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Sammanfattning
Denna rapport beskriver projekt ROAM (Robusta radiokommunikationer för marina
internationella operationer) och de aktiviteter som genomförts under projektets andra
år, projektåret 2012. Projektet syftar till att studera kommunikationslösningar som ger
hög robusthet mot den dynamik som kännetecknar marina plattformar i internationell
miljö. Studier av effektivt utnyttjande av tillgängligt frekvensspektrum speciellt för
kortvåg för att, i varje situation, uppnå bästa möjliga robusthet, är centralt i projektet.
Projektet fokuserar på att bibehålla balansen mellan forskningskvalitet och relevans
vilket innebär att såväl vetenskaplig publicering såsom kontinuerlig samverkan med
kundrepresentanter i olika frågor prioriteras. Detta dels för att prioriterade
forskningsproblem skall ha tydlig koppling till marinens behov, dels för att
forskningsresultaten tidigt skall kunna omsättas i aktuella frågeställningar beträffande
systemintegration och systemutveckling.
Även detta år genomfördes en tvådagars workshop under hösten i Karlskrona med ett
åttiotal deltagare. Målet med workshopen är att skapa ett årligt återkommande forum
för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan forskning och specifika
marinoperativa behov avseende transmissions- och kommunikationslösningar.
I forskningsdelen i projektet har vinsterna med att ta hänsyn till den lokala
störningsmiljön undersökts för att göra ett så bra frekvensval som möjligt för
kortvågskommunikation. Slutsaten är att om den lokala störningsmiljön vägs in vid
frekvensvalet fås prestandaförbättringar som gör att datatakten kan ökas och
tidsfördröjningarna minskas.
Nyckelord: Robust trådlös kommunikation, marinen, internationella operationer
radiospektrum, frekvenshantering, kortvåg, värdering.

3

FOI-R--3554--SE

Summary
This report describes the project ROAM (Robust Radio Communications for Maritime
International Operations) and the activities carried out during the second project year.
The project aims to study communications solutions that provide high robustness
against the dynamics that characterize the naval platforms in an international
environment. Methods for effective utilization of radio spectrum, especially at HF, are
of major concern in the project.
The project focuses in maintaining the balance between scientific quality and
relevance. This means that both scientific publication as well as a continuous
cooperation with customer representatives are prioritized. This is done to ensure that
the prioritized research problems have a clear connection to the maritime needs and
also to enable early applications of the research results into systems development.
Also the second ROAM workshop took place in the autumn in Karlskrona and gathered
about eighty participants. The goal of the workshop is to create an annual forum for
knowledge transfer and exchange of experience between the research activities and
specific naval operational requirements for wireless communication solutions.
In the research part of the project, the gain of considering the local interference
environment has been investigated, in order to make a suitable choice of frequency to
be used for an HF communication system. It is stated that if the local interference
environment is considered, the data rate can be increased and the time delay can be
reduced.
Keywords: Robust wireless communication, radio, international operations, radio
spectrum, frequency management, HF, assessment.
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1

Inledning

1.1

Syfte och frågeställningar

Projektet ROAM (Robusta radiokommunikationer för marina internationella operationer)
startade i januari 2011 och syftar till att studera kommunikationslösningar som ger hög
robusthet mot den dynamik som kännetecknar marina plattformar i internationell miljö. Av
särskilt intresse är robusta kommunikationslösningar där många systemtyper skall fungera
samtidigt och där robusthetsproblem kan få effekter på högre system- och applikationsnivå
för hela plattformen och dess ledningssystem. Ett antal kommunikationslösningar och
tekniker analyseras för att se vilka lösningar och tekniker som möjliggör störst robusthet.
Här inkluderas även tekniker som bygger på användning av Commercial Off-The-Shelf
(COTS).
Frågeställningar som projektet arbetar med att besvara:


Hur skall dynamik med avseende på variabla utbredningsförhållanden, tjänster
(tal/data), taktiskt uppträdande, interoperabilitet (inom förband och mot
koalitionspartners) samt olika partners förutsättningar hanteras med bibehållen
robusthet i marina operationer?



Kan metoder för dynamisk frekvenshantering användas för att öka robustheten i
kommunikationssystem på marina plattformar?



Hur skall dynamik med avseende på förändringar i signalmiljön (orsakade av
förändringar i geografisk miljö, samlokalisering, och aktiv störning) hanteras?

Projektet omfattar studier av effektivt utnyttjande av tillgängligt frekvensspektrum för att,
i varje situation, uppnå bästa möjliga robusthet. Projektet kommer att studera och värdera
flera tekniklösningar.

