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Idag finns det ett flertal sätt att störa en radar, med vilket man kan uppnå olika mål. Till exempel kan man skapa kaos med så kallad mättad störning 
då den åstadkommer ett stort antal falska radarmålspår. Det går också att förvirra flygledningen genom att använda så kallad vilseledande störning 
som kan skapa falskmål som beter sig precis som riktiga flygplan. I militära sammanhang är man van att tänka i dessa banor och förväntar sig att 
utsättas för störningar. I civila tillämpningar förväntar man sig inte att få sin radar störd och har därmed inga rutiner för att hantera en sådan 
störning. Denna svaghet skulle kunna användas av t.ex. terrorister som en del eller helhet av en större operation.  
 
En lösning på detta problem vore att använda datafusion på målspår från flera olika radarstationer för att filtrera bort störningarna. Då radarstationer 
drabbas olika när en störning appliceras kan störningarna sorteras bort då datafusion jämför likheter mellan målspåren. Målspåren som skapas av 
störningarna skiljer sig mellan radarstationerna medan de riktiga flygplanens målspår har lika egenskaper oavsett radarstation. Datafusionen 
fusionerar de målspår som har överensstämmelse mellan de olika radarstationerna medan de övriga målspåren ignoreras. 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att visualisera vilka problem som dessa radarstörningar kan orsaka för flygledningen samt hur dessa kan 
lösas med datafusion av olika radarstationers målspår. Denna uppgift kan delas upp i två huvuddelar. Dels behöver en demonstrator utvecklas som 
kan visualisera radarstörningarna och datafusionen och dels så behöver ett par visualiserbara scenarion bestämmas. Ett distribuerat 
simuleringssystem utvecklat av FOI har använts som en grund till denna demonstrator och utvecklats för att kunna visualisera radarstörningarna och 
datafusionen. 
 
För att få underlag till de scenarion som skulle visualiseras har en intervju gjorts med Luftfartsverket, där förutsättningarna för ett sådant scenario 
diskuterades. Vidare har en litteraturstudie kring grafisk presentation gjorts inför designandet av demonstratorn. För att få återkoppling på 
demonstratorn genomfördes även ett test med Luftfartsverket där de via mejl fick svara på frågor kring två bifogade filmatiseringar. 
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Sammanfattning 
 
Idag finns det ett flertal sätt att störa en radar, med vilket man kan uppnå olika 
mål. Till exempel kan man skapa kaos med så kallad mättad störning då den 
åstadkommer ett stort antal falska radarmålspår. Det går också att förvirra 
flygledningen genom att använda så kallad vilseledande störning som kan skapa 
falskmål som beter sig precis som riktiga flygplan. I militära sammanhang är man 
van att tänka i dessa banor och förväntar sig att utsättas för störningar. I civila 
tillämpningar förväntar man sig inte att få sin radar störd och har därmed inga 
rutiner för att hantera en sådan störning. Denna svaghet skulle kunna användas 
av t.ex. terrorister som en del eller helhet av en större operation.  
 
En lösning på detta problem vore att använda datafusion på målspår från flera 
olika radarstationer för att filtrera bort störningarna. Då radarstationer drabbas 
olika när en störning appliceras kan störningarna sorteras bort då datafusion 
jämför likheter mellan målspåren. Målspåren som skapas av störningarna skiljer 
sig mellan radarstationerna medan de riktiga flygplanens målspår har lika 
egenskaper oavsett radarstation. Datafusionen fusionerar de målspår som har 
överensstämmelse mellan de olika radarstationerna medan de övriga målspåren 
ignoreras. 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att visualisera vilka problem som 
dessa radarstörningar kan orsaka för flygledningen samt hur dessa kan lösas 
med datafusion av olika radarstationers målspår. Denna uppgift kan delas upp i 
två huvuddelar. Dels behöver en demonstrator utvecklas som kan visualisera 
radarstörningarna och datafusionen och dels så behöver ett par visualiserbara 
scenarion bestämmas. Ett distribuerat simuleringssystem utvecklat av FOI har 
använts som en grund till denna demonstrator och utvecklats för att kunna 
visualisera radarstörningarna och datafusionen. 
 
För att få underlag till de scenarion som skulle visualiseras har en intervju gjorts 
med Luftfartsverket, där förutsättningarna för ett sådant scenario diskuterades. 
Vidare har en litteraturstudie kring grafisk presentation gjorts inför designandet 
av demonstratorn. För att få återkoppling på demonstratorn genomfördes även 
ett test med Luftfartsverket där de via mejl fick svara på frågor kring två bifogade 
filmatiseringar. 
 
Detta examensarbete har resulterat i en prototyp till en demonstrator med två 
simulerbara scenarion. Dessa scenarion har filmatiserats för att vara mer 
lätthanterliga vid presentationer. 
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1. Inledning 
Idag finns utrustning för att störa och vilseleda radar. Detta kan ske med flera 
olika metoder. En metod är så kallad ”mättad störning” där radarstationen dränks 
i falska signaler så att det blir omöjligt att avgöra vilka ekon som är sanna och 
vilka som är falska. Dock är det uppenbart att en störning pågår om denna metod 
används. En annan metod som finns är ”vilseledande störning” vilken skickar en 
signal som får ett eller flera falska ekon att uppträda precis som verkliga objekt 
på radarskärmen. Detta skulle kunna skapa ett stort kaos då det inte är säkert att 
radaroperatören inser att någon avsiktligt stör radarn. 
 
Denna vilseledande störning kan motarbetas genom att fusionera data från två 
eller flera radarstationer. Fusionen kan gå till som så att man jämför de olika 
radarekonas position, hastighet och/eller riktning och om de stämmer överens till 
en viss grad fusioneras de. Dessa fusionerade radarekon är mer sannolika att 
vara sanna radarekon då det är svårt att störa samtliga radarstationer så att 
deras störningar får exakt samma egenskaper. En sådan störning skulle kräva att 
störningen anpassades till varje enskild radar för att ge upphov till exakt samma 
falska radareko. 
 
Hotet om radarstörningar har tidigare mest förknippats med yttre militära hot. 
Men dagens situation med ett växande terrorhot kan kräva att man även tar 
hänsyn till detta hot mot civila radarstationer, exempelvis på flygplatser. En 
sådan radarstörning skulle mycket väl kunna bli framgångsrik då man i civila 
sammanhang inte förväntar sig att bli utsatt för radarstörning och vilseledning. 
 
Problemet som behandlas i denna rapport är hur man kan visualisera en hotbild 
med störd civil flygradar och hur störningsproblemet kan lösas med datafusion.  
I problembehandlingen ingår både val och implementering av 
visualiseringsmetod samt bestämmandet av ett par scenarion som lämpar sig för 
att både kunna visa vilka problem som radarstörningar kan ge upphov till och hur 
datafusionen kan lösa problemet. 
 

1.1. Syfte 
Huvudsyftet med detta projekt är att visualisera de fördelar som datafusion av 
sensordata från radarstationer kan ha i civila tillämpningar. Visualiseringen ska 
kunna illustrera problemen med radarstörningar och hur dessa kan lösas med 
hjälp av datafusion. Målet är att personal som arbetar med civil flygradar, som 
t.ex. flygledare, lätt ska kunna uppfatta problemet och förstå lösningsmetoden. 
 
Denna rapport riktar sig främst till personer som har ett allmänt intresse inom 
områdena radarstörningar och datafusion och vill förbättra sina kunskaper inom 
området. Rapporten beskriver på ett grundläggande sätt vilka sorts 
radarvarianter och radarstörningar som finns och principen bakom datafusion.  
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Rapporten kan också ses som en redovisning av erfarenheter kring hur väl de 
komponenter som finns i FOIs kodramverk MOSART med tillhörande system kan 
återanvändas till nya demonstratorer. 
 

1.2. Uppgift 
Uppgiften var att utveckla en ny demonstrator som kan visualisera hur en 
störning av civil flygradar kan uppträda och hur det kan lösas med datafusion. Till 
denna demonstrator behövde ett par verklighetstrogna scenarion skapas för att 
ge en trovärdig simulering. Datafusionens möjligheter skulle på ett tydligt sätt 
framhävas i demonstratorn vilket medförde att särskild vikt behövde läggas på 
vad som skulle visualiseras och hur. 
 
Uppgiften var också att återanvända kodramverket MOSART (se avsnitt 3.4.1) 
som är ett simuleringsverktyg. Detta system behövde anpassas visuellt och 
funktionellt för att kunna visualisera de skapade scenariona på önskat sätt. Med 
önskat sätt menas att underlätta jämförelser mellan att använda och inte 
använda den datafusionsbaserade störningsfiltreringen. 

1.3. Avgränsningar 
Detta examensarbete kretsar kring störningar av civil flygledning. Då jag har haft 
behov av praktiska fakta och diskussioner kring civil flygledning har 
Luftfartsverket fått exemplifiera detta vidare begrepp. Luftfartsverket ligger väl 
inom detta område då en av deras huvuduppgifter är att ”ansvara för drift och 
utveckling av flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart i fred”. 
 
I mitt examensarbete har jag undersökt vilka scenarion som är intressanta ur 
visualiseringssynpunkt. I dessa undersökningar har jag undersökt vad som vore 
intressant att simulera och sedan avgränsat det så att det blev möjligt att 
simulera i FOIs simuleringssystem MOSART. Då demonstratorn är byggd med 
MOSART som grund var jag tvungen att ta hänsyn till dess begränsningar (se 
avsnitt 3.4.3) vid bestämningen av scenariona. 
 
Den teori kring grafisk design som undersökts har varit praktiskt inriktad för att 
underlätta grafiska/designmässiga val till den demonstrator som utvecklades 
inom detta examensarbete. Teorin kan därmed inte kunna sägas vara 
allmängiltig för hela visualiseringsproblematiken för generella demonstratorer. 
 

1.4. Läsanvisning 
I detta examensarbete används en del tekniska begrepp som inte kan anses 
vara allmänt kända. Dessa finns förklarade i ordlistan i avsnitt 7. 
 
Teorikapitlet (kapitel 2) beskriver olika radartyper, radarstörningar, datafusion 
samt civil luftrumsövervakning på en övergripande nivå. Detta kan läsas för att 
ge den nödvändiga bakgrund som behövs för att förstå demonstratorn och de 

 2



 



scenarion som den använder sig av. Den resterande delen av teorikapitlet berör 
grafisk design och kan läsas om man vill utöka sin teorikunskap i ämnet. 
 
Genomförandekapitlet (kapitel 3) beskriver uppgiften, metoden och resultatet i 
detalj och det är här som själva redogörelsen för examensarbetet går att finna. I 
detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet, dels i form av en 
presentation av demonstratorn och dels av en redogörelse för de scenarion som 
bestämts. 
 
I Analys och diskussionskapitlet (kapitel 4) återfinns en diskussion kring 
datafusion, visualisering, scenariobestämning och demonstratorutvecklingen.  
Detta kapitel kan läsas för att förstå det resonemang som ledde fram till den 
slutgiltiga demonstratorn och de slutgiltiga demonstrationsscenariona. Här 
återfinns också en redogörelse av vad jag anser bör vidareutvecklas i 
demonstratorn. 
 
I kapitel 5 finns avslutningsvis examensarbetets slutsats. Här ges en 
sammanfattning av examensarbetets resultat vilket kan läsas för att snabbt få en 
uppfattning av examensarbetets inriktning och vad som uppnåddes. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel behandlar den teori som är kopplat till detta examensarbete. Avsnitt 
2.1-2.4 berör radar, radarstörning, datafusion och flygledning vilket kan läsas för 
att öka förståelsen för den problembild som behandlas i detta examensarbete. 
Avsnitt 2.5 behandlar teori som är aktuell för demonstratorns design. 

2.1. Primär och sekundär radar 
Inom civil flygledning används två slag av radartyper, primär och sekundär radar. 
Dessa redovisas nedan i detta avsnitt. 

