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Abstrakt

Rubrik: Sensorbestyckning av taktiska obemannade flygande farkoster – UAV´er (Unmanned Aerial Vehicle) –
för underrättelseinhämtning och positionsbestämning.

Uppgiften har inneburit att utreda och redovisa några av de möjliga sensoralternativ som med ett 10-årigt
perspektiv är möjliga att implementera i en svensk UAV motsvarande det svenska UAV - systemet ”Ugglan”.
Fokus avseende uppgifter för UAV – systemet har legat på taktisk nivå med inriktning mot spaning och ledning
av indirekt eld. Slutligen har uppgiften varit att värdera de olika sensoralternativen och förorda vilken eller vilka
sensorer i kombination som ger bäst effekt sett till tänkt användningsområde för UAV´n. Den metod som
använts är inledningsvis deskriptiv och därefter komparativ. Ett antal utvalda sensorer har beskrivits avseende
egenskaper, fördelar och nackdelar. Vidare har det framtida stridsfältets karaktär beskrivits. Därefter har en
jämförelse skett mellan de valda sensorerna i syfte att finna den mest optimala lösningen som svarar mot ställda
krav. Den sensorlösning som författaren skulle önskat rekommendera för en framtida svensk taktisk UAV visade
sig vara omöjlig att implementera främst pga. en alltför hög vikt samt i viss mån volym. Den valda lösningen har
kommit att bli en multisensorlösning bestående av en kamera för navigation, en lågljustv (LLTV) för spaning
samt en SAR – radar och en LADAR (laserradar) som huvudsensorer för spaning samt positionsbestämning.
Fördelarna med den sensorlösning som föreslagits är bla. goda möjligheter att spana oberoende av yttre
atmosfärförhållanden (väder), en mycket god förmåga att upplösa och därmed detektera mål samt en mycket god
förmåga att mäta in ett måls position. Främsta nackdelen är att systemets spaningsvinkel blir begränsad.
Nyckelord: UAV, sensorer, multisensorer, framtida taktiskt stridsfält.
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Förord

Som ett delmål inom utbildningen på Försvarshögskolans

Chefsprogram (FHS ChP) skall respektive student, genom att

skriva en C-uppsats, påvisa att han/hon har uppnått erforderliga

kunskaper och färdigheter inom delområdet metodlära. Studenten

väljer i huvudsak sitt eget ämnesområde att studera, dock bör det

finnas en koppling till respektive students profileringsval under

utbildningen.

Författaren till denna uppsats har profilerat sig inom teknikområdet

Ledning/Telekrig. Valt C-uppsatsämne har också koppling till

denna profilering såtillvida att valt ämnesområde avhandlar

sensorer för att möjliggöra spaning samt ledning av indirekt eld

från taktiska obemannade farkoster s.k. UAV´er.  Idégivare till valt

C-uppsatsområde är professor Stefan Axberg chef vid FHS MTI

(militärtekniska institutionen).

Insamling av kunskap inom avhandlat område har främst inhämtats

från olika böcker/tidskrifter samt en rad olika rapporter skrivna av

forskare vid FOA – Försvarets Forsknings Anstalt (FOI –

Totalförsvarets Forsknings Institut fr.o.m. 2001-01-01). Vidare har

den utbildning som genomförts under profileringen legat som en

kunskapsplattform. Här önskar jag tacka för en mycket bra

utbildning genomförd inom främst optronikområdet (FOA

Linköping) samt radarteknik (FHS MTI/FOA Linköping). Vidare

önskar jag tacka för kunskap/uppgifter lämnade av FMV:KC Tele

och Lars Ulvesand (projektledare för det svenska UAV - systemet

Ugglan).

Slutligen vill jag framföra ett tack till min handledare Sven Antvik

som utgjort ett bra och aktivt stöd och bidragit med kloka

synpunkter.

Mj Martin Nylander
/FHS Chp T 99-01
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1 INLEDNING

1.1. Bakgrund

Inledningsvis redovisas två citat kopplat till införandet av obemannade

flygande farkoster inom den svenska Försvarsmakten.

”Kampen om omvärldsuppfattning och ledningsförmåga intensifieras.

Möjligheter att se hela slagfältet under alla betingelser och i nära realtid

öppnas - betydelsen av ledningskrigföring ökar därmed ytterligare.

Möjligheter att snabbt kunna upptäcka, identifiera och bekämpa mål samt

kontrollera genomförd insats ökar och bedöms bli avgörande för den

framtida kvalificerade striden” 1.

Försvarsminister Björn von Sydow besvarade, vid en riksdagsdebatt, den 21

mars 1997 en fråga avseende anskaffning av svenska obemannade farkoster.

”Studier, prov och försök med obemannade flygande

observationsplattformar har pågått inom Försvarsmakten sedan mitten på

1970-talet. De system som nu upphandlas kommer att öka det svenska

försvarets förmåga och kompetens inom UAV-området” 2.

Under drygt tre decennier har den svenska Försvarsmakten och Försvarets

Forskningsanstalt – FOA genomfört prov med olika obemannade farkoster s.k.

UAV´er (Unmanned Aerial Vehicle) 3. Syftet med dessa prov har varit att

bygga upp kunskap om dessa obemannade farkoster och som ett led i detta har

Försvarsmakten beställt ett antal fransktillverkade UAV´er av märket Sperwer.

Den svenska modellbeteckningen på den inköpta UAV´n är ”Ugglan”.

”Ugglan” är ett taktisk UAV-system vars syfte är att kunna inhämta

underrättelser i nära realtid, främst på fördelnings- och brigadnivå, för att

därigenom skapa förutsättningar till bättre och precisare beslut med andra ord

en möjlighet till optimering av utnyttjandet av tillgängliga förband samt inte

minst att kunna leva upp till den svenska taktiska agera-doktrinen4.

                                                                
1 Utdrag ur ”Försvarsmaktsidé och målbild, Rapport 4”, slutsatser för teknikutvecklingen, s 61.
2 http://www.riksdagen.org/debatt/9697/frgsvar/s3290024.htm.
3 http://www.mil.se/fmforum/398/reportage2.htm och Munson, Kenneth. World Unmanned aircraft, 1988
4 http://www.mil.se/forband/k3/uav/uav.htm
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FIGUR 1: DEN SVENSKA UAV´N "UGGLAN"
(KÄLLA: www.udeco.se/meny/top/prod/uav.html)

Nyttan av UAV´er, främst i syfte att i nära realtid kunna skapa sig en bild av

vad som händer på stridsfältet, har ökat i takt med den taktiska och tekniska

utvecklingen de senaste decennierna. Denna utveckling har bl.a. lett till en

större rörlighet hos de stridande förbanden som i sin tur ökat fragmenteringen

av stridsfältet. Det framtida stridsfältet kommer sannolikt att bestå av

mekaniserade och allsidigt sammansatta förband, vilka kan uppträda med stor

manöverförmåga och på stort djup. Vidare går utvecklingen mot förband som

har förmåga att strida dygnet runt, med högt tempo, stor eldkraft och med

precisionsstyrda vapen. Detta innebär bl.a. att tiden från upptäckt till

bekämpning avsevärt har förkortats. För att komma innanför motståndarens

beslutscykel ställs krav på tekniskt kompetenta förband för inhämtning av

underrättelser i realtid. UAV´er utgör ett hjälpmedel i dessa förband som bl.a.

kan bidra till en bättre läges- och situationsuppfattning.

Det som talats om hittills är själva plattformen UAV. Men för att kunna skapa

en bild av stridsfältet krävs sensorer. Utvecklingen av sensorer sker mot mindre

enheter och förbättrade prestanda. Användning av multisensorer förväntas öka i

framtiden. Det senare teknikområdet innebär en ökad förmåga att verka

beroende av väder och tid på dygnet 5.

På den internationella marknaden6 idag finns ett flertal olika UAV´er avsedda

för olika ändamål. UAV´er indelas idag på olika sätt beroende på

                                                                
5 FOA rapport, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling s.11.
6 Aviation Week & Space Technology, January 17/2000. Artikel ”Unmanned Aerial Vehicles and drones”.
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användningsområde, teknisk förmåga, nyttjare och land, nedan nämns tre olika

sätt:

• dels ur ett höjdperspektiv, låg – medel – hög höjds UAV´er.

• dels som kort – medel – långräckviddiga UAV´er.

• Dels som taktiska – operativa – strategiska UAV´er.

Vid ett närmare studium av vilka UAV´er (plattformar) man avser inses snart

att en grov indelning kan göras där det exempelvis finns en koppling mellan

låghöjds, korträckviddiga och taktiska UAV´er samt motsvarande för övriga

kategorier.

Till dessa UAV´er finns olika typer av sensorer beroende på

användningsområde/ändamål. Denna uppsats kommer att fokusera på främst

sensorområdet. Dock kommer diskussionen kring plattformar att ligga som en

dimensionerande grund för sensorerna såtillvida att val av plattform kommer

att begränsa användningsområdet (ändamål, räckvidder) för UAV´n, tillåten

volym och vikt för sensorer, navigerings- och kommunikationsutrustning.

1.2. Problemformulering, syfte och frågeställningar

Problemformulering

Utred och redovisa några av de möjliga sensoralternativ som med ett 10-årigt

perspektiv är möjliga att implementera i en svensk UAV motsvarande det

svenska UAV - systemet ”Ugglan”. Fokus avseende uppgifter skall ligga på

taktisk nivå med inriktning mot spaning samt ledning av indirekt eld. Värdera

sedan de olika sensoralternativen och förorda vilken eller vilka sensorer i

kombination som ger bäst effekt sett till tänkt användningsområde för UAV´n.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att redovisa och värdera ett antal olika möjliga

sensorer som kan appliceras i en UAV motsvarande den svenska obemannade

farkosten ”Ugglan” och samtidigt på ett så optimalt sätt som möjligt tillgodose

den taktiske chefens krav på information från stridsfältet samt möjlighet att

leda indirekt eld mot upptäckta mål. Slutligen skall sedan ett förordande av

sensorval med motiv göras som på bästa sätt tillgodoser kraven.
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Det finns ytterligare två underliggande syften med denna uppsats, dessa är dels

ett intresse från författarens sida att fördjupa sina kunskaper inom valt

ämnesområde dels finns en förhoppning om att det resultat som kommer ut av

detta studium kan vara till nytta inför framtida vägval inom Försvarsmakten

avseende UAV´er och sensorer.

Frågeställningar

Frågor som författaren skall besvara i denna uppsats:

1. Vilka krav/förmågor måste en framtida sensor, monterad i en UAV, ha för

att tillgodose de taktiska kraven?

2. Vilka sensorer är möjliga alternativ?

3. Vilka fördelar/begräsningar finns hos respektive sensor kopplat mot de

taktiska kraven?

4. Vilken/Vilka sensorer bör väljas för att bäst tillgodose de taktiska kraven?

1.3. Avgränsningar och antaganden

10-årigt perspektiv. Uppsatsen kommer att ha ett perspektiv på ca 10 år

(-2010). Bakgrunden och syftet med detta är att försöka lägga ett

framtidsperspektiv på sensorutvecklingen och vad utvecklingen inom detta

teknikområde bedöms kunna medge med ett 10 – årsperspektiv. Vidare utgör

perspektivet 10 år en avgränsning såtillvida att den litteratur som finns inom

området sensorer ofta är koncentrerad till dagens teknologiutveckling och vad

dagens sensorer medger. Viss litteratur, främst utgiven av FOA, har ett

perspektiv på ca 10 år och kommer därför att utgöra en viktig grund för

uppsatsen.

Dimensionerande plattform. I syfte att lägga en dimensionerade grund

avseende vad som innefattas i en taktisk UAV har författaren gjort ett val av

dimensionerande plattform. Detta val kommer att vara en UAV i form av det

svenska UAV – systemet ”Ugglan”. Skälen till detta val är följande:

• Försvarsmakten och FMV har under ett antal år bedrivit studier kring

UAV´er i syfte att lära hur dessa fungerar samt möjligheter och

begränsningar med olika system. Valet och implementeringen av systemet

Ugglan utgör ett steg på vägen i dessa studier.
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• Fokus i studierna har lagts på att kunna följa vad som sker på det taktiska

stridsfältet. Ugglan med sina dimensionerande prestanda bedöms utgöra en

taktisk UAV.

Styrande kriterier för vad som är möjligt att applicera på en plattform

(motsvarande ”Ugglan”) är vikt, volym och effektkrav hos sensorerna. Hänsyn

har då tagits till vad framtida teknikutveckling bedöms medge. Några andra

tekniska aspekter på vad som är möjligt att applicera på en plattform har ej

tagits.

Sensorer. Uppsatsen kommer strikt att avhandla möjliga sensorer som kan

bäras och implementeras i en UAV motsvarande det svenska systemet

”Ugglan”. En koppling sensorer och positionsbestämningssystem kommer

också att finnas i syfte att kunna genomföra positionsbestämning.

Avseende val av olika sensortyper har urvalet gjorts med hänsyn tagen till vad

som bedöms som potentiellt mest gångbart i framtiden. Kriterier för detta val

har varit det studium som gjorts av framtida sensorer. Valet har fallit på

sensorer som arbetar inom det visuella våglängdsområdet, IR - området samt

Radarområdet.

Motmedel. Inom teknikområden som exempelvis sensorutveckling är det mer

regel än undantag att nya framsteg möts av nya motmedel. Detta område

kommer inte att avhandlas mer än att möjliga motmedel till respektive

presenterad sensor kommer att redovisas. Med detta kommer även avses

respektive sensors svaga egenskaper, vad är dess känsliga områden/enheter.

Motmedel mot plattformarna som exempelvis robotar avses ej behandlas mer

än att detta nämns här.

UCAV. På senare år har en uppdelning av UAV´er med bekämpningsförmåga

skett i s.k. UCAV – Unmanned Combat Aerial Vehicle. Detta delområde

kommer ej att behandlas i uppsatsen. Uppsatsen avhandlar sensorer som

fungerar som informationsinhämtare och positionsbestämmare i ett taktiskt

perspektiv därför kommer ej heller uppsatsen avhandla någon kombination av

sensorer för informationsinhämtning och vapeninsats/vapeninvisning.

Nyttjandemiljö. Den nyttjandemiljö som avses för sensorerna och UAV´n är

Sverige och svenskt klimat. Detta är viktigt med avseende på atmosfärens olika
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egenskaper. Främst gäller detta kortvågiga system (IR) där en internationell

insats i ett varmare klimat (miljö) tex. medelhavsklimat kommer att påverka

prestanda på systemen. Med nyttjandemiljö avses vidare en inriktning mot

arméförbandens strid.

Ekonomi. I denna uppsats kommer ej några ekonomiska aspekter att läggas på

utveckling och implementering av sensorer och plattformar.

Hemlig information. Författaren till den uppsats har tagit del av hemlig

information för författandet av uppsatsen. Uppsatsen innehåller dock ej någon

hemlig information. Detta syftar till att kunna hålla uppsatsen tillgänglig för

allmän läsning.

1.4. Metod och material

Metoden som används i denna uppsats kommer inledningsvis att vara

deskriptiv vad avser möjliga sensorer för informationsinhämtning och

positionsbestämning på det taktiska stridsfältet. Den är också deskriptiv

avseende det framtida taktiska stridsfältet. Vidare är uppsatsen deskriptiv så

tillvida att identifierade sensorers fördelar och nackdelar i tänkt geografi och

miljö kommer att beskrivas.

Därefter kommer uppsatsen i huvudsak att vara komparativ avseende olika

möjliga sensorer och vilka som bäst svarar upp mot de taktiska och tekniska

kraven. Detta gäller också den slutliga delen där en slutlig diskussion skall leda

fram till vald sensorlösning.

Figur 2 beskriver processen för uppsatsens strukturella utarbetande. Kapitel 1.5

Disposition ger en översikt till uppsatsens innehåll och struktur och utgör

därför ett viktigt komplement till vald metod.
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PROBLEMFORMULERING
Grov struktur
- Omfattning
- Avgränsningar
- ...

Komparation

Förordande
Slutsatser

Nyttjande-
miljö

”UGGLAN”

Sensorer

Kunskaps-
inhämtning

Beskrivning

FOA-Rapporter, Försvarsmakts-
publikationer, Utbildningsdokum-
entation vid FHS, Internet

Värderingskriterier

FIGUR 2: METOD FÖR UPPSATSENS STRUKTURELLA UTARBETANDE
(KÄLLA: Martin Nylander)

Materialet till denna uppsats har samlats in från ett antal olika källor. De

viktigaste källorna presenteras nedan samt för vilket ändamål som respektive

material nyttjats.

Internet. En stor del av materialet har samlats in från Internet. Det som

karaktäriserar detta material är att det är mycket omfattande. Dock är det en

högst begränsad mängd information som faktiskt avhandlar framtida

teknikutveckling och då behov kopplade till den taktiska stridsfältsnivån.

Vidare har Internet använts för att finna nationell och internationell information

exempelvis avseende utgivna rapporter.

FOA 7 – rapporter. En rad olika FOA - rapporter har studerats, syftet med detta

har varit tvådelat:

                                                                
7  FOA – Försvarets Forsknings Anstalt har sedan 2001-01-01 bytt namn till FOI – Totalförsvarets forsknings
institut. Dock kommer namnet FOA användas i texten eftersom all dokumentation är utgiven under namnet
FOA.
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⇒ FOA bedriver en som författaren uppfattar bred forskning på området

sensorer och sensorteknik. Författaren är också av den uppfattningen att

FOA´s kunskap inom aktuellt område är klart internationellt gångbar.