1.2

Arbetspaket

Slutår för projektet är 2013 och slutleveransen planeras vara förslag på kommunikationslösningar, tekniker och metoder som ger en förbättrad robusthet ur kommunikationssynpunkt för marina internationella operationer. Projektet omfattar under 2012 sex
arbetspaket vars innehåll kortfattat redovisas nedan;
•
•
•
•
•
•

AP 1 Uppdatering av dynamikstudie,
AP 2 Värdering av kommunikationslösning med COAT,
AP 3 Utveckling av frekvenshanteringsmetoder – HF,
AP 4 Direktstöd i form av expertutlåtanden, granskning av underlag mm,
AP 5 WS hösten 2012 samt andra kommunikationsåtgärder,
AP 6 Studie av tjänsteöverskridande transmission.

1.3

Inriktning

Projektet avser inte att besvara frågor som rör utformning av telekrigssystem mot radio.
Projektet omfattar ingen egen forskning kring telekonflikt eller telekrig, däremot värderas
nya koncept ur robusthetssynpunkt med hänsyn bland annat till telekonflikt och
telekrigsinsats.
I inledningen av projektet genomfördes totalt tolv intervjuer med företrädare för marinen.
Dessa har legat till grund för inriktningen av projektet i detalj och varit en del i arbetet att
hålla en hög relevans på genomförd verksamhet.
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1.4

Referensgrupp

Projektets referensgrupp har en rådgivande och stödjande roll och är en viktig länk till att
säkerställa projektets kundnytta. Referensgruppen har för närvarande följande
medlemmar;
•

Per Nordlöf, HKV PRODLEDUND Infohantering,

•

Niclas Lyngstam, C MaRa,

•

Peter Lendrop, SSS, FunkE/LedT,

•

Rickard Berg, FMV, AK LED Radio, produktledare radiosystem,

•

Lars Gryzelius, HKV PROD MARIN, MSA 243, slutar dec 2012 och ersätts av
Magnus Kedeby,

•

Torbjörn Lundströmer, HKV PROD MARIN, MSA 251,

•

Gunnar Markusson, HKV PRODLEDUND VPI,

•

Patrik Lindgren, HKV C M6 Marin Taktiska Staben.

Under året har totalt tre möten hållits med referensgruppen.
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2

Verksamhet 2012

Detta är projektets andra år vilket betyder att verksamheten nu huvudsakligen passerat
kunskapsuppbyggnaden och tydligt inriktats på att nå slutmålet och att kunna besvara de
övergripande frågorna på ett relevant sätt. Även detta år har kontakten med potentiella
avnämare inom marinen spelat en betydande roll genom ett flertal besök och kontakter.

2.1

Arbetspaket 1

En av projektets frågeställningar är ”Hur skall dynamik i form av; variabla
utbredningsförhållanden, tjänster, taktiskt uppträdande, interoperabilitet samt olika
partners förutsättningar hanteras med bibehållen robusthet i marina operationer?”
Under 2011 genomfördes därför en kartläggning av dynamiken [1]. Denna aktivitet
omfattar under 2012 en uppdatering av kartläggningen. En genomgång av resultatet från
2011 indikerade dock att det inte fanns något behov av en uppdatering varför denna
uppdatering skjutits på framtiden och endast kommer att tas upp till behandling om det
uppstår ett tydligt behov.

2.2

Arbetspaket 2

Under 2012 har en tekniklösning studerats och värderats med stöd av värderingsmetoden
COAT [2] och etablerade scenarier/typfall. Olika former av satellitkommunikation har och
kommer att användas vid internationella marina operationer samt även vid uppdrag i
Sveriges närområde. Trenden att låta satkom stå för mer och mer av transmissionen reser
farhågor för hur robustheten hos olika funktioner påverkas av ett satkombortfall. I samråd
med projektets referensgrupp beslutades därför att en värdering av satkombortfall vid en
internationell mission i Adenviken skall genomföras under 2012.
Eftersom värderingen omfattar både ett komplext sammanhang och en komplex
systembild där kommunikationssystemen är i centrum bedömdes värderingsmetoden
COAT vara lämplig att använda. Denna metod innebär att ett system eller system av
system värderas i ett sammanhang.
Marina enheter har vid flera tillfällen deltagit vid internationella missioner i Adenviken,
senast i form av ME02 under 2010. Satkom har i dessa sammanhang varit en väsentlig
transmissionsform för att hantera bland annat interoperabilitetsproblem.
Värderingen har endast genomförts för två av de möjliga uppgifterna en svensk enhet
inom EU NAVFOR kan komma att ställas inför: Group transit (inom IRTC1) och Baseline
operations (patrullering). Vår bedömning, baserat på intervjuer genomförda under
värderingen, är att dessa är de uppgifter som dominerar i tid under en mission.
Efter ett flertal intervjuer fastställdes värderingsfrågan till:
Vilken effekt får ett satkombortfall på fartygschefens förmåga att genomföra:
 patrullering och eskortering (Ocean Patrol Vessel-funktion) i definierat område?
 helikopteroperation (spaning och insats) ut till max operativt avstånd?
Satellitkommunikationssystemet som modellerats för värderingen framgår av den starkt
förenklade systemskissen i Figur 1.