2.1.1. Primär radar 
Namnet radar är en förkortning för RAdio Detection And Ranging 
(Radiodetektering och avståndsmätning) och användes för första gången av den 
amerikanska flottan 1940. Som namnet antyder är dess syfte att upptäcka och 
lokalisera mål. Modern radar har gått ännu längre och kan användas till att 
klassificera och identifiera mål eller skapa bilder av objekt, t.ex. genom att 
kartlägga mark ifrån satellit. 
 
I en typisk simpel radarkonstruktion bestäms radarfrekvensen av en 
frekvenssyntetiserare. Denna frekvenssyntetiserare sänder en konstant signal 
som sätts på och av av en modulator. Vanligtvis är modulatorn betydligt mer av 
än på. Dessa korta stötar av radarenergi förstärks av en sändare innan den 
sänds till antennen via en switch. Switchens syfte är att växla mellan antennens 
koppling mot sändaren och mottagaren och på så sätt skydda mottagaren från 
sändarens signal. 
 
När en radarpuls har skickats börjar en klocka att räkna tiden. Radarpulsen 
färdas iväg från radarn med ljusets hastighet, reflekteras mot målet och 
återvänder tillbaka till radarn. Avståndet till målet kan sedan beräknas utifrån 
tidsfördröjningen och vetskap om ljusets hastighet. 
 
När ekot av radarpulsen återvänder till radarn tas den emot av en mottagare som 
är noggrant designad att ta emot även de mest svaga signaler. Signalerna 
förstärks och konverteras till en frekvens som är lättare att behandla elektroniskt. 
Därefter förbereds och behandlas signalerna inför visualiseringen till en operatör. 
Denna visualisering kan innehålla samtliga rådata eller enbart önskad/intressant 
information vilket är vanligast numera. 
 
(Kingsley & Quegan, 1992, s. 1, 3-4) 
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2.1.2. Sekundär radar 
En sekundär radar (SSR, Secondary surveillance radar) är ingen äkta radar utan 
mer av ett tvåvägs kommunikationssystem mellan en sändare på marken och en 
transponder på ett flygplan. Ursprunget till denna sekundära radar finns i andra 
världskriget där man försökte att skilja vän från fiende genom att skicka signaler 
mot misstänkta flygplan som sedan svarade med sin kod. 
 
Dagens sekundära radarer bygger på samma princip. Förfrågningar skickas i 
form av signalpulser från en marksändare med en frekvens på 1030 MHz. 
Avståndet mellan första och sista pulsen avgör vilken förfrågan som radarn 
skickar. Om avståndet är 8 μs efterfrågas planets identitet och om det är 21 μs 
efterfrågas dess höjd. När ett plan tar emot en sådan förfrågan skickar den ett 
svar som är 12 bitar långt på frekvensen 1090 MHz. Denna svarslängd är 
tillräcklig för att kunna ange flygplanets höjd med en noggrannhet på 100fot. 
Oftast vill man veta både planets höjd och position. Detta är inget problem då 
flygplanet belyses 30ms under antennens rotation vilket räcker till ca 15 
förfrågningar. 
 
Den sekundära radarn lokaliserar sina mål enligt samma princip som den 
primära. Avståndet mäts genom den tid det tar att få ett svar efter utskickad puls 
med kompensation för fördröjningar i flygplanens transpondrar och i radarns 
mottagare. När radarpulsens svarstid, radarns sändningsbäring och flygplanets 
höjd är kända kan flygplanets position bestämmas.  
 
(Kingsley & Quegan, 1992, s. 159-163) 
 

2.2. Radarstörning 
I detta avsnitt beskrivs några av de radarstörningsmetoder som finns och hur 
dessa kan användas för att störa radar. 

2.2.1. Radarstörningsmetoder 
Vilseledning med repeterstörare 
Denna form av radarstörning används då man vill att störningarna ska röra sig 
som verkliga mål. Med en repeterstörare kan man få målen både att verka 
närmare eller längre ifrån radarn än de verkligen är (Royal School of Artillery, 
2004, s. 3-4).  
 
För att få målet att verka längre bort tar störaren emot signalen från radarn, 
väntar ett tag, och skickar sedan tillbaks den. Att målet verkar längre bort beror 
på att radarn uppfattar målet som mer fjärran då svarssignalen dröjer. Eventuellt 
kan signalen även förstärkas för att få målet att verka viktigare. 
 
För att få målet att verka närmare repeterar störaren radarsignalen efter en 
mycket längre fördröjning för att tolkas som ekot till nästa radarpuls. Detta får 
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målet att verka mycket närmare än det i själva verket är då den fördröjda 
signalen tolkas som ett snabbt svar på den nya radarpulsen. 
 
Det är enligt FOI även möjligt att skapa ett skenmål som kan flyga i vilken riktning 
som helst och inte nödvändigtvis i linje med radarn. Men för att kunna 
åstadkomma detta måste störaren befinna sig nära radarstationen. Störaren 
system måste nämligen vara så känsligt att det kan uppfatta när radarn sänder i 
en annan riktning än mot störaren. Detta kan uppnås genom att lyssna efter det 
läckage som sker ur radarns sidolober när den sänder. När störaren hör att 
radarn sänder kan den skicka sin störsignal som tas emot i radarns sidolob.  
 
Genom att studera radarns rotation kan man uppskatta i vilken riktning som 
radarn sänder i ett visst ögonblick. Detta kan man utnyttja för att få det falska 
målspåret att uppträda i önskad riktning. När störaren sänder i den riktning som 
man önskar ha det falska målspåret i, stör man radarn i sidoloben. Då kommer 
radarn att tro att störningen var svaret på dess egna radarpuls och tro att målet 
är i den riktning som radarpulsen skickades åt.  
 
För att få önskat avstånd på det falska målspåret måste störningen skickas vid 
exakt rätt tidpunkt. Då radarn mäter avstånd genom att tidsbestämma svaret på 
sin egen radarpuls, kan avståndet på det falska målspåret bestämmas genom att 
applicera störningen vid en sådan tidpunkt att den uppfattas som en svarspuls 
med en svarstid motsvarande det önskade avståndet. Genom att kombinera 
möjligheterna att bestämma riktning och avstånd på de falska målspåren kan 
man sedan få dem att uppträda precis som man vill. 
  
Mättad störning med repeterstörare 
Mättad störning kan åstadkommas med en DRFM-sändare (Digitalt Radio 
Frekvent Minne). Denna DRFM-sändare kan skapa ett stort antal falska ekon 
(Ahlberg et. al, 2005). Det stora antalet falska mål kan orsaka problem av två 
slag. Dels kan situationen helt enkelt bli mindre överblickbar med alla falska 
radarekon. Och dels så kan ett alltför stort antal falska ekon även mätta 
signalbehandlaren i radarn. Om signalbehandlaren blir mättad kan den sluta att 
fungera eller bara skapa det antal målspår som den klarar av och ignorerar 
resten. I båda dessa fall förloras målspår och därmed viktig information. 
 
 
Brusstörning 
En mättande störning (Noise Jamming) kan ske när en radar blir bombarderad 
med brus på samma frekvens som den använder. Radarn blir därmed 
oanvändbar då det inte går att skilja brus från radarekon. Man kan dock bli av 
med bruset genom att öka radarns brusdämpning men det medför att radarns 
räckvidd begränsas (Kingsley & Quegan, 1992, s. 288-289). Signalen från 
radarekot måste nämligen alltid vara större än brusgolvet, vilket den kanske inte 
är om avståndet ifrån radarn är stort. 
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2.2.2. Störning av sekundär radar 
 
Vilseledande störning 
Hyberg (2005) nämner tre olika sätt som en repeterstörare kan användas för att 
störa sekundär radar utifrån önskat syfte. Dessa tre sätt är: 
 

• Enstaka eller mindre formationer av falska målspår.  
Syftet med detta kan vara att ge sken av att någon obehörig närmar sig ett 
skyddsobjekt. Detta skyddsobjekt kan t.ex. vara ett statligt flygplan med en 
prominent person ombord eller en konferenslokal. 
 

• Ett 10-tal falska målspår inom ett begränsat område.  
Denna störning kan göras som en avledande manöver då det kan 
uppfattas om ett tekniskt fel eller rent av ett anfall. 
 

• Masstörning med maximalt antal möjliga falska målspår. 
Denna masstörning kan användas för att maskera en del av 
täckningsområdet och på så sätt förhindra trafikledningens insyn i detta. 

 
Vid generering av enstaka falska målspår kan det undgå upptäckt att en störning 
pågår. De vilseledande målspåren kan ges realistiska flygbanor och smälta in i 
den normala bilden. Om ett till synes normalt flygplan plötsligt avviker från den 
normala kursen och flyger in i/över ett känsligt område kräver detta 
uppmärksamhet och binder därmed upp resurser. 
 
Ett plötsligt uppdykande av 10 samgrupperade falska målspår kommer att 
upptäckas direkt. Speciellt om de har samma identitetskod. Huruvida personalen 
tolkar detta som ett tekniskt fel eller en störning beror sannolikt på tidigare 
erfarenheter och tekniskt kunnande om systemet. 
 
Det tredje alternativet med en masstörning röjer direkt att en störning pågår och 
drar till sig personalens uppmärksamhet. Resultatet från denna störning är att 
man kan undgå upptäckt i det område som är utstört eller helt enkelt distrahera. 
 
Störning av sekundär radar medelst brus 
Under normal drift i en lufttrafikledningscentral är det inte säkert att en störning 
med brus upptäcks. Bruset presenteras inte och det är inte säkert att bortfallen 
av svaren från de riktiga flygplanens transpondrar noteras. För att upptäcka att 
en störning pågår behövs en automatisk igenkänning och presentation av bruset 
eller att radarobservatören samtidigt har tillgång till en annan informationskälla 
såsom en primär radar där han kan se målspår i den ”tomma” sektorn (Hyberg 
2005). Den största faran med denna störmetod är alltså att de uteblivna 
transpondersvaren inte noteras då situationen liknar ett normalt drifttillstånd. 
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2.3. Datafusion 
”Datafusion är en process som kombinerar data för att uppskatta eller förutse 
objekts tillstånd” (Hall, LLinas 2001). Ofta är målet att uppskatta något eller några 
av de möjliga tillstånden identitet, attribut, aktivitet, position eller rörelse i nutid, 
dåtid eller framtid. Målet med datafusion är också att erhålla ett resultat som på 
något sätt är bättre än om någon av källorna använts individuellt. Vid t.ex. fusion 
av radarmålspår kan eventuella störningar filtreras bort och på så sätt erhålls ett 
bättre resultat. En sådan fusion av olika radarstationers målspår kan även sägas 
vara en så kallad sensorfusion som begreppsmässigt är en delmängd av 
datafusion. 
 
Den datafusion av målspår som görs i demonstratorn sker enligt en process som 
går att beskåda i Figur 1. Datafusionens första steg är att associera målspåren 
vilket sker genom att jämföra de olika målspårens tillstånd, nämligen dess 
position och hastighet. Vid denna jämförelse tas hänsyn till osäkerheten kring 
positionen och hastigheten. Om osäkerheten är stor kring dessa data blir 
jämförelsekraven mildare då målspåren kan vara närmare varandra än vad det 
verkar som. De målspår vars skillnad i position och hastighet understiger ett visst 
gränsvärde associeras till varandra och fusioneras till ett nytt målspår som är ett 
medelvärde av de gamla.  
 
Vid fusion av målspår från fler än en radarstation försöker först en fusion från två 
radarstationer att genomföras. Om det lyckas och ett fusionerat målspår skapas 
försöker sedan detta nya fusionerade målspår att associeras med målspår från 
nästa radarstation. Om det sker en fusion även där jämförs detta fusionerade 
målspår med målspår från en eventuell ytterliggare radarstation o.s.v. 
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Associering 
 

Jämförelse av målspårens 
tillstånd (position och 

hastighet) viktat med dess 
osäkerhet 

Nytt fusionerat målspår

Då skillnaden mellan målspårens 
position och hastighet understiger 
ett visst tröskelvärde 

Målspår 
 

Målspår 

 
Figur 1: Datafusionsmodulen DTSTrackFusions datafusionsalgoritm. 

