4 dB. Sändarplanets effekt är 10 W. Möjliga frekvenser att sända på är 
114 MHz, 312 MHz och 1 GHz. Känslighetströskeln i mottagaren är –120 dBW. Både 
planjordmodellen och frirymdmodellen kan komma ifråga beroende på terrängens 
beskaffenhet. Avståndet mellan planen varierar från 100 meter till 50 mil. Mottagen effekt 
söks. 

Resultat: I figurerna C.1 och C.2 syns mottagen effekt för de tre frekvenserna för de två 
olika vågutbredningsfallen. Känslighetströskeln är inritad med en tjock svart linje. 

 

Figur C.1. Frirymdutbredning. 



Radioräckviddsberäkningar för flygande plattformar 

 40 

 

Figur C.2. Planjordutbredning. 

 

Analys: I fallet fri rymd fungerar det felfritt upp till 10 mil då kommunikation vid 1 GHz 
slutar fungera, 312 MHz fungerar upp till 30 mil och 112 MHz upp till ca 80 mil. I fallet 
plan jord fungerar kommunikationen för längre sträckor, om man ser till toppvärdena 
endast. Tar man hänsyn till att signalen släcks ut stundtals försämras länken redan vid ca 
1,5 mil för 1 GHz. 
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D Dopplerförskjutning 

Räkneexempel på dopplerförskjutning, a) värsta fallet och b) normalfall. 

a) Flygplanen flyger mot varandra, båda med hastigheten mach 2. Båda sänder på 
frekvensen f, f' ’ är den frekvens som mottagaren uppfattar och c är ljushastigheten. 
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b) Flygplanen flyger med en relativ hastighet av mach 1. 
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I extremfallet får vi alltså en förskjutning på 9,12 kHz vilket, vid en kanalbandbredd på 
25 kHz, inte är tillräckligt för att förskjuta signalen utanför använd kanal. Förskjutningen i 
normalfallet är försumbar relativt kanalbandbredden. 



Radioräckviddsberäkningar för flygande plattformar 

 42 

 

 



Radioräckviddsberäkningar för flygande plattformar  

 43

Källförteckning 

 

Litteratur 

[1] Ahlin L och Zander J, Principles of wireless communications, 1998, Studentlitteratur, 
ISBN 91-44-00762-0. 

[2] Ladell L och Andersson K, Flervägsutbredning från flyg till mark i svagt kuperad terräng 
vid 30-90 MHz, 1997, FFV Aerotech (Rapport GA/97:65)/Enator 
Communications (Rapport TR974077). 

[3] Saunders S, Antennas and propagation for wireless communication systems, 1999, John Wiley 
& Sons Inc, ISBN 0-471-98609-7. 

[4] Haykin S, Digital communications, 1988, John Wiley & Sons Inc, 
ISBN 0-471-62947-2. 

[5] Ahlin L, Bandspridningssystem, 1995, Institutionen för systemteknik, Linköpings 
universitet. 

[6] International Telecommunication Union, Radio Noise, 2001, ITU-R P.372-7. 

[7] Balanis C A, Antenna theory: analysis and design, 1997, John Wiley & Sons Inc, ISBN 
0-471-59268-4. 

 

Internet 

[8] http://www.wrap.nu, åtkomst 2001-10-01. 

[9] http://sunspot.spawar.navy.mil/543/software/index.html, åtkomst 2001-10-01. 

 

Samtal 

[10]  Gunnar Eriksson, personligt samtal, FOI, 2001-11-23. 

[11]  Lars Ahlin, personligt samtal, FOI, 2001-11-23. 

 



Radioräckviddsberäkningar för flygande plattformar 

 44 



                                                              

 45

På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 
längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 
omständigheter uppstår. 
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 
enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan 
inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 
upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten 
finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende 
eller egenart. 
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/ 
 

 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional 
circumstances. 
The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to 
read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for 
any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright 
cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the 
consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative 
measures to assure authenticity, security and accessibility. 
According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 
his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 
For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 
procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its 
WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 

 
 
 

© Nicklas Forsberg och Johan Säfholm 