1

IRTC= Internationally Recommended Transit Corridor.
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Figur 1 Systemöversikt, satellit-kommunikation vid en mission.

Uppdragsstyrning medför att fartygschefen kan lösa sin uppgift med hjälp av den lägesbild
som egna sensorer, helikopter och bordningsstyrka bygger upp. En väl fungerande
kommunikationslösning ger möjlighet till en bättre lägesbild och interaktion med F(HQ)
och övriga deltagare i missionen. Högre chef, F(HQ), fattar beslut om ändringar i aktuell
ROE2. Kommunikationen mellan fartyget och F(HQ) kan därför bli tidskritisk.
Robustheten i den antagna satkomlösningen bygger på att tre olika satellitsystem används
för att bära datatrafik (i praktiken är enbart två av dessa användbara). Ledning och
samordning av missionen antas ske via de Internetportaler som utgör den huvudsakliga
sambandsvägen inom missionsstyrkan. Både Ku-bandssystemet och Fleet Broadband har
var för sig tillräcklig kapacitet för att klara Internetportalerna men Iridium har för låg
kapacitet för detta och kan i praktiken bara användas för öppna samtal. Värderingen har
studerat hur förmågan påverkas när:


Ku-bands satellitsystemet faller eller reduceras på grund av att fartyget är utanför
täckningsområde eller länken drabbas av regndämpning,



Fleet Broadband faller eller reduceras på grund av att kapaciteten delas med
övriga abonnenter i cellen eller att länken drabbas av rymdväder,



Telekonflikter uppstår som reducerar marginalerna i systemen.

Det som har presenterats här är endast en mycket kort sammanfattning av huvuddragen för
värderingen. En rapport med utförligare beskrivning av genomförd värdering, antaganden,
resultat mm publiceras till årsskiftet 2012/2013 [3].

2.3

Arbetspaket 3

Inom Arbetspaket 3 utvecklas metoder för att förbättra valet av frekvens hos kortvågssystem (HF). Vinsterna som kan göras med ett bättre frekvensval på kortvågsbandet är
högre datatakter, lägre fördröjningar och en ökad robusthet för transmissionen. Då HFkommunikation idag är nödvändig för den taktiska kommunikationen i marina operationer
så är varje förbättring av robustheten ett viktigt bidrag till ett fartygs förmåga. HFkommunikation innehåller i grunden både tekniska och operativa utmaningar då HFkanalen i sig är variabel när det gäller tillgänglighet till störningsfri kommunikation. Valet
av frekvens för HF-kommunikation är en viktig nyckelfunktion för att erhålla effektiva
kommunikationsförutsättningar.

2

ROE = Rules Of Engagement
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Valet av frekvens styrs bland annat av signal-brus-förhållandet (SNR) hos mottagaren.
Genom att mäta bakgrundsbruset vid mottagaren kan förväntat SNR estimeras, vilket kan
utnyttjas vid frekvensvalet. I det följande beskrivs nuvarande status i forskningen kring
frekvensvalet. Arbetet kommer att fortskrida in i projektets sista år med målsättningen att
resultera i en vetenskaplig publikation. Även en publikation till relevant forum för
internationell standardisering planeras för att sprida projektets resultat även i dessa fora.
Kortvågssystem möjliggör trådlös radiokommunikation över långa avstånd vilket är
önskvärt inom marinen. De långa kommunikationsavstånden medför att fartyg kan
kommunicera in till land eller hem till Sverige från olika missionsområden runt om i
världen. Två olika typer av utbredningsvägar kan erhållas på HF-området; markvåg där
radiovågorna följer marken och rymdvåg där radiovågorna reflekteras i jonosfären, se
Figur 2. Rymdvågen kan ge kommunikationsavstånd på upptill hundratals mil medan en
markvåg kan utbreda sig upp till tiotals mil. Det är enbart vissa frekvenser som lämpar sig
för rymdvågskommunikation. Detta beror på vilken infallsvinkel radiovågorna har till
jonosfären och jonosfärens egenskaper. Jonosfärens egenskaper påverkas av solens
aktivitet. Det betyder att förutsättningarna för rymdvågskommunikation varierar med
årstiden och tider på dygnet.

Jonosfär

Rymdvåg

Markvåg

Figur 2 Vågutbredningsvägar för HF.