⇒ En mängd rapporter finns skrivna vilka också spänner över ett brett

spektrum.

Teknikutveckling och sensorer. Framtida teknikutveckling har främst baserats

på FOA rapport FOA-R—98-00890-201—SE avseende Teknisk hotbild 2015-

2025, delrapport 1 – Teknikutvecklingen, FOA rapport FOA-R--99-01124-

201—SE Teknisk - Strategisk studie av Digitala Slagfältet samt

Försvarsmaktens årsrapport från perspektivplaneringen 99-00

”Försvarsmaktsidé och målbild – FMI 2020 Rapport 4”. Ytterligare en FOA

rapport har utgjort ett referensmateriel till denna uppsats och det är FOA

rapport FOA-R-96-00300-3.4-SE, Sensorer och UAV´er med fokus på spaning

för en armébrigad.

Utöver ovan angiven litteratur har underlag avseende sensorer bl.a. hämtats

från läroboken ”Telekrig – lärobok för armén (1997 års utgåva)”, FOA rapport

FOA-R—00-01552-314—SE, Laserradar/IR/Millimetervågsradar i målsökare,

En förstudie av olika kombinationer samt ett antal artiklar ur FOA tidningen

som har legat som grund för kunskapsuppbyggnad kring främst sensorer.

Stridsfältet. Avseende information om hur det taktiska stridsfältet i ett

framtidsperspektiv kommer att gestalta sig har detta främst hämtas från

Arméreglemente  del 2 Taktik – (AR 2) samt från Försvarsmaktens årsrapport

från perspektivplaneringen 99-00 ”Försvarsmaktsidé och målbild – FMI 2020

Rapport 4”.

Ugglan – systemet. För beskrivning av ”Ugglan” – systemet har bl.a.

Försvarsmaktens skrivelse (nr 35801:60128, 2000-02-02) ”Försvarsmaktens

UAV - system UGGLAN - en orientering” använts.

Övrigt. Författaren till denna uppsats har en utbildning som teknisk officer

inom teknikområdet lednings- och sambandsystem inom armén. Den kunskap

som författaren har genom denna profession har också legat som en grund för

författandet av denna uppsats.
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1.5. Disposition

I kapitel 1 kommer inledningsvis en bakgrund till uppsatsens ämnesområde

presenteras. Därefter kommer uppsatsens problemformulering, syfte samt

frågeställningar att presenteras. Med hjälp av uppsatsens avgränsningar

kommer sedan valt ämnesområde att begränsas och tydliggöras. Slutligen

kommer den metod och det material som använts i uppsatsen att presenteras.

I kapitel 2 kommer en historisk tillbakablick att göras beträffande spaning från

luften. Dels kommer något nämnas om luftballongen och dess roll i

spaningssammanhang samt något om de första flygplanen. Därefter kommer

något nämnas om UAV´n historia internationellt och nationellt i Sverige.

Vidare kommer i kapitel 2 det svenska UAV – systemet kallat ”Ugglan” att

presenteras. Syftet med detta är att erhålla ett mått av realism i form av en

referensplattform för det taktiska stridsfältet. Detta utgör också en avgränsning

såtillvida att hur många olika och stora sensorer som helst kan ej bestycka

denna plattform. ”Ugglans” sensorbestyckning idag kommer likväl att utgöra

en referens för den avslutande diskussionen om optimal sensorbestyckning av

en taktisk UAV - plattform.

I kapitel 3 kommer det framtida taktiska stridsfältet med ett perspektiv på 10

år att presenteras. Vad karaktäriserar detta såväl taktiskt, tekniskt som ur

underrättelsebehov. Taktiska nyckelord kommer att lyftas fram och översättas

till tekniska krav på ett sensorsystem.

I kapitel 4 kommer ett antal olika sensortyper att presenteras. Detta utgör

uppsatsens tyngdpunkt där grunden för den fortsatta diskussionen om val av

sensortyper skall göras. I detta kapitel kommer inledningsvis ett antal krav eller

förmågor på sensorer kopplat till det framtida taktiska stridsfältet att

presenteras. Dessa kommer att nyttjas för att kunna ta ställning till val av

sensorer i kapitel 5. Vidare kommer i detta kapitel en beskrivning av respektive

sensors olika egenskaper att göras, deras fördelar och nackdelar samt

känslighet mot olika motmedel. Avslutningsvis i detta kapitel kommer

multisensorer och datafusion som kommer att bli viktiga förutsättningar för ett

optimalt UAV – system i framtiden att beskrivas översiktligt.
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I kapitel 5 kommer en alternativjämförelse eller komparation att göras av

respektive sensortyp/sensorkategori kopplat mot i kapitel 4 redovisade krav

eller förmågor. Denna alternativjämförelse kommer slutligen att leda fram till

ett förslag på sensorlösning där ett förordande kommer att ske. Detta kapitel

utgör inte det mest omfattande kapitlet sett till sidantal men utgör den

kvalitativa tyngdpunkten i uppsatsen.

I kapitel 6 kommer den avslutande diskussionen redovisas samt författarens

förslag på framtida forskningsområden. Det senare är kopplat till behov som

författaren sett under arbetet med denna uppsats. Avslutningsvis kommer

dragna slutsatser redovisas.

1.6. Förklaringar av begrepp

Apertur Öppningsyta hos tex. en antenn. 8

Datafusion Beskriver en process där information slås ihop från

olika källor i syfte att ge en mer komplett

bild/översikt 9.

Deskriptiv Innebär att beskriva något. En redogörelse för hur

något ser ut, hur något fungerar mm 10.

FOV Field of view – Innebär sensorns synfält, delas ofta

upp i horisontalled (FOVh) och vertikalled FOVv)11.

Identifiering Att kunna skilja mellan olika objekt inom samma

klass12.

Igenkänning/klassificering Att känna igen typen av objekt d.v.s. om det är en

bil, stridsvagn osv. 13.

Klotter Oönskade ekon från mark, sjö, regn eller moln. 14

Komparation Innebär att göra jämförelser15.

                                                                
8 Telekrig – Lärobok för armén, s 292.
9 http://www.foa.se/infofusion/kap4.html#41
10 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 30.
11 Ringh Ulf, kompendium, Detektorer och passiva system.
12 Ringh Ulf, kompendium, Detektorer och passiva system.
13 Ringh Ulf, kompendium, Detektorer och passiva system.
14 Telekrig – Lärobok för armén, s 298.
15 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 39.
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Motmedel Innebär att hindra eller försvåra utnyttjande av

exempelvis sensorer.  Motmedel kan utgöras av

aktiva motmedel (störare i olika former) eller

passiva motmedel (remsor, skenmål)16

Multisensorer Innebär att man nyttjar flera olika sensorer för att

skapa en bild, kan utgöra ett komplement till

varandra17.

Sensor Är en enhet avsedd för att kunna registrera

(exempelvis elektromagnetisk eller termisk

strålning) eller observera.

Signaturanpassning Innebär att ge ett objekt en signatur som

sammanfaller med omgivningen och som försvårar

upptäckt och identifiering18.

UAV UAV – Unmanned Aerial Vehicle, en obemannad

flygande farkost.

Upptäcka Innebär att det överhuvudtaget finns något objekt

där19.

                                                                
16 Telekrig – Lärobok för armén, s 306.
17 Dickman O och Ousbäck J-O, Sensoraktiverade skydd.
18 Telekrig – Lärobok för armén, s 305.
19 Ringh Ulf, kompendium, Detektorer och passiva system.
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2 SPANING FRÅN LUFTEN UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV-

FRÅN LUFTBALLONG TILL DEN OBEMANNADE

SPANINGSFARKOSTEN UGGLAN.

2.1. Inledning

Att utnyttja flygande hjälpmedel för att utföra spaning för militärt ändamål har

sina rötter i slutet av 1700-talet och då genom att utnyttja luftballongen. I detta

kapitel kommer en historisk tillbakablick avseende spaning från luften att

göras, en kort belysning av luftballongen och flygets historia ur

spaningssynpunkt kommer att ske. Vidare kommer Ugglan – systemet att

presenteras. Detta system utgör en dimensionerande plattform för denna

uppsats och ett exempel på ett taktiskt UAV - system.

2.2. Från Luftballong till UAV

Uppfattningen om när den första lyckade bemannade flygningen med

luftballong skedde går isär, vissa hävdar att bröderna Montgolfier 1783 gjorde

den första uppstigningen medan andra hävdar att Pilâtre de Rozier var den

förste samma år. Dock råder ingen tveksamhet att luftballongen som

uppfinning räknad tillskrivs bröderna Montgolfier 20.

FIGUR 3: BRÖDERNA MONTGOLFIERS FÖRSTA LUFTBALLONG.
 (KÄLLA: http://utbildning.lut.mah.se/p99/Jeppsson)

Denna nya uppfinning kom dock inte att uppmärksammas och utnyttjas militärt

förrän i mitten av 1790-talet. Det var den Franska armén som insåg nyttan av

luftballongen som ett bra spaningshjälpmedel. Man lanserade en i marken

förankrad ballong och kunde på så sätt erhålla underrättelser om fiendens

                                                                
20 Uppslagsverk ”Lilla Focus”.
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rörelser vilket meddelades ner till marken genom att man kastade ner

handskrivna meddelanden. Detta blev början till bildandet av

ballongkompanier inte bara i Frankrike utan även i länder som Sverige. Den

första lyckade ballonguppstigningen i Sverige skedde 1806. Den sista militära

ballongen i Sverige fanns vid A 6 i Jönköping. Först 1936 lades

ballongverksamheten vid A 6 ner 21.

Flygets historia är minst lika gammal som luftballongens beroende på hur man

definierar ordet ”flyg eller flygplan”. En viktig milstolpe i flyghistorien är den

första flygningen som gjordes med ett motordrivet flygplan. Detta skedde år

1903 av bröderna Wright. Redan i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet

försökte Leonardo da Vinci lösa flygteknikens problem med en vetenskaplig

metod. De flygplan han gjorde liknade fåglar vilket torde te sig naturligt

eftersom han just studerat dessa och deras flykt genom luften. Under slutet av

1800-talet genomförde den tyske ingenjören Otto Lilienthal den första lyckade

segelflygturen från ett konstgjort berg utanför Berlin. Precis som da Vinci

studerade Lilienthal fåglar vilka också fick stå som modell för de

”glidflygplan” som han konstruerade. Lilienthal producerade en rad rapporter,

från sina vetenskapliga försök, dessa rapporter studerades bl.a. av bröderna

Wrigth.

Första världskriget bidrog starkt till en hög utvecklingstakt avseende flygplan

och dess olika ändamål. Redan under den första månaden i augusti 1914 fann

flyget sin viktiga roll som plattform för spaningsändamål 22.

BILD 4. BRÖDERNA WRIGHTS FÖRSTA FLYGTUR 1903 MED SITT
MOTORDRIVNA PLAN.

(KÄLLA: http://utbildning.lhm.lu.se/X98 /Annica/flygplan/flygplan.htm)

                                                                
21 http://www.ungermark.se/bagatelle2.html.
22 Microsoft Corporation, Microsoft Encarta 95 – ”Military Aircraft”.
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De obemannade farkosterna (-flygplanen) har sina rötter i Lawrence Sperrys

första försök 1913. Redan 1917 ledde hans försök till en konstruktion som

gjorde flera lyckade flygningar för den Amerikanska marinen. De obemannade

farkosterna hade svårigheter att bli erkända som en viktig resurs och

komponent främst ur spaningssynpunkt. Under Vietnamnkriget gjordes ett

mycket stort antal flygningar med obemannade farkoster (avser perioden 1962

– 1975). Det som kanske främst utmärkte dessa flygningar var en viktig

egenskap som bidragit till det stora intresset idag för UAV´er nämligen att man

inte behövde nyttja bemannade farkoster över fiendeterritorium samt det

faktum att förlustfrekvensen av dessa obemannade spanare var relativt låg 23.

Annars var det Israel som först insåg den stora nyttan av obemannade flygande

farkoster. I Yom - Kippur kriget 1973 spelade dessa en viktig roll och då

främst ur den aspekten att man kunde reducera sina bemannade

flygplansförluster24.

BILD 5. Gyrodyne QH-50 NYTTJADES FÖR OBSERVATION OCH STRIDSFÄLTSSPANING
AV AMERIKANSKA MARINEN FRÅN 1956 T .O.M I BÖRJAN AV 1960-TALET .
(KÄLLA: http://avia.russian.ee/vertigo/gyrodyne_qh-50-r.html)

Det stora genombrottet för obemannade flygande farkoster kom dock inte

förrän efter Operation Desert Shield och Desert Storm 1990-91 25. Främst

väcktes intresset i USA men även andra stater insåg möjligheterna med

                                                                
23 Munson, Kenneth. World Unmanned aircraft, 1988. Avseende förlustfrekvens se även uppsatsen ”Strike
Star2025” skriven av Col Carmichael, Maj DeVine, Maj Kaufman, Maj Pence och Maj Wilcox som beskriver
detta avseende UAV´n Ryan modell 147 vilken var den UAV som nyttjades i Vietnamn.
24 Munson, Kenneth. World Unmanned aircraft, 1988.
25 Herland, Hans Kristian. Enskild uppsats - UAV i Sjöförsvaret (1996).
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obemannade spaningssystem. Idag är USA den främsta nationen inom området

obemannade farkoster, med Israel som god tvåa. Ett närmare studium visar

dock att UAV´er är mycket brett spridda över hela världen26.

I Sverige var FOA först med att utföra studier med obemannade farkoster.

Detta skedde under slutet av 1970-talet med ett system som kallades Skatan.

Syftet med Skatan - systemet var att studera möjligheten av att nyttja enkla och

billiga flygande plattformar för spaning omedelbart bakom fiendens främre

linjer. Skatan – systemet var ett dagersystem med bl.a. plats för en kamera med

film. I en andra fas av Skatan – systemet gjordes försök med överföring av

realtidsinformation 27.

Under åren 1979-1983 bedrevs prov med sensorer som fästes i en ballong och

som sedan skickades upp i luften. Ballongen var förankrad i marken med ett

rep. Denna anordning kallades paralift 28.

Under 1987 startade Försvarsmakten försök med en gyrokopter länkad till en

markstation. Dessa test pågick fram till och med 1997 29.

Under 1995 gav Försvarsmakten Försvarets Materiel Verk (FMV) i uppdrag att

påbörja försök och upphandling av ett nytt UAV – system till den Svenska

Försvarsmakten. Detta UAV - system har kommit att bära namnet ”Ugglan”.

Det första systemet levererades till Försvarsmakten under sommaren 1999.

Införandet av ”Ugglan” – systemet syftar till att kunna följa en motståndares

verksamhet och lättare kunna finna hans svagheter vilket i sin tur kan innebära

ett bättre utnyttjande av egna förband 30.

FIGUR 6: UGGLAN
(KÄLLA: www.mil.se/fmforum/398/repotage2.htm)

                                                                
26 Munson, Kenneth. World Unmanned aircraft, 1988 samt Aviation Week & Space Technology, January
17/2000. Artikel ”Unmanned Aerial Vehicles and drones”.
27 Munson, Kenneth. World Unmanned aircraft, 1988.
28 Försvarets Forum nr 2, 1998 samt RRV granskning av FMV upphandling av obemannade farkoster, skrnr
RRV 23-97-3312, 1998-05-15.
29 RRV granskning av FMV upphandling av obemannade farkoster, skrnr RRV 23-97-3312, 1998-05-15.
30 Försvarsmaktens UAV-system UGGLAN-en orientering, skrivelse nr 35801:60128, 2000-02-02.
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2.3. Varför utnyttja UAV´er?

Först ett citat ur USA´s Joint Vision 2010:

”The American people will continue to expect us to win in any

engagement, but they will also expect us to be more efficient in

protecting lives and resources…” 31

Denna förväntning är mer eller mindre ett resultat efter Gulf-kriget 1990/91

vilket också kommit att prägla USA´s inblandning i Kosovo-kriget. UAV´er är

just ett instrument eller sätt att möta en fiende med ett minimum av förluster

eller risktagning. UAV´er har också visat sig vara ett bra instrument för

underrättelseinhämtning i syfte att skapa en god ”rumsuppfattning/

omvärldsbild”. Nästa generations UAV´er kommer att ha utvecklats än mer

och kommer att kunna användas för flera olika sorters uppdrag som exempelvis

bärare av vapenlast (s.k. UCAV).

UAV har efter Gulf-kriget kommit alltmer i fokus och utvecklingen inom

plattformsområdet och sensorområdet går fort. En annan viktig aspekt är att

kostnaderna för UAV – system tenderar att bli betydligt billigare i jämförelse

med bemannade spanings farkoster32.

2.4.  Ugglan –systemet

2.4.1 Inledning

Bakgrunden till beslutet att anskaffa UAV - systemet ”Ugglan” är de försök

som Försvarsmakten genomfört under flera år. Syftet med dessa försök har

varit att bygga upp kunskaper om obemannade flygande farkoster.

”Ugglan” som är en fransktillverkad UAV av märket Sperwer började levereras

till den svenska Försvarsmakten under sommaren 1999.

Systemet är tänkt att ingå i ett fördelningsunderrättelsekompani som på sikt

skall utvecklas till att bli ett divisionsunderrättelsebataljon. Utbildningen och

utvecklingen av systemet sker vid K 3 i Karlsborg. Styrning av UAV´n

”Ugglan” sker antingen genom en förprogrammerad bana eller genom att

                                                                
31 Utdrag ur ”Concept for Future Joint Operations – Joint Vision 2010”.
32 Joint Force Quarterly – JFQ 1999 – number 2, artikel om UAV – ”Future Employment
of UAVs – Issues of Jointness”.
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operatören på marken styr genom/via den TV - kamera som finns placerad i

nosen på farkosten.

