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Sammanfattning 

 

 

Under 1930-talet utvecklades RADAR (Radio Detection and Ranging) av många länder samtidigt 

och oberoende av varandra. 
Radarn utvecklades för att kunna upptäcka fientliga objekt, till exempel flygplan. 

Ett problem var att radarantennen utsätts för väder, vind och andra miljörelaterade påfrestningar. 

Lösningen till detta problem var att sätta ett skydd ovanpå radarn. Detta skydd kallas för en radom. 

Radom är en akronym från engelskans radar dome.(1,2) 

  

 

SAAB Applied Composites AB, ACAB (tidigare GKN Applied Composites AB ) tillverkar och 

utvecklar bland annat radomer i form av noskoner till flygplan. Radomen fungerar som skydd för 

radarantennen. För att undersöka radomens radaregenskaper utförs mätningar på radarn med och utan 

radom. Detta generar en stor mängd mätdata. Examensarbetets syfte är att ta fram ett datorprogram 

som samlar och behandlar denna mätdata samt presenterar data grafiskt. Programmet som utveklades 

heter OErep. 

 

 

 

Examensarbetet har resulterat i ett program OErep som fungerar som ett ramverk för vidare 

utveckling av ett testprogram för utvärdering av radomemätdata. För detta har C++ använts som 

programeringsspråk. 

Arbetet har utförts delvis på Applied Composites AB och delvis på Linköpings Universitet. 

Avgränsningar 

I detta examensarbetet behandlas enbart funktionerna Transmission Efficiency,  Sidelobe Level och 

Main Lobe Beam Width. Det finns betydligt fler funktioner som inte behandlats i detta arbete. 

Syfte 

Vid mätningar av radomer generas stora mängder mätdata som behandlas på ett semi-manuelt sätt. 

Syftet med detta examensarbetet är att utveckla ett program som underlättar sammanställning och 

behandlingen av den insamlade datan. 
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Bakgrund 

 
En radar består i princip av en sändare och mottagare och tillhörande antenn. Sändaren (transmitter) 

skickar ut radiovågor via antennen. Dessa studsar på ett objekt och skapar ett eko som reflekteras 

tillbaka till antennen och som mottagaren (reciever) sedan fångar upp. 

En switch gör att radarn antingen sänder eller tar emot signaler.  

Radarn läser av ekot som uppstått och analyserar hur lång tid det är mellan utgående och 

inkommande puls. Med vetskap om ljusets hastighet och antennens riktning räknar sedan en 

processor ut objektets position. En dator lagrar data, som sedan skickas till en display där den kan 

avläsas.(1) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Princip för radar 

 
 
 

 

En radom som ska testas placeras in i en testrigg i en kompaktmätsträcka. 

I kompaktmätsträckan kan man simulera situationen där radar och objekt befinner sig långt ifrån 

varandra. Det vill säga att radar vågen är plan. 

Testriggen har tre rörliga axlar för att flytta radomen, tre axlar för att flytta antennen samt en axel 

för att flytta hela konstruktionen. Testriggen läser av elevation, azimut och 

effekt. Elevation och azimut är vinklar och mäts i antingen grader eller radianer. Effekt mäts i 

Decibel (dB). 
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Azimut är antennens vridningsvinkel från positiva x-axeln på xy-planet . Elevation är antennens 

vridningsvinkel i höjdled från xy-planet.   

 

 
 

Bild 2. Azimuth och Elevation 
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En radom skall uppfylla en mängd olika krav. Dessa sammanställas i en kravspecifikation som 

innehåller krav på aerodynamiskt utformning och transparens för specificerade våglängder, vilka 

varierar beroende på den radar som radomen täcker. Den ska också följa särskilda specifikationer 

beroende på den önskade radarbilden samt krav på hållfasthet styvhet etcetera. 

 

Mätningarna i testriggen utförs för att kontrollera att alla radomer av samma typ är lika. Om de inte 

är lika måste de justeras (trimmas) så att de blir lika inom vissa elektromagnetiska toleranser. 

Detta är viktigt för de ska vara utbytbara mellan olika flygplan, tex om man får en skada i radomen. 

Det finns dessutom andra logistiska fördelar, så som att kunna ha ett lager av radomer med samma 

egenskaper. 

Trimningen görs genom att man läger till eller tar bort material på vissa ställen, så att radarns 

elektromagnetiska strålar passerar radomen på önskat sätt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. Radom i testrigg. (ACAB) 
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Teori 

Radomen stör radarsystemet på flera olika sätt. 

Bland annat kan nedanstående fel eller påverkan ske. 