Fysiska och elektriska begräsningar i antennen hos HF-system gör att relativt smala
kanaler måste används. I standaren MIL-STD-188-110B som svenska HF-radioapparater
baseras på är kanalbandbredden 3 kHz, vilket enligt standarden ger datatakter från 75 bit/s
till 9600 bit/s. I praktiken erhålls endast den högsta datatakten under mycket gynnsamma
förhållanden. År 2011 släpptes standarden MIL-STD-188-110C. Den tillåter att flera 3
kHz kanaler läggs samman och bildar en bredare kanal upp till en total bandbredd om 24
kHz. Med en bandbredd på 24 kHz har den maximala datatakten ökat till 120 kbit/s.
Det som är gränssättande för den maximala datatakten är signal-brus-förhållandet (SNR)
, där S är mottagen signaleffekt och
hos mottagaren. SNR brukar definieras som SNR
N är bruseffekten hos mottagaren. Bruseffekten hos mottagaren kan delas upp i olika
källor tex
Termiskt brus i mottagaren (Nt), härstammar från elektroniken i mottagaren och
beror på hur mottagaren är konstruerad.
Atmosfäriskt brus (Na), kommer från olika elektroniska fenomen i atmosfären. Den
starkaste komponenten (men som inträffar sällan) i atmosfäriska bruset kommer från
närliggande blixt-urladdningar i åskväder. Svagare komponenter kommer från andra
åskväder runt om på jorden och även elektroniska urladdningar som sker utanför
jordens atmosfär. Vid blixturladdningar uppstår pulser med hög energi som påverkar
radiokommunikationen negativt.
11
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Bakgrundsbrus (Ni), skapas av annan elektronisk utrustning i närheten av mottagaren
eller eventuella andra radiosändare. Annan elektronisk utrustning kan t.ex. vara
motorer, olika sorters belysning, spänningsomvandlare, mikrovågsugnar m m.
Bakgrundbruset är därför oftast högre i och runt städer jämfört med landsbygden.
Typiskt för denna typ av brus är att det har en pulsaktig karaktär.
Med uppdelningen av mottagarbruset i olika komponenter kan SNR skrivas som SNR
. För att erhålla så hög datatakt som möjligt ska SNR maximeras vilket kan ske
genom att öka utsänd effekt och/eller minska det totala bruset N hos mottagaren. Dock
finns det praktiska begräsningar som gör att uteffekten hos sändaren inte kan ökas hur
mycket som helst. Brusets karaktär har visat sig ha betydelse för hur det påverkar
mottagen signal. Impulsaktigt brus (Na+Ni) är nämligen mer skadligt än Gaussiskt brus
med samma medeleffekt för radiomottagaren [4]. Därför studeras i detta projekt om det
går att detektera Na+Ni, för att sedan undvika de frekvenser som har förhöjda nivåer av
impulsaktigt brus. Inverkan av det impulsaktiga bruset för en radiomottagare kan sedan
räknas om till ett SNR värde.
HF2000 är ett kortvågssystem inom det svenska totalförsvaret som automatiskt försöker
välja olika resurser för att etablera en så bra radioförbindelse som är möjligt på HF. De
resurser systemet plockar ihop är en frekvens, en antenn och en sändar-/mottagarplats
(ibland finns det enbart en sändar-/mottagarplats) för en nod. Valet av frekvens sker i flera
steg. Först skapas en frekvenspool och utifrån den givna frekvenspoolen väljs sedan en
frekvens för att sända iväg ett meddelande, se Figur 3.

Figur 3 Frekvensval i HF2000.

Frekvenspoolen genereras med jämna tidsintervall, t.ex. varje timme eftersom vågutbredningsförhållandena skiljer sig vid olika tidpunkter på dygnet. De faktorer som
påverkar valet av frekvenser i frekvenspoolen i HF2000 är prognoser för vågutbredningsvägar för olika fiktiva länkar samt regelverk som anger obligatoriska och förbjudna
frekvenser. HF2000 skattar även bakgrundsbruset hos mottagarna enligt olika nivåer
(rural, business etc.) i ITU-R P.372-8. Detta är en mycket grov uppskattning och kanske
till och med lite för optimistisk i vissa fall. Genom att istället mäta det faktiska lokala
bakgrundsbruset hos mottagarna kan en bättre skattning göras av SNR hos mottagarna och
därmed erhålls ett bättre frekvensval. Syftet är att hitta de mest lämpliga frekvenserna.
Med goda kommunikationsförhållanden kan datatakt och överföringskvalitet ökas.

Figur 4 Exempel på frekvensval till frekvenspoolen med hänsyn tagen till bakgrundbruset.
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Figur 4 illustrerar hur olika frekvenser väljs till en frekvenspool. Genereringen av
frekvenspoolen utgår från hela kortvågsbandet. Från detta tas förbjudna frekvensområden
bort. Till frekvenspoolen väljs de obligatoriska kanalerna och en kanal lämplig för varje
fiktiv länk under förutsättningen att frekvensen är inom det tillåtna frekvensområdet.
Genom att lägga till information om hur den lokala interferensmiljön ser ut kan ett bättre
frekvensval erhållas. Lokala interferenser i figuren indikerar vilka frekvensområden som
har en förhöjd bakgrundsbrusnivå enligt mätningar. Således bör kanalen för den fiktiva
länken väljas annorlunda så att den inte utsätts för några störningar.

