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Abstract 

Within the military there is great need for reliable communication between 
vehicles. During the planning and construction of a military RIB, Rigid-hulled 
Inflatable Boat, it is important to design an efficient antenna system that does 
not deteriorate out of disorder. It must also be ensured that the antennas 
transmitted power does not stay in the RIB boat. We have been given 
assignment to model and simulate a proposed antenna system and assess 
which tool is best suitable for the task. To analyze the antenna system we will 
look at the radiated electrical field together with the reflection- and EMC 
properties. The tool that we choose to use is a software called EMPro 
produced by Keysight Technologies. In this program we will create 3D-
structures for each individual object, the boat, the three antennas and the 
seawater. It’s also important to include each objects properties concerning 
material, so that they correctly reflect the reality. We are covering a broad 
spectrum with our antennas reaching from 1.6-30MHz, 30-88MHz and 100-
512MHz. The resulting simulation verifies that electromagnetic field would be 
powerful enough and that the antennas would not affect each other with the 
proposed placement. We could also confirm that our antennas reflected an 
inordinate amount of power but with cause that our models were not an exact 
replica of the antenna. The software EMPro is a suitable tool for this kind of 
projects concerning modeling and simulating antenna systems. 
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Sammanfattning 

Inom militären finns stort behov av pålitlig kommunikation mellan fordon. 
Vid konstruktion av ett småfartyg i militärt- och bevakningssyfte är det viktigt 
att designa ett välfungerande antennsystem som inte försämras utav 
störningar, det ska även ses till att antennernas utsända effekt inte fastnar i 
småfartyget. Vi har fått en ritning av hur antennplaceringen är planerad, 
denna rapport går ut på att verifiera dess funktionalitet samt hitta en 
mjukvara som kan användas för att verifiera olika antennsystem. För att 
bedöma antennsystemet kommer denna rapport att undersöka att dess 
elektriska fält samt reflektions- och EMC egenskaper, en uppgift som kan 
lösas med programvaran EMPro (Keysight). I programvaran skapas en 3D-
struktur som innehåller småfartyget, dess 3 stycken antenner samt 
omfattande havsvatten. Här tas hänsyn till objektens materialegenskaper, 
antennernas jordning samt de frekvenser antennerna arbetar på, 1.6-30MHz, 
30-88MHz samt 100-512MHz. Simulering av systemet gav positiva resultat 
kring antennsystemets elektromagnetiskafält, antennerna kommer inte heller 
att störa varandra. Antennerna som vi har modellerat reflekterar orimligt 
mycket effekt, detta bortser vi från då vi inte haft tillgång till exakt avbildning 
av antennerna. EMPro är ett verktyg som är lämpligt att använda i detta samt 
liknande projekt. Dock krävs det att en kraftig dator finns tillgänglig då 
simuleringar av stora antennsystem baseras på stora uträkningar, som 
generellt tar lång tid. 
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1 Introduktion 

Vid konstruktion av nya system så är det viktigt att dessa är optimerade till 
önskad effekt för att undvika onödiga kostnader. Ett bra sätt att optimera 
radiosystem är att redan innan konstruktionen är byggd, simulera hela 
systemet och därmed undersöka att man får önskad utsänd effekt. Då detta 
arbete behandlar konstruktionen av ett multiantennsystem på ett fartyg som 
eventuellt kommer att påverka sig själv så är en noggrann analys av systemet 
viktig då varje antenn måste placeras så att den inte påverkas av resten av 
systemet. Genom att simulera systemets egenskaper så kommer vi kunna 
betrakta både S- och reflektionsparametrar samt de utstrålade elektriska och 
fälten för att analysera och försöka lösa de problem som uppstår och minska 
interferensen i hela systemet. I rapporten så kommer vi ta upp modellering, 
simulering och resultat direkt relaterat till den RIB-båt som försvaret ska 
producera. 

1.1 Bakgrund 

På mindre fartyg som är avsedda för militärt- alternativt bevakningsändamål 
finns det behov att använda flera olika radiosystem anslutna till separata 
antennsystem. Frekvensband från 1 MHz till 1 GHz ingår, dvs. allt från kortvåg 
upp till de nedre mobilbanden såsom GSM, 3G och LTE[1]. Vid design av 
dessa mindre fartyg placeras ofta dessa antennsystem nära varandra vilket 
orsakar störningar som försämrar kommunikationsmöjligheten mellan 
sändare och mottagare. Vid tidigare konstruktioner av antennsystem på 
mindre fartyg har det även visat sig att effekt lätt reflekteras tillbaks in i 
fartyget. 

1.1.1 Företaget Teleanalys  

Teleanalys är ett företag som länge har arbetat med olika projekt för försvaret 
såsom radiosystem på fordon av olika slag. Teleanalys har i dessa projekt 
argumenterat för och designat det multiantennsystem som funnits för-
placerat på färdigkonstruerade småfartyg, de har då haft begränsade 
möjligheter för omplacering av antenner. I det projekt som vi är en del utav i 
detta examensarbete får företaget en chans att från start vara med och 
påverka hur fartyget ska konstrueras för att få ett hållbart radiosystem. 
Huvudproblemet här är att fartyget i detta projekt är för litet för att på ett 
smidigt sätt härbärgera alla antenner på ”skolbokvis” utan att de stör 
varandra. 

1.1.2 Tidigare arbeten 

Vi har studerat artikeln ”A strategy for modelling onboard radio systems”[2] 
som är skriven av Eskil Bendz. Han skriver direkt i sammanfattningen att vid 
planering och konstruktion av ett nytt radiosystem så är det viktigt att man 
gör en bra simulering och analys så att man kan optimera systemets prestanda 
innan konstruktion. Detta då man inte ska behöva rätta till fel eller konstruera 
om hela systemet då detta kan resultera i höga kostnader. Han påminner 
också att radiosystem med antenner som arbetar på högfrekventa nivåer, 
måste tas extra hänsyn till då strålningen kan vara farlig. Hans projekt är likt 
vårt då han vill simulera ett radiosystem på ett fartyg och kontrollera så att 
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systemet fungerar som det ska. Han har valt att simulera i programmet 
CST[3]. När vi började vårt projekt så var det också det 
simuleringsprogrammet som vi tänkte använda men efter en diskussion med 
Teleanalys så fick vi tips att ta kontakt med Keysight och använda deras 
program EMPro. Programmen är väldigt lika, båda klarar av att hantera 3D 
modeller och göra beräkningar på de utstrålade magnetiska och elektriska 
fälten. Bendz modell föreställer ett 3D fartyg som är 35m lång och med ett 
skrov som inte är gjort av metall. Han har valt att ta med de essentiella 
delarna i modellen som kommer att vara ledande som motorer och avgasrör, 
då dessa påverkar det elektromagnetiska fältet. För att få en verklighetstrogen 
modell har han även valt att inkludera vatten runt skrovet. I rapporter väljer 
han även att gå igenom antennavstämningsenheten som matchar sändarens 
impedans med antennens. Istället för att ha med hela frekvensbandet så har 
han valt att undersöka valda parametrar för två fasta frekvenser, 4,5 MHz och 
8,5 MHz. Med en utsänd effekt på 1W och en spröt antenn på 8m så får han 
fram S11 (koefficient för antenn, se kapitel 2.2 S-parametern) och både det 
elektriska och magnetiska fältet för de valda frekvenserna. Hans resultat är att 
vid 4,5 MHz så blir S11 0 och detta betyder att det mesta av den utsända 
effekten kommer att reflekteras tillbaka till sändaren. Detta gav slutsatsen att 
en ATU (antennavstämningsenhet) kommer att vara nödvändig för att 
optimera systemet. Vid simuleringen av det elektriska och magnetiska fältet så 
har Bendz satt effekten på 400W. Resultatet blir att fältet har utslag runt 
antenn och runt det metallstaket som sitter runt fartyget. Han har även en 
jämförelse mellan en verklig mätning av fälten mot de simulerade fälten. Man 
ser klart att de simulerade värdarna är högre än de praktiska men med en 
någorlunda stabil skillnad. Slutsatsen som han fick var att fälten som han 
simulerade stämde överens med de verkliga fälten fast med en 10 gånger 
större ökning. Bendz antog att anledningen till att S11 var så lätt att påverka 
var på grund utav jordningen och en mera optimerad jordning skulle förbättra 
detta värde. Mätningarna som görs i rapporten saknar också mycket 
beskrivning och kan inte återskapas själva. Detta gör att vi inte kan utnyttja 
mycket av den information som finns i denna rapport. Men rapporten ger oss 
även klara tecken att en simulering reflekterar verkligheten och kan förbättra 
slutresultatet om en optimering av systemet görs innan produktionen av 
fartyget. 