2.4.2 Användningsområden

Avseende användningsområden för UAV – systemet ”Ugglan” kommer ett

citat ur en Försvarsmaktsskrivelse med namn ”Försvarsmaktens UAV – system

UGGLAN – en orientering” att presenteras nedan 33.

”Införandet av UAV - systemet Ugglan i Försvarsmakten innebär en

revolution i många avseenden. Vi kan på ett helt nytt sätt följa en

motståndares verksamhet och därmed lättare finna hans svagheter vilket i

sin tur innebär att våra resurser kan utnyttjas mer optimalt. Systemen kan

sättas in över s.k. Högriskområden där bemannade plattformar annars har

svårt att operera utan förluster. UAV – system skall inte ses som en

ersättare av bemannade system utan snarare som ett komplement. Vi kan

med hjälp av UAV - systemen med större precision leda in våra förband

på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt utrustning.

Ugglan kommer inledningsvis att användas för inhämtning av

underrättelser som aktuellt förband kan använda sig av vid planläggning

och framtagandet av stridsplanen. Under genomförandet av stridsplanen

kan sedan UAV - systemet utnyttjas för att följa händelseutvecklingen

eller för att t ex spana i flank där det är liten sannolikhet att motståndaren

uppträder. Dessutom kommer systemet att kunna leda bekämpning direkt

(företrädesvis med artilleri) av mål som upptäckts. Kombinationen

underrättelseinhämtning och att leda bekämpning är ett sätt att nedkorta

våra tider från upptäckt till att vi agerar i syfte att hamna innanför

motståndarens beslutscykel”.

2.4.3 Prestanda plattform och sensorer

Studien i denna uppsats grundar sig på prestanda motsvarande det svenska

UAV – systemet ”Ugglan”.  Dessa prestanda skall ses dels ur perspektivet

plattformens prestanda samt sensorernas prestanda.

                                                                
33  Utdrag ur skrivelse (nr 35801:60128, 2000-02-02) ”Försvarsmaktens UAV-system UGGLAN-en orientering”.
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Plattformens prestanda

Nedan presenteras prestanda samt några övriga data för den flygande

plattformen, i ”Ugglan” - systemet:

Färddator

Kommunikations -
utrustning

Sensor för
flygning
och
navigation

Nyttolast

Fallskärm

Bränsle
system

Generator
och batteri-
back-up

Positions -
ljus

Transponder

Riktantenn

Omniantenn
(rundstrålande )

Omniantenn
(rundstrålande)

Motorpaket

FIGUR 7: BILD BESKRIVANDE ”UGGLAN” HUVUDBESTÅNDSDELAR
(KÄLLA: WWW.k3.mil.se)

Prestanda (och data) för plattformen:

Vingbredd 4,2 m

Längd/Höjd: 3,3 m/1,1 m

Vikt/Max take-off vikt: 250 kg/320 kg

Max nyttolast: 75 kg (i realiteten dock ca 40-50 kg)

Min/Max flyghastighet: 150 km/h/ 200 km/h

Flyghöjd: 300-3000 m

Navigation: GPS och tröghetsnavigering (reserv)

Flygtid: max 3 h

Flygräckvidd: 90 km

Temptålighet: -30 °C till + 30 °C.

Uteffekt 1500 W (avses uteffekt till sensorerna, 28 V system)

Ett kompani med tre (3) stycken UAV´er typ ”Ugglan” skall kunna

övervaka/spana inom ett område motsvarande 400 km2 och där kunna fastställa

förbandsrörelser mm. Detaljspaning skall kunna ske inom 50 km2 där enstaka

objekt (tex. fordon) skall kunna fastställas.
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Sensorernas prestanda

”Ugglan” är försedd med ett gyrostabiliserat sensorpaket. Detta paket

innehåller två stycken kameror, en TV-kamera (NIR) som används

företrädesvis på dagen samt en IR - infraröd kamera (IRST) som kan användas

både på dagen och natten. Dessutom finns en färgkamera (CCD) som är

placerad i nosen. Huvudsyftet med denna kamera är att utgöra en

”navigeringskamera” samt kunna ge operatören av UAV´n en bild av

omgivningen.

TV-kameran arbetar i våglängdsbandet 0,3 - 1 µm vilket gör den möjlig att

använda även vid skymning och nattetid under förutsättning att

väderförhållandena är bra. IR – kameran kan användas i två olika moder

avseende FOV – field of view, 18 o x 13,5 o respektive 4o x 3o. Det större

synfältet används för att hitta objekt och det smalare synfältet för att kunna

spana noggrannare (identifiera mål).

”Ugglan” opererar normalt på en höjd av 1200 – 1500 meter över marken.

Sensorerna (IR och TV-kameran) spanar normalt i riktning mellan 45o och 90o

(vinkelrät mot marken) i förhållande till plattformens horisontella läge och

marken. En mindre vinkel kan användas men detta påverkar då upplösningen

till det sämre. Sensorpaket spanar horisonten runt (360 o), se figur 8.

45-90o

FIGUR 8: SENSORERNAS SPANINGSFÄLT.
 (KÄLLA: Martin Nylander)

”Ugglan” använder GPS för navigering. Inmätning av positioner för

exempelvis bekämpning med indirekt eld sker genom att operatören som styr

”Ugglan” pekar sensorerna mot målet (”tittar på målet”). Inmätning sker av

målet och målkoordinater presenteras med referens till ”Ugglans” position,

rörelseriktning och spaningsvinkel.
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Pilotkamera (CCD)

Tröghets-
navigerings-
system (HNS)

Pitot-rör
(för hastighet och
höjd)

Stabiliserat
sensorpaket
(IRIS/NIR)

Kontrollenhet för
sensorpaketet
(PCU)

Främre Airbag

Höjdmätare och
multiplexering-enhet
(ADT och ITU)

Riktantenn

FIGUR 9: FARKOSTENS FRÄMRE DEL MED SENSORPAKET .
(KÄLLA: www.k3.mil.se)

IR – kamera (IRST):

Våglängdsband 8-12 µm

Upptäckt ca 5 km a)

Klassificering ca 2,5 km a)

Identifiering ca 1,5 km a)

Positionsbestämning av mål i IE Bra b)

IFOV 0,1 mrad

FOV (finns två moder) 18 o x 13,5 o (för att hitta mål)

4o x 3o (för att identifiera)

Uppdateringshastighet 25 bilder/sek

Vikt ca 35 kg

a) Avstånden beroende på temp- och väderförhållanden. Angivna avstånd är
angivna för en omgivningstemperatur på + 15o C. Uppgifter för sannolikhet
för upptäckt, klassificering samt identifiering saknas.

b) Uppgifter om noggrannhet är hemliga uppgifter varför de ej redovisas i
denna uppsats. Dock är precisionen tillräckligt bra.

TV – kamera:

Våglängdsband 0,3 - 1 µm

Upptäckt, Klassificering och identifiering samt Positionsbestämning av mål vid
IE – Se ovan!

Känslighet 0,1 lux

Vikt ca 2-3 kg
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3 PRESENTATION AV NYTTJANDEMILJÖ FÖR DEN SVENSKA

UAV´n.

3.1. Inledning

Den tekniska utvecklingen under 1980- och 1990-talet har starkt förändrat

förutsättningarna för våra förband och vapensystem. Man kan säga att

"fragmenteringen" (frontlös strid) av stridsfältet har ökat i takt med den

tekniska utvecklingen. Detta sker samtidigt som vi skall efterleva vår taktiska

doktrin ”att agera” vilket kommer att ställa krav på framtida förbands förmågor

samt krav på god rumsuppfattning. Det framtida stridsfältet bedöms bestå av

mekaniserade och allsidigt sammansatta förband, vilka kan uppträda med stor

manöverförmåga och på stort djup.

Förbanden kommer att ha kapacitet att strida dygnet runt, med högt tempo, stor

eldkraft och med precisionsstyrda vapen. Detta innebär bl.a. att tiden från

upptäckt till bekämpning avsevärt har förkortats. För att komma innanför

motståndarens beslutscykel (figur 10 34) ställs krav på tekniskt kompetenta

förband för inhämtning av underrättelser i realtid. UAV är ett tekniskt

hjälpmedel i underrättelseförband i syfte att kunna inhämta realtidsinformation.

I detta kapitel kommer tre delavsnitt att presenteras som avser beskriva den

”nyttjandemiljö” som ett framtida UAV - system motsvarande ”Ugglan” kan

komma att befinna sig i. Med ”nyttjandemiljö” avses här dels:

• vad som karakteriserar det framtida taktiska stridsfältet i ett 10-årigt

perspektiv.

• vad som karakteriserar den tekniska utvecklingen av materiel för

markstridsförbanden.

• vad som innefattas i den taktiska underrättelseprocessen där UAV´n med

sina sensorer skall verka och utgöra ett viktigt instrument i

beslutsprocessen.

                                                                
34 OODA-Loopen som också kallas beslutscykeln myntades av den amerikanske flygöversten John Boyd. Denna
cykel finns beskriven i William S Lind bok Maneuver Warefare s.5-6.
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Ledning

InformationVerkan

Beslut Orientering

Handla
Observation

FIGUR 10:OODA-LOOPEN, BESLUTSCYKELN
(KÄLLA: Fritt återskapad efter text ur Maneuver Warfare Handbook av William S Lind)

3.2. Vad karakteriserar det framtida taktiska stridsfältet i ett 10-årigt

perspektiv.

Inledningsvis kommer ett citat ur Försvarsmaktsidé (2020) och målbild (2010),

rapport 4 att presenteras och som ger en bild av det framtida operativa

stridsfältet 35.

”Hela operationsområdet – på marken, till sjöss på och under ytan och i

luften – torde utnyttjas för manöverkrig och snabba omdisponeringar.

Det framtida kriget blir därmed också frontlöst (fragmenterat) och

kommer att utkämpas över stora ytor med snabba samt intensiva

stridsförlopp. Tidvis dominans över ett visst område kan i avgörande

skeden åstadkommas med kombinationen ledningskrigföring – telekrig –

långräckviddiga vapen. Insatsområden växer upp och försvinner. Tempot

ökar på det framtida stridsfältet. I takt med att antalet förband minskar

blir kravet på taktisk och operativ rörlighet hos kvarvarande förband allt

viktigare. Flyg- och sjöstridskrafterna innehar redan hög operativ

rörlighet. Teknikutvecklingen medger att markstridskrafterna inneboende

rörlighet ökar samtidigt som motståndarens förmåga att bekämpa den

infrastruktur som erfordras för denna rörlighet ökar”.

                                                                
35 Utdrag ur Försvarsmaktsidé (2020) och målbild (2010), rapport 4, s 65.
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Detta utdrag ur Försvarsmaktens rapport för ”Försvarsmatsidé och målbild”

beskriver något hur det framtida stridsfältet kan komma att te sig. Taktikens

grunder enligt Arméreglementet (AR 2) talar vidare om att ”för att nå

avgörande eftersträvas lokal överlägsenhet. Kraftsamling, överraskning och

handlingsfrihet är andra viktiga taktiska grunder som syftar till att nå lokal

överlägsenhet”. Deras ”inbördes förhållanden kan inte rangordnas”, ”ibland är

de samverkande och ibland motverkande” 36.

Utan att förringa det som Arméreglementet säger avseende rangordning av de

taktiska grundbegreppen torde den ökade fragmenteringen innebära att

förmågan till kraftsamling blir än viktigare i framtiden i syfte att snabbt kunna

nå ett avgörande. Detta behöver dock inte innebära en geografisk kraftsamling

av egna förband och vapenplattformar till själva stridsområdet. Mycket av

operationer, taktik och stridsteknik kommer att handla om att på bästa sätt

sprida, skydda/dölja förband, vapensystem mm. Detta innebär också att

underrättelsesystem och sensorer kan kraftsamlas till områden och föremål av

vitalt intresse.

I målbilden för Försvarsmakten påtalas också vikten av övervakning och

kontroll av stridsfältet i syfte att kunna stödja egna styrkors handlingsfrihet

under gruppering, manöver och strid. Man konstaterar också att för spaning

kommer i större utsträckning bl.a. UAV att utnyttjas. Detta i kombination av

allt bättre sensorer och förmåga att upptäcka mål över ytan gör att betydelsen

av att kunna operera dolt ökar 37.

Det framtida stridsfältets karaktär kan principiellt beskrivas under tre förmågor

-  rörlighet, eld (eldkraft) och ledningsförmåga 38.

Rörlighet:

Den materiel som finns tillgänglig eller anskaffas i framtiden kommer att

medge god rörlighet, även i väglös terräng, samt förmåga att hålla ett högt

anfallstempo dygnet runt. Striden kommer att kunna ske på stor bredd utan

direkta skiljelinjer mellan egna och fientliga styrkor – ett fragmenterat stridsfält

kommer att uppstå. En strävan kommer att finnas att nå in på djupet hos

                                                                
36 Arméreglemente (AR 2) del 2 Taktik. 1995 års utgåva, s 43.
37 Försvarsmaktsidé (2020) och målbild (2010), rapport 4, s 64-65.
38 Utdrag ur enskild utredning av mj Stefan J Andersson om ”Användning av UAV-pluton”.
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fienden i syfte att skapa oread och splittra fienden. Kraftsamling kommer att

ske där framgång kan uppnås. Dessa rörelser genomförs med allsidigt

sammansatta, mekaniserade förband med stor eldkraft i form av såväl

yttäckande som precisionsstyrda vapen.

Eld (eldkraft):

Med eld eller eldkraft avses inte nödvändigtvis artillerield från kanoner,

haubitsar eller raketartilleri utan även i form av direktunderstöd från flyg eller

attackhelikoptrar. Samordningen av eldkraft mellan mark- och flygstridskrafter

kommer att öka vilket  kan medge ett viktigt understöd i syfte att kunna öka

anfallstempot och att kunna nå in på djupet hos fienden.

Ledningsförmåga:

Informationstekniken kommer att medge goda möjligheter att kunna skapa en

god omvärldsuppfattning. Detta kommer att innebära att tiden från upptäckt till

bekämpning väsentligt förkortas vilket i sin tur medger ett  högre tempo på

stridsfältet.

3.3. Vad karakteriserar den tekniska utvecklingen av materiel för

markstridsförbanden

Med detta delkapitel avses främst utvecklingen kopplat till markförbanden. Till

viss del återspeglar sig även markförbandens teknikutveckling på sjö- och

luftförbanden.

Framtida krigs karaktärer kommer att bero på ett antal faktorer eller

”teknikdueller” inom ett antal olika områden, exempel på dessa kan vara 39:

• Verkan kontra skydd

• Sensorer kontra signaturanpassning

• Samband kontra störning

Denna duell, ”medel föder motmedel”, kommer naturligt att fortsätta utvecklas

och vart i utvecklingen man befinner sig vid ett eventuellt krig är

svårförutsägbart.

                                                                
39 Försvarsmaktsidé (2020) och målbild (2010), rapport 4
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Vidare beror denna duell på ekonomiska faktorer, tillgång till avancerad

teknologi samt att man faktiskt upplever ett hot och behov av att vidta

motåtgärder.

Rapporten ”Försvarsmaktsidé och målbild” 40 behandlar bl.a. utvecklingen

inom materialtekniken som bl.a. skapar möjligheter att kunna konstruera

lättare, signaturanpassade stridsfordon och andra plattformar med ökad eller

bibehållen skyddsförmåga. Vidare pekar man på tre utvecklingstrender som är

väsentliga för framtida teknikutveckling:

• Sensorer kommer att utnyttjas alltmer för att övervaka stora markytor.

• Radarutvecklingen avseende multistatisk- och millimetervågradar förbättrar

inhämtningsförmågan. Utvecklingen av lågfrekvent radar medger ökad

förmåga att upptäcka en fiende även om han vidtagit kamouflage- och

signaturanpassningsåtgärder.

• Utvecklingen av multisensorteknik som medger dygnet runt- och

allväderskapacitet medför möjligheter och hot avseende övervakning-,

lednings- och bekämpningssystem.

Slutsatserna är att teknikutvecklingen kommer att  medge möjlighet till att

korta tider från upptäckt till bekämpning. Detta delvis p.g.a. det ökade

användandet av obemannade farkoster med kvalificerad spaningsutrustning.

3.4. Beskrivning av den taktiska underrättelseprocessen

Ett UAV – System motsvarande ”Ugglan” utgör en viktig komponent i den

taktiska underrättelseprocessen och underrättelsetjänsten genom att systemet i

nära realtid kan ge information om hur stridsfältet ser ut samt vad som händer

på stridsfältet. Underrättelsetjänst på taktisk nivå innebär en rad saker, bl.a.

kunskap om…

• motståndarens organisation och taktik

• motståndarens läge och stridsvärde

• terrängen

                                                                
40 Försvarsmaktsidé (2020) och målbild (2010), rapport 4, s 54-58.
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men även förmåga att analysera och dra slutsatser av detta för att göra

bedömningar om vad motståndaren kan komma att göra och när han kan

komma att göra det.

Att arbeta med underrättelsetjänst är därför att för chefen presentera

motståndarens läge, kapacitet, hur vi (på såväl kort som längre sikt) kan

påverka hans stridsplan och motståndarens möjligheter att påverka vår plan.

Detta redovisas som ”Fiendens läge och stridsvärde” och ”Fiendens

handlingsmöjligheter”.