 

Reflektioner 

Reflektioner kan förvirra radarn genom att radiovågorna speglas på radomens insida på väg till 

antennen. Dessa reflektioner uppkommer och syns oftast som spikar, det vill säga oväntade lokala 

maximum. Detta kan ses som att radarn bländas av oönskad strålning från reflexen. 

 

Brytningsfel 

När en radiosignal går mellan två olika material bryts den. Detta kan skapa problem för en radar om 

radomens material orsakar större brytning än vad som är specificerat. 

 

Polarisering 

Polarisering sker när radiovågorna riktas åt samma håll i samma plan. Detta kan medföra att radarn 

inte kan ta emot radiovågen. Det är samma fenomem som polariserande solglasögon som inte 

släpper igenom allt ljus. 

 
 

 

 

 
Bild 4. Radom med radarfält 
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Bildframställning 

 

Azimut är vinkeln i xy-planet mellan punkten som testrigen mäter på och postiva x-axeln. Elevation 

är vinkeln mellan xy-planet och punkten som testrigen mäter på. 

 

 

Om elevation fixeras till ett specifikt värde och vinkeln azimut får variera så bildas ett plan. Om 

man plottar upp detta plan i ett cirkulärt koordinatsystem med effekten som radie och azimut som 

vinkel, fås en cirkulär radarbild enligt nedan. 
 

 

 

 

 
Bild 5. Radarbild i ett cirkulärt koordinatsystem 

 

 
Det cirkulära diagrammet kan omvandlas till ett vanligt xy-koordinatsystem genom att sätta. 

x=r*cos(azimut) 

y=r*sin(azimut)  

Där x är azimutvinkel och y är effekten. 

 

Detta är formatet på utdata från mätningarna, programmet använder detta för att räkna ut 

parametrarna;  Transmission Efficiency, Main Lobe Beam Width och  Sidelobe Level. 
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Transmission Efficiency 

 

Transmission Efficiency är ett mått på hur mycket av radiovågorna som förloras i radomen, det vill 

säga hur transparent den är. Detta mäter man för att man vill att radarn ska se så långt som möjligt. 

 

Transmission Efficiency är proportionell mot hur långt radarn når, vilket beräknas med formeln 

nedan: 

 

Linjär skala  

 

Transmission Efficiency= 10^(max effekt med radom / 20)/10^(max effekt utan radom /20) 

 

 

Logaritmisk skala 

 

Transmission Efficiency=20*log( 10^( max effekt med radom / 20)/10^(max effekt utan radom/20)   

) 

 

 

 

Procent  

 

Transmission Efficiency=10^( max effekt med radom / 20) /10^(max effekt utan radom/20)*100 

 

Main Lobe Beam Width 

Main Lobe Beam Width anger hur bred huvudloben är, vilket beräknas genom att ta skillnaden 

mellan x-koordinaterna under en viss nivå. Det är önskvärt att värdet på Main Lobe Beam Width är 

så stort som möjligt då detta ger ett bredare synfält. 

  

Sidelobe Level 

Sidelobe Level avser effekt på den näst största loben i den utritade grafen (bild 5). Denna ska vara 

så liten som möjligt för att den inte ska störa annan elektronik eller bli uppfångad av fienderadar 

som vill veta var flygplanet befinner sig. 
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Moving Average 

 

Moving Average är en beräkningsmetod som används som filter för att ta bort störningar som får 

grafens kurvor att se väldigt ojämna ut. Formeln som har används för Moving Average är: 
 

 

 1 (2𝑛 + 1)⁄ ∑ (𝑓(𝑖))𝑖+𝑛
𝑖−𝑛  

 

 

 

 

Med formeln menas att man summerar n  punkter på vänstersidan om punkten  i, och n punkter på 

högersidan om punkten i. Punkten i inkluderas också i summeringen. 

 Sedan tar man medelvärdet på dessa punkterar i y-led och sätter det som  y-koordinat för punkten i. 

 

m definieras som antalet punkter i grafen. 

Ett problem är att det uppstår felaktigheter i intervallerna i<n och i>n-m, det vill säga i grafens 

kanter,   

Problemet har lösts genom att frånse dessa punkter då de i de flesta fall inte innehåller någon 

värdefull information. 

 

 

 
 

 

 

Bild. 6 Moving Averge 
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Metod 

Arbetet har till största del gått ut på att skriva ett program för att utvärdera data från mätning av 

radomer. Eclipse är det verktyg som har används som editor för att skriva programkoden. C++11 

har använts som programmeringsspråk. Lboost har  använts för att skapa mappar som verkar som 

destination för de text-och bildfiler som programmet skapar. 