 
I Figur 2 kan man se simuleringen av ett stridsflygplan med en störsändare som 
skickar ut tidsförskjutna störsignaler. Två radarstationer detekterar störningarna 
och ser dem som varsin rad av målspår. I figuren har båda dessa rader av 
målspår plottats i en och samma skärm. Att störningarna uppträder olika på 
radarstationerna (raderna av målspår får olika vinklar) beror på att vinkeln mellan 
radarstationerna och flygplanets störsändare skiljer sig.  
 
I figuren kan vi också se en fylld triangel där raderna med målspår möts. Detta är 
ett fusionerat målspår som har fusionerats då det på denna plats fanns ett 
målspår på båda radarstationerna vars tillstånd stämde överens med varandra. I 
det här fallet är det ett flygplan som blivit fusionerat då dess position stämmer 
överens mellan radarsstationerna. De störningar som flygplanet genererat 
uppträder däremot olika mellan radarstationerna och fusioneras ej.  
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Figur 2: Datafusion mellan två radarstationer som ser ett stridsflygplan vars störsändare 
använder sig av tidsförskjutna störsignaler. Denna skärmdump kommer ifrån EWSim, en 
simuleringsmodul utvecklad av FOI. 

 
Datafusionsalgoritmer kan också vara mer avancerade med lagring och 
jämförelse av gamla data. I en sådan algoritm sparas fusionerade objekt i en 
modell. Från denna modell beräknas och predikteras objektens nästa position 
vilka sedan jämförs med inkommande data. Om de nyanlända målspåren 
stämmer överens med de predikterade fusioneras objekten och sparas i 
modellen för beräkning av nästa position o.s.v. Denna algoritm (Crowley & 
Demazeau, 1993) finns illustrerad i Figur 3 . En liknande datafusionsalgoritm 
håller i skrivande stund på att provas fram av FOI till simuleringsprogrammet. 
Fördelen med denna modell är att den teoretiskt blir säkrare då även gamla, 
d.v.s. fler data, används i fusionsprocessen. 
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Målspår 

Association 

Uppdatering 

Modell

Prediktering 

Målspår 

 
Figur 3: En alternativ mer avancerad datafusionsalgoritm. De objekt som fusioneras 
sparas i en modell. Modellen används för att prediktera målspårens framtida värden vilka 
används av associationsprocessen i nästa steg. Om de inkommande målspåren stämmer 
överens med de predikterade värdena fusioneras de. 

 

2.4. Civil luftrumsövervakning 
I detta avsnitt beskrivs hur civil luftrumsövervakning kan se ut med Arlanda som 
exempel. Arlandas luftrumsindelning och flygledning är ganska allmängiltiga 
även internationellt inom västvärlden. Informationen i detta avsnitt bygger på den 
intervju som genomfördes med Luftfartsverket samt det presentationsmaterial 
som tillhandagavs. 

2.4.1. De olika luftrummen 
Luftrummet över Arlanda delas in i tre olika kategorier. Dessa är områdeskontroll, 
inflygningskontroll och flygplatskontroll. De olika kategorierna redovisas nedan.  
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Områdeskontroll 

 
Inflygningskontroll 

Flygplats-
kontroll 

Marknivå 

Ca 600m 

Ca 6000m 

Ca 14 000m

 
Figur 4: Kontrollområdenas utbredning I höjdled. 

 
 

Områdeskontroll 
Områdeskontrollen ansvarar för 
enroute-flygningar på 
marschhöjd och för stigande 
och sjunkande trafik. Området 
är uppdelat i ett antal sektorer. 
Varje sektor har en egen 
bemanning, en eller två 
flygledare som är ansvariga för 
just denna sektor. Det 
geografiska området täcker 
ungefär Norrland, Svealand och 
delar av nordöstra Götaland. I 
höjdled ligger området på 
mellan 6 000 -14 000m. 

Figur 5: Den gamla geografiska utbredningen av 
Arlandas områdeskontroll ses här mellan den linje 
som går i gränszonen mellan Svealand och Norrland 
samt den linje som korsar Vänern, Vättern och 
Östergötland. Nyligen införlivades även Norrland till 
detta område.
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Inflygningskontroll 
Inflygningskontrollen ansvarar för flygningar som startat 
och stiger och för ankommande som sjunker inför 
landning. Den geografiska utbredningen sträcker sig ut 
till den punkt där ankommande flygplan passerar 
6000m höjd d.v.s. ca 30-40NM (55-74km) från Arlanda. 
I höjdled har området en utsträckning på mellan 600 - 
6 000m. 

 
 Figur 6: Arlandas 

inflygningskontrolls 
geografiska utbredning. 

 
Flygplatskontroll 
Flygplatskontrollen ansvarar för trafiken i flygplatsens 
kontrollzon, d.v.s. för startande och landande flygplan samt flygplatstrafik. Den 
geografiska utbredningen sträcker sig ut till den punkt där landande flygplan 
passerar 600m höjd d.v.s. ca 8NM (15km) från Arlanda. I höjdled ligger området 
mellan marknivå och 600m. 

2.4.2. Flygledning 
Flygledningen runt Arlanda handhas av ATCC och flygledartornet vilka ansvarar 
för olika luftrumsindelningar. 

 
ATCC 
Air traffic control center (flygtrafikledningen) ansvarar både för områdeskontrollen 
och inflygningskontrollen. Till sin hjälp har de fem sekundära radarstationer och 
en primär radar. Deras huvudsakliga informationskälla är den sekundära radarn. 
Den primära radarns uppgift är att hitta sådant som den sekundära radarn inte 
kan se, t.ex. flygplan vars transpondrar har gått sönder. Den primära radarns 
täckning motsvarar ungefär inflygningskontrollens arbetsområde medan den 
sekundära radarn täcker hela områdeskontrollens ansvarsområde. 
 
Flygledartornet 
Flygledartornet ansvarar enbart för flygplatskontrollen. Till sin hjälp har de 
tillgång till samma radarsystem som ATCC plus tre stycken markradarstationer. 
Markradarns syfte är att underlätta övervakningen av flygplatsens marktrafik. 

2.4.3. Flygledning vid störning 
Om det uppstår svåra datarelaterade problem för flygledningen tar man inte 
längre emot flygplan och låter inte flygplan starta. Man tar endast hand om de 
närmaste flygplanen och leder ner dessa genom att kommunicera direkt med 
piloten. Övriga flygplan i luften omdirigeras till andra flygplatser vilket orsakar 
mycket stora kostnader.  
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2.5. Designteori 
Detta avsnitt beskriver den teori som jag funnit praktiskt tillämpbar vid designen 
av demonstratorn. Teorin inkluderar placering på skärmen, gruppering av objekt 
samt design av enstaka och hela grupperingar av ikoner. 

2.5.1. Placering på skärmen 
Valet av placeringen på skärmen kan påverka hur viktig en sak upplevs eller visa 
hur en hierarki kan vara uppbyggd. Det västerländska läsesättet att läsa från 
vänster till höger och från upp till ner påverkar vårt sätt att uppleva vilka saker 
som är viktiga och inte (Barfield, 2004, s. 82-83). De saker som anses vara mest 
viktiga ska placeras långt upp till vänster, d.v.s. där vi tittar först, medan de minst 
viktiga sakerna ska placeras långt ner till höger.   
 

1 

3 4

2

 
Figur 7: Barfields rangordning av skärmens fyra hörn, grundat på betydelsefullhet. Viktiga 
saker placeras långt upp mot vänster då det är där man börjar läsa enligt det 
västerländska läsesättet. 

2.5.2. Grupperingar 
Innan man väljer var på skärmen saker ska placeras bör man överväga att 
gruppera dem. Grupperingar kan göras utifrån flera olika kriterier (Barfield, 2004, 
s. 76-78): 
 

• Betydelse, hur viktiga de är  
• Hur ofta sakerna används 
• Uppdelning i globala/lokala funktioner som gäller för hela applikationen 

(login/exit) respektive lokala delar av den (next/save this search). 
 
När man bestämt vad som ska grupperas är nästa fråga hur de kan grupperas. 
Det finns flera sätt på vilket man kan se att saker hör ihop. 
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Närhet 
Det mest uppenbara sättet att gruppera på är att placera sakerna nära varandra i 
ett eget område. Ett exempel på detta är panelen i en bil där knapparna till radion 
sitter samlade på ett ställe. 
 
Färg 
Ett annat sätt att gruppera på är efter färg. Detta sätt kan kombineras med 
närhetsgrupperingen ovan. T.ex. kan varningslamporna på en kontrollpanel vara 
röda men ändå rumsligt vara placerade tillsammans med de funktioner som de 
tillhör. Den röda färgen visar då att de tillhör gruppen varningssignaler. 
 
Kopplingar 
Att saker hör ihop kan även tydliggöras genom att koppla ihop dem med grafiska 
linjer eller genom att placera dem i en och samma färgade panel. 
 
Beteende 
I interaktiv media kan även beteenden användas för att indikera grupptillhörighet. 
Ett exempel på detta är ett interface där man får någon sorts gruppindikation 
genom att placera muspekaren över objektet. 

2.5.3. Design av enstaka ikoner 
 
Abstraktion och presentation 
Huvudfrågan vid ikondesign är ”Vad är tanken bakom det koncept som du vill 
förmedla?”. Denna fråga följs av ”Hur kan denna tanke ges en specifik visuell 
form?” (Barfield, 2004, s. 94-97). 
 
Finn en visuell representation 
Att hitta visuella representationer för fysiska saker går oftast att klara utan stora 
problem. Men vid representationen av ett koncept som är dolt måste designern 
istället fokusera på de aspekter som inte är dolda. Ett exempel är att symbolen 
för hårddisk ofta inte är en rund magnetdisk med läshuvud utan istället ett 
datorchassi, d.v.s. det som vanliga människor oftast ser. Ett annat problem är när 
det finns en fysisk representation men den är svårskild från andra saker. Ett 
exempel på detta är koffein. En representation av detta som ett vitt pulver eller 
en molekyl är svårskilt från andra kemikalier. Istället kan koffeinet representeras 
med hjälp av de associationer som folk har till koffein. En bild på ett piggt och 
glatt ansikte kan tillsammans med en rykande kopp vara en association då 
människor förknippar koffein med den uppiggande egenskapen. 
 
Användandet av gamla symboler 
Den utveckling inom miniatyrisering som pågår har medfört att fler och fler saker 
ser ut som ett svart eller silverfärgat cigarettpaket. Är det en kamera, en 
rakmaskin eller en mobiltelefon? För att komma ifrån detta problem används 
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ibland äldre symboler. Till exempel används bilder på äldre modeller av kameror 
på ”fotografering förbjuden”-skyltar och bilder på ånglok vid järnvägsövergångar. 
 
Undvik betydelselösa attribut 
Försök att undvika att lägga till en bakgrund och extra objekt vi designandet av 
en ikon. Dessa extra saker förvränger ofta tolkningen av symbolen eller kan 
uppfattas som ikonens huvudkoncept. 
 
Hantera pilar varsamt 
Pilar är förmodligen de mest kraftfulla figurerna som finns. En pil fungerar som 
om någon pekar. Ögonen och uppmärksamheten riktas mot det som de pekar 
på. Pilar kan också användas för att förmedla rörelse och riktningar. Om man 
väljer att använda pilar ska dessa associeras med de viktigaste objekten i 
ikonen. Om de associeras med mindre viktiga objekt kan dessa lyftas fram mer 
än vad som var avsikten. Tilläggas kan även att trianglar kan förknippas med 
pilliknande funktioner om de ritas så att de pekar åt höger eller vänster. 
 