Det sätt som underrättelsearbetet struktureras på kallas ”undcykeln” och

omfattar planering, inhämtning, bearbetning och delgivning.

Värdet på den information (underrättelser), som underrättelsetjänsten samlar in,

nedgår om inte underrättelserna/ bedömningarna i tid delges alla som har

behov av resultatet.

3.5. Slutsatser

Nedan kommer slutsatser att dras kopplade till vad som presenterats ovan

avseende vad som bedöms karakterisera det framtida taktiska stridsfältet, den

tekniska utvecklingen av materiel för markstridsförbanden samt krav på

sensorer ur taktiska underrättelseprocessen horisont. Dessa slutsatser kommer

presenteras i form av ett antal taktiska nyckelord som speglar det framtida

stridsfältet. Därefter kommer dessa översättas (tolkas) till tekniska krav/

förmågor på ett framtida sensorsystem.

Taktiskt: Strid över stora ytor samt fragmenterat stridsfält:

Tekniskt: Krav på goda prestanda att spana över stora ytor, att kunna

detektera presumtiva mål på långa avstånd samt inom ett brett

synfält. Att kunna klassificera och identifiera mål, vilka är

fientliga vilka är egna.

Taktiskt: Sprida skydda/dölja förband och vapensystem.

Tekniskt: Förmåga att detektera mål där signaturanpassningsåtgärder

vidtagits. Detta kan utgöra en stor spännvidd från det att olika

kamouflageåtgärder vidtagits till tekniska åtgärder på materiel
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som syftar till att minska reflektionsegenskaper eller signaturen

(radarmålyta).

Taktiskt: Högt anfallstempo dygnet runt.

Tekniskt: Kunna följa detekterade mål samt positionsbestämma deras läge.

Kunna delge information, i realtid, om  presumtiva mål till egen

stab motsvarande (beslutsfattaren).

Kunna detektera mål dygnet runt med andra ord även under

mörker. Vidare att kunna detektera mål oavsett yttre

atmosfärsförhållanden (väder).

Taktiskt: Samordning av eldkraft.

Tekniskt: Kunna detektera, positionsbestämma och följa mål med hög

noggrannhet. Kunna leverera denna information i realtid till egen

stab motsvarande (beslutsfattaren).

Taktiskt: Att ha kunskap om motståndarens taktik, läge samt

terrängen.

Tekniskt: Kunna upptäcka, klassificera och identifiera presumtiva mål på

stridsfältet. Att ha god förmåga att kunna spana över ett stort

område. Att ha god upplösning – att kunna avbilda mål och

terräng. Att kunna leverera information i realtid. Att kunna följa

och positionsbestämma presumtiva mål.

Taktiskt: Underrättelser/bedömningar delges i rätt tid.

Tekniskt: Möjlighet till spaning och realtidsöverföring av information till

egen stab motsvarande (beslutsfattaren).
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4 SENSORER

4.1. Inledning

Föremål kan upptäckas genom att de sänder ut eller reflekterar

elektromagnetiska vågor eller ljudvågor. Olika system/tekniker (i denna

uppsats avses elektrooptiska system och radar) använder olika delar av det

elektromagnetiska våglängdsbandet. Typiskt är att optroniska system ligger

inom våglängdsbandet 0,05 – 14 µm medan radarsystem oftast ligger inom 7,5

mm – 0,3 m. Beroende på inom vilket våglängdsområde respektive system

ligger ges också de olika systemen olika förmågor.

FIGUR 11: ELEKTROMAGNETISKA VÅGLÄNGDSBANDET
(KÄLLA: www.altavista.se, sökkatalog bilder, sökord wavelength)

Utvecklingstrenden har historiskt sett alltid inneburit att medel och motmedel

ständigt bedrivit en växelvis kamp. Grunder för arméförbandens strid har varit

att, förutom kraftsamling av elden till tid och rum, utnyttja rörelsen och

skyddet 41. Exempel på det senare kan vara att skapa förutsättningar för

avgivande av eld mot målet, att undgå bekämpning, att utnyttja maskerings-

och skenåtgärder, att utnyttja betäckt terräng, bebyggelse, mörker, dålig sikt

och rök.

                                                                
41 Arméreglemente del 2 – AR 2, s 38-40.
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Hög rörlighet samt att operera under mörker och svåra väderförhållanden har

traditionellt använts för att skapa osäkerhet om egna förbands position, avsikter

och rörelse. Den sensorutveckling som sker både vad avser radar- och

optroniska sensorer har emellertid lett till att åtgärder enligt ovan i olika grad

har blivit verkningslösa. Istället gäller det att som motmedel till sensorerna att

reducera sin egen kontrast gentemot omgivningen till en sådan nivå att

sensorerna blir verkningslösa. Figur 12 visar hur sensorutvecklingen som

funktion av hotet traditionellt har sett ut och hur det bedöms bli på sikt.

Traditionellt har visuell spaning och övervakning varit dominerande liksom

radar har varit den mest utvecklade tekniken. En snabb utveckling pågår inom

samtliga våglängdsområden kontinuerligt. Utvecklingstrenden går mot att

sensorer med dygnetruntkapacitet utnyttjas allt mer 42.

En viktig sensorkategori saknas i figur 12 och det är lasersensorer. Nyttjandet

av lasersensorer kommer troligen att bli stor i framtiden och

användningsområdena är både många och breda43.

FIGUR 12: UTVECKLINGEN AV SENSORER
(KÄLLA: Försvarsmakten, lärobok Telekrig)

                                                                
42 Telekrig – Lärobok för armén, s 268.
43 Stienvall Ove, FOA Linköping Översikt lasersystem – dagens och morgondagens system.
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4.2. Krav på sensorer i UAV

4.2 1 Inledning

Ett UAV spaningssystem består av flera enheter som tillsammans bestämmer

prestanda på systemet som helhet. Dessa enheter är en plattform, ett

kommunikationssystem, ett positionsbestämningssystem samt en eller flera

sensorer. Plattformen skall kunna bära övriga enheter i systemet samt kunna

medge att en överblick skapas av stridsfältet. Kommunikationssystemet skall

kunna distribuera informationen från sensorer till någon form av stabsplats i

nära realtid samt kunna motta information för eventuella uppdragsförändringar.

Positionsbestämningssystemet skall dels användas för navigering men även

kunna stötta sensorerna för att fastställa målpositioner. Sensorsystemet (-en)

skall kunna upptäcka och identifiera mål. Dessa enheter tillsammans

bestämmer för vilka uppgifter ett UAV system är lämpligt för.

I detta kapitel  kommer ett antal önskvärda förmågor för ett spaningssystems

sensorer att presenteras. Dessa förmågor grundar sig på i kapitel 3 dragna

slutsatser av det framtida taktiska stridsfältet, teknikutveckling samt

underrättelseprocessens målsättning. Syftet med dessa förmågor är att de skall

ligga till grund för den kommande diskussionen avseende val av sensorer.

Denna presentation av förmågor gör ej anspråk på att vara komplett men

redovisade förmågor bedöms vara de väsentligaste44 för en obemannad

plattform som skall kunna genomföra spaning samt positionsbestämning i syfte

att kunna leda indirekt eld.

4.2.2 Krav på ett sensorsystem

Utvecklingen inom sensorområdet har inneburit och kommer i framtiden

innebära att allt flera sensorer får önskvärda45 egenskaper eller förmågor. Detta

beror framförallt på en förbättrad förmåga att kunna mäta in målets läge och

olika egenskaper hos målet, man erhåller längre räckvidder med sensorerna, det

blir färre mekaniska delar i sensorpaketen vilket innebär hållbarare delar samt

lägre vikt och volym.

                                                                
44 Författarens egna bedömning
45 Se kapitel 4.2.3.
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Trots den snabba teknikutvecklingen på sensorområdet kommer det att vara

svårt eller nästintill omöjligt att alltid kunna ha en komplett och korrekt

uppfattning om vad som händer och sker på stridsfältet. Som nämndes i kapitel

3 pågår en kontinuerlig kamp mellan medel och motmedel. Sensorerna medger

att man kan se mer och mer medan motståndaren utvecklar motmedel, aktiva

som passiva, i syfte att dölja målen.

Grundförutsättningar eller villkor för att en sensor skall kunna upptäcka ett mål

är att detta befinner sig inom sensorns synfält (täckningsområde). Vidare måste

förutsättningar finnas för sensorn att kunna se målet, antingen genom att målet

har en temperaturdifferens mot bakgrunden (omgivningen) eller att målets

former är sådana att de kan urskiljas mot bakgrunden.

En sensors förmåga att diskriminera (upplösa) ett mål uttrycks ofta i termer av

att upptäcka, klassificera samt identifiera ett mål. För taktiska bildsensorer

beskrivs innebörden av dessa termer i tabellen nedan46:

TABELL 1: INNEBÖRDEN AV OLIKA DISKRIMINERINGSTYPER.

Term Innebörd
Upptäcka (detection) Att upptäcka att det överhuvudtaget finns

något objekt där.
Igenkänning/klassificering
(recognition)

Att känna igen typen av objekt d.v.s. om det är
en bil, stridsvagn osv.

Identifiering
(identification)

Att kunna skilja mellan olika objekt inom
samma klass.

Positionsbestämning av ett mål kan ske genom mätning i en, två eller tre

dimensioner i förhållande till eget läge (sensorn). Precisionen av en inmätning

av ett måls position ökar med antalet dimensioner som målet kan mätas in med.

Kvaliteten i positionsbestämningen kan förbättras om sensorn rör sig i

förhållande till det inmätta målet eftersom positionsmätningar då kan ske vid

flera tidpunkter. För vissa sensorsystem kan kvaliteten på mätdata förbättras

om man känner plattformens egen höjd och riktning över marken samt

sensorns spaningsvinkel i förhållande till plattformen. Förutsättningar är

självklart också att plattformen känner sin egen position47.

Andra krav eller förmågor som ett sensorsystem bör ha är att kunna verka

oberoende av atmosfärsinverkan (vädertyp). Atmosfärens inverkan, genom

                                                                
46 Ringh Ulf, kompendium, Detektorer och passiva system, till kursen Robusta Optroniksystem
47 www.foa.se/infofusion/bilaga1.html
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dämpning av transmissionen, och därmed sensorers förmåga att se ökar ju

kortare våglängden blir. Även olika klimatförhållanden kan inverka negativt på

ett  sensorsystems förmåga genom att mängden partiklar i atmosfären kan

variera samt att partiklarnas storleksfördelning kan variera.

4.2.3 Sammanfattande krav på ett sensorsystem

Nedan kommer ett antal krav eller förmågor på ett sensorsystem att anges.

Dessa krav eller förmågor har samlats under ett antal rubriker i form av

”nyckelord”. Fortsättningsvis kommer dessa nyckelord att användas autonomt.

Rumsuppfattning/ - Förmåga att kontinuerligt (dygnet runt) kunna

Tidsuppfattning skapa en lägesbild över stridsfältet.

- Positionsbestämning av mål över ytan för att

kunna möjliggöra bekämpning med indirekt eld

samt kunna följa mål.

- Förmåga att se över en stor yta – brett synfält (i

höjd och sida).

- Förmåga att verka dygnet runt (24 h).

- Förmåga att verka i olika vädertyper (oberoende av

yttre atmosfärsbetingelser).

- Förmåga att verka i olika klimatförhållanden.

- Förmåga att ”se/spana” mot maskerade mål

alternativt mål som befinner sig i skyl av träd,

buskage mm.

Målspaning - Förmåga att upptäcka mål

- Förmåga att klassificera mål

- Förmåga att identifiera mål

Motmedel 48 - Förmåga att spana mot mål där

signaturanpassningsåtgärder vidtagits.

- Möjlighet till taktiskt uppträdande av

plattformen.

                                                                
48 Se vidare avgränsning motmedel i kapitel 1.
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- Känslighet mot passiva som aktiva åtgärder

kopplat till sensorn.

Aktiv/passiv - Aktiv/passiv sensor

Prestanda och övriga - Vikt och Volym för sensorerna (om detta är en

egenskaper begränsning).

- Effektkrav för funktion (om detta är en

begränsning).

4.3. Optroniska sensorer

4.3.1 Inledning

Elektrooptik eller som man kanske vanligen säger optronik är en

sammanslagning av orden optik och elektronik. Innebörden är omvandling av

optiska signaler till elektriska signaler och vise versa49. Det optiska

våglängdsområdet indelas enligt nedanstående 50.

UV, UltraVioletta området: Våglängd λ <400 nm (0,4 µm)

VIS, VISuella (synliga området): 400 nm < λ < 700 nm (0,7 µm)

NIR, Nära InfraRöda området: 0,7 µm < λ < 3 µm

TIR, Termiska IR området: 3 µm  < λ < 14 µm

Transmissionen inom det optiska våglängdsbandet varierar starkt med

våglängden. Detta beror på att det inom det aktuella våglängdsspektrat finns ett

antal absorptionsband där transmissionen är mycket låg. Figur 13 visar hur

transmissionen som funktion av våglängden varierar inom det optiska

våglängdsspektrat. Bilden visar att det bl.a. finns ett fönster kring det visuellt

våglängdsbandet samt NIR (0,3 – 1,3 µm, 1,5 – 1,7 µm, 2,0 – 2,5 µm), samt

fönster kring de traditionella Termiska IR-fönstren runt 3 - 5 µm och 8 – 14

µm51.

                                                                
49 Berglund Lars, Introduktion till Robusta Optroniksystem, s 2.
50 Hågård Arne, Kurskompendium Robusta Optroniksystem, Optisk transmission i atmosfären, s 2.
51 Telekrig – Lärobok för armén, s 222 samt Hågård Arne, Kurskompendium Robusta Optroniksystem, Optisk
transmission i atmosfären.
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FIGUR 13: TRANSMISSION INOM VÅGLÄNGDSBANDET 0,1 – 14 µM
(KÄLLA: Försvarsmakten, Lärobok Telekrig )

Olika väderbetingelser har också stor inverkan på transmissionen i det optiska

våglängdsbandet. Regn, dis och dimma har stor inverkan på hur mycket

strålningen dämpas. Med ökad våglängd minskar dock atmosfärens inverkan på

transmissionsdämpningen. Hur olika väderbetingelser och ljusförhållanden

påverkar transmissionen eller räckvidden belyses i figur 14.

FIGUR 14: RÄCKVIDDSBEGRÄNSNINGAR PGA. OLIKA VÄDER- OCH
LJUS FÖRHÅLLANDEN.

(KÄLLA: Försvarsmakten, Lärobok Telekrig )

Laser som är en förkortning av Light Amplification by Stimulated Emission of

Radiation är en teknik som växte fram under 1960-talet. Den första fungerande

lasern var en rubinlaser vilken konstruerades 1960 52.  Lasern är i motsats till

de flesta andra optroniska system ett aktivt system.

Dess användning idag är främst inriktad på avståndsmätning samt olika

styrprinciper för robotar (ledstrålestyrning samt belysare). Teknikutvecklingen

inom laserområdet går dock snabbt framåt inte minst pga. att

användningsområden inom civila applikationer ökar. Det som främst avses är

möjligheten till att överföra stora mängder information.

                                                                
52 Vapenlära för armen, s 101.
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Militära applikationsområden där utveckling sker är bl.a. spaning,

antisensorlasrar samt andra typer av laservapen. Inom antisensorområdet kan

lasern komma att nyttjas som motmedel (störare eller förstörare) till optiska

system. Optiska sensorer som är uppbyggda kring ett objektiv och som

fokuserar strålningen från målet på en detektor kan relativt lätt upptäckas

(genom retroreflexen) och överstyras 53. Laser används ofta som ett

komplement/delfunktion till olika spaningssystem och då främst i rollen som

avståndsmätare.

Lasern som spaningshjälpmedel kan användas i olika dimensioner.

Måligenkänning kan vara en dimension där möjlighet finns att detektera både i

1 – (avståndsprofiler och vibrationsdetektion), 2 - och 3 – dimensionellt led.

Måldetektion är en annan dimension där möjlighet finns att detektera på långa

avstånd (> 10 km beroende på mål och atmosfärsförhållanden). Detektion kan

även göras där målen befinner sig i skyl av vegetation eller kamouflage.

Den kanske största nackdelen med laser är att beroende på inom vilket

våglängdsområde lasern arbetar kan den vara farlig för ögon och hud. Idag är

den vanligaste lasertypen Nd:YAG som arbetar inom våglängdsbandet 1,06 µm

vilket ligger utanför det synliga vågländsområdet. Fördelen med denna lasertyp

är att det går att generera höga effekter. Utvecklingen går dock mot att använda

andra lasertyper som är ögonsäkra men samtidigt kommer att ha en tillräcklig

uteffekt. En annan nackdel med lasrar är att de är väderberoende liksom andra

optiska system. Delvis kan detta problem överridas genom att sända ut en

högre effekt.

4.3.2 TV - Kameror

Med TV-kamera i detta fall menas en kamera som känslig inom det visuella

våglängdsbandet och inte det man ibland kallar LLTV – Lågljus TV vilket

behandlas nedan. Flertalet UAV´er är utrustade med en TV-kamera vars syfte

är att hjälpa operatören (”piloten”) att orientera (navigera) sig i rummet. Dessa

TV-kameror är antingen  svart/vita eller färg - kameror.