För att få ut en bild från de data som programmet har sammanställt skickas denna till det externa 

programmet GNUplot, som används för att skapa bilder. 

 

Mdb-tools är ett program som använts för att läsa mdb-filerna som programmet får som indata. 

För att jämna ut kurvorna har en metod för  Moving averge programmerats och använts som 

beskrivs i teoriavsnittet på sidan 12. 

 
 

 
 

 

Födesschema. Tillverkningsprocess 
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Tillverkning av en radom (Build the radome) 

På ACAB tillverkas radomen på följande viss. 

Radomen byggs på ett invändigt formverktyg, så kallat hanverktyg. 

För att det vid ett senare tillfälle ska gå att ta bort hanverktyget släppmedelsbehandlas detta med 

vax. 

Efter det börjar man bygga radomen genom att det läggs på väv och plast på hanverktyget. 

Väven kan vara till exempel glasfiber, kvartsfiber eller aramid (kevlar). Plasten kan vara exempelvis 

polyester, epoxy eller någon annan härdplast. Materialen får inte vara elektriskt ledande för att det 

då skapas en elektrisk skärmning runt radarn, vilket inte är bra. Signalen hindras då att komma ut 

eller in, eller störs. 

 

Nästa steg är härdning vilket sker genom att sätta in radomen och hanverktyget i en stor ugn. För att 

forma radomen och skapa en bra laminatkvalitet läggs ett vakuum mellan radomen och 

hanverktyget med hjälp av en vakuumbag (stor plastpåse) och en pump. 

Härdningen tar några timmar. 

Efter att radomen härdats används en fräs för att få skapa ytterytan på radomen till önskad form. 

Nästa steg är att hanverktyget tas bort från radomen, denna process kallas för avformning. 

 

Därefter utförs lackering av radomen med antistat-lack och täcklack. Antistat-lackens funktion är att 

göra radomen tillräckligt elektriskt ledande för att leda bort statisk elektricitet som bildas när 

flygplanet rör sig genom luften. Täcklackens wwfunktion är att se  till så radomen ser snygg ut samt 

att skydda materialet från miljöpåverkan 

 

Nästa steg är IPD-mätning. IPD står för Interference Phase Delay. Denna mätning utförs genom att 

sända en radiovåg genom radomväggen och mäta fasförskjutningen mellan in- och ut-signal och 

jämföra med det önskade värdet. Man mäter således den elektriska tjockleken. Denna justeras sedan 

genom att ta bort eller lägga till material på radomen. Därefter utförs fler IPD-mätningar och 

justeringar tills man är  nöjd. IPD mätning går fortare att göra än mätning i kompaktmätsträcka och 

fungerar som en bra approximation för om det är något fel på radomen. 

 

Som sista kontroll utförs en mer exakt mätning i kompaktmätsträckan som beskrivits tidigare i 

avsnittet ”Bakgrund” på sidan 6. Datan som levras från kompaktmätsträckan skickas sedan till 

programmet OErep. OErep är huvud delen av detta examensarbetet. Efter det utvärderas dom 

viktiga parametrarna av ett annat program som hittar eventuella fel på radomen och redovisar var 

felet på radomen finns. Om ett fel hittas så korrigeras felet och radomen går tillbaka till 

kompaktmätsträckan och processen börjar om från där. Om inga fel på radomen hittas så är den klar 

att leveras. 
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Implementation av OErep 

Programmet OErep vilket är huvuddelen av detta examensarbetet är uppbyggt enligt flödesschemat 

nedan.  Alla block i schemat representerar en programdel eller en fil. Ramarna indikerar att det är en 

map. 

 

 

Bild 7. Flödesschema för programmet OErep 
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Programdelar 

Rapper 

 

Först skapar programdelen Rapper mapparna(folders), ”config” ”data” ”pathern” och ”results” om 

de inte finns redan innan. För att lagra textfilerna Electrical requirments och Evaluation init används 

”config”. Mappen data används för att lagra ”indatata filerna” det vill säga 

mdb-filerna.  ”Pathern” används för att lagra bilder som programmet skapar och ”result” används 

för att lagra resultatfilen.   

 

 

”Main” tar emot sex argument varav fyra är sökvägarna till pathern, resultatfilen , Electrical 

requirments och Evaluation init. 

 

 De två återstående argumenten är sökvägarna till mdbfiler. Dessa mdb filer har filnamn som 

inhåller anting _Ref_ eller _Dut_. 

Ref står för att det är en refrensfil, det vill säga att den kommer från en mätning utan radom. Dut 

står för att filen kommer från en mätning med radom. Main kräver både en _Ref_ och en _Dut_  fil. 