1.2 Problem 

Då Teleanalys länge har arbetat med antennsystem och hur dessa system ska 
konstrueras vill de utöka sina kunskaper för att få starkare argument kring 
deras hantering och placering. Teleanalys saknar idag dessa kunskaper och 
letar efter en programvara som kan hjälpa dem med det här.  
 

1.3 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte är att undersöka och arbeta fram en vetenskaplig 
lösning för effektiv analys av Teleanalys förslagna antennplacering. Rapporten 
kommer att täcka de metoder som vi kommer att använda oss utav och en 
analys av resultatet av problemlösningen. Genom att avbilda en modell så kan 
vi använda den i simuleringar och därmed bekräfta den föreslagna 
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antennplaceringen. Ett lyckat resultat kommer att vara en simulering där den 
utsända effekten ifrån antennerna resulterar i önskad räckvidd och riktning.  

1.3.1 Syfte och mål ifrån Teleanalys 

Teleanalys hade ett grundkrav att simuleringen skulle fokusera på hela 
systemet i en verklighetstrogen miljö, det vill säga antennsystemet på ett 
militärt fartyg som omringas utav havsvatten. Sedan intresseras Teleanalys av 
en hel simuleringsrunda som omfattar alla tre antenner och hur de påverkas i 
dess miljö. Simuleringsrundan ska redovisas i form av ett antal parametrar 
och diagram (S-parameter, reflektionskoefficient, VSWR samt elektrisk fält). 
Då Teleanalys aldrig har testat att simulera ett antennsystem är de förberedda 
på avvikande resultat. De har format detta examensarbete för att se hur 
modellering och simuleringar går till, samt hur givande dess resultat är. Detta 
kommer ge en grund för fortsatta arbeten inom modellering och simuleringar 
för framtida system. Då simuleringar för detta projekt förväntas ta lång tid 
kan man i ett senare skede via flera simuleringsrundor iterera sig fram till allt 
bättre resultat, detta senare skede kommer dock inte innefattas under detta 
examensarbete. 

1.3.2 Frågeställning 

Hur kommer föreslagen antennplacerings reflektionsegenskaper samt EMC-
egenskaper se ut?  
Hur utbreder sig det elektiskta fältet ifrån varje antenn? 
Är programvaran EMPro ett lämpligt verktyg för att analysera antennsystem 
placerade på större objekt som ett småfartyg? 

1.3.3 Fördelar, etik och hållbarhet 

Eftersom att vi har blivit anlitade av företaget Teleanalys så är det de som vi 
vill skapa en gynnsam lösning åt. En gynnsam lösning på problemet kommer 
att ge dem en matematisk faktagrund att använda som argument för annan 
antennplacering i framtiden. Just nu arbetar de mest med arbetserfarenheter 
och en simulering och analys skulle hjälpa dem att ifrågasätta olika lösningar 
på liknande problem. 
 
Vi har löst sekretess diskussionen i detta projekt med företagen som vi har 
arbetat med det här examensarbetet. Varken Teleanalys eller Keysight hade 
någon information som vi behöver ta hänsyn till. 
 
Ett väl designat antennsystem är avgörande för att erhålla pålitlig 
radiokommunikation. Då det även finns risk att vårt system kan användas i 
strid så kan ett optimerat system rädda liv.  
 

1.4 Metod/Metodologi 

För att uppnå önskat mål så kommer vi att skapa en modell av den RIB-båt 
som försvaret ska producera i programmet EMPro ifrån ritningar och CAD-
filer. Vi kommer även att modellera de antenner som Teleanalys vill placera på 
fartyget i programmet och placera dem på fartyget med hjälp av experter ifrån 
företaget. Därefter så kommer vi att simulera antennerna och undersöka 
utsänd effekt samt analysera resultaten ifrån simulationerna. Analysen 



 
 

4 
 

kommer att granskas tillsammans med Teleanalys och besvara vår 
frågeställning. För att på djupet analysera antennsystemet på småfartyget som 
är i fokus i detta projekt presenteras följande problem: 
 

 Modellering av småfartyget med rätta mått och materialegenskaper. 

 Modellering av antenner som finns på småfartyget med korrekta 
elektromagnetiska egenskaper. 

 Simulering kring hur elektromagnetiska signaler utbreder sig på 
småfartyget för respektive antenn. 

 Analys av resultat och dra slutsatser om hur föreslagen antennplacering 
kan påverka elektromagnetiska signalers utbredning. 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom att vi inte har förkunskaper i verktyget EMPro och inte heller en 3D 
CAD av fartyget så kommer vi att göra en grundläggande modell av fartyget. 
Vi kommer endast att analysera de antenner som företaget Teleanalys har valt 
att utrusta fartyget med om inte anledning för byte kommer upp. 
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2 Teori 

Vi har under 4 veckor haft en förstudie som i första hand gick ut på att hitta 
ett lämpligt program att använda till våra simuleringar. Det finns många 
program ute på marknaden som gör samma sak. Ett problem med dessa 
program är att de kräver dyra licensnycklar. Teleanalys refererade oss till 
företaget Keysight och efter att vi har utnyttjat ett samarbete mellan Keysight 
och KTH så lyckades vi få temporära licensnycklar till programmet EMPro 
kostnadsfritt. Nästa del av förundersökningen var att studera liknande projekt 
för att dra slutsatser innan vi startade vårt projekt. Vi hittade en artikel som 
hade gjort en enklare analys av en antenn på ett fartyg.  

2.1 S-parametern 

S-parameter står för spridningsmatris och är en familj av andra parametrar 
som till exempel Y-, Z- och H-parametrar[4]. Det som gör S-parametern 
specifik är att det är matematisk konstruktion som kvantifierar hur 
radiofrekvensenergi fortplantar sig genom nätverk. Det är tack vare S-
parametern som vi kan undersöka komplicerade nätverk och beskriva 
egenskaperna för hur en RF signal beter sig i en svart låda. En RF signal 
reflekteras tillbaka, sprider sig, förstärks, omvandlas till värme och 
elektromagnetisk strålning. S-parametern representeras med en matris med 
N2 koefficienter för varje N ingång. Varje koefficient motsvarar en väg genom 
nätet ifrån port till port. När vi studerar S-parametern är vi ofta endast 
intresserade av magnituden då det är den som beskriver vinsten eller förlusten 
i nätverket. Om man ska förklara den komplexa S-parametern med lätta ord 
så är det effekten ut kontra effekten in. En S-parameter benämns S-xy och 
förklarar kvoten mellan effekten från port y till port x. Detta innebär att s-
parametern S-xx förklarar kvoten mellan effekten ut ifrån port x in till port x 
och ger oss reflektionskoefficient för port x (se reflektionskoefficient kap 2.3). 
Eftersom ingen antenn på vårt fartyg arbetar på samma frekvenser så ger S-
parametern S-xy oss hur mycket störningar port x tar emot från port y. 
 

2.2 Antennanpassning 

Antennanpassning är viktigt vid modellering av antenner. Det handlar om att 
effektivisera antennen så att effekten går ut ur antennen och inte reflekteras 
tillbaka. När effekten reflekteras uppstår det ett stående våg förhållande. När 
vågen går mellan en koaxialkabel och antennen så sker en missanpassning då 
ledningarna har olika impedanser. Med en koaxialkabel med 50 Ω impedans 
och antennen med 75 Ω så får vi ett stående våg förhållande på 1,5. Vid 
bredbandiga antenner kan detta förhållande försämras och kan då rättas till 
av en ATU, antennavstämningsenhet eller matchbox, som ser till att antennen 
alltid är anpassad till sändaren. [5] 
 

2.3 Reflektionskoefficient 

 
Reflektionskoefficient ger oss en bild av hur mycket de utsända 
elektromagnetiska vågorna som reflekteras tillbaks till antennen[6].  Detta 
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upptäcks som en diskontinuitet i överföringsledningen från 
sändande/mottagande radio till antenn. För att räkna ut 
reflektionskoefficienten Γ undersöker man förhållandet i elektriska fältet 
mellan reflekterad våg Ε- och utsänd våg Ε+. Den kan även beräknas med 
impedanserna på signalkällan Z0 samt antennens impedans Z𝐿[7]. 
 