Motmedel till TV-kameror kan vara passiva som aktiva. Passiva åtgärder kan

vara att utnyttja eller förbättra målets visuella signatur. Vidare kan åtgärder

                                                                
53 Bolander Göran, FOA – Avd för sensorteknik, Linköping. Kompendium Laserstörare.
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som strävar efter att försämra ett måls reflektionsegenskaper, som matta eller

mörka ytor, innebära att detta syns sämre. Aktiva motåtgärder kan exempelvis

vara att nyttja laser för att överstyra eller förstöra detektorn i kameran. En

annan aktiv åtgärd kan vara att använda rök.

Kamerorna är oftast avsedda för dagtids användning, dock varierar

känsligheten mellan olika kameror. Förmågan att skapa en bild över stridsfältet

samt positionsbestämma mål är möjliga i kombination med ett

positionsbestämningssystem. Styrkan med dessa system är att man kan

upptäcka små högkontrastmål på långa avstånd. Svagheten är att de är

väderleksberoende samt om signaturanpassningsåtgärder vidtagits kan detta

innebära svårigheter att lokalisera ett mål 54.

4.3.3 Låg-ljus TV - LLTV

LLTV - Lågljus-TV används idag främst i olika spaningsändamål samt som

sikten för tex. stridsfordon samt Lv-system. LLTV arbetar inom det visuella

våglängdsbandet och nära IR – området (NIR). TV-kameran i ”Ugglan” –

systemet kan sägas utgöra en LLTV eftersom den arbetar inom

våglängdsbandet 0,3 - 1µm. Känsligheten på ”Ugglans” LLTV är 0,1 lux vilket

kan sättas in i ett vidare sammanhang genom att studera nedanstående tabell

(tabell 2) över hur den infallande belysningen mot jordytan kan variera under

ett dygn 55.

TABELL 2: EXEMPEL PÅ HUR BELYSNINGEN MOT JORDYTAN KAN VARIERA ÖVER ETT DYGN
                     MÄTT I LUX.

Direkt solljus 100000 Fullmåne 0,1

Molnig dag     1000 Stjärnljus 0,001

Skymning          10 Molnig natt 0,0005

Vintertid kan belysningen vara något starkare än under sommartid.

Kommersiellt finns idag LLTV kameror som klarar ner till 0,005 lux

känslighet56. En LLTV kan under goda mörkerförhållanden (avses klar sikt

exempelvis vid månljus) registrera mål på långa avstånd, upp till flera km.

                                                                
54 Telekrig – Lärobok för armén, s 224.
55 Vapenlära för armen, s 72.
56 www.laseroptronix.se.
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Kvalitén på bilder tagna under dagtid med en LLTV är i stort lika bra som

bilder tagna med en vanlig TV 57.

För en sensor som arbetar inom det nära InfraRöda-området måste man också

beakta bakgrunden/omgivningen till ett eventuellt mål. Inom NIR området ger

normalt LLTV en god målkontrast.

FIGUR 15: REFLEKTANS FÖR OLIKA MATERIAL INOM VIS OCH NIR OMRÅDET .

(KÄLLA: Bohman Lars, FOA)

Motmedel mot LLTV kan vara av både passiv och aktiv karaktär. Passiva

motmedel kan vara att åtgärder har vidtagits för att målet (målets

reflektionsegenskaper) skall efterlika bakgrunden så mycket att det blir svårt att

särskilja målet (se Figur 15 ovan). Aktiva åtgärder kan vara att nyttja sig av rök

eller vattendimma för att dölja och/eller kyla målet. Vidare kan aktiva åtgärder

i form av laser användas för att överstyra eller förstöra TV-kameran.

Fördelarna med LLTV är att man kan använda systemet såväl dagtid som

nattetid. Kravet på bra väder är dock mer påtagligt vid användande nattetid.

Räckvidderna med LLTV är i allmänhet goda och normalt kan man se mer än

2000 m vid goda siktförhållanden 58. Positionsbestämning och målinmätning är

möjliga i kombination med ett positionsbestämningssystem. LLTV är ej heller

speciellt känsliga för icke stabila plattformar, en viss skakighet kan tillåtas 59.

Vidare är LLTV ett passivt system.

                                                                
57 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad, s 23.
58 Telekrig – Lärobok för armén, s 225.
59 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad, s 23.
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Svagheterna med LLTV är som med det flesta optiska system att man är

känslig för störning eller i värsta fall att detektorn kan förstöras genom

bländning (överstyrning). Vidare är kravet för LLTV att vädret är bra för att

uppnå optimala egenskaper.

4.3.4 Bildförstärkare

Bildförstärkare används ofta i kombination med passiva sensorsystem som TV

(LLTV) och CCD-system (Charged Coupled Device). Dessa fungerar likt

LLTV inom det visuella och nära InfraRöda våglängdsområdena.

FIGUR 16: EXEMPEL PÅ KOMBINERAD KAMERA OCH
BILDFÖRSTÄRKARE

(KÄLLA: www.laseroptronix.se)

Skillnaden mellan bildförstärkare och IR-system är att det krävs en ljuskälla

tex. i form av månljus, stjärnljus eller någon form av reflekterat ljus.

Bildförstärkare indelas i första, andra och tredje generationens bildförstärkare.

Det som skiljer dem åt är olika prestanda samt olika konstruktionsprinciper 60.

Motmedel mot bildförstärkare kan i likhet med övriga optiska system vara av

både passiv och aktiv karaktär. Passiva motmedel kan vara att åtgärder har

vidtagits för att målet (målets reflektionsegenskaper) skall efterlikna

bakgrunden så mycket att det blir svårt att särskilja målet. Aktiva åtgärder kan

vara att nyttja sig av rök eller vattendimma för att dölja målet. Vidare kan

aktiva åtgärder i form av stark belysning användas för att blända eller så kan

laser användas för att överstyrka eller förstöra optiken i bildförstärkaren.

                                                                
60 Vapenlära för Armén, s 73 samt kompendium, Detektorer och passiva system, till kursen Robusta
Optroniksystem” november 1999 av Ulf Ringh, FOA Linköping.
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4.3.4 FLIR

FLIR – Forward looking Infra Red är en förkortning för en luftburen

bildalstrande IR-utrustning som tittar/spanar i en nedåtriktad/framåtriktad

vinkel. FLIR bygger på att den detekterar temperaturskillnader i det rum som

den ”tittar på/spanar mot”. Eftersom systemet är termiskt kan bilder skapas

såväl dagtid som nattetid.

Begränsningar för FLIR är främst dämpning i atmosfären i form av små

vattendroppar, fasta partiklar och rök (beroende på partikelstorlek). Räckvidder

som nämns för FLIR system är <10 km.

Ett FLIR-system har ofta flera synfält, FOV – field of view, med olika

geometrisk upplösning, vilka operatören kan skifta emellan (exempel kan vara

25o x 20o/5o x 4o)61. FLIR-system har i allmänhet relativt litet FOV, dock finns

system med större synfält men då på bekostnad av en lägre upplösning 62.

FLIR-system är idag oftast kylda vilket är ett krav för att bibehålla höga

prestanda, detta kan även utgöra en nackdel inte minst ur fysisk aspekt.

Motmedel mot sensorsystem som arbetar inom det termiska området kan vara

att minska målets termiska signatur (egenstrålning och i målet reflekterad

strålning). De kanske största bidragsgivarna till strålningen är varma källor

som motorpaket och utblås för avgaser. Vidare kan ytor som uppvärms av

solen ge upphov till goda observationsmöjligheter. Den kalla himlen som

reflekteras i målet kan också innebära att en god kontrast erhålles mot

bakgrunden och därmed ökar upptäcktssannolikheten. Motåtgärder mot

upptäckt är exempelvis att anpassa konstruktionen, genom olika

ytbeläggningar, former eller maskering (naturlig maskering såsom granris

mm). Aktiva åtgärder kan vidtas för att kyla varma partier (motorer och utblås).

Vidare kan rök och vattendimma användas för att dölja respektive kyla målet.

Andra aktiva åtgärder som kan vidtas mot termiska sensorer är att använda

laser i syfte att överstyra eller förstöra optiken i sensorn.

Fördelar med FLIR-systemen är att de genererar bilder med hög upplösning

och att de fungerar dygnet runt. Systemet är passivt. Nackdelar är att systemet

är känsligt för dämpning, och därmed räckviddsbegränsande,  i atmosfären pga.

                                                                
61 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad, s 20.
62 Ringh Ulf, kompendium, Detektorer och passiva system, till kursen Robusta Optroniksystem.
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väderförhållanden och partiklar i luften. Systemet mäter inte räckvidd men i

likhet med LLTV torde detta gå att lösa i kombination med ett

positionsbestämningssystem. Vidare kan förmågan att se (FOV) vara

begränsande vilket kan bli påtagligt på korta avstånd.

Exempel på en FLIR som finns att köpa direkt på marknaden och som är

anpassad för militär spaning är STAR SAFIRE 63.

                   

FIGUR 17: FLIR-SYSTEMET STAR SAFIRE MED EXEMPEL PÅ ”SPANINGSBILDER”
(KÄLLA: www.flir.com/airborne/index.htm)

4.3.5 IRST

IRST – Infrared Search and Track. IRST är ett system som införs i allt större

omfattning. En vanlig plattform som har IRST är stridsflygplan och detta

kommer troligen att öka i framtiden. IRST optimeras för aktuell tillämpning,

atmosfärsförhållanden samt väder 64.

IRST spanar oftast 360o (horisonten runt) FOV och 90o elevation. Hög

upplösning erhålls i hela synfältet. Eftersom synfältet är så stort krävs oftast

någon form av signalbehandling för att kunna detektera och prioritera ett stort

antal mål med låg falsklarmssannolikhet 65.

”Ugglan”-systemets IR-kamera är av typen IRST som spanar horisonten runt

samt med möjlighet till 90o elevation. Systemet i ”Ugglan” skapar 25

                                                                
63 http://www.flir.com/airborne/index.htm/lang=sv/ln=i.
64 Öster Per, Enskild uppsats – Multisensorlösning för egenskyddet av stridsvagn (2000).
65 Ringh Ulf, kompendium, Detektorer och passiva system, till kursen Robusta Optroniksystem.
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bilder/sek. Detektorn i ”Ugglan” har också s.k. TDI – Time Delay and

Integration vilket ger ett högre signal/brus förhållande. Detektorn i ”Ugglan”

har 288 x 4 detektorelement.

Motmedel mot IRST som arbetar inom det termiska IR-området är desamma

som för FLIR vilka framgår av avsnitt 4.3.4 FLIR enligt ovan.

Fördelar med IRST-systemen är att de genererar bilder med hög upplösning

och att de fungerar dygnet runt. Systemet är passivt. FOV är oftast mycket bra.

Nackdelar är att systemet är känsligt för dämpning, och därmed

räckviddsbegränsande,  i atmosfären pga. väderförhållanden och partiklar i

luften. Systemet mäter inte räckvidd men i likhet med LLTV torde detta gå att

lösa i kombination med ett positionsbestämningssystem.

4.3.6 IRLS

IRLS – InfraRed Line Scanner. Är en flygburen spaningsutrustning som är

riktad rakt ner. IRLS arbetar i likhet med FLIR och IRST i det termiska IR-

området (TIR). IRLS är en teknik som funnits under relativt lång tid. Gamla

system (- 1975) bedömdes ha en upplösning på 1 – 3o och en pratisk räckvidd <

1 km samt ett FOV på 120o. IRLS – system som utvecklas idag bedöms ha en

upplösning på >0,2 o och en pratisk räckvidd på ∼3 km samt ett FOV på 180 o

66. Detta system är vanligt för stridsfältsövervakning men sannolikt kommer

IRST - systemen att bli vanligare i framtiden.

Ur taktisk synpunkt måste en UAV med ett IRLS – system flyga rakt över sitt

mål och kan på så sätt komma att bli känsligare för motmedel.

Motmedel mot IRLS som arbetar inom det termiska IR-området är desamma

som för FLIR vilka framgår av avsnitt 4.3.4 FLIR enligt ovan.

      

FIGUR 18: EXEMPEL PÅ FLYGPLANBURET IRLS – SYSTEM.
(KÄLLA: http://www.wvintenltd.com/eoirls.html)

                                                                
66 Telekrig – Lärobok för armén, s 228.
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4.3.7 Laserradar (LADAR)

LADAR  - LAser Detection And Ranging. LADAR har i sina tidiga

tillämpningar haft begränsningar som spaningssensor kopplat till möjligheten

att täcka större avsökningsvolymer. Dock har man genom att införa en högre

Prf (Pulsrepetitionsfrekvens) samt tillhörande signalbehandling och

presentationssystem möjliggjort flera olika tillämpningar 67.

Utvecklingen av FPA (Focal Plane Array, fokalplanmatriser) medger att man

med en LADAR idag kan använda stirrande system för att avbilda mål/målytor.

Dessa stirrande arrayer har dock relativt smalt synfält (FOV) så om man önskar

spana inom ett bredare synfält krävs ett avsökande (skannande) system. Ofta

har LADAR kombinerats tillsammans med andra sensortyper som FLIR, IRST

eller mm-vågsradar (mm-RR)68. En fördel med LADAR är att tredimensionella

bilder (3 D) kan genereras (avbildas) med systemet. Dessa 3D bilder har den

fördelen att de är oberoende av skuggbildningar, textur och rörelse 69. Figur 19

visar på en 3 D bild genererad av en LADAR monterad på en flygande

plattform samt den kamera som använts vid genereringen.

FIGUR 19: BILD PÅ EN LADAR SAMT EXEMPEL PÅ 3 – DIMENSIONELL BILD
FRÅN EN SKANNANDE LADAR. (KÄLLA: www.laseroptronix.se)

LADAR kan också registrera vibrationer och på så sätt peka ut exempelvis

vilken fordonstyp det är fråga om.

Motmedel mot LADAR är få. Skenmål kan tänkas utgöra ett hot mot LADAR

eller att ett måls signatur ändras så att igenkänning försvåras. Aktiva motmedel

kan vara i form av andra lasrar som bländar eller förstör sensorn.

                                                                
67 FOA – Laserradar/IR/Millimetervågsradar i målsökare, s 12.
68 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad, s 26
69 FOA – Laserradar/IR/Millimetervågsradar i målsökare.
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Fördelarna med LADAR är dess möjlighet till noggranna avstånds-, hastighets-

och riktningsmätningar. LADAR sensorn har oftast också små dimensioner.

Vidare är störkänsligheten låg. Nackdelarna är likt övriga optiska system att

räckvidden begränsas av atmosfären, speciellt vid dåligt väder. Övriga

nackdelar är att systemet är aktivt 70 samt att det kan vara farligt för ögon och

hud beroende på vilket våglängdsområde lasern arbetar inom.

4.4. Radarsensorer

4.4.1 Inledning

Ordet radar är en förkortning av det engelska ordet RAdio Detection And

Ranging. Radarn är inte en uppfinning gjord vid ett enstaka tillfälle utan något

som utvecklades av flera olika personer med start i början av 1900-talet 71. Det

stora genombrottet för radarn kom dock på 1930-talet.

Radar är på samma sätt som LADAR en aktiv sensor. Radarsensorn sänder ut

elektromagnetisk energi som sedan sprids tillbaka till sensorn av objekt på

marken. Den återspridda energin registreras av sensorn och bildar utifrån dessa

registreringar en bild av objektet samt marken.

Den information man kan använda är dels intensiteten i bilden, vilken i viss

mån speglar biomassan eller virkesvolymen på marken. Den andra typen av

användbar information är höjdmodeller, som kan skapas med s.k.

interferomerisk radar. Genom att radarsystemet är en aktiv sensor och att den

arbetar med våglängder på cm-nivå och uppåt är radar i princip ett

allväderssystem, oberoende av moln och solljus. Detta är en generalisering men

som oftast stämmer för våglängder > 3 cm. För kortare våglängder 1-2 cm sker

oftast en viss prestandaminskning avseende räckviddskapaciteten. För ännu

kortare våglängder < 1 cm är räckviddspåverkan av lättare regn påtaglig72. De

frekvenser som är aktuella i olika radarapplikationer är mellan 1 och 40 GHz

vilket motsvarar ett våglängdsband på 7,5 mm – 0,3m.

Reflexer från fasta eller långsamt rörliga föremål benämns klotter. Detta kan

också bestå av olika terrängformationer, regn eller moln. Klotter kan innebära

problem med att lokalisera och identifiera ett mål om detta undertrycks av

                                                                
70 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad, s 25.
71 Hyberg Per, FHS MTI. Utbildningsmaterial Radarteknik, Radarmotmedel, s 1.
72Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad, s 29.
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omgivande störande föremål. Ett sätt att undertrycka klotter är att använda MTI

– Moving Target Indication vilket innebär att ekon/klotter från fasta föremål

"filtreras” bort och endast rörliga föremål presenteras. MTI är med andra ord

endast avsett för att indikera rörliga mål 73.

Sensorer i UAV´er har oftast varit optroniska, utvecklingen i USA mot medel

och höghöjds UAV´er har dock påskyndat utvecklingen av radarsensorer. Detta

har även inneburit att utvecklingen av taktiska radarsensorer tagit fart 74.

Utvecklingen av antenner (gruppantenntekniken) kommer göra det möjligt att

samtidigt använda radarsystemet för flera olika funktioner (moder) såsom

spaning, målinmätning, följning och igenkänning75.