Figur 5 Val av frekvens ur frekvenspoolen.

I enlighet med HF2000 ordnas sedan frekvenserna i frekvenspoolen i en ordning så att alla
noder med samma frekvenspool byter från en gemensam frekvens till nästa gemensamma
frekvens i frekvenspoolen vid givna tidpunkter, se Figur 5. När en nod har något
meddelande att sända sker en Channel selection request hos den noden. Innan
meddelandet kan sändas måste radiomodemet ställa om sig och stämma av antennen. Detta
görs under tidsintervallet Look-Ahead Offset. De frekvenser som noden kan välja på för att
sända sitt meddelande återfinns mellan Start of Look-Ahead och End of Look-Ahead
(grönmarkerat område i figuren). Som exempel väljs Ch6-frekvensen för att sända
meddelandet. Innan meddelandet sänds kontrollerar systemet vid tidpunkten för Ch5 att
frekvensen för Ch6 inte används av någon annan, s.k. Listen-Before-Transmit (LBT). Om
frekvensen redan används, görs ett nytt val mellan Ch7 och Ch8 även här används LBT
funktionen. Är ingen av dessa lediga väljs Ch8 ändå. HF2000 väljer automatiskt den
frekvens som är bäst, enligt en Link Quality Analysis (LQA) tabell, inom Look-Ahead
fönstret.
LQA-tabellen innehåller olika kvalitetsmått för alla frekvenser i frekvenspoolen för alla
möjliga länkar i nätet. Innan någon transmission har skett på en frekvens innehåller den en
prognos på SNR, mottagen signalnivå och brusnivå hos mottagaren. Bakgrundsbrusnivån
Ni i brusnivån (N) är satt utifrån ett tabellvärde. I själva verket kan nivån vara mycket
högre eller lägre för olika frekvenser. Allt eftersom det sker transmissioner på
frekvenserna uppdateras LQA-tabellen med antal misslyckade transmissionsförsök, om
noden själv ockuperar frekvensen och med ett estimat på SNR. SNR-estimatet baseras på
bitfelshalten i den kontrollsignalering som sker vid en transmission. Estimatet blir då en
bättre skattning av brusnivån än vad prognosen initialt var. Genom att skatta bakgrundsbruset så bra som möjligt kommer frekvensvalet bli bättre, vilket ökar robustheten
alternativt datatakten hos transmissionen.
Istället för att använda sig av tabellvärden och SNR-estimat för att skatta bakgrundsbruset
kan olika typer av detektorer användas för att mäta upp bakgrundsbruset hos mottagaren.
Ett möjligt mått är impulsivness correction factor (ICF) [4], som har en direkt korrelation
till den resulterande bitfelshalten för transmissionen.
Beroende på vilken typ av meddelande som skickas med kortvågsystemet görs en
estimering av SNR under transmissionen hos mottagaren. Mottagare kan sedan
kommunicera sitt SNR till sändaren. I Tabell 1 beskrivs skillnaden mellan två olika typer
av trafik som kan skickas över HF. Dessa olika typer ger olika förutsättningar för hur
LQA-tabellen uppdateras. Vid mycket korta meddelanden och för Non-Confirmed trafik
uppdateras aldrig SNR-estimatet.
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Tabell 1 Olika trafiktyper som skickas med kortvågssystemet.

Administrativt

Taktiskt

Unicast

Broadcast

(Non-)Confirmed

Non-confirmed

Stora meddelanden (40kByte – x Mbyte)

Små meddelanden 165 byte

Variabel datatakt möjlig

160 bit/s

Inget tidskrav på hur snabbt meddelandet
måste börja skickas.

Högt tidskrav. Meddelandet ska skickas på
någon av de två näst kommande
frekvenserna.

Uppdaterar LQA-tabellen med SNRestimat vid Confirmed signalering.

Uppdaterar inte LQA-tabellen med SNRestimat.