Γ =
Ε−

Ε+       (1) 

Γ =
Z𝐿−Z0

Z𝐿+Z0
        (2) 

 
Här noterar vi med grund på examensarbetets bakgrund att Teleanalys har 
erfarenheter i tidigare projekt att all effekt från antenner på stridsfartyg har 
hamnat i fartyget. Därför är vi intresserade av hur stor reflektionskoefficient 
var och en av antennerna på fartyget har.  Ett högt värde på 
reflektionskoefficienten innebär att mycket effekt reflekteras tillbaks i 
fartyget. 

2.4 VSWR 

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) är en parameter som beskriver hur väl 
antennens impedans matchar överföringsledningens impedans. Vid dålig 
impedans-matchning mellan antenn och överföringsledning kommer 
antennen inte att utstråla någon ström. VSWR är ett reellt tal som alltid är 
större än- eller lika med 1. Ju högre värde på VSWR desto större 
missmatchning på impedanserna. Ett VSWR värde på 1 motsvarar alltså en 
antenn som har exakt samma impedans som överföringsledningen från radio 
till antenn. För att beräkna VSWR använder man sig utav 
reflektionskoefficienten Γ[8]. 
 

𝑉𝑆𝑊𝑅 =
1+|𝛤|

1−|𝛤|
     (3) 

 
Formel 3 visar oss att ifall reflektionskoefficienten går mot värdet 1 så går 
värdet på VSWR mot oändligheten. Eftersom låga värden på VSWR innebär 
en bra impedans-matchning så vill vi ha ett lågt värde på 
reflektionskoefficienten. 
 

2.5 Elektriska fält 

Ett elektriskt fält kan definieras som den elektriska kraft som påverkar en 
positiv eller negativ laddning[9]. Det elektriska fältet kan beskrivas som ett 
vektorfält, vi menar då att i en given punkt i fältet finns det en riktning med en 
viss elektrisk kraft. Placerar man en positiv testladdning i en given punkt i 
elektriska fältet så kommer riktningen av kraften som påverkar denna 
testladdning att definiera fältets riktning i denna punkt. Det elektriska fältet 
mäts i V/m (volt per meter). 
Det elektriska fältet kan beräknas genom kvoten mellan den elektriska kraften 
F och den elektriska laddningen i punkten q. 
 

𝐸 =
𝐹

𝑞
     (4) 
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2.6 Antennstyrka och räckvidd 

 
Det elektriska fältet som skapas av antennerna minskar med avstånd. För att 
utföra beräkningar på hur fältstyrkan minskar kan vi ifrån våra simuleringar 
ta en referenspunkt där vi ser hur starkt det elektriska fältet Eref är vid 
avståndet dref från respektive antenn. Det elektriska fältet varierar med 
frekvens och mäts i programvaran EMPro i V/m. Eftersom spänning avtar 
linjärt över avstånd har vi kommit fram till följande formel för att beräkna hur 
fältstyrkan E avtar över avståndet d[10]. 
 

𝐸 =
1

𝑑
∗ 𝑑𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝐸𝑟𝑒𝑓      (5) 

 

2.7 Programvaran EMPro 

EMPro står för ”Electromagnetic professional”[12] och är tillverkat av 
Keysight. Keysight har i samarbete med KTH gett oss temporära licenser samt 
genomgång av programvaran EMPro. I programmet utför man 3D analyser av 
elektromagnetiskavågor från IC-paket såsom PCB kopplingar samt antenner. 
Programmet tillåter även användaren att skapa 3D komponenter som kan 
simuleras med egenskaper från 2D kretskort layouts och scheman skapade i 
tillhörande programmet ADS. Dessa RF komponenter simuleras i en miljö 
med godtyckliga 3D strukturer som kan skapas i EMPro. Dessa 3D strukturer 
som i vårt fall ska representera småfartyget, havsvattnet och antennerna kan 
importeras som CAD-fil till programvaran. Programmet ger möjlighet att 
länka 3D strukturen till vilket material alla delar är uppbyggda utav. Dessa 
material har specifika elektromagnetiska egenskaper som tas till hänsyn vid 
simulering. För att behandla materialegenskaper tar programvaran hänsyn till 
materialets följande tre parametrar: 
 

 permeabilitet : förmågan för ett material att skapa ett magnetiskt fält i 
sig själv[13]. 

 permittivitet: anger hur elektriska fält påverkas samt påverkar material 
som inte leder elektrisk ström[13]. 

 resitivitet: hur väl ett material leder ström[13]. 
 
EMPro definierar modellen som ska simuleras i flera mindre delar, en så 
kallad Mesh-struktur, dessa delar analyseras beroende på dess material och 
berättar hur elektromagnetiska vågor beter sig genom hela Mesh strukturen. 
En finare Mesh-struktur ger bättre simuleringsresultat men tar längre tid att 
simulera. EMPro stödjer även simuleringar i tidsdomänen (FDTD, Finite 
Difference Time Domain) samt frekvensdomänen (FEM, Finite Element 
Method). Dessa två metoder använder olika beräkningsmetoder för att 
modellera hur olika strukturer påverkar elektromagnetiska fält. De har därför 
olika beräkningstider och noggrannheter. 

2.7.1 Maxwells ekvationer 

Programmet EMPro som vi använder för att simulera använder sig av 
Maxwells ekvationer för att beräkna det elektriska och magnetiska fälten som 
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skapas av de antenner som vi testar[11]. Maxwells ekvationer som också kallas 
Maxwells elektromagnetiska ekvationer är fyra stycken partiella 
differentialekvationer. Dessa ekvationer förklarar på ett klart sätt hur 
elektromagnetism beter sig.  

∇ ∙ 𝐷 =  𝜌𝑓      (6) 

          ∇ ∙ 𝐵 =  0      (7) 

∇ ∙ 𝐸 = − 
𝛿𝐵

𝛿𝑡
      (8) 

∇ ∙ 𝐻 =  𝐽𝑓 +
𝛿𝐵

𝛿𝑡
     (9) 

 
D = Elektrisk flödestäthet [As/m2 ] 
B = Magnetisk flödestäthet [Vs/m2]  

E = Elektrisk fältstyrka [V/m] 
H = Magnetisk fältstyrka [A/m] 

J = Strömtäthet [A/m2] 

 
Gauss lag är den första ekvationen som beskriver sambandet mellan elektriska 
laddningar och elektiska fält. Den andra ekvationen beskriver magnetiska 
monopoler, som säger att det inte finns några magnetiska laddningar. Den 
tredje ekvationen beskriver induktion. Induktion betyder att elektrisk ström 
alstras vid variation av magnetiskt fält. Den kallas också Faradays 
induktionslag. Den sista ekvationen är Ampéres lag med Maxwells korrigering 
som beskriver hur magnetiska fält alstras av elektisk ström och elektriska fält.  
De beskrivs även ofta i integralform: 
 

∮ 𝐷
 

𝑆
∙ 𝑑𝑠 =  ∫ 𝜌𝑓

 

𝑉
𝑑𝑣               (10) 

∮ 𝐵
 

𝑆
∙ 𝑑𝑠 =  0                (11) 

∮ 𝐸
 

𝐶
∙ 𝑑𝑙 = − ∫

𝛿𝐵

𝛿𝑡

 

𝑆
∙ 𝑑𝑠              (12) 

    ∮ 𝐻
 

𝐶
∙ 𝑑𝑙 =  ∫ 𝐽𝑓

 

𝑆
∙ 𝑑𝑠 + ∫

𝛿𝐵

𝛿𝑡

 

𝑆
∙ 𝑑𝑠             (13) 

 
När fälten går över mellan två medium så används dessa randvärdesvillkor: 
 

�̂� ∙ (𝐷2 − 𝐷1) = 𝜎𝑓                (14) 

�̂� ∙ (𝐸2 − 𝐸1) = 0 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐸2𝑡 = 𝐸1𝑡                      (15) 
�̂� ∙ (𝐵2 − 𝐵1) = 0                    (16) 
�̂� ∙ (𝐻2 − 𝐻1) = 𝐾𝑓 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐻2𝑇 − 𝐻1𝑇 = 𝐾𝑓 × �̂�            (17) 

 
I linjära medier så gäller superpositionsprincipen. Om två eller fler 
elektromagnetiskafält är lösningar till Maxwells ekvationer så kan summan av 
lösningarna adderas till en lösning till Maxwells ekvationer.  
 