 

Rapper parar ihop dessa filer på följande vis. För att para ihop filer söker Rapper efter filnamn som 

antingen innehåller _Ref_ eller _Dut_. Om filnamnet innehåller _Ref_ kopierar rapper filnamnet 

och byter _Ref_ mot _Dut_. Båda filnamnen läggs in i  en mapp med _Dut_filen som nyckel och ref 

filen som värde. Om filnamnet innehåller _Dut_ gör programmet på samma sätt fast _Dut_ byts mot 

_Ref_. Eftersom mappar inte kan innehålla dubbletter så kommer argumenten att lagras bara en 

gång i mappen. Mappen loopas sedan igenom och innehållet används som argument till  Main. 

 

 

Det är tänkt att användaren ska kunna lägga alla indatafiler i mappen(foldern) ”data” och 

programmet löser resten själv. Det finns dock vissa krav på indatafilerna. Kraven på indatafilerna är 

att de ska vara av formatet Mdb och att filnamnet ska innehålla antingen _Ref_ eller _Dut_. 
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Main 

Main är delat i fem programdelar, benämnda Del 1 ,Del 2, Del 3, Del 4 och Del 5 varav delarna 2, 

3, 4 och 5 är  inbundna i två nästlade for-loopar. For-looparna är skrivna så att den yttre loopar på 

scan och den inre loopar på frekvens. Scan är ett nummer som visar vilken mätning som datan 

kommer ifrån och frekvens är ett numer som visar vilken frekvensmätning utförs på. 

 

Del 1 

Definierar hur många frekvenser som finns, hur många scans som har utförts och var filer ska 

sparas och läsas ifrån. 

 

Del 2 

Definierar och räknar ut en del variabler som är olika för varje iteration av for-looparna. 

Del 2 definierar till exempel filnamnet på bilderna och variabler som styr hur bilden ska se ut. 

 

Del 3 

Del 3 består av en while-sats med fem if-satser i. 

Anledningen till att det är en while-sats är att den här delen tar hand om allt som påverkas av 

Electrical requirments . Den kan vara skriven med sina beståndsdelar i vilken ordning som helst. 

Genom att använda whilesatsen kan inläsning ske ändå. 

I if-satserna utförs allt som Electrical requirments påverkar. 

 

Första if-satsen definierar sista delen av filnamnet på bilden som plottas. 

 

Andra if-satsen utför local average, (som beskrivs i teoriavsnittet på sidan 12), på de punkter som 

har lästs in. 

 

Tredje if-sats utför normalisering. 

Normalisering kan beskrivas enligt nedan: 

Varje avläsning skapar en linje som kallas för en beam. 

Beams hanteras i grupper och i textfilen ”elavtion init” står det vilken beam som ska normaliseras 

efter. 

Normalisering innebär att kurvorna flyttas i y-led så att maxpunkten för den angivna beamen får y-

koordinaten =0. De andra linjerna följer bara med den angivna beamen.  Det vill säga flyttas upp 

eller ner lika mycket som den angivna beamen flyttas. 

 

Fjärde if-satsen. 

På grund av mättekniska orsaker så kan mätdata ibland ha omvänt tecken, det vill säga x=-x eller ha 

en förskjutning (offset)  x=x+offset i olika kombinationer av detta. 

Fjärde if-satsen kompenserar för detta. 

 

Femte if-satsen. 

Den femte och sista if-satsen sätter storleken på bilden. 

Del 4 

Räknar ut Main Lobe Beam Width, Transmission Efficiency och Sidelobe Level. Vilket beskrivs i 

teoriavsnittet ( sidan 11 ). Evaluation init använts för att specificera hur värdena ska räknas ut. 

 

Del 5 

Del 5 skriver till resultatfilen och anropar Gnu-plot som sedan plottar bilderna. 
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Textfiler 

 

Electrical requiriments och Evaluation init 

 

Electrical requiriments och Evaluation init är två textfiler, som används för att konfigurera 

programmet. 

Textfilerna består av headerrader och variabelrader. Headerraderna pekar ut vilken funktion som ska 

anropas. 

Variabelraderna styr med vilka argument funktionen ska anropas. 

Ett exempel på en headerrad är: header Transmission Efficiency. 

Header talar om att det är en header rad och Transmission Efficiency är namnet på funktionen. 

Ett exempel på en variabelrad är: variable string NameShort "Insetion Loss”. 

Där variable talarom att det är en variabel, string säger att den är av typen string, Nameshort är 

namnet på strängen. Slutligen är "Insetion Loss" värdet på strängen.    