För att få en uppfattning om vilka vinster som går att göra genom att tillföra information
om bakgrundsbruset i frekvensvalet har simuleringar genomförts för de två olika
trafiktyperna. I simuleringen jämförs två typer av metoder. Som referensmetod valdes det
sätt som HF2000 får information om bakgrundsbruset, d.v.s. tabellvärden som ger en grov
uppskattning av SNR. Detta jämförs med en metod där det finns en detektor som kan mäta
bakgrundsbruset och därmed antas ha en bra skattning av SNR-värdet. Frekvensvalet i
simuleringen har implementerats på ett sätt som liknar frekvensvalet i HF2000, d.v.s.
utgående från en frekvenspool väljs den bästa frekvensen inom ett begränsat fönster.
Frekvenspoolens kvalitetsmått består endast av SNR för olika frekvenser i simuleringen.
Ett exempel på en frekvenspool från simuleringen visas i Figur 6. I figuren visas verkligt
SNR i simuleringen, estimatet där SNR är korrigerat med ICF (”Nya metoden”) samt
estimatet med tabellvärden (”HF2000”) för olika frekvenser i frekvenspoolen. Med
metoden som använder en detektor blir skattningen av SNR mer korrekt som syns i
figuren.

Figur 6 Exempel på genererad frekvenspool i simulering.
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För det taktiska nätet har det antagits att tio stycken noder ska nås med meddelandena och
att SNR är lika hos alla noder. Look-Ahead fönstret är satt till 2 och ingen Listen-beforetransmit görs då antagandet gjorts att det inte finns några andra samtidiga sändare.
I Figur 7 visas ett exempel på resultat från simuleringen av taktiskt nät. I simuleringen har
sannolikheten att ett meddelande kommer fram felfritt till alla noder används som ett mått
på hur bra kommunikationen fungerar. I figuren visas för varje meddelande sannolikheten
för att alla bitar i ett meddelande mottages korrekt. Genom att använda en detektor för att
mäta bakgrundsbruset har andelen av medelanden med behov av omsändning sjunkit från
25 % till 5 %. För att ett meddelande inte ska behöva sändas om har det antagits att
sannolikheten att nå alla med ett korrekt meddelande ska vara större än 95 %.

Figur 7 Exempel på resultat från simulering av meddelanden över ett taktiskt nät.

För ett administrativt nät finns det två olika typer av trafik, Non-Confirmed, vilket innebär
att mottagaren aldrig svarar sändaren, och Confirmed, där mottagaren svarar sändaren med
bl.a. sitt SNR. Båda typerna av trafik har simulerats och jämförts på samma sätt som för
det taktiska nätet men med skillnaden att Look-Ahead fönstret är satt till 15, p.g.a. att det
inte finns något tidskrav för det administrativa nätet. I simuleringen mättes den tid det tog
att överföra en bestämd mängd meddelanden. Ju bättre SNR för frekvensen desto högre
datatakt användes vid överföringen. För enbart Non-Confirmed trafik kunde överföringstiden halveras genom att bakgrundsbruset skattades med en detektor. För Confirmed trafik
minskade överföringstiden med 13 % genom att bakgrundsbruset skattades.
Skillnaden i resultat mellan Non-Confirmed och Confirmed beror på att vi i fallet
Confirmed får ett minst lika bra estimat av SNR efter att ett meddelande skickats på en
frekvens som när en bakgrundsdetektor mäter upp bruset. I fallet Confirmed lär sig således
systemet efterhand vilket SNR som är ”korrekt” och väljer därmed frekvenser som tillåter
en högre datatakt.
Genomförda simuleringar förutsätter att mottagarens bakgrundsbrus är känd hos sändaren
för att den ska kunna göra ett smartare val. För att detta ska vara uppfyllt krävs att varje
nod i ett nät sprider information om sin egen bakgrundsnivå till övriga noder i nätet. Detta
kommer att introducera overhead. I vissa sammanhang kan det finnas noder som enbart är
mottagare och aldrig sänder någon information. För dessa noder blir det mer problematiskt
att sprida information om sin bakgrundsbrusnivå. Ett alternativ till att alla noder
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automatiskt mäter sin bakgrundsbrusnivå är att värdena får justeras efter manuella
mätningar hos alla noder. Nackdelen med detta är att nya interferenser som kan bero på
t.ex. annan geografisk placering i förhållande till när mätningarna genomfördes kan bidra
till att bakgrundsbrusnivån inte längre är korrekt.
Utöver simuleringsarbetet har brusmätningar genomförts på HMS Carlskronas fyra
mottagarantenner samt två sändar-/mottagarantenner för kortvåg. Det insamlade bruset har
inte analyserats färdigt, endast en första kontroll av mätdatat har utförts. Insamlat brus kan
komma att integreras i simuleringen för att sedan ligga till grund för utvecklingen av en
bakgrundsbrusdetektor.
Arbetet inom Arbetspaket 3 kommer att fortsätta nästa år med att förfina simuleringsmodellen bland annat genom att analysera insamlat brus från HMS Carlskrona. Bruset
kommer som tidigare nämnts att ligga till grund för utvecklingen av en detektor och för att
ta reda på skillnader mellan satta tabellvärden för bakgrundsbruset och den uppmätta
nivån. Vidare kommer problemet med att sprida informationen om den lokala
bakgrundsnivån mellan noderna i ett nät att studeras.