𝐷 = 𝜖𝐸               (18) 
𝐵 = 𝜇𝐻               (19) 

 
I linjära medier så kan även Maxwells ekvationer skrivas om då 
permittiviteten ε och permeabiliteten μ är konstanta. 
 

∇ ∙ 𝐸 =  
𝜌

𝜖
                   (20) 

∇ ∙ 𝐵 =  0                 (21) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Permittivitet
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∇ × 𝐸 = − 
𝛿𝐵

𝛿𝑡
               (22) 

∇ × 𝐵 =  𝜇𝐽 + 𝜇𝜖
𝛿𝐸

𝛿𝑡
              (23) 

 

2.7.2 FDTD 

”Finite Difference Time Domain” kan beskrivas som en numerisk analys 
teknik som med rutnätsbaserade finita differentialekvationer (från Maxwells 
ekvationer, se kapitel 2.7) hittar approximativa lösningar för dess tillhörande 
system[14]. Programvaran använder vid FDTD simuleringar Maxwells curl 
ekvationer (Se Formel 22 & 23), dessa expanderas och använder för varje 
mesh-bit dess permittivitet och permabilitet för att beräkna elektriska och 
magnetiska fältstyrkor[15].  Då denna metod är i tidsdomänen kan endast en 
simulering användas för att analysera ett brett frekvensområde och behandla 
olinjära materialegenskaper på ett verklighetstroget sätt.  
 

2.7.3 FEM 

”Finite Element Method” hittar en lösning på Maxwells ekvationer för endast 
en frekvens. Denna metod ger tillgång att simulera flera portar (antenner) 
samtidigt. Mesh-strukturen definieras här beroende på vart signal-energin är 
som starkast. Dess 3D geometri bildas som tetraeder[12]. FEM löser maxwells 
ekvationer för diskreta frekvenser(För mer information kring hur FEM 
använder Maxwells ekvationer, se [15]). 
 
Då FDTD är bäst lämpad för analys av system med antenner samt 
prestandaeffektivt vid simulering av stora modeller såsom vårt system, 
kommer vi använda denna metod vid simulering.[16] 

2.8 Antenner 

På RIB-båten så kommer vi att placera tre antenner. Antenneras frekvenser 
kommer att gå ifrån 1.6MHz - 512MHz. En antenn omvandlar effekt till 
radiovågor vid sändning och tvärtom vid mottagning. Vid kommunikation på 
avstånd så är antenner använda till nästan allt. Till all typ av utrustning som 
använder radio så är antenner en av de viktigaste delarna. RIB-båten kommer 
att använda radio för att kommunicera med andra båtar, land, flyg och 
satelliter. Den antenn typ som vi kommer att behöva är då 
rundstrålandeantenner för att motagare och sändare kommer att kunna vara 
runt hela fartyget.  

2.8.1 HF1630/4 

Denna antenn är en 4m lång sprötantenn som kommer att användas till 
kortvågsradion och använder frekvenser mellan 1.6 - 30 MHz, som är på HF 

bandet. Antennen är gjord utav fiberglas med en kärna av mässing. Eftersom 
databladet ej specificerar matningsspänning har vi vid simulering använt 1 
V.[17] 

2.8.2 VHF3088 
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Denna antenn är en 3,3m lång dipolantenn och sänder på frekvenser mellan 
30 - 88MHz, som är VHF bandet.  Eftersom databladet ej specificerar 
matningsspänning har vi vid simulering använt 2,8V.[18] 

2.8.3 VHF/UHF100512 

Denna antenn är 1,25m lång dipolantenn som sänder på frekvenser mellan 
100 - 512 MHz, som är på både VHF och UHF bandet. Eftersom databladet ej 
specificerar matningsspänning har vi vid simulering använt 1 V.[19] 
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3 Metod 

För att få de resultat vi behövde för att besvara vår frågeställning så behövde 
vi modellera och simulera fartyget samt de antenner Teleanalys bestämt. Vi 
valde att modellera och simulera i programmet EMPro då vi tillsammans med 
företaget var intresserade ifall det skulle vara ett lämpligt verktyg att använde 
till den här typen av analys. Vi valde även att simulera med 
simuleringsmetoden FDTD då det gav oss möjligheten att simulera flera 
frekvenser samtidigt och arbetade ständigt för kvalitativa resultat. Detta 
gjorde att simuleringstiden blev hög då vi hade en fin Mesh, se 2.6 
Programvaran EMPro. Under examensarbetes gång fick vi aldrig tillgång till 
exakta ritningar av antennerna, vi har därför tillsammans med Teleanalys 
försökt återskapa antennerna med hjälp av datablad. Detta gör det omöjligt 
för oss att göra en exakt avstämning av antennerna och kommer att försämra 
våra simuleringsresultat. Simulering och verklighet hänger inte ihop, den 
dåliga anpassningen av antennerna skulle i verkligheten leda till ett obrukbart 
system. När vi simulerar dessa antenner kommer de fortfarande ge oss dess 
tre-dimensionella riktningsdiagram som går att studera. Våra antenner är 
alltså inte helt avstämda men vi kommer fortfarande att kunna simulera hur 
dess energifält brer ut sig över fartyget, vilket intresserar Teleanalys. Vi har 
med Teleanalys valt att gå vidare med analysen av dessa förenklade modeller, 
väl medvetna om att en ”full” anpassning inte kommer att erhållas. 
 

3.1 Modellering 

Från Teleanalys fick vi ritningar på fartygets nuvarande modell, tillsammans 
med ritningarna skickade de även en CAD-fil över fartyget. CAD, Computer-
aided design är en digital design av en ritning eller arkitektur[20], i vårt fall 
utav fartyget. CAD-filen innehöll en 2D ritning utav fartyget där vi med hjälp 
av programvaran Autocad kunde få exakta mått på fartyget för att sedan 
avbilda en 3D modell i EMPro[21].  
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Fartyget är 12 meter lång och 3.41 meter bred. Höjden från skrovet till 
antennplattformen är 3.47 meter högt. 
 
 
 

3.1.1 Avgränsningar i modellering 

Eftersom ritningarna enligt Figur 1 inte ger oss en perfekt bild över alla delar 
av fartyget fick vi göra vissa avgränsningar i den 3D bild som vi skulle avbilda. 
Vi kunde till exempel inte göra en exakt djupbedömning på fartyget, vi kunde 
inte se hur djupt ner golvet på fartyget är i förhållande till andra objekt. Vi 
kunde därför inte bedöma exakt hur höga stolarna, bakboxen samt 
antennmasten var. Vi fick här göra rimliga antaganden. Ritningarna gav oss 
inte heller en exakt bild över hur antennplattformen såg ut. 
Att göra en exakt 3D avbildning av fartyget skulle ta för lång tid för detta 
projekt så vi fick avgränsa modelleringen, vi valde att lägga mindre fokus på 
de delar som vi ansåg skulle vara mindre relevanta för simulering av 
radiovågorna. Exempel på delar av fartyget som vi avgränsat: 
 

1. Fartyget har två motorer baktill, eftersom dessa kommer att befinna sig 
under vatten valde vi att inte alls avbilda dessa. 

Figur 1 – Ritning av fartyget 
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2. På aktern på fartyget (Se figur 1, perspektiv ovanifrån) finns en 
dykarplatå som är gjort i metall, eftersom denna kommer befinna sig 
precis vid havsytan valde vi att inte avbilda denna. 

3. Detaljer som vi endast har ett perspektiv på som befinner sig på 
fartygets däck har vi inte alls avbildad. Tillsammans med Teleanalys 
ansåg vi att dessa inte skulle påverka simuleringen alls då dessa endast 
är mindre objekt. 

4. Vid förarsitsen finns en instrumentbräda, denna syns inte alls i 
ritningarna, enligt Teleanalys hade den måtten 40x60x50 cm och 
består till största del av aluminium. Därför avbildade vi denna som en 
aluminium box enligt dessa mått. 

5. Stolarna som finns på fartyget avbildade vi som metallpelare, eftersom 
besättningen på fartyget kommer sitta på dessa kommer programmet 
ur simuleringsperspektiv aldrig vara exakt kring detta område. Vi vill 
här endast se hur stark den elektromagnetiska strålningen är kring 
området där besättningen befinner sig. 