Läslighet 
Designen ska vara så balanserad så att alla ingående komponenter i ikonen är 
synliga och är tydbara på avstånd. Det ska inte krävas en närgående 
undersökning för att uppfatta alla delar av ikonen. Läsningen av en ikon ska ske i 
två steg. Det första steget är att känna igen vad ikonen representerar och det 
andra steget är att förstå vad ikonen innebär i det sammanhang som den finns i. 
 
Sammanhanget påverkar betydelsen 
Ikoner ska alltid ses i sitt sammanhang då det styr hur ikonen ska tolkas. 
Exempelvis representeras zoomfunktionen i ett bildredigeringsprogrammet 
PhotoShop av ett förstoringsglas medan ett förstoringsglas även kan 
representera sökfunktionen i ett informationshanteringssystem. 
 

2.5.4. Design av en uppsättning av ikoner 
Ikoner designas sällan helt isolerade ifrån varandra utan är oftast en del av en 
större uppsättning. Vid designen av en sådan uppsättning måste man säkerställa 
att vissa aspekter behålls genom hela uppsättningen, så att man tydligt kan inse 
att de enstaka ikonerna är relaterade till varandra. För att uppnå en samstämmig 
övergripande ikonstil måste designern först bestämma vilka nyckeldrag som ska 
ingå i stilen. De aspekter som ska betraktas är åtminstone följande (Barfield, 
2004, s. 98-100): 
 
Färg 
Ikoner designas ofta av tydlighetsskäl i två olika färger, en förgrundsfärg och en 
bakgrundsfärg, vilket är ett arv från den industriella designen då ikoner trycktes 
på plast och i metall. Oftast finns det med dagens medier inga begränsningar i 
form av extra kostnader vid användandet av fler färger. Denna möjlighet till 
mångfärgade ikoner kräver dock varsamhet och återhållsamhet. Ikonen bör 
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bestå av ett fåtal stora nyckelfärgområden i kombination med ett par 
framhävande färger. Färgerna bör också vara relaterade till det färgschema som 
valdes i den övergripande ikonstilen. 
 
Stil och layout 
Bilderna som används i de olika ikonerna måste följa en och samma stil. Stilen 
kan vara diffus och skissaktig eller mer precis och noggrann. Den kan också vara 
grundad på geometriska figurer eller var gjord mer på fri hand. Den stil som väljs 
ska följas konsekvent genom hela ikonuppsättningen. 
 
Viktning 
Ikoner bör designas med i stort sett samma färgbalans så att uppsättningen av 
ikoner ser konsekvent ut. Om några ikoner designas med stora samlingar av blå 
färg och andra med röd färg kommer resultatet att se rörigt ut. 
 
Standardisering 
Ibland använder ikonuppsättningar sig av standarddelar i alla ikonerna. Dessa 
berör oftast ikonernas kanter i form dekorationer runt ramarna, rundade hörn, 
streck längs botten på ikonen m.m. 
 
Vokabulär 
Ikoner hör ofta ihop genom att utföra handlingar på samma objekt. Det är då 
viktigt att dessa gemensamma objekt representeras på ett konsistent sätt i alla 
ikonerna. Exempel på gemensamma objekt kan vara pilar och dokument. 
 
Skillnader 
Trots alla betoningar att göra konsistenta grupper av ikoner bör man inte gå 
alltför långt i denna riktning. För att effektivt kunna hitta en ikon i en grupp krävs 
det att ikonerna är olika. Det gäller alltså att hitta en balans mellan att göra en 
ikon konsistent med gruppen men ändå särskiljande från de andra 
gruppmedlemmarna. 
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3. Genomförande 
Detta kapitel redogör för examensarbetet i sin helhet och behandlar uppgift, 
metod, bestämning av demonstrationsscenarion, utnyttjad befintlig programvara, 
utvecklad demonstrator, filmatisering, presentationsupplägg av visualiseringen 
och återkoppling genom LFV. 

3.1. Uppgift 
Huvuduppgiften är att visualisera hur datafusion kan utnyttjas för att avslöja och 
motverka avsiktliga elektromagnetiska störningar mot civila radarstationer. 
Denna uppgift kan delas in i två huvuddelar, dels bestämning och 
implementering av hur detta ska visualiseras i en demonstrator och dels 
bestämning av lämpliga scenarion till denna visualisering. 

3.1.1. Scenariobestämmande 
Målet med de skapade scenariona är att de ska vara utformade på ett sådant 
sätt att det är ett måste att använda datafusion för att kunna uppfatta 
flygtrafiksituationen. Om datafusionen inte används ska situationen vara 
oöverblickbar p.g.a. radarstörningar. Scenariona ska också vara trovärdiga till 
den grad att scenariot ska använda sig av den utrustning som de civila 
flygledarna har tillgång till samt den störteknik som terrorister teoretiskt kan 
tänkas skaffa sig. 
 
Utgångspunkten för scenariona är följande: I scenariona ska den civila 
flygledningens radarsystem utsättas för störningar med resultatet att möjligheten 
att leda flygtrafiken försämras eller försvinner helt. Datafusionen av radardata 
ska utnyttjas för att lösa problemet. Scenariot ska utspela sig kring en 
högtrafikerad stor civil flygplats. 
 
I mer konkreta termer ingår det i uppgiften att i dessa scenarion välja vilka 
störmetoder som ska användas, hur flygtrafiken ska se ut samt välja 
radarstationernas placering. De olika störmetoderna vilseleder olika bra i olika 
situationer så scenariona behöver bestämmas på ett sådant sätt att 
störmetodernas respektive styrka utnyttjas. 

3.1.2. Demonstratorn 
Målet med demonstratorn är att den ska kunna visa upp de scenarion som 
bestämts ur ett flertal perspektiv. Dessa perspektiv ska kunna visualisera de 
problem som uppstår vid radarstörningar samt hur dessa kan lösas m.h.a. 
datafusion. För att bättre kunna se skillnaden mellan att använda och inte 
använda datafusion ska det lätt och snabbt kunna gå att växla mellan olika vyer. 
De vyer som ska ingå är följande: 
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• En kartvy med grafisk presentation av scenariots ingående objekt 
• Radarvy med radarmålspår 
• Radar-datafusionsvy (radarvy inklusive datafusion) 
• Vy med enbart fusionerade radarmålspår 

 
Tanken är att genom att snabbt kunna växla mellan de olika radarvyerna, med 
och utan datafusion, enkelt kunna se hur mycket störningar som filtreras bort. 
Detta kräver att alla vyerna kan ritas upp i samma fönster och använder sig av 
samma koordinatsystem. Syftet med kartvyn är att visa hur scenariot verkligen 
ser ut, d.v.s. flygplanets och störsändarnas riktiga positioner.  
 
Utseendemässigt ska demonstratorn efterlikna de gränssnitt som Luftfartsverket 
använder sig av. Detta uttrycker sig bland annat i att radardisplayen ska 
efterlikna deras radardisplay. Det finns inga speciella önskemål kring 
vyhanteringen och den allmänna designen av demonstratorn utan det ingår i 
examensarbetet att avgöra hur de ska se ut. 
 

3.1.3. Filmatisering 
Demonstratorn kan demonstreras på två olika sätt. Dels kan man visa själva 
demonstratorn när den kör en simulering i realtid och dels så kan man visa en 
filmatisering av en sådan simulering. Min uppgift är att väga dessa alternativ mot 
varandra och genomföra en filmatisering om det visar sig att det vore ett bättre 
alternativ.  
 

3.2. Metod 
Detta avsnitt beskriver den metod som användes. Metoden inkluderade en 
intervju, en litteraturstudie, val av visualiseringsmetod samt en återkoppling. 
Dessa beskrivs närmare nedan. 
 
Intervju med Luftfartsverket 
En intervju genomfördes med Luftfartsverket för att få underlag till 
scenariobestämmandet. Intervjuns syfte var att ta reda på vilka förutsättningar 
som fanns för det datafusionsbaserade störningsskyddet, både gällande intresse 
från Luftfartsverkets sida samt de fysiska förutsättningar, t.ex. vilken tillgång till 
utrustning som de hade. Då intervjuns syfte var att undersöka de grundläggande 
förutsättningarna som för mig var helt okända utformades intervjun mer som en 
diskussion än en utfrågning. Fördelen med detta var att jag hade möjlighet att få 
en bättre helhetsbild då jag inte är helt säker på exakt vilka frågor jag vill ha svar 
på. Jag skrev dock i förhand ett antal frågor kretsande kring de områden som jag 
behövde mer kunskap om. Dessa fungerade sedan som ett stöd under 
diskussionen. 
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Litteraturstudie kring grafisk design 
För att demonstratorn ska kunna nå ut med sitt budskap är det viktigt att det som 
ska förmedlas kan göra det på ett överskådligt sätt. Detta medför att valet av den 
grafiska presentationen är avgörande. För att kunna göra välmotiverade val 
gällande den grafiska presentationen har jag genomfört en litteraturstudie kring 
relevant grafisk design. Detta inkluderar bl.a. placering och gruppering av 
grafiska objekt samt ikondesign. 
 
 
Val av visualiseringsmetod 
Valet av visualiseringsmetod är viktigt då visualiseringen är det centrala i detta 
examensarbete. Att jag på något sätt skulle återanvända simuleringsverktyget 
MOSART var redan på förhand bestämt av FOI. Hur jag skulle göra det var något 
som ingick i examensarbetet att ta reda på. Därför började jag med en kod och 
systemstudie av befintlig programvara för att ta reda på vad som redan var 
möjligt att visualisera och vilka utvecklingsmöjligheter som fanns. Därefter 
anpassade jag den befintliga programvaran så att den kunde utföra det som 
specificerats fram i uppgiften med FOI (se avsnitt 3.1.2). 
 
Grundstommen för visualiseringen var därmed till stor del bestämd redan på 
förhand. Det som återstod att bestämma var gränssnittet i demonstratorn. 
Bestämningen av den grafiska designen och vyväxlingen baserades på en 
litteraturstudie kring grafisk design. 
 
Att en filmatisering av simuleringarna skulle genomföras bestämdes utifrån en 
vägning mellan dess fördelar respektive nackdelar. Denna vägning återfinns i 
avsnitt 4.3.2. 
 
Återkoppling 
En återkoppling av demonstratorn genomfördes med Luftfartsverket för att 
förbättra den utifrån deras synpunkter. Denna återkoppling skedde via mejl då 
jag ej hade möjlighet att besöka dem personligen av geografiska skäl. I detta 
mejl bifogades två filmatiseringar av demonstratorn, relaterad information samt 
frågor som de skulle besvara. Demonstratorn ändrades sedan utifrån de svar 
som gavs.  Denna återkoppling finns mer detaljerat beskriven i avsnitt 3.8. 

3.3. Bestämning av demonstrationsscenarion 
I detta avsnitt beskrivs de två scenarion som har visualiserats och det ges även 
en beskrivning av arbetet och tankegångarna bakom dessa. 

3.3.1. Visualiserade scenarion 
 
Scenario1: Vilseledande störning 
Inflygningskontrollen på Arlanda ansvarar för ett flygplan som är på väg inför 
landning norrifrån. Planet övervakas med två radarstationer, en östlig och en 
västlig. Den östliga radarn utsätts för en vilseledande störning med resultatet att 
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den förutom flygplanet även ser ett falskmål framför och ett bakom flygplanet. 
Detta medför att flygtrafikledningen kan få svårt att avgöra vad som är det riktiga 
planet och vad som är falskmål.  
 
Detta går att lösa genom att fusionera datat från radarstationerna då 
störningarna bara uppträder på den ena radarn. Då flygplanet syns på båda 
radarstationerna medan störningarna bara syns på den ena kommer enbart 
flygplanet att finnas kvar efter datafusionen. 
 
Resultatet från simuleringen av detta scenario redovisas nedan med 
skärmdumpar från de vyer som finns i demonstratorn. I simuleringarna plottas 
resultatet från båda radarstationerna i en och samma vy. 
 