2.4

Arbetspaket 4

Som ett led i att kontinuerligt säkerställa projektresultatens relevans och ge direktnytta ges
inom projektets ram expertstöd avseende aktuella robusthetsfrågor för radiosystem på
marina plattformar. Under varje projektår avses 1-2 mindre frågor belysas. För att hitta
lämpliga uppgifter har projektet, genom SSS försorg, fått tillgång till ett stort antal
erfarenhetsrapporter från exempelvis ME01 och ME02 där senaste uppdateringen erhölls i
början av juni 2012. Urvalet av frågor sker sedan genom dialog med marin personal,
referensgruppen och genom kontinuerlig uppföljning av erfarenhetsrapporterna.
Under året har 2011 års uppgift, interferensmätningar på HMS Carlskrona,
slutrapporterats, både som FOI-rapport [5] och som muntlig föredragning inför HKV
PROD MARIN och FMV AK Sjö.
Årets uppgift är att studera behovet av HF-radio på helikopter 15. Under ME02
rapporterades denna helikopter ha problem att på långa avstånd kommunicera med HMS
Carlskrona via VHF-radio (erfarenhetsrapport 2010:1150, Hkp behöver utrustas med HFradio). Detta innebar att helikoptern ibland måste frångå "taktisk" flygning för att stiga upp
till högre höjd och säkerställa samband vilket i sin tur försvårade uppgiftens lösande. I
arbetet har dagens förmågor studerats samt effekten av införande av HF-radio. Inom
ramen för studien har dock ingen studie av realiserbarheten av HF på helikopter 15 utförts.
Arbetet har genomförts med stöd från SSS, 3. Sjöstridflottiljen och Helikopterflottiljerna i
Ronneby och på Malmen.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att förbindelseavståndet utöver de vanliga
begränsningsfaktorerna såsom antennhöjd, effekt, antennvinst mm även påverkas av
störningsmiljön ombord på HMS Carlskrona [5]. Huruvida störningar finns även på
helikoptersidan framgår inte av denna korta studie då inga mätningar på helikopter
genomförts. Om mätdata (på VHF-bandet) finns tillgängliga från andra studier skulle
dessa data kunna bidra till att förbättra resultatets relevans ytterligare. Kortvåg skulle ge
betydligt ökad räckvidd men framförallt ett samband som fungerar oavsett vilken höjd
helikoptern flyger på. Ett betydande problem för ett eventuellt införande av kortvåg på
HKP 15 är avsaknaden av en lämplig antenn på de helikoptrar som FM förfogar över.
Tillverkaren av helikoptern erbjuder dock en sådan antenn. Om det är möjligt att
uppgradera befintliga helikoptrar med denna antenn har dock inte kontrollerats inom
ramen för studien.
En rapportering med utförligare beskrivning av genomförda studier och resultat från dessa
beräknas vara klar till årsskiftet 2012/2013.
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Ur projektets synvinkel har verksamheten inom arbetspaketet skapat mycket goda
förutsättningar för projektgruppen att få en god bild av hur robustheten på flera svenska
fartyg ser ut och hur personalen arbetar med systemen. Detta måste betraktas som en
synnerligen nödvändig ingrediens i vår forskningsverksamhet med målet att stärka
robustheten hos systemen.

2.5

Arbetspaket 5

Under hösten 2012 anordnade projektet sin andra workshop med titeln ”Robust trådlös
kommunikation inom Marinen – utmaningar och möjligheter”. HKV PROD MARIN stod
som formell värd och workshopen genomfördes 1-2 oktober på Marinbasen i Karlskrona.
Vid workshopen presenterades och diskuterades pågående forskning med fokus på robust
kommunikation för marina internationella operationer.
Målet med workshopen är att skapa ett forum för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan forskning och specifika marinoperativa behov avseende transmissions- och
kommunikationslösningar. Där ingår också att tydliggöra resultat från FOI-forskning och
att öka forskningens relevans genom dialog och återmatning. Tanken är att workshopen
skall vara årligen återkommande (typiskt runt vecka 40) och en förhoppning är att
workshopen skall drivas vidare även när projekt ROAM avlutats.
Workshopen bestod även denna gång av två delar:
•

Presentationer av FOIs forskning med fokus på robust trådlös kommunikation för
marina internationella operationer.

•

Paneldebatt där aktuella problem och möjligheter presenterades och diskuterades.