 

3.1.2 Modelleringsmetod 

I EMPro finns det ett modelleringsverktyg för att göra 3D bilder av vad som 
ska simuleras. I detta verktyg har vi enligt rätt mått avbildat fartyget utifrån 
de ritningar som Teleanalys har gett oss. EMPros modelleringsverktyg utgår 
från att man ska börja designa en grund av fartyget, ett skal som de större 
byggdelarna fästs på. Vi började då med att modellera en grundstruktur som 
föreställer fartygets skrov, pontoner samt däck, allt med rätt böjning. Dessa 
består då av platta cylindrar samt rektanglar som ”loftas” ihop, dessa platta 
delar placeras då enligt den rätta böjelse som fartyget har, när de ”loftas” ihop 
får vi en bra grundstruktur på fartyget. 

 
Figur 2 – Fartygetsgrundstruktur sedd underifrån 

 
Utifrån denna grund kan vi bygga ett ihåligt skrov och sedan placera alla 
objekt med rätt mått på fartygets däck. Alla objekt måste orienteras till rätt 
placering. 
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Figur 3 – 3D modellering av fartyget utan antenner och material definition. 
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3.1.3 Antennplattformen 

 
Antennplattformen befinner sig precis över förarsitsen och är högsta punkten 
på fartyget (bortsett från antenner). Vi valde att avbilda den noggrant 
eftersom att det kommer antenner kommer att placeras på den. På figur 1 ser 
vi att plattformen har en speciell lutning, detta eftersom antennerna ska vara 
så raka jämt emot havsytan som möjligt när fartyget är i rörelse. Lutningen på 
antennplattformen kunde vi beräkna genom enkel trigonometri beräkning. 
Höjden från däck till bakre delen av antennmasten är 1.75 meter, höjden från 
däck till främre delen av antennplattformen är 1,55 meter, skillnaden mellan 
dessa är då 0.2 meter. Längden på hela antennplattformen är 2.3 meter  
 

3.1.4 Modellering av sprötantennen HF1630/4 

Längst bak på fartygets babord sida befinner sig sprötantennen HF1630/4. Vi 
följde dess datablad för att få exakta mått [17]. För att modellera spröt 
antennen som motsvarar en halv dipolantenn så återskapade i figur 5.  
 

 
Figur 5 - Kvartvågs monopol 

 
Modellen består utav ihåliga cylindrar som representerar antennens bas. I 
basen så går den ledning som representerar själva antennen. Eftersom att 
denna antenn är en kortvågs antenn som ska jordas i vattnet så kopplade vi 
koaxialkabelns skal till de kopparplåtar som leder till havsvattnet.  
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Figur 6 - Jordning av HF1630 

 

3.1.5 Modellering av dipolantenner VHF3088 och UHF100512 

Vi har modellerat två dipolantenner, VHF3088 som är 3,3 meter lång samt 
UHF100512 som är 1,25 meter lång. Vid modelleringen av de två 
dipolantennerna så använde vi samma metod. Vi började med att skapa 
samma bas som på kortvågsantennen. Halvvägs upp i detta skal så la vi 
koaxialkabeln som kommer med signalen och delade den för att skapa en 
dipolantenn.  Dessa dipolantenner arbetat på frekvenserna 30-88 MHz 
(VHF3088) respektive 100-512 MHz (UHF100512), dessa har från Teleanalys 
sida valts att modelleras utan impedansanpassningsenhet. Antennerna 
modelleras och konstrueras med en respektive längd som begränsar den 
användbara relativa bandbredden om max 10% av bärvågsfrekvensen. 
Dipolantennerna kan därför omöjligen anpassas för hela dess specificerade 
bandbredd.  
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Figur 7 - Dipolantenn modellerad i EMPro 

 

3.1.6 Jordning av sprötantennen HF1630/4 

Sprötantennen HF1630 som sitter längst bak på fartygets babord sida är 
kopplad till en ATU (antenna tuning unit) som är placerad under däck i 
fartygets motorrum. ATUns uppgift är att matcha antennens impedans med 
radion som denna är kopplad till[5]. Hur denna ATU på småfartyget ska 
jordas har varit ett problem som Teleanalys har jobbat med under 
examensarbetets början. Vad man valt att göra är att dra en 100mm brett 
kopparband längst fartygets insida för att sedan koppla dessa till två 
160x2000 mm stora jordningsplattor på var sida av fartygets skrov. 
Jordningsplattorna är gjorda av koppar och är i kontakt med havsvatten som 
då blir jordpunkt för ATUn. Under modellering av sprötantennen HF1630s 
jordning har vi tillsammans med Teleanalys valt att inte modellera ATUn. 
Teleanalys har istället argumenterad för att vi ska jorda sprötantennen direkt 
till havsvattnet via de jordningsplattor som är placerade under fartyget. 
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Figur 8 – (Vänster) - Figur över de jordningsplattor på fartygets skrov som 
jordar ATUn till havsvattnet. (Höger) – Kopparband som kopplar 
jordningsplattor till sprötantennens koaxialkabel. 

 
Jordningsplattorna är placerade på båda sidor av fartyget enligt Figur 8, på 
insidan av skrovet ser man hur jordningsplattorna är kopplade till 
sprötantennens koaxialkabel.    

3.2 Material 

När 3D objekt har skapats och orienterats i programvaran så måste de få ett 
material tillägnat sig. Utan materialbindning räknas projektet som ogiltigt. 
Vid simulering bryter EMPro ner 3D figuren i mindre MESH-bitar och hittar 
utifrån Maxwells ekvationer lösningar som förklarar hur elektromagnetiska 
vågor utbreder sig genom denna MESH-struktur. Maxwells ekvationer tar då 
hänsyn till de elektromagnetiska materialegenskaper som varje MESH-bit 
innehåller.  De flesta material som vi använde oss av i projektet fanns redan 
förbestämda, det enda material som vi behövde designa själva var havsvatten. 
Vid definiering utav egna material använder EMPro sig utav en så kallad 
Material Editor, här finns fem stycken elektriska eller magnetiska typer 
tillgängliga[22]. 
 

 Freespace 

 Perfect Conductor 

 Isotropic 

 Diagonally Anisotropic 

 Anisotropic (Electric only) 
 
De typer som är frekvensoberoende tar betydligt mindre processorkraft vid 
simulering än de typer som är frekvensberoende. Havsvatten är ett material 
som är frekvensberoende samt temperaturberoende, detta innebär att dess 
parametrar som beskriver dess elektromagnetiska egenskaper varierar med 
frekvens samt temperatur.  Eftersom vi är mest intresserade av hur 
antennernas elektromagnetiska vågor utbreder sig på fartyget samt hur de 
påverkar varandra ansåg vi att havsvattnets materialegenskaper kunde 
avgränsas för mindre processorkraft. Vid frekvenser mellan 1.6MHz – 512 
MHz som är de frekvenser våra antenner kommer att arbeta kring ändras 
havsvattens permittivitet ytterst lite [23]. Vi definierade därför havsvatten 
som Isotropic – Nondisperensive, en materialtyp som är frekvensoberoende 
och behöver då information om materialets konduktivitet samt relativ 
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permittivitet. Konduktivitet som beskriver havsvattnets elektriska 
ledningsförmåga satte vi till 4 Siemens per meter (S/m), relativ permittivitet 
som bestämmer hur havsvatten påverkas av ett elektriskt isolerande material 
satte vi till 81ρ[24]. 
 

Fartygets material har vi bestämt tillsammans med Teleanalys. 
 

1. Fartygets pontoner är gjorde utav gummi, det gummi vi och Teleanalys 
valde att använde var Polyurethane Rain Erosion. 

2. Skrovet på fartyget är ihåligt och består av glasfibret E Fiberglas.  
3. Golvet på fartyget består utav kolfibret Polyester/E Fiberglas. 
4. Denna box är ihålig och innehåller diverse föremål som används av 

besättningen, boxen är gjort utav kolfibret Polyester/E Fiberglas. 
5. Stolarna på fartyget är gjorda utav flera olika material, eftersom de är 

till största del gjorda utav aluminium tyckte Teleanalys att vi skulle 
definiera hela stolarna utav detta material. 

6. Boxen är en instrumentbräda som egentligen består av flera olika 
elektriska system som bland annat är framställda av Teleanalys, 
eftersom det skulle ta enormt lång tid att avbilda dessa system exakt 
tyckte Teleanalys att vi skulle göra boxen efter dess mått helt i 
aluminium. 

7. Detta är en radar som till största del är gjort utav kolfiber, här skulle 
det återigen ta alldeles för lång tid att återskapa denna exakt. Vi har 
valt kolfibret Epoxy/E Fiberglas, dess ställning som håller denna uppe 
är gjort utav aluminium. 