 
Figur 8: Kartvyn visar scenariots upplägg. Ett flygplan är på väg in till Arlanda norrifrån. 
De blixtar som ses framför och bakom flygplanet representerar uppträdandet av de 
vilseledande störningar som en radar straxt öster om dem utsetts för. Radarn i väster är 
opåverkad och ser bara flygplanet. 
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Figur 9: I radarvyn över samma område som i förra figuren har målspåren från båda 
radarstationerna lagts över varandra. Flygplanet syns av båda radarstationerna och blir ett 
flertal ekon. Störningarna syns däremot bara av den ena radarn och blir två stycken 
dubbelekon. Den vita linjen är kanten mellan land och hav. 

 

 
Figur 10: I radar-datafusionsvyn kan man se att målspåren från det riktiga flygplanet 
fusioneras. Det nya fusionerade målspåret är plottat i vit färg. 

 



 



 
Figur 11: I fusionsvyn syns enbart de fusionerade målspåren. Då det enda som stämmer 
överens mellan de båda radarstationerna är flygplanets position kommer den att 
fusioneras och resten att försvinna. Flygplanet är funnet och störningarna är borta. 

 
 
Scenario2: Ekonomisk skada genom trafikstörning 
Flygtrafikledningen på ATCC Arlanda övervakar flygtrafiken över 
Stockholmsområdet. De utsätts för en störning genom att deras två sekundära 
radarstationer störs med en stor mängd falskmål. Syftet med störningen är att 
skapa kaos i trafikledningen då de riktiga flygplanen försvinner bland alla 
falskekon. Möjligheten till överblick förloras och flygledningsförmågan sjunker då 
tillgången till radarstöd förloras. Denna kapacitetsminskning medför att flygplan 
måste dirigeras om till andra flygplatser vilket kostar stora summor pengar. 
 
Detta scenario skulle göra sig bäst med mättad störning som är mest realistisk.  
Men då simuleringen inte tillåter detta (se avsnitt 3.4.3) används ett stort antal 
tidsförskjutna falskmål istället då detta också kan illustrera förvirringen med ett 
stort antal falskmål. Dock kommer störaren att framträda vid en sådan 
fusionering vilket den inte skulle göra vid en fusion med riktig mättad störning.  
 
Det störningsrelaterade problemet i detta scenario kan lösas med datafusion. 
Genom att fusionera de båda radarstationerna kommer de störningar som inte är 
identiska mellan radarstationerna att försvinna. Kvar blir flygplanet och källan till 
störningarna. 
 
Scenariot är lite förenklat då det använder två radarstationer istället för fem som 
Arlanda har tillgång till. Anledningen till detta är att fem radarstationer är mer 
tungsimulerat. Då jag bara hade tillgång till en dator att simulera hela det 
distribuerade systemet med skulle detta innebära att filmatiseringarna skulle bli 
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hackigare. Vidare så är två radarstationer tillräckligt för att demonstrera principen 
kring datafusion och fem stycken radarikoner kan flytta bort fokuset från 
flygplanen och störningarna som är det mer centrala i scenariot. 
 
 

 
Figur 12: I kartvyn ses hur en störare som representeras av en blixt befinner sig över 
Stockholm. Två flygplan befinner sig i samma område som störaren är verksam i. 
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Figur 13: I radarvyn ses hur flygplanen och störaren ger upphov till ett stort antal målspår. 
Detta kan uppfattas som grötigt och det är svårt att snabbt uppskatta var de riktiga 
flygplanen befinner sig. 

 

 
Figur 14: I radar-datafusionsvyn kan man studera vilka målspår som fusioneras. De 
fusionerade målspåren är plottade i vit färg. 



 



 
Figur 15: I datafusionsvyn kan man lättare urskilja flygplanens position. Störarens position 
framkommer som två målspår i mitten. Flygplanen framkommer som varsitt radareko nere 
till vänster respektive uppe till höger. 

 
Utveckling av de visualiserade scenariona 
Dessa scenarion bygger båda på det ursprungsscenario som examensarbetet är 
baserat på. I detta ursprungliga scenario antas en oförberedd civil flygplats 
utsättas för avsiktlig störning, exempelvis från terrorister, mot radarstationer som 
levererar underlag till trafikledningssystemet. Denna störning kan vara direkt 
kopplad till terrordådet eller vara en avledningsmanöver.  
 
Det ursprungliga scenariot delades upp i två scenarion, som var och ett 
demonstrerade någon av störmetoderna vilseledande störning och mättad 
störning. Med FOIs godkännande valde jag Arlanda som plats för scenariona då 
en störning där skulle få stor effekt då området är tättrafikerat. Arlanda är också 
en välkänd plats som många kan relatera till. 
 
För att undersöka hur stort Luftfartsverkets intresse var för våra tänkta scenarion 
kring terrorbaserade störningar och datafusion genomfördes en intervju med 
dem. Det framkom att Luftfartsverket inte har sett detta som ett hot tidigare men 
tyckte det var ett intressant ämne att diskutera. De påpekade att stor ekonomisk 
skada kan åstadkommas genom att störa lufttrafiken då den då måste styras om 
vilket kostar stora summor pengar. Under intervjun framkom det också att det 
främst var fusion av sekundära radarstationer som var aktuellt för scenariona, då 
den primära radarn mer används som ett reservsystem. 
 
Ett alternativ till dessa scenarion kan vara fusion mellan primär och sekundär 
radar. Jag har dock valt att enbart fusionera sekundära radarstationer då det 
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scenariot är mer lättförklarat vid presentationer. Principen är dock densamma. 
Fusion med GPS kan också vara ett intressant scenario men har ej varit aktuellt 
då det ej stöds av MOSART. Platsen för scenariot är vald till Arlanda men skulle 
lika gärna kunna utspela sig vid någon annan tättrafikerad flygplats som t.ex. 
Sturup. Radarstationernas utplacering motsvarar ej Arlandas verkliga 
radarstationers placering. Jag har valt att inte söka upp de riktiga positionerna då 
dessa kan vara känsliga uppgifter och inte är av avgörande betydelse för 
scenariona. 
 

3.3.2. Alternativa fusionsmöjligheter 
I de scenarion som jag har bestämt fusioneras endast sekundära radarstationer 
men det finns även alternativa fusionskällor. Vad som är intressant att fusionera 
avgörs av vilken störning man utsätts för och vilka informationskällor man har att 
tillgå. 
 
Fusion av primär och sekundär radarstation 
Fusion av en primär och en sekundär radar kan vara aktuell då en av dem störs 
men inte den andra. Styrkan med detta alternativ är att det krävs två olika 
tekniker för att störa ut både den primära och den sekundära radarn. 
 
Fusion av primära radarstationer 
I civila tillämpningar är detta ej aktuellt då de till största delen använder sig av 
sekundär radar. Om de har en primär radar används den mest som ett 
komplement till den sekundära om den skulle sluta att fungera. På Arlanda har 
de bara en primär radar vilket utesluter möjligheten till fusion. 
 
Fusion av VDL Mode 4 och sekundär radar 
Att fusionera GPS-data via VDL mode 4 med sekundär radar skulle tveksamt 
leda till ett bättre resultat. Att enbart använda GPS-data skickat från piloten borde 
vara minst lika bra som att fusionera det med den sekundära radarn. Enda 
anledningen till att fusionera GPS-datat vore om det också på något sätt blivit 
stört eller felaktigt. 
 
GPS kan kanske snarare ses som ett alternativ till radarfusion vid ett krisläge än 
något som ska fusioneras. Då Luftfartsverket är mycket intresserade av VDL 
Mode 4, och det ger möjlighet till bra positionering, är det något som bör 
övervägas att använda vid en störningssituation. 
 

3.4. Utnyttjad befintlig programvara 

3.4.1. MOSART 
Den demonstrator som jag har utvecklat är inte utvecklad från grunden utan är 
en vidareutveckling av modulen Netscene i FOIs MOSART-system. MOSART 
står för ”MOdeling and Simulation for Analysis and Research Test-bed” och är en 
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distribuerad simuleringsplattform utvecklad av FOI (Horney, Brännström, 
Bergman, Andersson, Forsgren, Ahlberg, Lindahl & Törne, 2005). Syftet med 
utvecklingen av denna plattform var att främja forskningsområdes- och 
organisationsöverskridande verksamhet inom t.ex. sensor-, datafusions- och 
telekrigsområdena och underlättande av återanvändning av forskningsresultat i 
exempelvis större konceptdemonstratorer. Ett av slutmålen med MOSART var att 
öka effektiviteten genom att åstadkomma bättre demonstratorer med mindre 
resurser genom återanvändning av komponenter.  
 
MOSARTs simuleringsmiljö består i huvudsak av två delar, dels av ett 
integrationsramverk och dels av ett flertal moduler som kan användas 
tillsammans i en simulering med hjälp av integrationsramverket. Demonstratorn 
använder sig inte utav alla MOSARTs moduler utan bara av Netscene, MOSART 
Federation Manager, EWSim samt en extern datafusionsmodul 
(DSTTrackFusion). Dessa moduler redovisas mer i detalj i avsnitt 3.4.2. 
 
När modulerna kopplas ihop och körs i en simulering kallas de för federater och 
hela simuleringen för en federation. Varje federat kan köras på en egen dator 
och på så sätt kan beräkningskapacitet från flera datorer utnyttjas i en och 
samma simulering. Federaterna kommunicerar med varandra över ett gränssnitt 
kallat HLA (High Level Architecture). Varje federat bestämmer själv vilken sorts 
information den ska skicka eller lyssna efter över HLA. 
 
 

 
HLA 

 
Federat 

 
MOSART 
Federation 
Manager 

 
Federat 

 
EWSim 

 
Federat 

 
Netscene 

 
Federat 

 
DSTTrack 

Fusion 

 
Figur 16: I figuren ses hur de olika MOSART-federaterna som demonstratorn använder sig 
av kan kommunicera med varandra över HLA. 
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3.4.2. Moduler utnyttjade av demonstratorn 
 

• MOSART Federation Manager 
Det är här som simuleringen (federationen) skapas genom anslutande 
simuleringskomponenter (federater). Den kontrollerar även Play,Pause 
,Reset och Shutdown-funktionerna till scenariona som simuleras. Denna 
modul måste alltid finnas med i alla simuleringar då det är den som 
säkerställer att en federation är tidssynkroniserad.  

 
• NetScene 

Netscene är en scenarioeditor och en enkel scenariomotor för 
distribuerade simuleringar. Verktyget kan editera hela scenariot, både i 2D 
och 3D. Det kan också presentera en kartvy av scenariot under en 
simulering. 

 
• EWSim  

EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) är ett ramverk 
utvecklat för att kunna simulera telekrig. Modulen innehåller bland annat 
de radarmodeller, flygplansmodeller och störningsmodeller som används i 
simuleringarna. Det är även här som målspåren skapas. EWSim kan 
köras i flera olika instanser (federater) samtidigt som den kan ta hand om 
simuleringen av olika flygplan och radarmodeller för att minska 
belastningen på en enskild dator. 

 
• DSTTrackFusion 

DSTTrackFusion är en modul som fusionerar radarmålspår genom 
datafusion. Modulen lyssnar av HLA:t efter de målspår som EWSim 
skickar ut ifrån sin radarmodell och försöker att fusionera dessa. Om 
fusioneringsvillkoren är uppfyllda skapas nya fusionerade målspår. Dessa 
skickar sedan DSTTrackFusion ut på HLA så att andra federater kan ta 
del av dem. De fusionerade målspåren ges en speciell källadress så att de 
går att urskilja från de icke fusionerade målspåren som EWSim skickar ut. 