FIGUR 20: RADARNS FREKVENSBAND.
(KÄLLA: Försvarsmakten, Lärobok Telekrig )

Den utveckling som pågår inom signaturanpassningsområdet och som innebär

att motståndaren försöker att reducera sin egen signatur och därmed erhålla en

liten radarmålyta kan innebära framtida krav på radarkoncept som

lågfrekvensradar, multistatisk radar eller flerfunktionsradar. Att beakta är att

spaning på låg höjd kan begränsas av markklotter. Nya

                                                                                                                                                                                                          

73 Telekrig – Lärobok för armén, s 148.
74 Mylén Leif, Teknisk – Startegisk studie av Digitala Slagfältet. Delrapport 7 – Underrättelsesystem på
taktisk/stridsteknisk nivå.
75 Mylén Leif, Teknisk – Startegisk studie av Digitala Slagfältet. Delrapport 7 – Underrättelsesystem på
taktisk/stridsteknisk nivå.
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signalgenereringsmetoder för att uppnå större signalrenhet och lågt fasbrus ger

möjlighet till markekoundertryckning.

Som sagts ovan är radar ett aktivt system och dessa är i allmänhet lätta att

detektera. Utvecklingen på att finna olika lösningar i syfte att minska

detekterbarheten pågår kontinuerligt.

Motmedel mot radar och radarsensorer kan vara antingen aktiva eller passiva.

Aktiva motmedel utstrålar energi och kan indelas i brusstörare eller

repeterstörsändare. Brusstörare sänder ut energi (”brus”) över ett mer eller

mindre brett frekvensområde i syfte att dölja ett mål. Repeterstörsändare kan

fungera enligt olika principer bl.a. kan en mottagen signal lagras i syfte att

förvränga denna och därefter återutsända den förvrängda signalen. Detta kan

innebära att information om målets hastighet, position eller utseende förvrängs.

Figur 21 beskriver en översikt av motmedel för radar och radarsensorer.

FIGUR 21: ÖVERSIKT AV TELEKRIGSANGREPP MOT RADAR.
(KÄLLA: Försvarsmakten, Lärobok Telekrig )

4.4.2 SAR

SAR – Syntetisk Apertur Radar är ett bildalstrande sensorsystem. Principen

med SAR bygger på att man på "syntetisk" väg skapar en radarantenn med

mycket smal lob och därmed möjlighet att erhålla hög upplösning, se figur 22.

Aperturen är längden på antennen i en viss riktning medan syntetisk apertur är

den smala lob man erhåller.
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FIGUR 22: PRINCIP FÖR SYNTETISK APERTURRADAR
(KÄLLA: Försvarsmakten, Lärobok Telekrig )

SAR- bilder kan med dagens teknik erhållas nästan lika detaljerade som en

vanlig kamerabild. Se exempel figur 23.

FIGUR 23: BILD GENERERAD MED EN SAR - RADAR.
(KÄLLA: http://fy.chalmers.se/tp/F1projekt/1999/Radar/utveckling.html)

Upplösningen på bilden är beroende av sensorns antennstorlek. Teoretiskt kan

man upplösa mål med halva antenndiametern oberoende av avståndet till målet
76. Dock är en ökad upplösning bandbreddsberoende vilket innebär att ju

bredare bandbredd desto högre upplösning kan erhållas i den alstrade bilden.

Idag kan man urskilja objekt ner till ca 30 cm storlek 77.

SAR är ett exempel på ett område där utvecklingen inom

signalbehandlingsområdet medger bättre utnyttjande av mätgeometrin. Inom

                                                                
76 Kingsley Simon, Understanding radar systems, s. 244-245.
77 Eriksson Monire, SAR – system. FOA rapport.
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SAR tekniken nyttjas plattformens respektive målets rörelse för att avbilda

målet med en hög upplösning i såväl vinkel som avstånd 78.

Under senare tid har utvecklingen inom SAR bl.a. gått mot att utnyttja lägre

frekvenser i syfte att kunna detektera objekt som är i skyl av vegetation,

signaturanpassade mål eller kamouflerade mål. Dock är dagens operativa SAR

– system inom  mikrovågsbandet (1 – 100 GHz eller 3 – 300 mm) anpassade

för att säkerställa tillräckligt god upplösning mellan mål och bakgrund i icke

skogbevuxna förhållanden 79.

Hittills har olika SAR applikationer varit relativt stora och därför bara kunnat

nyttjats i större UAV´er som ej har varit avsedd för taktiskt bruk. Dock pågår

en utveckling inom området och företaget Northrop Grumman har utvecklat en

SAR applikation som är att beteckna som en taktisk SAR. Denna SAR är tänkt

att placeras i USA´s nya taktiska UAV som kallas Shadow 200. Denna SAR

sägs ha samma prestanda som TESAR vilken är installerad i UAV –

plattformen Predator80.

FIGUR 24: NORTHROP GRUMMANS NYA TAKTISKA SAR.
(KÄLLA: Lars Ulvesand FMV: KC Tele)

Motmedel mot SAR kan ses ur tre aspekter, dels att nyttja markens topografi

och vegetation, dels att minska reflektionsytan hos målet eller slutligen att

nyttja elektroniska motmedel. De elektroniska motmedel som kan användas

mot SAR är i princip desamma som mot andra radarsystem nämligen

                                                                
78 Mylén Leif, Teknisk – Startegisk studie av Digitala Slagfältet. Delrapport 7 – Underrättelsesystem på
taktisk/stridsteknisk nivå.
79 Mylén Leif, Teknisk – Startegisk studie av Digitala Slagfältet. Delrapport 7 – Underrättelsesystem på
taktisk/stridsteknisk nivå.
80 Ulvesand Lars, FMV:KC Tele.
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brusstörning, repeterstörning, bakgrundsstörning samt passiva motmedel som

remsor och hörnreflektorer (skenmål). Dock föreligger en väsentlig skillnad

mellan SAR och andra radarsystem och det är att SAR normalt har en stor

bandbredd. Vidare är det en fördel för flygande plattformar och det är att de

hela tiden förflyttar sig under spaningsfasen vilket kan innebära svårigheter för

motmedelsanvändaren. Ur taktisk aspekt kan dock principen med en sidtittande

radar vara negativt eftersom framförhållningen mot en eventuell markbaserad

fiende kan bli kort.

4.4.3 Millimetervågsradar

När man talar om millimetervågsradar (mm-RR) avses en radar som arbetar

med frekvenser inom den högfrekventa delen av mikrovågsområdet nämligen

30 – 300 GHz vilket motsvarar en våglängd mellan 1 mm – 10 mm 81. En

millimetervågsradar har egenskaper som normalt ligger mitt emellan de som

gäller för mikrovågsradar och för elektrooptiska sensorer såsom FLIR 82.

Störfastheten hos mm-RR är god främst pga. att den i likhet med SAR oftast

arbetar med en stor bandbredd. Dock har mm-RR normalt en begränsad

räckvidd i jämförelse med en mikrovågsradar83. Övrigt gäller avseende

motmedel det som gäller för SAR vilket framgår av avsnitt 4.4.2 SAR enligt

ovan.

Ur spaningssynpunkt lämpar sig millimetervågsradar bl.a. för att detektera

långsamtgående mål mot en klottrig bakgrund. Vissa SAR system arbetar inom

millimetervågsområdet.

Nackdelen med millimetervågsradar är att systemet förutom att det är aktivt

också är känslig för atomsfärsstörningar som regn, dimma, moln, rök och

damm. Fördelar är att systemet oftast har en god vinkelupplösning och

avståndsupplösning

                                                                
81 FOA – Laserradar/IR/Milimetervågsradar i målsökare, s 18.
82 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad, s 37.
83 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad, s 37.
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4.5. Sammanfattande tekniska prestanda/egenskaper

TABELL 3: SAMMANFATTANDE TEKNISKA PRESTANDA

Prestanda/Sensor TV LLTV84 Bildförstärkare85 FLIR86 IRST87

FOV Nämns i litteratur
exempel på 6,50 x
6,50. Ugglan –
systemet 1,80 x 1,350

Nämns i litteratur
exempel på 6,50 x
6,50

Normalt möjligt att
växla mellan olika
FOV – exvis:
250 x 200/ 50 x 40

Normalt möjligt att
växla mellan olika
FOV – exvis:
180 x 13,50/ 40 x 30

Geometrisk
upplösn.

> 0,1 mrad vilket
innebär 1 dm på 1
km avstånd.

> 0,1 mrad vilket
innebär 1 dm på 1
km avstånd

> 0,1 mrad vilket
innebär 1 dm på 1
km avstånd.

> 0,1 mrad vilket
innebär 1 dm på 1
km avstånd

Frekvens/Våglängd 0,3 µm – 1 µm (1000
– 300 THz)

0,4 µm – 2 µm (750
THz – 150 THz)

IR-Fönstren 3 - 5µm
(100 – 60 THz) resp
8 – 12 µm (37,5 – 25
THz).

IR-Fönstren 3 - 5µm
(100 – 60 THz) resp.
8 – 12 µm (37,5 – 25
THz).

Räckvidd Någon km i
kombination med
förstärkt optik samt
under goda atmos-
färsförhållanden

För igenkänning talas
om 600 – 1600 m
under goda atmos-
färsförhållanden.

Beror på en mängd
faktorer,
atmosfärsförhåll-
anden, vilket objekt
som skall
upptäckas...
Ex: upptäckt strv 25
km, igenkänning 6
km (normala
atmosfärsförhåll).

Beror på en mängd
faktorer,
atmosfärsförhåll-
anden, vilket objekt
som skall
upptäckas...
Ex: upptäckt 5 km,
igenkänning 1,5 km
(normala
atmosfärsförhåll).

Aktiv/Passiv Passiv Passiv Passiv Passiv Passiv
Vikt/Volym Upp till något kg.

Volym relativt liten –
upp till någon dm3

Upp till något kg.
Volym relativt liten –
upp till någon dm3

Några 100 – tal g till
några kg. Volym
relativt liten – upp
till någon dm3

Varierar stort. Från 5
– 6 kg och uppåt.
Volym 5 – 6 dm3 och
uppåt.

Större vikt och
volym. Ex: Ugglan –
systemet 35 kg.

Prestanda/Sensor IRLS 88 LADAR89 SAR90 mmRR91

FOV Nämns i litteratur exempel
på 1800

Oftast litet. I litteraturen
nämns 20 x 20

Geometrisk
upplösn.

Ca 3,5 mrad nämns i
litteratur Vilket innebär 3,5
m på 1 km.

0,1 – 0,2 mrad. Vilket
innebär 1 – 2 dm på 1 km.
Maximal upplösning i
avstånd ca 0,1 – 1 m

Teoretiskt halva antenn-
diametern. Praktisk maximal
upplösning i sida 0,1 m – 2
m. Maximal upplösning i
avstånd ca 1 m.

Maximal upplösning i sida
ca 0,3 m. Maximal upp-
lösning i avstånd ca 0,3 m

Frekvens/Våglängd IR-Fönstren 3 - 5µm (100 –
60 THz) resp. 8 – 12 µm
(37,5 – 25 THz).

0,3µm – 30µm (1000 – 10
THz). Nd-YAG laser
1,06µm, CO2 laser
10,6µm

Flertal frekvensområden
används beroende på
applikation 30 MHz – 110
GHz. (10 m – 2,7 mm)

30 –300 GHz (10 mm – 1
mm)

Räckvidd Bedöms vara ca 3 km 0,6 - 12 km beroende bl.a.
på atmosfärsförhållanden
och lasertyp.

I litteraturen nämns 5 km –
85 km beroende på system.

1 km – 20 km beroende på
system och i viss mån
atmosfärsförhållanden.

Aktiv/Passiv Passiv Aktiv Aktiv Aktiv
Vikt/Volym Uppgifter saknas men

system som studerats i
litteratur är relativt stora
och troligen även tunga
(beakta att det ofta rör sig
om äldre teknik).

Varierar men generellt
liten vikt (< 1-2 kg) och
volym (fr 1 dm3 och
uppåt) .

Varierar kraftigt. Generellt
stor vikt (> 30 kg) och
volym.

Finns kompakta mindre
system. Osäkerhet om vikter
och volym

                                                                
84 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad samt Vapenlära för armén.
85 Telekrig – Lärobok för armén samt Vapenlära för armén.
86 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad
87 Ulvesand Lars, FMV:KC Tele samt Telekrig – Lärobok för armén
88 Telekrig – Lärobok för armén samt Vapenlära för armén.
89 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad
90 Eriksson Monire, SAR – System samt Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en
armébrigad.
91 Jönsson Lena, Sensorer och UAVer med fokus på spaning för en armébrigad
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4.6. Multisensorer och datafusion

Syftet med multisensorteknik är att behandla och kombinera

signaler/information från flera olika sensorer varvid mer information eller

heltäckande information kan komma att erhållas92. Som beskrivits i föregående

avsnitt finns någon/några svagheter med de flesta olika sensorsystem. Det kan

vara tex. IR - system som är känsliga beroende på atmosfärsförhållandena. Det

kan vara olika radarsystem som dels kan ha ett för smalt spaningsområde för

aktuell situation eller en önskan om att kunna uppträda passivt att inte sända ut

effekt i onödan för att röja sin närvaro. Genom att då kombinera information

från flera olika sensorer uppnås en ökad förmåga till informationsinhämtning.

Syftet med multisensorteknik är att hela tiden kunna skapa en rumsuppfattning

med andra ord målupptäckt, målföljning, målidentifikation samt fastställa

målets läge. För att beskriva innebörden av datafusion har ett utdrag från en

sida på Internet och FOA hämtats:

” Datafusion betecknar … en kategori informationsbehandlingsprocesser

där osäker, ofullständig och motstridande information från olika källor

slås samman för att ge en mer komplett och mindre osäker översikt över

ett aktuellt problem baserat på hela informationsmaterialet. Datafusion

spänner över ett stort område, från multisensordatafusion, över

situationsanalys, hotanalys och adaption med koppling till beslutsstöd.

Till området räknas idag en rad tekniker som tidigare betraktats som

separata forskningsområden… detektion, målföljning,

objektigenkänning, situationsanalys, hotanalys, sensorplanering m.fl.” 93.

När man talar om multisensorer och datafusion nämns också ett annat begrepp

nämligen multisensordatafusion. Syftet med detta är att optimera och

säkerställa att information finns tillgänglig i realtid.

Några av utvecklingstendenserna inom multisensordatafusion är bl.a. 94:

• att kombinera olika slags sensorteknik till ett system
• att utveckla säkra och effektiva metoder för centraliserad målföljning och

målidentifiering där indata kommer från en mängd distribuerade sensorer.
• att utveckla robusthet mot både naturliga och avsiktliga störningar

                                                                
92 Dickman O och Ousbäck J-O, Sensoraktiverade skydd – SAS 1995/96, s 10.
93 http://www.foa.se/infofusion/kap4.html#41
94 http://www.foa.se/infofusion/kap4.html#41
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5 ALTERNATIVJÄMFÖRELSE AV PRESENTERADE SENSORER

SAMT VAL AV SENSORLÖSNING

5.1. Inledning

I kapitel 4 har ett urval av olika sensortyper presenterats. Dessa typer kan

klassas som dels aktiva i form av olika radarsensorer samt passiva i form av

olika optroniska sensorer. Sensorernas olika egenskaper är främst kopplade till

inom vilket våglängdsområde de arbetar. Längre våglängder är mindre känsliga

för påverkan av atmosfären samt kan detektera större mål. Kortare våglängder

är mer känsliga för atmosfärens inverkan och kan detektera mindre mål. Vilka

sensorer man väljer är kopplat till behov samt krav på förmåga att spana i olika

vädertyper eller dygnet runt.

I avsnitt 5.2 Komparation kommer en jämförelse att ske av de olika behandlade

sensortyperna kopplat mot de olika förmågor som angivits i kapitel 4.2 Krav på

sensorer i UAV. Denna värdering kopplad mot dessa förmågor kommer att

vara inriktad mot att lyfta fram karaktäristiskt starka respektive svaga sidor hos

respektive sensortyp kopplat mot det framtida taktiska stridsfältet. Syftet med

denna värdering är att kunna finna en så optimal sensorlösning som möjligt för

att bestycka en framtida taktisk UAV motsvarande ”Ugglan”. Denna lösning

kan bestå av en sensortyp eller en kombination av sensorer en s.k.

multisensorlösning.

5.2. Komparation

5.2.1. Rumsuppfattning och tidsuppfattning

Med rums- och tidsuppfattning avsågs förmåga att kontinuerligt, dag som natt

samt under olika atmosfärsbetingelser, kunna spana och skapa en lägesbild

över stridsfältet. Vidare avsågs att kunna positionsbestämma ett måls läge för

att bl.a. kunna möjliggöra bekämpning med indirekt eld. Ytterligare förmågor

är att mål kunna följas och sensorns FOV (synfält) skall vara tillräckligt brett (i

höjd och sida). Slutligen avses förmåga att kunna ”se/spana” mot maskerade

mål eller mål där olika signaturanpassningsåtgärder vidtagits  alternativt mål

som befinner sig i skyl av träd eller buskage.

Ur teknisk aspekt skall ett system som skall kunna verka dygnet runt arbeta

inom det högre våglängdsområdet. Detta skulle även kunna innebära större



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 01-06-18 19 100:1058
ChP T 99-01 Sida 56 (79)
Mj Martin Nylander
förmåga att upptäcka signaturanpassade mål. Här skulle någon form av radar

då kunna vara en lösning. Med radar kan även positionsbestämning göras.

Utvecklingen inom antenntekniken för radar gör också att flerfunktionsradar

kommer att kunna användas i allt större omfattning i framtiden. Nackdelar med

radar är att dessa förutom att vara aktiva oftast har ett relativt begränsat FOV

(gäller SAR). Ett bredare synfält kan erhållas vilket då ställer krav på större

bandbredd.