8. Förarglaset är gjort av materialet Epolycarbonate. 
9. Antennes kärna är gjord utav en mässing(70/30) stav som är 4 meter 

lång. 
10. Antennens bas är till största delen gjord utav fiberglaset Epoxy/E 

Fiberglas. Även antennsprötet kring mässingkärnan är gjort utav 
samma glasfiber. 

11. Detta föreställer en fjäder som vi inte valde att exakt avbilda, denna 
ökar flexibiliteten för antennen och är gjord i Fiberglaset Epoxy/E 
Fiberglas. 

Figur 9 – Materialbeskrivning på fartyget 
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3.3 Simulering 

Vid simuleringen så behövde antennen få en signalkälla, i programmet så 
kallas signalkällan ”feed”. Vi placerade denna vid koaxialkabeln med 50 ohms 
resistans. Det är här programmet testar det valda frekvens svepet med 
simuleringsmetoden FDTD. När vi testar olika antenner samtidigt så är de 
inaktiva antennerna kortslutna och ingen signal skickas ifrån dem.  
 

 
Figur 10 – Feed in till Koaxialkabel. 

3.3.1 Simuleringsinställningar 

I början när man startar en simulering så ställer man in hur man vill att 
simulering ska gå till. Först och främst vilka portar som man vill ska vara med 
i simuleringen. I vårt fall så är varje port en antenn. Sen väljer man de 
frekvenser som man vill titta på. Här väljer vi tre stycken individuella linjära 
svep med varje antenns frekvensband.  
 

 
Figur 11 – De frekvenssvep som vi är intresserade av 

 
Efter det är det dags att bestämma känsligheten för simuleringens avslutning. 
I vårt fall när vi fokuserar på antenners utstrålnings så kan vi sätta 
programmet att reagera när convergence når -35dB[25]. Här kan vi också 
bestämma maximala antalet timesteps som programmet kommer att göra. 
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Ifall vi aldrig når upp till den covergence som vi satt så kommer den att stanna 
så att inte simuleringen blir oändlig. När simuleringen är färdig 
programmerad sparar man den och startar simuleringen. 
 

 
Figur 12 - Avslutningskriterier för simulering 

3.3.2 Efter simuleringen 

När simuleringen är klar så säger programmet till och man kan på ett enkelt 
sätt välja vilka resultat som man vill studera. Det är här som vi väljer vilka 
grafer som vi är intresserade av och även här som vi väljer de elektriska fälten 
som vi kan visa i 3D miljön runt fartyget. Här är det även enkelt att se 
skillnaden mellan olika simuleringar då allt är sparat i samma projekt och 
man kan enkelt jämföra simuleringar. Man kan även studera flera elektriska 
fält samtidigt för att se hur de skiljer sig. Vi bestämer även vart vi vill att 
centrum för det elektriska fältet ska vara och kan för varje resultat utgå ifrån 
respektive antenn. Här kan vi även bestämma vilken frekvens som det 
elektriska fältet ska utgå ifrån och som vi vil analysera.  
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4 Resultat 

I resultatdelen så kommer vi gå igenom de simulerade resultaten för varje 
antenn var för sig. Sen så kommer vi undersöka resultaten för varje antenn 
simulerade på fartyget. Vid simulering av elektriskt fält för respektive antenn 
ser du en färgskala som visar |Total E| (dB) med ett referensvärde (se 
bildtext). Se appendix A för grafer angående elektriska fält, VSWR, 
reflektionskoefficienter och S-parametrar.  
 
Vid beräkning av räckvidden på det eltriska fältet över avstånd så fick vi fram 

följande resultat. 
 

 
 
  

Figur 13 – Räckvidd för HF1630/4 Figur 14 – Räckvidd för VHF3088 

Figur 15 – Räckvidd för UHF100512 
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5 Analys och diskussion 

5.1 HF1630/4 

Om vi börjar med att studera det elektriska fältet som utstrålar sig ifrån 
antenn HF1630 så ser vi att den bildar ett rundstrålandefält runt antennenen 
precis som en sprötantenn ska göra, fast på fel ledd. Vi ser även att munken 
blir förvrängd när frekvensen ökar. Detta kommer självklart att ha en viss 
påverkan på utsänd effekt men som vi ser så är det fortfarande en jämn 
utsänd effekt i alla riktningar i det lodräta planet. När vi istället går över till 
fältet på samma antenn runt fartyget så ser vi att vi här istället har motsatta 
effekt. Vid låga frekvenser så är fältet förvrängt men när frekvensen ökar så 
blir fältet bättre och mer jämnt och har ett kraftigt elektriskt fält i alla 
riktningar. Vi ser även här att havsvattnet har en hög påverkan när vi ökar 
frekvensen. Det motsatta gäller när fartygets modell påverkar fältet vid låga 
effekter. Vad detta beror på kan ha många anledningar. Vi kan absolut inte 
utesluta fel vid modellering av antingen fartyg eller antenn. Dock så tror vi att 
antennplaceringen har stor betydelse för hur fältet ser ut. Vi ser tydligt av 
simuleringen att både fartygsmodellen och vattnet påverkar utstrålningen av 
fältet och därför så antar vi att det är aspekter som förvränger det elektriska 
fältet. När vi studerar reflektionskoefficienten för fartygssimuleringen så ser vi 
att vid låga frekvenser så reflekteras otroligt mycket av effekten tillbaka till 
antennen vid låga frekvenser. Det blir bättre när vi ökar frekvensen men med 
en bästa reflektionskoefficient på 0,88 så reflekterar vi tillbaka 76,6% av 
utsänd effekt tillbaka till signalsändaren. Detta är ett otroligt dåligt värde då 
detta även ger oss VSWR på 16,39 som borde ligga under 3,5 vid antenner. 
Detta beror troligtvis på att antennen är dåligt stämd emot den frekvens som 
den ska sända på. Anledningen till att den har blivit det är för att vi inte kan 
modellera en mera värklighetstrogen antenn utifrån den information som vi 
fått ifrån Teleanalys och att vi inte har modellerat den ATU som kommer att 
finnas ombord på fartyget. En bra stämd antenn borde ligga under ett VSWR 
på 3,5 som ger oss en reflektionskoefficient på 0,556 då endast 30,9% av 
utsänd effekt reflekteras tillbaka. Som vi nämnde tidigare så drabbades Bendz 
av samma problem i sin rapport ”A strategy for modelling onboard radio 
systems” och även han antog att det var för att modellen inte innehöll en ATU. 
Antenntillverkaren Comrods datablad över antennen HF1630/4 ger oss inte 
någon information om förväntad reflektionskoefficient eller VSWR som vi kan 
jämföra våra resultat med.[17] 

5.2 VHF3088 

 
Eftersom VHF3088 är en dipolantenn så förväntar vi oss ett 
simuleringsresultat där det elektriska fältet är starkast runt om antennen och 
svagast direkt ovanifrån samt under ifrån. Vi ser på det elektriska fältets 
simuleringar av endast VHF3088 antennen att det vid 30 MHz beter sig som 
en dipolantenn, går vi upp i frekvens (62MHz samt 88MHz) blir det elektriska 
fältet mindre jämt och får då mer intensiva fältstyrkor. Simuleringar på 
VHF3088 placerad på småfartyget visar även där hur antennens elektriska fält 
breder ut sig som en dipolantenn över fartyget och havsvattnet, vi har då ett 
starkt elektriskt fält runt om fartyget och ett betydligt svagare fält ovan. 
Havsvattnet försämrar det elektriska fältets styrka drastiskt. När vi ökar 
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frekvensen från 30MHz uppemot 88MHz ser vi att elektriska fältstyrkan 
minskar vid fören av fartyget. Detta beror på att ju lägre frekvens antennen 
jobbar på ju längre blir våglängden på de radiovågor som antennen strålar ut, 
längre våglängder påverkas mindre av olika medium i omgivningen. Vi ser 
alltså även här att ju högre frekvens vi arbetar på ju mer påverkar fartyget 
samt havsvattnet det elektriska fältet som skapas av VHF3088 antennen. Vid 
75 MHz börjar vi få större hål i det elektriska fältet framför fartyget, då är det 
elektriska fältet svagare än -39,61 dB (med ett referens värde på 0,0153277 
V/m). 
 