 
(Horney, Brännström, Bergman, Andersson, Forsgren, Ahlberg, Lindahl & Törne, 
2005, s. 21-25) 
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3.4.3. Begränsningar i befintlig programvara 
Möjligheten att simulera en del intressanta scenarion är begränsad då det 
saknas stöd för att simulera vissa viktiga objekt/aktiviteter. Följande brister har 
inte kunnat åtgärdas då det ligger omfattande matematiska modeller bakom 
radar och störningar i MOSART. Att fixa detta vid sidan av demonstratorn var inte 
tidsmässigt genomförbart. Det som inte stöds av MOSART är följande: 
 

• Sekundär radar  
• Vilseledande störning (efterliknade av riktigt flygplan) 
• Tillfredsställande möjlighet att simulera fusionering vid mättad 

störning 
 

I simuleringsprogrammet finns stöd för primär radar men inte sekundär. 
Intrycket av att sekundära radarstationer används kan endast ges av 
kosmetiska ändringar i gränssnittet, vilket bl.a. innebär att man plottar 
flygplanens beteckning. Men då den primära radarn inte kan tillhandahålla 
flygplanens beteckning på samma sätt som en sekundär radar går det inte 
att koppla specifika målspår till ett visst flygplan. Målspåren kan ges 
identiska på förhand bestämda namn för att inge intrycket av att en 
sekundär radar används men denna lösning är inte snygg och kan verka 
förvirrande. Det går dock att använda primär radar och designmässigt 
efterlikna det radarsystem som Luftfartsverket använder och på så sätt 
inge associationer till att ett sekundärt radarsystem används. Men det går 
inte att efterlikna deras utplottning av flygplansidentiteter. 
 
För att kunna simulera vilseledande störningar har nya störningsobjekt 
skapats. Dessa objekt får då flyga på flygplansliknande rutter men som 
enbart kan ses av den radar som förutsätts utsättas för en störning. Om 
objektet t.ex. ligger bakom skyddande terräng kan det inte ses av den 
radar som förutsätts vara ostörd. Resultatet av detta blir att man visuellt 
kan efterlikna en vilseledande störning på en av radarstationerna. 
 
Mättad störning med en mängd falskmål går att åstadkomma genom att i 
simuleringen sätta en störsändare av tidsförskjutande typ tillräckligt nära 
en radar. Men då fördelas störningen så jämnt över radarbilden att det 
ställer till problem. Sättet det fördelas på får radarmodulen att göra 
målspår av i stort sett alla radarekon som fyller skärmen vilket leder till en 
överbelastning i systemet. Placeringen av de fusionerade målspår som 
skapas under dessa förhållanden skiljer sig också markant från de riktiga 
flygplanen. Denna matematiskt perfekta fördelning av störningen sker inte i 
verkligheten utan bara i simuleringen. I verkligheten är det sällan så 
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perfekta förhållanden som i simuleringen, t.ex. kan störutrustningen 
utsättas för skakningar vid själva störningen. Mättad störning genom brus 
finns det dock stöd för. 
 
 

3.5. Utvecklad demonstrator 
 

3.5.1. Demonstratorns utseende och funktionalitet 
 

 
Figur 17: Bilden visar en skärmdump av demonstratorn. Siffrorna har lagts till i efterhand 
för att underlätta beskrivningen i nedanstående stycke. 

 
Vid en typisk körning ser demonstratorn ut som i Figur 17. Programmet består då 
av fem stycken fönster. Dessa finns beskrivna nedan och numreringen är enligt 
figur. Av dessa är fönster nr 1 modifierat och nr 5 nygjort, de resterande fanns 
sedan tidigare i Netscene och är ej modifierade. 
 

1. Huvudfönstret 
Detta fönster visar resultatet från simuleringen i realtid. Det är här som 
den valda vyn (kartvy, radarvy, datafusionsvy eller radar-datafusionsvy) 
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kan ses. I figuren är ”kartvyn” aktiv. 
 

2. Files/Runtime 
Här kan man växla mellan de två fönstrena Files och Runtime. I Files 
laddar man in önskat scenario genom att välja kart- och scenariofil. I 
Runtime kopplar man upp demonstratorn mot MOSART Federation 
Manager. 
 

3. Properties 
I det här fönstret kan man se och ändra på egenskaperna för det objekt, 
t.ex. flygplan eller radar, som är markerat. 
 

4. Instances 
Detta fönster innehåller alla objekt i scenariot. Genom att klicka på dem 
får man upp deras egenskaper i propertiesfönstret. 
 

5. Vyhantering 
Detta fönster reglerar vyhanteringen. Fönstret innehåller en knapp för 
varje vy. Om man klickar på en knapp öppnas respektive vy i huvud-
fönstret. Fönstret innehåller också en textsträng som talar om vilken vy 
som är aktiv och visas i huvudfönstret. 

 
Ett typiskt användande av demonstratorn kan vara att först öppna upp önskat 
scenario med Projectsfönstret(2) som då visas i huvudfönstret(1). Sedan kan 
detta scenario editeras genom att flytta runt objekten i huvudfönstret(1) eller 
genom att markera objekten i instances(4) för att sedan ändra deras egenskaper 
i properties(3). När scenariot är färdigredigerat sparas det och demonstratorn 
kopplar upp sig mot MOSART federation Manager med Runtime(2). När 
simuleringen körs kan den betraktas i huvudfönstret(1) och vyerna kan växlas i 
realtid genom vyhanteringen(5). 
 

3.5.2. Grafisk design 
Designen av demonstratorn föregicks av en litteraturstudie kring designteori. 
Resultatet från litteraturstudien användes som ett stöd vid de designbeslut som 
togs. Nedan beskrivs det resonemang som fördes kring designen av 
demonstratorn. 
 
Placeringen på skärmen  
I teoriavsnitt 2.5.1 kan vi läsa att placeringen på skärmen bör utgå ifrån det 
västerländska läsesystemet vilket innebär att det som är mest viktigt ska 
placeras längst upp till vänster och det som är minst viktigt längst ner till höger. 
Baserat på detta har jag valt att placera mitt huvudfönster till vänster om 
vyhanteringsfönstret. Min tanke är att det är huvudfönstret som ska 
uppmärksammas mest medan vyhanteringsfönstret mer ska ses som ett 
stödfönster. Vyhanteringsfönstrets betydelse varierar dock beroende på om det 
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är en filmatisering som visas eller om det är realtidssimulering som körs. I en 
realtidssimulering har vyhanteringsfönstret större betydelse än i en filmatisering 
då fönstret förutom att visa vilken vy som är aktiv även hanterar vyväxlandet. I 
vyhanteringsfönstret har jag valt att placera vyhanteringsknapparna ovanför 
labeln då jag bedömt de vara viktigare än labeln i en realtidssimulering. I en 
realtidssimulering har labeln en begränsad funktion då vyn redan är känd genom 
det egna klickandet på vyväxlingsknapparna. 
 
Gruppering 
Innan man bestämmer placeringen på skärmen bör man gruppera det som ska 
placeras. Då demonstratorn har få ingående komponenter var behovet av 
gruppering litet. Det som jag har grupperat är främst vyhanteringsknapparna. 
Dessa grupperades då de hörde ihop funktionellt.  Sättet de grupperades på var 
genom nära placering intill varandra. Detta grupperingssätt kallas för närhet (se 
avsnitt 2.5.2). Man kan också tycka att de är grupperade enligt färg då de har 
samma färg. Men då deras färg är grå och ej sticker ut ifrån den övriga 
demonstratorn anser jag att den kopplingen är svag och att deras huvudsakliga 
gruppering är deras närhet till varandra. 
  
Ikoner 
Då MOSART är ett militärt system saknades de civila ikoner som behövdes till 
demonstratorn, nämligen ett civilt flygplan och en radaranläggning. Förutom detta 
saknades också en representation av en vilseledande störning. Att skapa en ikon 
för en radaranläggning krävde användandet av en gammal symbol (se avsnitt 
2.5.3). Jag testade först att göra en ikon med en modern roterande radar men 
det gick inte att urskilja att det var just en radar. Därför använde jag istället en 
äldre klassisk radardisk. Att skapa en ikon som representerade en vilseledande 
störning var en större utmaning. Hur skapar man en bild av en störning? Barfield 
vill med sitt exempel med koffein säga att ikoner kan bygga på associationer och 
inte alltid behöver efterlikna det fysiska som de representerar. De vilseledande 
störningarnas ikon kan alltså bygga på en association av en störning. Jag har 
valt en blixt som representation för denna störning då en blixt kan associeras till 
något oväntat som orsakar skada. 
 
Barfield säger att vid designen av en uppsättning av ikoner ska man behålla 
vissa aspekter genom hela ikonuppsättningen för att kunna se att de är 
relaterade till varandra. Ovan nämnda ikoner skulle alla vara ingående delar av 
de simulerade scenariona. Tanken var att de skulle associeras som den grupp av 
objekt som scenariona bestod av. För att tydliggöra deras relation till varandra 
har jag använt samma färgkombination i alla ikoner, gul ikon med svart kant. Två 
färger uppges av Barfield vara ett tydligt alternativ. Och tydlighet är viktigt då 
ikonerna måste synas väl och stå ut ifrån den grafiska kartan. 
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3.5.3. Utvecklad bakomliggande funktionalitet 
Den visuellt synbara förändringen är utvecklandet av vyhanteringen. Detta 
inkluderade skapandet av ett fönster som hanterade vyväxlandet och ett 
vidareutvecklande av huvudfönstret för att stödja de vyer som inte fanns sedan 
tidigare. Se avsnitt 3.5.1 för mer detaljerad beskrivning av fönstrens funktion. För 
att kunna göra dessa fönster behövde även bakomliggande funktionalitet 
utvecklas. 
 
För att kunna rita upp någon av de nya vyerna radarvy, datafusionsvy eller radar-
datafusionsvyn i huvudfönstret saknades två kritiska saker i den gamla 
programvaran. Dels målspår att plotta ut och dels en bakgrund till radarskärmen.  
 
För att kunna plotta ut målspåren behövde MOSARTs interface HLA lyssnas av 
efter de målspår som datafusionsmodulen och EWSim förmedlade. De målspår 
som tas emot från HLA:t måste sedan få sina koordinater transformerade från sitt 
geocentriska koordinatsystem till kartkoordinater. Till denna omvandling fanns 
det redan två inbyggda transformer i Netscene som jag använde mig av. 
 
Radarbakgrunden läses numera in samtidigt som man väljer vilken grafisk karta 
man vill använda till scenariot. När man väljer en karta, t.ex. ”Arlanda.png”, söker 
demonstratorn även efter en ”.rad”-fil med samma namn. ”Arlanda.rad” läses in 
om den finns tillgänglig och sätts till bakgrund för radarvyerna. 
 
I Figur 18 kan man se vilka primära funktioner som demonstratorn använder sig 
av från de olika modulerna. I figuren kan man också se att all ny funktionalitet är 
placerad i modulen Netscene. 
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Netscene 
*Scenariohantering 
 
**Vyhantering av 
kartvy, radarvy, 
datafusionsvy, 
radar-datafusionsvy 
 
**Avlyssning och 
konvertering av 
målspår och 
fusionerade data 
över HLA 

EWSim 
 
*Simulerar 
radarmodeller 
och skickar 
målspår över 
HLA 

DSTTrack
Fusion 

 
*Fusionerar 
målspår 
och skickar 
resultatet 
över HLA 

MOSART 
Federation 
Manager 

 
*Scenario-
samordnare 

HLA 

Figur 18: Demonstratorn återanvänder fyra moduler ifrån MOSART. Funktioner markerade 
med dubbelstjärnor (**) är nyutvecklade för demonstratorn. Funktioner markerade med (*) 
är vitala redan befintliga funktioner som demonstratorn använder sig av. 