  

 

Result_file 

 

Result_file är en textfil som resultatet skrivs i. Vid varje exekvering av den innersta for-loopen i 

main skrivs nedanstående värden till textfilen Result_file. Ett värde per rad. Efter att alla värden är 

skrivna så följer en blankrad. 
 

 

1. polarisering 

2. plane 

3. Azimut 

4. Elevation 

5,6,7 8 postion 1-4 (om det finns något värde) 

9 x-koordinat för toppen på huvudloben med radom. 

10 y-koordinat för  toppen på huvudloben med radom. 

11  x-koordinat för toppen på huvudloben utan radom 

12 y-koordinat för toppen på huvudloben utan radom 

13 transmission efficence 

14 mainlobe beam with vänstra referens punkten utan radom 

15 mainlobe beam with högra referens punkten med radom 

16 mainlobe beam with referens punkten utan radom 

17 mainlobe beam with högra referens punkten utan radom 

18 mainlobe beam with med radom   

19 mainlobe beam utan radom 

20 |18-19| referar till platser i listan 

21 sidelobe level med radom x-kordinat 

22 sidelobe level med radom y-kordinat 

23 sidelobe level utan radom x-kordinat 

24 sidelobe level utan radom y-kordinat 

25 sidelobelevel 
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Bilder och verifiering av resultat 

 

Programmet genererar plottar som ser ut i princip som bild nr 8.   

Dut är data från mätningen med radom och ref är data från mätningen utan radom. 

Textrutan i högra hörnet flyttas till vänstra hörnet om toppen på grafen skulle vara för långt åt 

höger.   

I ploten har användaren valt att kalla(Transmission Efficiency) för 2-way Insertion Loss. 

 
 

 

T 

Bild 8. Graf som programmet har producerat. 

 

 

Transmission Efficiency verifiering 

Programmet skriver ut att största värdet på y-koordinaten  med radom är 0.746749 och utan radom 

1.22563 decibel. 

Om vi sätter in det i formeln, 10^( max effekt med radom / 20) /10^(max effekt utan radom/20)*100, 

för att räkna ut transmission efficiency så får man 94.6359. 

Vilket är exakt vad programmet beräknar. 
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Main lobe beam width verifiering 

Punkterna som programmet använder för att räkna ut Main Lobe Beam Width är 

(-152.411,-3)  (-148.111,-3) utan radomom och (-151.911,-3) (-147.711,-3) med radom. 

Om man tittar på bilden var de punkterna ligger,så ligger de där man förväntar sig att Main Lobe 

Beam Width mäts i från. Vilket är ungefär där den röda linjen är i bild 9. Programet mäter 

skillnaden på avstånden i x-led mellan punkterna för Ref och Dut. 

 

 

Bild 9. Main Lobe Beam Width 
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Sidelobe Level verifiering 

Sidelobe Level mäts i punken (-143.11 ,-10.6987) med radom och  (-157.21 ,-10.9966) utan radom 

(Vilket är centrum i cirklarna i bild 10. 

Resultatet överensstämmer med vad bilden visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Side lobe level 
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Diskussion 

 

Syftet med examensarbetet var att göra ett program som hanterar mätdata från mätningar på 

radomer. 

Programmet har uppfyllt syftet i viss utsträckning även om vissa val av implementationen skulle 

kunna gjorts annorlunda. Till exempel som att använda något annat än mdb-tools. Det är lite av en 

förenklad lösning, men det fungerar ändå ganska bra. 

 

En vidareutveckling skulle kunna vara att lägga till fler funktioner och att programmet kunde utföra 

fler beräkningar. Det skulle kunna implementeras att det i grafen syns vilka punkter som 

programmet mäter på. 

 

Det skulle också kunna vara av värde om programmet kunde använda andra matematiska modeller 

än moving averge, till exempel Splines. Splines är en Metod som approximerar kurvan över vissa 

intervall med ett polynom. 

Programmet gör bara en bild i taget men det finns inga tekniska hinder för att det skulle kunna vara 

multitrådat.   
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Slutsats    

Examensarbetets syfte var att underlätta utvärdering av radomer. OErep program tjänar som ett 

ramverk för vidareutveckling.  Vid läsning av MDB-filer andvänds mdb-tools vilken kanske borde 

ändras till någon mer robust läsare. 

 Programmet implementerar endast ”main lobe beam width ” ”transmission Efficince”, och ”side 

lobe level” men det finns även ytterligare funktioner som skulle kunna tas med. Vidare 

utvecklingsmöjligheter är att utveckla  hur plottarnas layout kan se ut och hur  resultatfilen 

utformas. 
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