Om vi jämför de parametervärden vi simulerat på reflektionskoefficient samt 
VSWR mellan fartyg-simulering samt enskild antenn-simulering ser vi att de 
resultat vi fått på fartyg-simuleringen är betydligt bättre än de resultat vi har 
fått på antenn-simulering. Vid frekvensen 30 MHz så går absolutvärdet av 
reflektionskoefficient vid antenn simulering från 0,99 (30MHz) till 
0.97(88MHz), vid fartyg-simulering ligger denna runt 0,89. Enligt 
simuleringar reflekteras alltså >92,3% av utsänd effekt endast av antennen, 
men när vi simulerar antennen på fartyget reflekteras 80% av utsänd effekt. 
VSWR som beräknas genom reflektionskoefficienten sjunker vid 
antennsimulering från 7000(30 MHz) till 68(88 MHz), vid fartyg-simulering 
sjunker VSWR från 17,2 (30 MHz) till 16,55 (88 MHz).  Enligt 
antenntillverkaren Comrods datablad om VHF3088 så ska denna antenn ha 
ett VSWR värde som varierar kring 3 mellan frekvenserna 30 MHz - 88 MHz. 
Detta beror på att vi inte vet exakt hur antennen är konstruerad samt vilka 
mått antennens kärna har (Se 5.5 Modellering).  

5.3 UHF100512 

Antennen UHF100512 har ett otroligt intressant elektriskt fält. Fältet har 
karaktär av en munk precis som en dipolantenn ska ha. Dock är fältet otroligt 
ojämnt och påverkas mycket av frekvensförändringar. Vid antennens låga 
frekvens på 100 MHz är munkformen som tydligast och när frekvensen ökar 
så blir fält allt bredare och tunnare. Något otroligt intressant som vi kunde se 
på det här fältet var dess relation till VSWR och reflektionskoefficienten. Även 
den här antennen har otroligt hög reflektionskoefficient. Som lägst så når den 
0,895 på den enskilda simuleringen och 0,94 på den gemensamma. Då 
reflektionskoefficienten i lägre frekvenser för UHF100512 ligger nära ett 
medför detta att VSWR startar på ett otroligt högt värde, detta eftersom vid 
låga frekvenser så verkar denna antenn enligt våra simuleringar reflektera 
tillbaks all effekt. Vid fartygssimulering ser vi vid bottenspikarna på 295 MHz 
och 381 MHz så ser vi att det elektiska fältet blir svagare.  
 
 

5.4 S-Parameter 

När vi kontrollerar S-parametrarna så ser vi att S11, S22 och S33 är en exakt 
kopia och beskriver reflektionskoefficienten som vi skrev i kap 2.3. De andra 
parametrarna som S21 och S31 kan vi se som störningar som antenn 
VH1630/4 får ifrån antenn VHF3088 och UHF100512. Som vi kan läsa av i 
dagrammen så är S-parametrarna på en faktor av max -60 dB. Då antenner 
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anses ha en ”minimum coupling loss” på -30 dB så ser vi tydligt att 
antennerna inte kommer att påverka varandra.[26] 

5.5 Modellering 

Vi ser att det elektriska fältet påverkas av RIB-båten vilket säger oss att 
modelleringen av RIB-båten samt materialbestämningen av dess delar är 
rimliga. Vi ser även stora påverkningar från havsvattnet vilket bevisar att de 
bestämda materialegenskaperna är rimliga för denna simulering. Vid 
modellering av antennerna så kunde vi inte från varken Teleanalys eller 
antenntillverkaren Comrod få information om hur dessa är konstruerade inuti 
sprötet. Eftersom antennernas egenskaper är extremt beroende på tjocklek 
samt konstruktion kan programvaran EMPro inte göra korrekta beräkningar 
på parametrar som reflektionskoefficient samt VSWR. Simuleringarna har 
visat oss att förändringar på koppling mellan antenn och jord/matning inte 
har visat någon skillnad i simulerings resultat. Teleanalys är speciellt 
intresserade av hur sprötantennen ska jordas till havsvattnet och hur detta 
påverkar antennens egenskaper. Programvaran har enligt oss inte gett oss 
möjligheten att specificera i vilket material antennerna ska jordas till. Det har 
även visat sig att längden samt formen på överförningsledningen till 
antennerna inte verkar påverka VSWR samt reflektionskoefficienter. Eftersom 
VSWR säger oss hur väl överförningsledningens impedans samt antennens 
impedans är matchade så borde förändringar på överförningsledningen spela 
stor roll till simuleringsresultatet. 

5.6 Räckvidd 

Vi ser från figurerna 13, 14, 15 att den elektriska fältstyrkan avtar lika snabbt 
för alla antenner över avstånd. Detta beror på elektriska fältets egenskaper 
och ska inte förväxlas med att radiovågor färdas längre vid lägre frekvenser. 
Den elektriska fältstyrkan kan vidare beräkna mottagen effekt[27], eftersom 
denna beräkning kräver kunskaper om mottagarantennens förstärkning har vi 
inte inkluderat detta i vårt projekt. För att reflektera över vilket avstånd en 
mottagarantenn kan detektera vårt fartygs radiovågor behövs dess minsta 
krav på mottagen effekt, eftersom detta varierar från antenn till antenn har 
valt att inte reflektera över detta. 

5.7 Teleanalys 

Teleanalys tyckte att det elektriska fältet för varje antenn utbreder sig precis 
som väntat, hur fältstyrkan minskas över avstånd gav företaget en verifiering 
att antennsystemet är väl planerat. Då vi modellerat och simulerat varje 
antenn var för sig med orimliga reflektionsegenskaper ansåg Teleanalys att 
detta beror på modelleringen av antennerna och valde därför att bortse från 
dessa resultat. Teleanalys ansåg att vår antennmodellering utan 
anpassningsenhet var verklighetstrogen och gav rätt utbredning egenskaper 
enligt dipolantenner. Teleanalys är väl medvetna om att vår simulering och 
verklighet inte hänger ihop, de visste även att vi inte kunde göra en exakt 
avstämning av antennerna för att kunna simulera realistiska 
reflektionsegenskaper. Det Teleanalys tyckte var intressant är hur placeringen 
av varje antenn påverkar det elektriska fältets utbredning samt hur båten och 
havsvattnet försämrar fältstyrkan.  
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5.7.1 Framtida arbeten 

Diskussionen hos Teleanalys väckte nya frågor kring antennsystemet. De sa 
att vårt examensarbete hade skapat en bra grund för att fortsätta analysera 
hur antennsystemet fungerar. I vårt examensarbete undersökte vi främst hur 
antennsystemet utbreder sig över större avstånd, hur de elektromagnetiska 
vågorna utbreder sig bort från båten. Det som Teleanalys nu undrar är hur de 
elektromagnetska vågorna utbreder sig på båten, alltså inom närfältet. Då 
skulle man med EMPro kunna analysera hur det elektriska fältet utbreder sig 
över tid för att få en bättre bild hur det elektriska fältet påverkas av de objekt 
som finns på fartyget. Teleanalys är vid framtida arbeten även intresserade av 
hur koaxialkablarna påverkar antennsystemets egenskaper.  

5.8 Hållbarutveckling 

I vår introduktion skrev vi om hur viktigt ett väl designat antennsystem är 
avgörande för att erhålla pålitlig radiokommunikation, i stridsituationer kan 
kommunikation med andra fartyg rädda liv. Man ska även ta hänsyn till hur 
mycket energi som antennsystemet behöver. Vad man i tidigare 
konstruktionsprojekt av småfartyg har gjort vid antennproblem är att öka den 
utsända effekten tills kommunikationen fungerar, eller kraschar helt. När vi 
studerar simuleringsresultaten kan vi se hur mycket energi som antennerna 
sänder ut. Detta ser vi enkelt genom referensvärde(V/m) som färgskalan utgår 
från. Man kan då jämföra hur mycket spänning som man matar antennen med 
hur mycket referensspänning det elektriska fältet har. Jämför som exempel 
VHF3088 som har en matningsspänning på 2,8 V som på 88 MHz har en 
referensspänning på 0,41 V/m. Här kan man med EMPro hitta rätt placering 
samt konstruktion av antenner för att få ett så bra utsänt elektriskt fält som 
möjligt. Här finns utrymme för vidare utveckling av examensarbetet.  
 