IR - systemen har också dygnet runt kapacitet framförallt system som verkar

inom det termiska IR området. LLTV som verkar inom nära IR området har

möjlighet att verka under nattetid under förutsättning att väderförhållandena är

goda. Avståndsmätning med IR system är inte möjliga men går att lösa i

kombination med ett positionsbestämningsinstrument samt om plattformen kan

känna av sitt eget läge i förhållande till markplanet. En annan fördel med IR-

system är att de har god upplösningsförmåga även på långa avstånd. Avseende

FLIR så är dessa systems FOV begränsad i jämförelse med andra system, som

exempelvis IRST som spanar horisonten runt, men i paritet med exempelvis de

bästa SAR systemen.

Avseende lasersystem (LADAR) så är detta ett område under stark utveckling.

Fördelarna är hög känslighet och god förmåga att avbilda mål på marken

oberoende yttre påverkan av tex. skuggor, textur eller rörelser. För att erhålla

ett acceptabelt FOV måste ett skannande system användas. Dagens stirrande

system har alltför dåligt FOV. Dock skulle man kunna tänka sig att använda ett

stirrande LADAR system om måldetektion redan skett. Hög noggrannhet kan

uppnås avseende mätning av hastighet/riktning samt ett måls läge

(positionsbestämning). Nackdelarna med lasersystem är likt övriga optroniska

system inverkan av atmosfären.

5.2.2. Målspaning

Med målspaning avses förmåga att upptäcka, klassificera och identifiera mål.

LADAR kan ge en 3 – dimensionell bild  vilket kan ge en förbättrad

klassnings- och identifieringsförmåga. Lasersystems höga känslighet kan också

nyttjas för att upptäcka mål men kanske framförallt för att klassificera och

identifiera mål. Även IR – system har relativt god upptäckts, klassificerings

och identifierings förmåga. Vad avser SAR – system kommer utvecklingen av
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antenntekniken att medge hög upplösningsförmåga även på långa avstånd,

dock är nackdelen bandbreddsberoendet. Vad avser exempelvis IR – system

och mm-RR har de normalt en god vinkeltäckning (stort FOV) och därmed stor

yttäckning. Nackdelar är främst kopplat till systemen som arbetar i de lägre

våglängdsbanden och beroendet av goda atmosfärsförhållanden m.a.o. de

optroniska systemen samt i viss mån mm-RR.

5.2.3. Motmedel

Med motmedel avsågs en sensors förmåga att spana mot mål där

signaturanpassningsåtgärder vidtagits. Vidare avsågs möjlighet till taktiskt

uppträdande av plattformen. Med detta avses om begränsningar finns hos

sensorns förmåga/funktion avseende spaning. Slutligen avsågs eventuell

känslighet mot passiva eller aktiva åtgärder kopplade till den aktuella sensorn.

LADAR är den sensorkategori som troligen har högst störfasthet. Att störa ut

en LADAR kan visserligen ske både passivt (passivt i form av skenmål eller

signaturförändring) och aktivt men robustheten är ändå god. LADAR

kännetecknas också av att ha en god upplösningsförmåga. Nackdelen med

LADAR är att systemet ofta spanar rakt ner vilket missgynnar systemet ur

taktisk aspekt, systemet bör därför kombineras med ett system som spanar i

plattformens färdriktning.

SAR – radarn kan om ett något högre våglängdsband väljs innebära god

förmåga att spana mot mål där signaturanpassningsåtgärder vidtagits.

Störfastheten är relativt god främst pga. att SAR – systemen har stor bandbredd

och rör sig i förhållande till marken. Nackdelen med SAR – systemen är att de

har en sidtittande radar. Detta ger ur taktisk aspekt ett problem, likt LADAR

och IRLS, att ha vetskap om eventuella hot i plattformens färdriktning. Detta

ställer krav på att någon form av framåtriktad spaning bör finnas som kan ge

erforderlig lägesinformation om situationen i plattformens färdriktning.

IRLS system har likt LADAR en svaghet i att den spanar rakt ner, vilket inte är

bra ur taktisk synpunkt.

IR – system skall helst arbeta inom våglängdsbandet 8 – 12 µm där det är

lättare att identifiera måls IR – signatur (kontrast) mot bakgrunden. Optiska

system har det gemensamt att de har känslig optik vilken kan störas ut
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(bländning/överstyrning) eller förstöras med laser. Optik kan även vara lätt att

lokalisera genom spaning med lasersystem såtillvida att retorreflexen som de

optiska system ger ifrån sig tydligt visar/röjer närvaron.

5.2.4. Aktiv/passiv

Med detta avses om sensorn är aktiv (strålar) eller passiv (strålar ej). De system

som är aktiva är radarsystemen, SAR och mm-RR samt laserradarsystemet

LADAR. Övriga system är passiva. Passiv eller aktiv är främst kopplat till att

kunna uppträda utan att stråla och på så sätt röja sin närvaro. Ett strålande

system kan ha den fördelen att mer uteffekt ökar systemets prestanda. Denna

förmåga kan vara en fördel i en telestörd miljö.

5.2.5. Prestanda och övriga egenskaper

Med prestanda avses här om några begränsningar finns avseende sensorers vikt

eller volym för att kunna nyttjas av plattformar anpassade för det taktiska

stridsfältet. Vidare avses andra begränsningar som eventuella effektkrav.

Generellt för IR – systemen , TV –kameror och LADAR är att dessa är relativt

små enheter utan större effektkrav. Radarsystem som SAR anpassade för

taktiskt bruk ligger på ett effektkrav på 500-1000W vilket kan innebära vissa

problem avseende möjligheterna att kombinera flera olika sensorer.

Vikt och volymkrav har varit ett problem för tidigare generationers SAR –

system. Dels är detta kopplat till själva sensorn men även till antennen. Därför

har dessa system främst förkommit på större plattformar som kan bära dess vikt

och volym. Med förbättrad antennteknik och minskad volym torde detta

fortsättningsvis inte behöva vara någon begränsning. I viss mån kan även

viktproblem finnas för IRST - sensorer.

5.3. Sammanställning

Nedan kommer en sammanställning av gjord komparation att redovisas. Denna

sammanställning kommer att göras/viktas genom användande av

beteckningarna +++,++,+/0/-,--,---. Författaren är medveten om att denna

viktning kan vara väl subjektiv men dess syfte är att få en översiktlig bild av

olika sensorsystems (typer) förmågor. Där ”+++” motsvarar mycket bra

förmåga och ”---” motsvarar en dålig förmåga. Kommentarer görs löpande
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under tabellen. På ett antal områden har författaren ej tillräcklig information för

att kunna göra en viktning, där har bedömning utelämnats (d.v.s. blank ruta).

TABELL 4: SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRMÅGOR FÖR OLIKA SENSORER.

Krav/Sensor

T
V

L
L

T
V

B
ild

fö
rs

t
FL

IR

IR
ST

IR
L

S

L
A

D
A

R

SA
R

m
m

R
R

Rums/tidsuppfattning
- Dygnet runt --

1)
+
2)

--
4)

++
5)

++
7)

++
10)

++
13)

+++ ++

- Väderberoende --- -- --- - - - - +++ +
- Positionsbest 0

3)
0
6)

0
8)

+
11)

+++ ++ +++

- FOV ++ +++ 0 +++
9)

++
12)

++
14)

0 ++

- Signaturanpass. --- + ++ ++
Målspaning
- Upptäcka mål + ++ +++ +++ + +++

15)
+++ ++

- Klassificera mål + ++ +++ +++ + +++
16)

+++ ++

- Identifiera mål + ++ +++ +++ + +++
17)

+++ ++

Motmedel --- -- -- 0 0 -- ++ ++ ++
Aktiv - - -
Passiv + + + + + +
Prestanda +++ +++ +++ ++ 0 0 (-) ++ 0 ++

1) Beroende på känslighet.
2) Beroende på atmosfärsförhållanden.
3) I kombination med ett positionsbestämningsinstr och kännedom om plattformens läge.
4) Bygger på att målet är belyst och därmed krav på bra väder (nattetid

stjärnklart/månljus)
5) Beroende på atmosfärsförhållanden.
6) I kombination med ett positionsbestämningsinstr och kännedom om plattformens läge.
7) Beroende på atmosfärsförhållanden.
8) I kombination med ett positionsbestämningsinstr och kännedom om plattformens läge.
9) Spanar 360o.
10) Beroende på atmosfärsförhållanden.
11) Spanar i 90o vinkel i förhållande till plattformen. Krav positionsbestämningsinstr.
12) Spanar i 90o vinkel i förhållande till plattformen.
13) Beroende på atmosfärsförhållanden.
14) Stirrande system låg FOV, skannande bra FOV.
15) Kan även detektera vibrationer vilket kan underlätta klassificering och identifiering.
16) Bandbreddsberoende.
17) Genom att utnyttja lägre frekvenser, vilket dock kan ge atmosfärspåverkan.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 01-06-18 19 100:1058
ChP T 99-01 Sida 60 (79)
Mj Martin Nylander

5.4. Förordande av sensorlösning

Nedan kommer ett förordande av en sensorlösning att ske. Detta förordande är

anpassat för en taktisk UAV avsedd för svenska geografi- och

klimatförhållanden. Perspektivet 10 år har författaren försökt att väga in med

hänsyn till prognoser avseende framtida teknisk- och taktisk utveckling.

5.4.1. Krav på förmågor

De krav eller förmågor som en sensor för spaning och positionsbestämning på

taktisk nivå skall ha är följande. En sensor bör ha en förmåga att spana med ett

stort synfält för att därigenom kunna täcka ett så stort område som möjligt. Ett

mål måste kunna upptäckas, klassificeras och identifieras samt

positionsbestämmas såväl dagtid som nattetid samt under olika atmosfäriska

förhållanden (väder). Dessa tre nivåer skall kunna genomföras av en sensor i

syfte att kunna fastställa mål, måltyp samt kunna besluta om insats med

indirekt eld mot målet. Vidare måste följning av upptäckt mål kunna ske.

Signaturanpassning är något som sker regelmässigt idag och som kommer att

utvecklas i takt med sensorutvecklingen i framtiden. Därför är det väsentligt att

en sensor bör kunna detektera mål där signaturanpassning vidtagits. Vidare bör

en sensor ha låg störkänslighet samt själv (plattformen) kunna uppträda på ett

sätt att närvaron ej röjs.

5.4.2. Sensorer och sensoralternativ

Med hänsyn till sensorers olika förmågor och begränsningar, som är kopplat till

fysiska förutsättningar, skulle ett multisensorsystem bestående av både radar-,

laser- och IR- sensorer vara en önskad bestyckning på en obemannad flygande

plattform. På så vis skulle i princip förmåga att operera dygnet runt under i

princip alla atmosfäriska förhållanden erhållas. Vidare skulle en mycket god

störkänslighet erhållas eftersom systemen arbetar inom olika

våglängdsområden. Dock är kravet för att kunna hantera flera olika sensorer att

en tillräckligt stor plattform kan utnyttjas. För en taktisk UAV kommer

förmågan att lyfta olika sensorers vikt att bli den huvudsakligt gränssättande

faktorn. Även om utvecklingen går mot att sensorernas vikt och volym minskar

kommer med största säkerhet detta vara gränsättande även i ett 10 – årigt
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perspektiv. Detta innebär att för en taktisk UAV måste ett val av

sensorbestyckning göras.

Med hänsyn tagen till utvecklingen inom olika sensortyper, möjligheterna och

de fysiska förutsättningarna med respektive sensortyp samt ändamålet – taktisk

spaning och positionsbestämning ser författaren nedanstående sensortyper som

aktuella för bestyckning av en framtida taktisk UAV (förutom en kamera för

navigation):

SAR

Två av de viktigaste fördelarna med SAR (liksom flertalt övriga radarsensorer),

och som innebär att de är intressanta, är att de har allväderskapacitet samt god

förmåga att upplösa mål. Det första gäller framförallt för de lägre

frekvensbanden. Vidare är utvecklingen inom SAR – tekniken stor och system

med goda prestanda för att använda på taktiska applikationer finns redan

tillgängliga idag. Vilket våglängdsområde SAR – systemet skall verka inom är

beroende av om sensorn skall verka autonomt på plattformen eller om en

kombination av sensorer väljs. Skulle endast en SAR väljas som sensor på

plattformen bör denna arbeta inom ett relativt lågt frekvensband med hänsyn

till den geografi (växlande skog och öppen terräng) som finns i Sverige.

Dagens SAR – system som arbetar på mikrovågsbandet (1 – 100 GHz) är

främst lämpade för öppen terräng medan ett system som arbetar på ett lägre

frekvensband även skulle kunna täcka dolda mål i skyl av träd och buskar eller

signaturanpassade mål. Nackdelen med att endast ha ett sensorsystem i form av

en SAR är dock påtaglig. Systemet är aktivt, om än med bra störfasthet, och får

på så sätt svårt att uppträda dolt.

En multisensorlösning med ett IR – system, och då främst ett system som

arbetar inom det termiska våglängdsområdet (8 – 12 µm), skulle kunna utgöra

ett bra komplement till radarn. Dels har IR - systemet möjlighet till stort

spaningsfält (stort FOV), vidare kan IR – system användas som ett passivt

system för att inte röja närvaro och när ett mål har detekterats kan fördelarna

med SAR – systemet (upplösning och målinmätning) utnyttjas. I en

sensorkombination enligt ovan skulle en SAR som arbetar inom ett lägre

frekvensområde vara att föredra. Det som främst kan uppnås är förmågan att
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detektera mål som är i skyl av vegetation, signaturanpassade mål eller

kamouflerade mål.

mm-RR

Kategorin mm-RR (millimetervågsradar) är radarsystem med egenskaper som

är bättre än de optroniska systemen främst avseende känslighetsaspekt mot

atmosfärspåverkan. För att inte erhålla ett alltför väderkänsligt system bör en

något lägre frekvens väljas. Exempel på frekvensområden med hänsyn tagen

till dämpningsfönster är ca 35 respektive ca 95 GHz (8,6/3,2 mm). En mm-RR

kan göras relativt liten. En mm-RR kan utgöra ett komplement till både IR -

system samt LADAR inte minst ur den aspekten att mm-RR har en relativt

liten spaningsvinkel (FOV). Dock bör man tänka på att systemet är aktivt

varför en kombination med ett passivt system skulle vara att föredra.

LADAR

De största fördelarna med LADAR är dess förmåga att avbilda terrängen samt

höga känslighet som kan utnyttjas för att detektera mål. Vidare har normalt

LADAR sensorerna en låg vikt och volym. Inom LADAR sker också en stark

teknikutveckling och i likhet med det ökande användandet av andra

laserapplikationer kommer troligen även olika tillämpningar av LADAR att

öka 95. Väljs ett LADAR system bör detta vara skannande för att erhålla ett

tillräckligt stort FOV. Beroende på att LADAR arbetar inom

mikrovågsområdet måste detta system kombineras med ett radarsystem för att

erhålla allväderskapacitet. Ett LADAR system bör ej heller vara helt autonomt

ur taktisk aspekt eftersom det skannar marken under plattformen. Vidare är

LADAR ett aktivt system i likhet med SAR vilket innebär att dess strålning

kan detekteras.

IRST

IRST är i likhet med SAR ett framtida sensorteknikområde där utvecklingen

idag är stor. Det våglängdsområde som bör väljas är 8-12 µm för att kunna

erhålla så hög känslighet som möjligt och därmed kontrast mellan mål och

bakgrund. IRST – systemen spanar horisonten runt och har en god

upplösningsförmåga. Dessa system kan utgöra ett bra komplement till system

                                                                
95 Stienvall Ove, FOA Linköping Översikt lasersystem – dagens och morgondagens system.
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som LADAR eller SAR. Ett IR system som IRST kan vara relativt utsatt för

motmedel med sin optik samt väderkänsligt dock kan en multisensorlösning

med angivna system bidra till ökad robusthet (dock ej LADAR avseende

väder).

LLTV

LLTV (Lågljus TV) är ett optiskt instrument som genom att det verkar inom

nära IR området har möjlighet att spana under nattetid, under förutsättning att

väderförhållandena är goda. Detta i kombination med att LLTV normalt har

små dimensioner och låg vikt samt goda prestanda gör detta instrument

intressant bl.a. som ett komplement till sensorer som antingen spanar rakt ner

(exempelvis LADAR) eller i sida (SAR). LLTV skulle också kunna utgöra ett

komplement till en eventuell navigationskamera speciellt under nattetid då det

är mörkt. LLTV kan också vara ett intressant komplement ur den aspekten att

systemet är passivt. En LLTV bör arbeta inom våglängdsbandet som gränsar

mellan det visuella och nära infraröd med dragning mot det senare i syfte att

öka förmågan under mörka förhållanden (nattetid).

5.4.3. Möjliga sensorlösningar

Valet av sensorlösning för en taktisk UAV är inte helt lätt främst beroende på

plattformsbegränsningar avseende möjligheter att bära vikt och volym. Ett

grundincitament för val av sensorer är dock att den tänkta taktiska UAV –

plattformen skall ha stöttning av ett positionsbestämningsinstrument (GPS)

samt en kamera (färg eller Sv/v) för navigation. Detta är också

normalförfarande (bestyckning) på befintliga och kommande UAV –

plattformar/system 96. Stöttningen av ett positionsbestämningsinstrument skall

inte enbart ses ur perspektivet navigationsstöd utan även kunna utgöra ett

komplement/stöd - system för exempelvis IR – sensorer för lägesbestämning av

mål.