 
 

3.6. Filmatisering av demonstrationsscenariona 
De två scenarion som beskrivs i avsnitt 3.3.1 filmatiserades med hjälp av 
programmet SnagIt till avi-filer. För att behålla fokus på kärnan av budskapet 
filmades inte hela simulatorprogrammet utan bara huvudfönstret och 
vyhanteringen. Detta kan ses i Figur 19 som är en skärmdump ifrån 
filmatiseringen av scenariot ”Ekonomisk skada genom trafikstörning”. 
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Figur 20: Filmatisering av simuleringen “Ekonomisk skada genom trafikstörning” 

 
Filmatiseringarna är upplagda enligt fem huvudsteg: 

1. Filmerna börjar med att i steg ett visa kartvyn då den som använder filmen 
i en redovisning förmodligen vill visa upp hur scenariot ser ut till att börja 
med. 

2. I steg två visas radarvyn för att illustrera vilken röra radarstörningar kan 
ställa till med. 

3. I steg tre visas i radar-datafusionsvyn både de fusionerade och de 
ofusionerade målspåren samtidigt för att demonstrera vad som fusioneras. 

4. I steg fyra visas datafusionsvyn med enbart de fusionerade målspåren 
omväxlande med kartvyn för att möjliggöra jämförelse mellan de 
fusionerade målspårens position och de riktiga objektens positioner. 

5. Avslutningsvis görs i steg fem en sista växling mellan datafusionsvyn och 
radarvyn för att demonstrera förbättringen av överblickbarhet som 
datafusionen ger. 

 

3.7. Presentationsupplägg av visualiseringen 
Filmatiseringen som har gjorts är en ljudlös film utan vidare förklaringar. Den ska 
snarare ses som ett komplement än en självständig demonstration. Vid en 
presentation behövs därför en inledande beskrivning av vad filmatiseringen 
kommer att visa. Under själva visningen behövs också en muntlig presentatör 
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som kommenterar filmatiseringen. En sådan presentation kan ske på följande 
sätt: 
 

1. Förklara datafusion 
I första steget förklaras principen bakom datafusion, hur det fungerar och 
vad fördelarna är med den. Detta kan göras med en PowerPoint-
presentation innehållande illustrerande bilder. 

2. Förklara scenariot 
Steg två är att förklara scenariot som ska visas upp. Detta kan också 
göras med en powerpointpresentation. Här kan en bild på scenariot visas 
så att scenariots alla objekt kan pekas ut och förklaras. 

3. Visa film 
I det avslutande steget visas filmen. Här ska presentatören beskriva vad 
åhörarna ser. Han ska kommentera scenariot när kartvyn visas. Därefter 
ska han kommentera störningarna och datafusionen när de olika 
radarvyerna växlas. 

3.8. Återkoppling genom Luftfartsverket 
Syftet med detta examensarbete var att göra en visualisering som på ett bra sätt 
skulle illustrera problemen med radarstörningar och hur dessa kan lösas med 
hjälp av datafusion. Målet var också att den målgrupp som FOI tänkt sig, d.v.s. 
civila flygledare, lätt ska kunna uppfatta problemet och förstå lösningsmetoden.  
För att verifiera hur bra visualiseringen är och hur väl problemet och 
lösningsmetoden illustreras skulle ett test med målgruppen behöva genomföras.  
 
Ett bra sätt att testa demonstratorn vore att göra en demonstration enligt 
instruktionen i avsnitt 3.7 inför civila flygledare. Dessa skulle sedan utifrån de 
intryck de fått besvara ett antal i förhand förberedda frågor gällande förståelse 
och intryck av visualiseringen. Tyvärr har jag ej haft möjlighet att genomföra ett 
sådant test av geografiska och tidsmässiga skäl. Jag har istället utfört ett 
mejlbaserat test tillsammans med en av våra kontaktpersoner på Luftfartsverket. 
 
I detta test mejlades ett frågeformulär och filmatiseringar av visualiseringen. 
Testets upplägg var att testaren först skulle läsa beskrivningarna av scenariona, 
sedan titta på filmatiseringarna och avsluta med att beskriva sina intryck i 
frågeformuläret. 
 
Resultatet av detta test var för begränsat för att kunna dra några vidare 
slutsatser kring hur bra demonstratorn illustrerar problemen med radarstörningar 
och datafusionen som lösningsmetod. Frågorna och svaren blev för kortfattade 
och skulle ha behövts nystats vidare vilket en muntlig intervju hade tillåtit. Testet 
gav dock en hel del intressanta synpunkter, både konkreta påpekanden och mer 
diffusa beskrivna intryck. 
 
Till de mer konkreta påpekanden som gjordes hörde de förslag på grafiska 
förändringar som gavs. Dels ville de att kartvyn skulle tonas ner då den 
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upplevdes som grötig och dels associerades de fusionerade målspårens röda 
färg till nödsituation.  För att efterlikna sekundär radar plottades namnen på 
flygplanen ut, men p.g.a. simuleringsprogrammets begränsningar (se avsnitt 
3.4.3) fick alla flygplan samma beteckning. De förvirrande negativa effekterna 
ifrån detta upplevdes överstiga de positiva effekterna av att efterlikna deras egna 
system med sekundär radar. Alla dessa påpekanden har nu åtgärdats i den 
slutliga demonstratorn. 
 
Visualiseringen beskrevs som förvirrande utan intro/röst och bedömdes ej kunna 
stå på egna ben. Problembilden upplevdes vara svår att begripa men 
lösningsmetoden gick att förstå. Scenariona beskrevs som otydliga vad gäller 
upplägg och inte särskilt trovärdiga. Visualiseringen i sin helhet uppfattades som 
”hyffsat seriös” och neutral i känslan av att den är civil/militär. Tanken bakom det 
mycket växlandet av vyer var svår att följa. En vidare analys av detta resultat 
diskuteras i avsnitt 4.5. 
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4. Analys och diskussion 
 

4.1. Datafusionens tillämpbarhet 

4.1.1. När är datafusionen användbar? 
Datafusionen är användbar till att lösa vissa problem. När det gäller fusion av 
radardata kan datafusionen användas till att filtrera bort störningar. Då 
datafusionen fusionerar det som stämmer överens mellan källorna och ignorerar 
det som skiljer finns det ett villkor för att den ska fungera. Störningarna måste 
nämligen uppträda olika på radarstationerna gällande position och hastighet, så 
att de ignoreras vid fusionen. Ifall de uppträder likadant fusioneras även de och 
filtreringen uteblir. Ett enklare fall vore givetvis om man fusionerar en ostörd 
radar med en som blivit störd. Då är bara de riktiga målspåren gemensamma och 
störningarna försvinner. 
 
En aspekt som måste övervägas vid datafusion är radarstationernas 
täckningsområde. Datafusion är bara tillämpbar i de områden där 
radarstationernas områden överlappar varandra. 

4.1.2. När ska datafusionen aktiveras? 
Om man bestämmer sig för att använda datafusion av radar måste man också 
bestämma sig för när den ska aktiveras. Om den alltid är igång riskerar man att 
missa viktig information som filtreras bort. Men om den å andra sidan kräver 
manuell aktivering riskerar man att missa en vilseledande attack, då man inte är 
medveten om att en störning pågår. 
 
Lösningen ligger kanske i att plotta både de fusionerade målspåren och de icke 
överensstämmande objekten i olika färger. De fusionerade objekten kan ha en 
mer framhävande färg medan de övriga kan synas svagt mot bakgrunden. 
Alternativt kan flygledaren ha tillgång till all data genom att se alla radarbilder på 
flera olika radarskärmar på en och samma gång, men detta är en mer omständlig 
lösning. 
 
Ännu ett alternativ vore att enbart visa de fusionerade objekten och att samtidigt 
ha ett varningsystem. Detta varningssystem skulle reagera på om det finns ett 
stort antal målspår som avviker från de fusionerade målspåren och som därmed 
inte visas på skärmen. Därefter kan personalen reagera på detta larm och t.ex. 
ändra presentationen så att de även kan se de målspår som inte är fusionerade. 

4.2. Scenariobestämning 
De teoretiskt önskvärda scenariona skiljer sig ifrån vad som var praktiskt 
simulerbart, vilket gav en ytterligare dimension till scenariobestämmandet. 
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Simuleringsprogrammet stödjer som tidigare nämnts inte sekundär radar, 
vilseledande störning av efterliknande typ eller mättad störning med många 
falskmål. Det stödjer däremot primär radar och vilseledande störning av typen 
tidsförskjutna falskmål. De tänkbara scenarion som var mest troliga inkluderade 
sekundär radar då det är den som används mest av civil flygledning. De 
inkluderade också mättad störning då det är sannolikt att terrorister vill orsaka 
kaos som ett led i en större operation. Störningen med tidsförskjutna falskmål är 
den störning som simuleringsmässigt är tillgänglig. Detta är en klassisk 
störmetod som brukar användas av inkommande fientligt flyg. Dock kan inte 
denna metod skapa lika stort kaos som en mättad störning. 
 
Det LFV ansåg kunde tolkas som ett hot var den ekonomiska kostnad som skulle 
uppstå om trafiken skulle behöva styras om p.g.a. att flygledningssystemen störs. 
För att åstadkomma tillräcklig förvirring skulle det krävas att radarstationerna 
störs med mättad störning, vilket inte gick att simulera. Istället fick en mängd 
tidsförskjutna falskmål från en störare illustrera detta. Tyvärr blir inte detta ett 
perfekt scenario då störningen förmodligen skulle vara mycket större i 
verkligheten. 
 
Teknik för vilseledande störning är enligt FOI sannolikt ekonomiskt överkomlig. 
Vilseledande störning kan därmed vara ett troligt scenario.  Syftet med en sådan 
störning är att genom att efterlikna riktiga flygplan vilseleda flygledningen som 
kanske inte ens inser att de utsätts för en avsiktlig störning. Det gick att visuellt 
efterlikna detta scenario i simuleringen trots att denna typ av störning inte stöds 
av simuleringen. I väntan på detta stöd fick flygplansliknande objekt representera 
dessa störningar och de fick flyga på en sådan höjd att de enbart sågs av den 
ena radarn. Därmed kunde de betraktas som ”störningar” som enbart påverkade 
den egna radarn. 

4.3. Visualisering 

4.3.1. Val av visualisering 
Syftet med detta projekt var att påvisa skillnaden mellan att använda och inte 
använda datafusion. En sådan jämförelse kräver en lösning som möjliggör 
överskådlig och jämförbar presentation av dessa alternativ. Jag fastnade för 
lösningsmetoden med möjligheten att kunna växla mellan olika vyer med och 
utan datafusion i ett och samma koordinatsystem. En sådan visualisering ger 
möjlighet till att kunna skifta mellan vyerna för att utvärdera datafusionens 
effektivitet. 
 
En alternativ lösning vore att ha en radarvy som visar allt i sin vy. Både 
radarvyns målspår, de fusionerade målspåren och flygplanets riktiga position. 
Denna lösnings fördel är att den kanske kan ge en lite tydligare jämförelse. Men 
detta alternativ förkastades då en av grundpelarna i uppgiften var realism och 
efterliknande av Luftfartsverkets system. En verklig radar ser bara målspår och 
har ingen kännedom om flygplanens riktiga position. 
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Förutom dessa vyer diskuterade jag och min handledare på FOI också huruvida 
en 3D-vy vore önskvärd. EWSim har redan en inbyggd 3D-vy där man kan följa 
t.ex. ett flygplan eller ett fordon i taget. Men man kan inte få någon helhetsbild 
eller fritt flyga omkring i området. En sådan 3D-vy skulle kunna vara en 
intresseväckande visualisering av scenariot där man ser flygplanet flyga in för 
landning mot Arlanda. Dock tillför det ingenting vad gäller visualiseringen av 
radarstörningar och datafusion. Problemet med 3D-vyn är att EWSims 3D-vy är 
skild från Demonstratorn som är en påbyggnad av modulen Netscene. Därför går 
det inte att koppla ihop dessa till ett program på något sett. Detta i kombination 
med tveksamma visuella vinster gjorde att 3D-vyn valdes bort. 