Antennsystem vi är med att utveckla är utrustat att klara av många typer av 
radiokommunikation. De har till och med valt att återinföra en gammal typ av 
kommunikation med kortvågsradio som för inte allt för länge sedan inte 
användes så mycket av militären. En stor anledning till att man väljer att göra 
på detta sätt tror vi är för att eliminera chansen att man ska behöva modifiera 
systemet i ett senare skede, då man inser att man måste lägga till en ny 
radioenhet. Som Teleanalys berättat för oss så är det just sådana förändringar 
som har en otroligt negativ påverkan på sådant här komplext och optimerat 
radiosystem. När man inför en ny enhet så påverkas hela systemet då man 
måste se till att den nya enheten inte har någon påverkan på det gamla. Därför 
så är det både ekonomiskt och ekologiskt att man optimerar och förbereder 
hela radiosystemet ifrån början då man på bästa sätt kan utnyttja de resurser 
som man har till godo. Som vi nämnt tidigare så kommer fartyget att utrustas 
med kortvågsradion HF1630/4 som kommer att tillåta kommunikation på 
långa avstånd, då vågorna kan studsa mellan jonsfären och jorden. Då detta är 
en teknik som börjar komma tillbaka till militären har detta en positiv 
påverkan på samhället då det är en pålitlig kommunikationskälla som lätt 
används vid nödsituationer.  
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6 Slutsats 

Antennsystemet på fartyget kommer enligt våra simuleringar att reflektera 
orimligt mycket utsänd effekt. Detta var vi väl medvetna om redan när vi 
började modellera antennerna, vi har ej kunnat avbilda antennerna exakt 
vilket gör det omöjligt för oss att avstämma antennerna. Vi visste alltså att det 
förenklade modellerade antennsystemet i både praktiken och simulering 
skulle bli obrukbart. Vår dåliga antennanpassning som orsakar reflektion var 
tillsammans med Teleanalys alltså ett medvetet val. Vidare enligt 
antenntillverkaren Comrod ska antennerna under rätta förhållanden ha 
rimliga reflektionsegenskaper. Hade vi haft tillgång till tillräckligt detaljerade 
datablad för antennerna skulle vi haft möjligheten att simulera ett brukbart 
antennsystem, vi ser här vikten av en noggrann antennmodellering som ger en 
noggrann antennavstämning. Vi har även inte modellerat och simulerat den 
ATU som kommer att motarbeta reflekterad effekt på sprötantennen. Våra 
simulerade S-parametrar säger oss att antennerna inte stör varandra. Där drar 
vi slutsatsen att systemet undviker EMC problem. De elektriska fälten som 
antennerna utstrålar stämmer överrens med dipol- och sprötantenner. Vi ser 
även att det elektriska fältet breder ut sig åt rätt riktningar där dess starka 
sidor är rätt riktade, därför vet vi att riktiga antenner kommer att breda ut 
fältet tillräckligt bra för ett fungerande antennsystem. Den elektriska 
fältstyrkan avtar linjärt över avstånd, fältstyrkan kan omvandlas till effekt för 
att kunna se på vilket maximalt avstånd en specifik mottagarantenn kan 
befinna sig för att detektera utsända radiovågor. Enligt oss är EMPro ett 
lämpligt verktyg för analys av antennsystem placerade på större objekt som ett 
småfartyg. EMPro låter användaren för ett föreslaget antennsystem utföra ett 
frekvenssvep och se dess reflektionsegenskaper, EMC-egenskaper samt dess 
elektriska fälts utbredning. Programvaran tar hänsyn till hur antennernas 
egenskaper påverkas av miljön de är placerade i. Eftersom man enkelt kan 
placera om antenner kan man med programvaran utforska hur antennernas 
placering påverkar dess egenskaper, på så sett kan man hitta bästa möjliga 
antennplacering. Vi har under projektets gång insett att EMPro är ett verktyg 
som är skapat för att analysera bland annat antenner. Eftersom programvaran 
tar hänsyn till den miljö antennerna befinner sig i anser Teleanalys att 
programvaran är lämplig för analys av antennsystem placerade på större 
objekt som ett småfartyg. 
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7 Appendix A 

7.1 HF1630/4 

7.1.1 Elektriskt fält 

 
Figur 16 - 1.6 MHz, referensvärde: 0,000258636 V/m 

 

 
Figur 17 - 17,4  MHz, referensvärde: 0,0328995V/m 
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Figur 18 - 30 MHz, referensvärde: 0,140669V/m 

7.1.2 Reflektionskoefficient 

 
Figur 19 – Reflektionskoefficient för HF1630/4 

 
 
 
 
 

7.1.3 VSWR 
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Figur 20 – VSWR värde för HF1630/4 

7.1.4 S11 

 
Figur 21 – S11 för HF1630/4 

7.2 VHF3088 

7.2.1 Elektriskt fält 
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Figur 22 - 30 MHz, referensvärde: 0,0309352 V/m 

 

 
Figur 23 - 62,2 MHz, referensvärde: 0,147067 V/m 
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Figur 24 - 88 MHz, referensvärde: 0,410202V/m 

7.2.2 Reflektionskoefficient 

 
Figur 25 – Reflektionskoefficient för VHF3088 

 
 
 
 
 

7.2.3 VSWR 
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Figur 26 – VSWR värde för VHF3088 

7.2.4 S11 

 
Figur 27 – S11 för VHF3088 

7.3 UHF100512 

7.3.1 Elektriskt fält 
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Figur 28 - 100 MHz, referensvärde: 0,00056027V/m 

 

 
Figur 29 - 329 MHz, referensvärde: 0,0795402V/m 



 
 

37 
 

 
Figur 30 - 512 MHz, referensvärde: 0,249036 V/m 

7.3.2 Reflektionskoefficient 

 
Figur 31 – Reflektionskoefficient för UHF100512 

 
 
 
 
 

7.3.3 VSWR 
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Figur 32 – VSWR för UHF100512 

7.3.4 S11 

 
Figur 33 – S11 för UHF100512 

7.4 Resultat ifrån gemensam simulering 

7.4.1 HF1630/4 - Gemensam 
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7.4.1.1 Elektriskt fält 

 
Figur 34 – HF1630/4 simulering vid 1,6 MHz, referensvärde: 1,14751 e-05V/m 

 

 
Figur 35 - HF1630/4 simulering vid 17,4 MHz, referensvärde: 0,000419705V/m 
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Figur 36 - HF1630/4 simulering vid 30MHz, referensvärde: 0,00149505V/m 

7.4.1.2 Reflektionskoefficient 

 
Figur 37 - Reflektionskoefficient för HF 1630/4 vid gemensam simulering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.1.3 VSWR 
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Figur 38 - SWR för HF1630/4 vid gemensam simulering 

7.4.2 VHF3088 - Gemensam 

7.4.2.1 Elektriskt fält 

 
Figur 39 – VHF 3088 simulering vid 30MHz, referensvärde: 0,00472215V/m 
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Figur 40 - VHF 3088 simulering vid 62,2MHz, referensvärde: 0,00270597V/m 

 

 
Figur 41 - VHF 3088 simulering vid 88MHz, referensvärde: 0,0235503V/m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.2.2 Reflektionskoefficient 
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Figur 42 – Reflektionskoefficient för VHF3088 vid gemensam simulering 

7.4.2.3 VSWR 

 
Figur 43 – VSWR för VHF3088 vid gemensam simulering 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.3 UHF100512 - Gemensam 

7.4.3.1 Elektriskt fält 
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Figur 44 - UHF 100512 simulering vid 100MHz, referensvärde: 0,0361693 V/m 

 

 
Figur 45 - UHF 100512 simulering vid 329 MHz, referensvärde: 0,162027 V/m 
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Figur 46 - UHF 100512 simulering vid 512 MHz, referensvärde: 0,164906V/m 

7.4.3.2 Reflektionskoefficient 

 
Figur 47 – Reflektionskoefficient för UHF100512 vid gemensam simulering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.3.3 VSWR 
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Figur 48 – VSWR för UHF100512 vid gemensam simulering 

7.4.4 S-Parametermatris 

 
Figur 49 – S11 vid gemensam simulering 
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Figur 50 – S12 vid gemensam simulering 

 

 
Figur 51 - S13 vid gemensam simulering 
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Figur 52 – S21 vid gemensam simulering 

 

 
Figur 53 – S22 vid gemensam simulering 
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Figur 54 – S23 vid gemensam simulering 

 

 
Figur 55 – S31 vid gemensam simulering 
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Figur 56 – S32 vid gemensam simulering 

 

 
Figur 57 – S33 vid gemensam simulering 



TRITA -ICT-EX-2016:76

www.kth.se