Workshopen anordnades även i år som ett samarbete mellan HKV PROD MARIN, SSS
och FOI. Formell inbjudan från HKV PROD MARIN skickades under våren ut till berörda
organisationer och denna inbjudan följdes sedan upp med en individuell inbjudan från FOI
till drygt tvåhundra personer.
Totalt samlade Workshopen 79 deltagare från bland annat HKV PROD MARIN, HKV
PROD LEDUND, FMV AK Sjö, FMV AK LED, Marinens radio, Sjöstridsskolan, FMTM,
FMTS, LedR, tredje och fjärde Sjöstridsflottiljerna samt från första Ubåtsflottiljen och
FOI.
Årets seminarier omfattade följande presentationer;


Större kapacitet på HF – standarder och mätningar



HF2000 i marinen - myter och möjligheter



Interferensbaserat frekvensval på HF



Värdering av Satkombortfall på HMS CKR



Slutrapportering av VHF-störningsmätningar HMS CKR – åtgärdsförslag



Ubåtskommunikation VLF/LF



Ny StriRadio på fartyg (FMV)

Paneldebatterna leddes av Lars Gryzelius (HKV PROD MARIN). Paneldeltagare i övrigt
var; Peter Stenumgaard (FOI), Gunnar Markusson (HKV PRODLEDUND VPI) och
Eleonor Wiklund (SSS). Följande debattämnen avhandlades denna gång:


Hur klarar vi oss om satkom faller ifrån under en insats?



Behöver vi störtåliga system (mot avsiktlig störning)?



Ett nytt Arktis – Hur påverkar det vårt marina kommunikationsbehov på sikt?



Utbildning samband – finns det behov som behöver ges utökat utrymme?
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FOI har även denna gång fått mycket positiva omdömen om workshopen från deltagarna,
dels över att FOI arrangerat denna träff och dels genom att kunna visa vilken direkt nytta
FOIs forskning gör inom området.
Erfarenheterna från workshopen finns redovisat i FOI-Memo [6].

2.6

Arbetspaket 6

Detta omfattar en förstudie kring effekter av tjänsteöverskridande transmission,
innefattande graceful degradation och prioritetsfunktioner. Erfarenheter från mätningar på
HMS Carlskrona visar på att störningar, antennplaceringar och ett stelt frekvensval leder
till allvarliga begränsningar och försämrade räckvidder. Tjänsteöverskridande transmission
skulle kunna vara ett sätt att minska dessa begränsningar. Studien initierades under 2011
men har med stöd av referensgruppen under året prioriterats ned och lagts på is till förmån
för värdering (AP2) och frekvensvalsarbete (AP3). Delar av detta arbetspaket berörs i
övriga arbetspaket under 2012/2013.

2.7

Genomförd rapportering och leveranser under
2012

Leverans per 2012-06-30:


Statusrapport i form av FOI-Memo, [7].

Leverans per 2011-12-31:


Värdering av trådlös kommunikation på marin enhet i internationell miljö, FOIrapport, [3].



Genomförd Workshop, redovisas som FOI-Memo, [6].



Årsrapport (denna rapport).

Projektet och dess inriktning har presenterats för C HKV PROD MARIN och C MTS/M5
samt under ett FOI-besök vid SPAWAR i San Diego.
I övrigt har resultat från projektet föredragits vid FMV-FOI Tekniksamordningsdagar,
inför Försvarsmaktens Frekvensarbetsgrupp (FM FAG), referensgruppen med flera.

2.8

Planerad verksamhet under 2013

Nedanstående mycket översiktliga plan är preliminär men speglar ambitionen för projekt
ROAM under slutåret 2013.
AP1 kommer att göras om till ett arbetspaket för spridning av resultatet främst från AP3
men även AP2 och AP4. Målsättningen är att sprida resultaten till en bred publik, allt ifrån
marinförband, HKV, FMV, till standardiseringsorgan och forskargrupper.
Inom AP 2 kommer en tekniklösning att studeras och värderas med stöd av COATmetoden och etablerade scenarier/typfall (projektleverans Q4, FOI rapport).
Inom AP 3 ”Studier av optimalt utnyttjande av tillgängligt frekvensspektrum, främst på
HF” kommer störningsmiljön på HF-bandet att undersökas. Vi kommer också att
undersöka hur störningsmiljön bör mätas och hur information om störningsmiljön bör
användas för att förbättra kommunikationen på dagens 3 kHz kanaler och framtida bredare
HF-kanaler (WideBand HF, WBHF).
År 2013 kommer ett nytt fall att behandlas i AP 4, ”Direktstöd i form av expertutlåtanden,
granskning av underlag mm”. Valet kommer att baseras på erfarenhetsrapporter, intervjuer
och diskussion med referensgrupp mfl (projektleverans Q3, FOI rapport).
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Under hösten genomförs workshop nummer tre inom ramen för ROAM. Första
planeringssteget togs vid referensgruppsmöte 3 i november 2012. Preliminär
inbjudan/program beräknas komma ut under april 2013 (projektleverans Q4, FOI memo,
”Erfarenheter från genomförd workshop”).
Utöver detta levereras en statusrapport Q2 (FOI memo) samt ROAM slutrapport Q4 (FOI
rapport).
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