4.3.2. Demonstrationsprogram kontra filmatisering 
Den simulering som gjorts av de två scenariona kan presenteras på två sätt. Dels 
genom att visa en realtidssimulering med demonstratorn eller visa en 
filmatisering av en gammal simulering. Dessa alternativ har båda sina fördelar 
och nackdelar. 
 
Den utvecklade demonstratorn har som fördel att man själv kan bestämma vilket 
scenario man vill spela upp och ändra startförhållandena. Under simuleringen 
kan man ändra till den vy man vill visa för tillfället och pausa och spela upp som 
man vill. Nackdelen är att simuleringen ibland går väldigt trögt och rent allmänt 
kräver det en kraftfull dator. Vid demonstrationer brukar ofta en laptop användas 
vilka ofta har lägre prestanda än stationära datorer. Att starta en simulering med 
alla ingående moduler är också en aktivitet som tar tid. Varje modul ska kopplas 
upp mot ”Federation Managern” och konfigureras, scenariofilerna måste öppnas, 
radarmodulerna i EWSim måste aktiveras m.m.  
 
Med en filmatisering slipper man många av de nackdelar som demonstratorn har. 
Den är snabbstartad, pålitlig, prestandasnål och tar lite plats. Simuleringarna har 
också en tendens att uppträda olika från simulering till simulering, vilket kan 
motverkas genom att visa en filmatisering. Nackdelen med en filmatisering är att 
den bara visar exakt vad man tidigare spelat in och inte tillåter någon interaktion. 

4.4. Programutveckling 

4.4.1. Utveckling av demonstratorn 
Fördelen med att utgå ifrån ett redan befintligt system var att det redan stödde 
bl.a. scenariohantering, simulering och kartvyn. Systemet saknade dock stöd för 
vissa nyckelobjekt som sekundär radar, vilseledande störning av efterliknande 
typ samt icke matematiskt perfekt mättande störning med många falskmål.  
 
Nackdelen med att återanvända det befintliga systemet var att den existerande 
primära radarn och dess miljö var avancerade modeller för att efterlikna 
verkligheten i högsta möjliga grad. Att lägga till nya radarmodeller och 
störmetoder i denna miljö skulle ha tagit orealistiskt mycket tid i anspråk. Därmed 
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var det inte möjligt att inom ramarna för detta examensarbete utveckla 
programvaran så långt att en perfekt simulering var genomförbar.  
 
Förslag på saker jag anser skulle behöva vidareutvecklas finns beskrivna i 
avsnitt 4.4.2. Dessa förslag gäller saker som jag av olika anledningar inte har 
haft möjlighet att utveckla själv, t.ex. p.g.a. komplexa radarmodeller, men som 
borde vidareutvecklas innan demonstratorn är fullständig. 

4.4.2. Förslag till fortsatt utveckling av demonstratorn 
 
Sekundär radar 
För närvarande saknas en riktig sekundär radar. En sådan funktionalitet skulle 
kräva en radarsändare liknande den befintliga primära radarn, en transponder 
som känner av radarns signal och svarar med planets identitet och höjd, samt en 
mottagare på radarn som avkodar svaret från transpondern. 
 
Vilseledande störsändare av målefterliknande typ 
Idag saknas stöd för störsändare av flygplanslefterliknande typ. Till detta skulle 
en störare samt något stöd för bestämning av hur störningarna ska uppträda 
behövas. 
 
Möjlighet att simulera fusionering vid mättad störning 
Ett av de scenarion som simuleringen inte stödjer men som vore intressant att 
simulera vore att utsätta radarn för mättad störning med ett stort antal falskmål 
för att sedan applicera datafusion på dessa. Den mättade störning som är möjlig 
att simulera idag ger upphov till en matematiskt perfekt störningsfördelning som 
får datafusionen att fusionera felaktigt. 
 
Scenariokarta över Stockholm/Arlanda 
De kartor som finns tillgängliga idag är inte lämpliga för civila scenarier då de 
visar militära platser såsom Hässleholm och Kvarn. Det skulle vara bra med 
kartor över tättrafikerade civila flygplatser såsom Stockholm/Arlanda eller 
Malmö/Sturup. Till detta behöver EWSim också en tredimensionell karta över 
samma område. 
 
Nya ikoner 
För att passa civila scenarion behöver de militära ikonerna ersättas med civila 
ikoner med ett enhetligt intryck. Alla militära ikoner som behövde bytas ut har jag 
förvisso redan bytt ut med nya ikoner som är skapade enligt teorin i avsnitt 2.5.3 
och 2.5.4. Men ett mer professionellt utseende kan vara önskvärt. 
 

4.5. Återkoppling genom Luftfartsverket 
För att kunna dra långtgående slutssatser kring demonstratorns förmåga att 
visualisera radarstörningar och hur de kan lösas med datafusion skulle en 
demonstration enligt avsnitt 3.7 behöva genomföras med en påföljande intervju. 
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En sådan personlig intervju med möjlighet att mer detaljerat diskutera 
demonstratorn efter en korrekt genomförd demonstration skulle ge en mer rättvis 
bild än det mejltest som genomfördes. Men då en sådan intervju ej har varit 
praktiskt genomförbar bedömde jag att ett mejlbaserat test ändå kan ge en 
fingervisning av hur demonstratorn uppfattas och är bättre än att inte genomföra 
något test alls. Resultatet från detta test får dock mer tolkas som just en 
fingervisning än något som går att dra långtgående slutsatser ifrån. 
 
Resultatet från detta mejltest visade att LFV upplevde visualiseringen som 
otydlig. Att kortfattat beskriva scenariots upplägg i text innan filmen startas är 
tydligen otillräckligt för att man ska förstå vad som händer i filmen. Att växlandet 
mellan vyerna upplevdes som svår att följa är fullt förståeligt då det är tänkt att en 
presentatör ska prata till filmen samtidigt som den visas. Växlandet mellan 
vyerna följer ett visst mönster för att underlätta för en presentatör att kunna 
förklara scenariot och framhålla datafusionens styrkor. Utan denna presentatör 
kan förmodligen detta växlande mellan vyerna uppfattas som slumpmässigt. 
Betygsättningen av visualiseringen som hyffsat seriös och neutral i känslan av 
om den är militär eller civil är ett bra betyg. Då systemet i botten är ett militärt 
system och radarstörningar också oftast förknippas med militär aktivitet får det 
anses vara en framgång att ha lyckats inge ett neutralt intryck. Ett neutralt eller 
civilt intryck är önskvärt då visualiseringen riktar sig till en civil målgrupp. 
 
Luftfartsverket påpekade att scenariona inte är särskilt trovärdiga. För att öka 
scenarionas trovärdighet skulle de behöva förändras på något sätt. Scenarionas 
grundläggande upplägg med terrorbaserade radarstörningar som kan uppfattas 
som mindre troliga är en förutsättning som är bestämd av FOI. Själva 
detaljutformandet av scenariona går att ändra på men det är tveksamt om en 
förändrad flygrutt eller verklighetsöverstämmande placering av radarstationerna 
skulle öka trovärdigheten på något avgörande sätt. Störmetoderna går heller ej 
att ändra på p.g.a. simuleringsprogrammets begränsningar. Personligen tror jag 
att en fungerande mättad störning med stora mängder falskmål har bäst potential 
att uppfattas som trovärdig. Olyckligtvis går detta ej att simulera. 
 
De påpekanden som gavs på demonstratorns grafiska utseende kunde däremot 
åtgärdas. Målspårens plottningsfärg ändrades från rött till vitt då rött signalerade 
nödsituation och var svårt att se. Själv upplevde jag den röda färgen som tydlig 
men det är mycket möjligt att de som har problem med färgerna rött och grönt 
tycker att de smälter ihop med den gråa bakgrunden. Jag tonade också ner 
bakgrundskartan i kartvyn vilket var ett mycket bra förslag från LFV. Ikonerna 
syns mycket tydligare nu när deras färgstyrka skiljer sig markant från bakgrunden 
vilket medför att scenariona blivit mer överblickbara. Den sista förändringen var 
att ta bort utplottningen av flygplansnamn i radarvyn. Denna plottning gjordes 
tidigare för att i simuleringsprogrammet efterlikna sekundär radar genom att 
använda en primär radar. Nackdelen med detta var att en primär radar inte kan 
förknippa målspåren med något speciellt flygplan så alla flygplan fick samma 
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beteckning. LFV tyckte dock att de negativa effekterna med den förvirrande 
faktorn övervägde de positiva effekterna. 
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5. Slutsats 
Detta examensarbete har resulterat i en utvecklad protoyp av den demonstrator 
som FOI har efterfrågat. Demonstratorn kan presentera simulerade scenarion i 
fyra olika vyer. Dessa är kartvy, radarvy, vy med datafusionerade målspår samt 
en radarvy som även innehåller de datafusionerade målspåren. Demonstratorn 
kan simulera primär radar, datafusion av radarmålspår och störningar av 
tidsförskjutande typ. Vid användning av speciallösningar går även störningar av 
vilseledande typ att simulera. Denna demonstrator är en vidareutveckling av 
FOIs MOSART-federat Netscene. De begränsningar som finns i MOSART-
federaten EWSim har medfört att demonstratorn inte stöder sekundär radar, 
mättad störning eller vilseledande störning. Dessa och andra behov till 
vidareutveckling av demonstratorn/EWSim redovisas i avsnitt 4.4.2. 
 
Examensarbetet har också resulterat i två filmatiserade scenarion som 
exemplifierar hur en situation med en terroristbaserad radarstörning kan se ut. 
Dessa två scenarion visar hur två olika störmetoder kan användas för att störa 
flygtrafikledningen och hur datafusionen kan lösa problemet. Filmatiseringen av 
scenariona genomfördes för att förbättra presentationsmöjligheterna av dessa. 
 
För att kunna dra några slutsatser om civila flygledare lätt kan förstå 
visualiseringen av de problem som radarstörningar kan medföra och hur de kan 
lösas skulle ett noggrant test behöva utföras med representanter för denna 
grupp. Ett sådant test skulle innebära en ”riktig” presentation enligt avsnitt 3.7 
följt av en uppföljning av åhörarnas intryck. Jag har inte haft möjlighet att utföra 
ett sådant test utan genomfört ett mindre test över mejl med vår kontaktperson 
hos Luftfartsverket. Detta test gav intressanta synpunkter men var inte tillräckligt 
för att kunna dra slutsatser om demonstratorn som helhet. 
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7. Ordlista 
 
DRFM-sändare -  DRFM står för Digitalt RadioFrekvent Minne och är en 
störsändare med förmågan att kunna spela in en radarpuls, lagra den, förändra 
den och när som helst kunna skicka tillbaka den. Därmed kan en radar luras att 
den får tillbaks sin egen puls. 
 
En-Route-flygning – ”En route” betyder bokstavligt översatt ”på väg” på franska. 
En route är den fas av flygningen som befinner sig mellan stigning och inflygning, 
d.v.s. när flygplanet flyger på marschhöjd. 
 
FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut 
 
LFV - Luftfartsverket 
 
Målspår - I en radar finns inbyggd funktionalitet för att filtrera bort brus. Det som 
inte filtreras bort är sådana signaler som tolkas som riktiga flygplansobjekt. 
Dessa objekt läggs in i en modell och deras framtida positioner predikteras. 
Predikteringen jämförs sedan med verkliga inkomna värden.  Utifrån detta 
resultat förbättras och uppdateras modellen. Målspår representerar objekten i 
denna modell. 
 
Primär radar - (se avsnitt 2.1) 
 
Sekundär radar - (se avsnitt 2.1) 
 
Sidolob – Sidoloberna är de delar av radarns sändningsmönster som inte är riktat 
i huvudpulsens riktning. 
 
VDL Mode 4 – Ett koncept för piloter att kunna se andra plan utan att vara i 
kontakt med marktjänsten. Detta möjliggörs genom att flygplanen automatiskt 
sänder ut information om dem själva över radio. 
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