För att erhålla en så optimal lösning som möjligt och som kan tillgodose de

taktiska kraven bör ett multisensorsystem baserat på ett radarsystem väljas. Det

dessa sensorer har och som övriga sensorer saknar är nämligen

allväderskapacitet dock med viss begränsning beroende på valt

                                                                
96 Aviation Week & Space Technology/ januari 17, 2000
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våglängdsområde. Dock är de aktiva vilket gör att de helst bör kombineras med

ett passivt system. Möjliga sensorkombinationer skulle kunna vara:

⇒ Den multisensorlösning som utifrån prestanda och förutsättningar för

respektive sensorer skulle vara att föredra är en SAR kombinerad med en

IRST. Denna kombination erbjuder allväderskapacitet och mycket goda

spaningsprestanda samt mycket god förmåga till positionsbestämning

genom mätning i tre dimensioner. Denna kombination bedöms dock ej vara

möjlig pga. att deras totala vikt (och eventuellt volym) kommer väsentligt

att överstiga vad som är möjligt att bära av en taktisk UAV – plattform.

⇒ En SAR skulle kunna kombineras med en LLTV och/eller LADAR. På så

vis erhålls allväderskapacitet samt mycket god förmåga att avbilda (i 3D)

och mäta in mål. En viss begränsad förmåga finns att spana passivt.

Nackdelen är spaning vid dåligt väder.

⇒ En mm-RR skulle kunna kombineras med en IRST vilket skulle erbjuda

relativt goda prestanda avseende att verka under sämre

atmosfärsförhållanden. Kombinationen erbjuder vidare god yttäckning

genom främst IR - systemet.

⇒ En mm-RR skulle kunna kombineras med en LADAR och/eller LLTV

vilket också erbjuder relativt goda prestanda under sämre

atmosfärsförhållanden. Vidare erhålls genom främst LADAR – systemet

försorg en god upplösning av målet. En viss begränsad förmåga finns att

spana passivt.

⇒ Om inte en SAR eller mm-RR används skulle en multisensorlösning i form

av en IRST och en LADAR kunna utgöra ett alternativ vilket skulle ge

goda möjligheter att spana passivt samt medge god upplösning samt

inmätning av målen. Nackdelen med dessa båda system är att de arbetar

inom mikrovågsområdet vilket innebär väderkänslighet.

Nedan (tabell 5) kommer en jämförelse mellan valda sensorlösningar att göras.

Dels kommer kommentarer att ges dels kommer ett försök till viktning göras

genom användande av beteckningarna +++,++,+/0/-,--,---.
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TABELL 5:VIKTNING AV OLIKA MULTISENSORERS FÖRMÅGOR

Förmågor/
Sensor

SAR/LLTV
/LADAR

mm-RR/IRST mm-RR/LLTV/
LADAR

IRST/LADAR

Rums/Tidsupp-
fattning
- Dygnet runt ++

God redundans
m.h.t. att både radar
och laser används.

+++
God redundans m.h.t.
att både radar och IR
används. Visst
väderberoende.

+
God redundans
m.h.t. att både radar
och laser används.
Visst väderberoende.

0
God redundans
m.h.t. att både IR
och laser används.
Väderberoende.

- Väderberoende +++
Ej väderkänsligt

+
Visst väderberoende

+
Visst väderberoende

-
Väderkänsligt

- Positionsbest +++
Mycket bra med
möjlighet till 3 D.

+
Bra möjlighet med
radar. IR möjligt
tillsammans med GPS
och vetskap om
plattformens läge.

+++
Bra möjlighet med
laser även i 3 D.
Avståndsinmätning
med laser.

+ +
Bra möjligheter
med LADAR med
möjlighet till 3D.
Avståndsinmätning
med laser.

- FOV --
SAR och LADAR
spanar inom ett beg-
ränsat FOV åt sidan
respektive rakt ner.
LLTV begr. FOV.

++
Mycket goda
möjligheter under
goda väderbetingelser

-
Viss
räckviddsbegränsnin
g hos mm-RR samt
begränsad yttäck-
ning hos LADAR

+ +
Mycket bra IRST
kan spana
horisonten runt.

- Signaturanpass. + ++
Hög förmåga att
detektera.

0
Relativt lätt att dölja
mål med sign.åtg.

++
LADAR har god för-
måga att upplösa
mål.

++
LADAR har god
förmåga att
upplösa mål.

Målspaning
- Upptäcka mål + +

Mycket bra, viss
begränsning för
LLTV och LADAR
vid dåligt väder.

+
God yttäckning

0
LADAR har
begränsad
yttäckning.

+ +
Mycket bra i fint
väder, stor
begränsning vid
dåligt väder.

- Klassificera mål +++
Mycket bra, viss
begränsning för
LLTV och LADAR
vid dåligt väder.

+
Goda möjlighet

++
LADAR´s
känslighet bidrar till
god möjligheter att
klassificera mål
Väderbegränsning

+ +
LADAR´s
känslighet bidrar
till god möjligheter
att klassificera mål
Väderbegränsning

- Identifiera mål +++
 Mycket bra, viss
begränsning för
LLTV och LADAR
vid dåligt väder.

+
Sämre möjlighet till
upplösningsförmåga.

++
LADAR´s
känslighet bidrar till
god möjligheter att
klassificera mål
Väderkänsligt.

++
 LADAR´s
känslighet bidrar
till god möjligheter
att klassificera mål
Väderkänsligt.

Motmedel +++
 SAR och LADAR
låg störkänslighet.
LLTV lätt att störa

++
mm-RR svårt att störa
pga. bredbandig. Optik
lätt.

+++
mm-RR och
LADAR låg
störkänslighet.
LLTV lätt att störa

- -
Möjliga att störa
arbetar inom
samma
våglängdsområde.

Aktiv/Passiv 0
Kan i viss mån
uppträda passivt tills
ett mål detekterats
med LLTV. Därefter
finare mätning med
SAR och LADAR.

++
Goda möjligheter att
uppträda passivt.
Väderberoende

0
Kan i viss mån
uppträda passivt tills
ett mål detekterats
med LLTV. Därefter
finare mätning med
mmRR och LADAR

+ +
Kan arbeta passivt
med stor
yttäckning till mål
detekterats.
Därefter aktivt.
Väderberoende.
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5.4.4. Val av sensorlösning

Den sensorlösning som valts är en multisensorlösning bestående av en SAR, en

LADAR samt en LLTV. För navigation föreslås en färgkamera. Denna

multisensorlösning preciseras närmare nedan med motiv:

Navigation Färgkamera och GPS

Passivt spaningssystem LLTV (0,3-0,5µm – 1,0-2,0µm)

Multisensorlösning LADAR/SAR

LADAR ( 1))

SAR (2))

- Spaning SAR/LADAR/LLTV

- Positionsbestämning SAR/LADAR

Motiv:

De främsta motiven till att ovanstående redovisad multisensorlösning är att

föredra på en taktisk UAV är följande:

♦ Oberoende av atmosfärsförhållanden (i princip).

♦ Mycket goda möjligheter att mäta in ett måls position. Har möjlighet att bli

mycket exakt genom kombination Laser och Radar.

♦ Möjligheterna att målspana är mycket goda. SAR kan mäta in mål i tre

dimensioner samt även nyttjas för spaning mot signaturanpassade mål.

LADAR ger en mycket god upplösning av målen samt kan användas för

vibrationsdetektering och därmed upptäckt och klassificering av mål.

1) Våglängden för LADAR bör väljas så att den inte är farlig för ögon och

hud. Idag används i stor utsträckning Nd:Yag vilken tyvärr är farlig men

nya lasrar är under utveckling, alternativet kan vara tex. en koldioxidlaser.

2) Många av dagens SAR arbetar inom Ku bandet 12 – 18 GHz. För att

erhålla förmåga att detektera signaturanpassade mål bör dock en mindre

frekvens väljas.
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5.5. Jämförelse mellan vald sensorlösning och befintlig bestyckning på

UAV – systemet ”Ugglan”.

Den grundbestyckning som föreslås för en framtida sensorlösning är i stort den

samma som ”Ugglan” har idag nämligen en kamera för navigering (stöttad med

GPS) samt en LLTV för spaning. Däremot har den befintliga IRST´en bytts ut

mot en multisensorlösning av en SAR och LADAR. Som kommenterats

tidigare var denna lösning kanske inte den mest optimala där författaren istället

sett en multisensorlösning av en SAR och IRST. Men av främst vikt men även

volymskäl var denna bestyckning ej möjlig.

De fördelar respektive nackdelar som erhålligt med den föreslagna

sensorlösningen jämfört med den idag bestyckade ”Ugglan” redovisas nedan.

Följande har erhålligts:

+ Möjlighet att spana oberoende av yttre atmosfärförhållanden.

+ En förbättrad möjlighet att upplösa och därmed detektera mål.

+ En betydligt ökad förmåga att mäta in ett måls position.

− Sämre förmåga att spana (sämre FOV) och därmed erhålla en

framförhållning till eventuella mål.
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION, FORTSATT FORSKNING SAMT

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

6.1. Avslutande diskussion

Utvecklingen vad avser både UAV´er och sensorer är idag snabb och kommer

att medge ökade förmågor i framtiden. UAV - plattformar kommer att finna

många olika användningsändamål inte bara som sensorbärare för spaning på

stridsfältet utan även som exempelvis vapenbärare, invisning av vapensystem

mot olika mål eller som informationsnoder i ledningssystem. UAV´er kommer

också att utvecklas för olika ändamål kopplat till vilka uppgifter de är avsedda

för.

UAV´er med sina sensorer kommer att utgöra en viktig

informationsinhämtningskälla i framtiden inte minst med tanke på att stridens

karaktär, i detta avseende främst för arméförbanden,  i framtiden kommer att

förändras. Denna kommer att präglas av ett högt anfallstempo, över stora ytor,

och där framgång nås kommer troligen kraftsamling att ske. Snabbhet och

rörlighet är nyckelord för framtidens strid. Här kan dessa obemannade flygande

plattformar snabbt skapa en lägesbild av stridsfältet och medge för

beslutsfattarna att disponera sina styrkor på ett mer optimalt sätt. Sensorerna på

dessa UAV´er kan medge att information som lämnas till beslutsfattare i nära

realtid utnyttjas för eldinsats mot presumtiva mål.

Sensorerna som exempelvis är monterade på UAV´er är ett bra exempel på ett

teknikområde där en duell idag utspelar sig i form av medel kontra motmedel.

Dessa dueller kommer i olika grad att sätta sin prägel på framtida krigs

karaktärer, exempel på en teknikduell är sensoregenskaper/förmågor kontra

signaturanpassningsteknik. Utvecklingen inom sensorområdet går mot att allt

mer använda lågfrekvent radar i syfte att kunna upptäcka mål där kamouflage-

eller signaturanpassningsåtgärder vidtagits. Vidare ger kombinationen av flera

sensorer s.k. multisensorteknik ökade möjligheter att verka såväl dagtid som

nattetid samt under dåliga väderförhållanden.

Utvecklingen av sensorer och UAV´er kommer bidra till möjligheterna att höja

tempot på stridsfältet. Tiderna från upptäckt till bekämpning kommer att

minska. Det kommer att bli svårare att uppträda dolt i framtiden.
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Förmågor som kommer att vara väsentliga i framtiden för olika typer av

sensorer, avsedda för spaning och positionsbestämning, är att kunna verka

dygnet runt med andra ord även nattetid samt att under olika

atmosfärsbetingelser, kunna spana och skapa en lägesbild över stridsfältet.

Vidare kommer det att vara väsentligt att kunna positionsbestämma ett måls

läge för att bl.a. kunna möjliggöra bekämpning med indirekt eld.

Signaturanpassningsteknik är något som nyttjats under lång tid dels i form av

olika kamouflageåtgärder samt dels att uppträda på ett dolt sätt exempelvis i

skydd av skogbeväxt terräng. I framtiden kommer förutom detta även mer

sofistikerade åtgärder i form av färg och materielval samt utnyttjande av olika

konstruktionsprinciper i syfte att minska egen signatur att bli vanliga åtgärder

för att minska upptäcktssannolikheten. Därför är det väsentligt att framtida

sensorer klarar att upptäcka mål där sådana åtgärder vidtagits.

För sensorer som skall genomföra spaning talas om olika diskrimineringsnivåer

vilket innebär förmåga att upptäcka, klassificera och identifiera mål. Ett bra

sensorsystem skall kunna klara dessa diskrimineringsnivåer på ett bra sätt.

Sannolikt kommer det ökade tempot, komplexiteten samt möjligheterna till

informationsinhämtning avseende framtidens stridsfält innebära att

informationsmängderna ökar väsentligt vilket i sin tur troligen kommer ställa

krav på att någon form av signalbehandlingsstöd finns tillgängligt för en

beslutsfattare.

Ytterligare en viktig förmåga för sensorer är att kunna hantera motmedel.

Tidigare talades om olika teknikdueller och signaturanpassningsteknik.

Motmedel är ett område som angränsar till detta område. Inom

motmedelsområdet finns en rad viktiga faktorer att ta hänsyn till allt ifrån att

uppträda med den egna UAV - plattformen på ett sådant sätt att bekämpning

undgås till att utnyttja aktiva eller passiva sensorer.

Det finns en mängd olika typer av sensorer idag. Det som skiljer dessa sensorer

åt är inom vilket våglängdsområde de arbetar. Generellt kan man säga att med

kortare våglängder ökar väderberoendet samt möjligheterna att detektera

mindre mål. Ytterligare en faktor som ökar med kortare våglängd är förmågan

att spana i en bredare vinkel eller en s.k. FOV – field of view. TV – kameror

arbetar normalt inom det visuella eller nära infraröda våglängdsområdet. IR –
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sensorer arbetar inom det nära infraröda eller det termiska IR – området. Det

som främst skiljer system som arbetar inom de visuella och IR områdena åt är

förmågan att se nattetid då det är mörkt. Inom samma våglängdsområden som

de visuella och IR sensorerna arbetar finns också lasersensorer. Utvecklingen

på olika laserapplikationer är stor och i framtiden kommer troligen

lasersensorer i exempelvis UAV´er att bli vanligare än de är idag. Fördelarna

med laser är dess goda förmåga att upplösa mål och att fungera oberoende av

tid på dygnet. De stora nackdelarna med laser är att de dels kan vara farliga för

ögon och hud samt att de i likhet med visuella och IR sensorer är

väderberoende.

Inom de längre våglängdsbanden finner vi olika former av radarsensorer. Det

våglängdsspektrum som radarsensorer arbetar inom är mycket stort och det är

också detta spektrum som nyttjas i forskningen idag för att finna olika

förmågor med radarapplikationer. Bl.a. har påvisats att med långa våglängder

kan detektion av mål där signaturanpassningsåtgärder eller kamouflageåtgärder

vidtagits eller skydd tagits bakom vegetation. Utvecklingen av antenner till

radarsensorer går mot att utnyttja gruppantennteknik vilket kommer kunna

medge ökad förmåga i form av flera olika funktioner för en och samma antenn

såsom spaning, målinmätning, följning samt igenkänning.  De kanske största

fördelarna med radar är förmåga att verka oberoende av vädertyp, tid på dygnet

samt relativt god upplösningsförmåga.

Alla sensortyper oavsett inom vilket våglängdsområde de arbetar har fördelar

respektive nackdelar, därför nyttjas ofta en kombination av sensorer en s.k.

multisensorlösning. Fördelen är att man kan nyttja olika sensorers fördelar för

att på så sätt erhålla ett för ändamålet mer optimalt system.

I denna uppsats har författaren redovisat och värderat ett antal olika

sensortyper i förhållande till varandra. Författaren har pekat på respektive

sensortyps svaga respektive starka förmågor. I bakgrunden har hela tiden det

tänkta ändamålet med sensorerna legat nämligen att kunna utgöra ett så bra

underrättelseinstrument som möjligt för den taktiske chefen på brigad

respektive fördelningsnivå. Uppgifterna som skall kunna lösas av den tänkta

plattformen med sensorbestyckning är spaningsuppgifter samt en tillräckligt

god positionsbestämning i syfte att kunna leda indirekt eld. Den komparation
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och värdering som genomförts har påvisat att en multisensorlösning är att

föredra för att kunna lösa tänkta uppgifter på det taktiska stridsfältet. Vidare

har kunnat påvisas plattformens betydelse såtillvida att denna kommer att vara

begränsande ur perspektivet möjlig vikt och volym som kan medföras. Detta

medför att de kanske mest optimala sensorlösningarna inte kan utnyttjas på

taktisk nivå utan är förbehållna större plattformar och som kan verka över

större geografiska ytor samt högre höjd.

Den sensorlösning som författaren förordat har en framtidsinriktning såtillvida

att inom valda sensortyper sker idag en snabb och intressant utveckling. Vald

multisensorlösning kommer att medge stora möjligheter att upptäcka mål såväl

i dåligt väder som dygnet runt. Vidare kommer vald sensorbestyckning att

medge goda möjligheter att upptäckta och klassificera mål även där olika

former av signaturanpassning vidtagits. Multisensorlösningen kommer vidare

medge möjligheter att med hög precision positionsbestämma mål oberoende

yttre förhållanden.

Den föreslagna multisensorlösningen har också jämförts med den

referensplattform som använts i form av det svenska UAV – systemet

”Ugglan”. En ökad förmåga kommer att erhållas med den föreslagna

multisensorlösningen bl.a. kan nämnas möjlighet att spana oberoende av yttre

atmosfärförhållanden, ökad förmåga att upplösa och därmed detektera mål

samt en ökad förmåga att mäta in ett måls position. En försämring har också

erhålligts såtillvida att vald multisensorlösning har ett sämre FOV än dagens

”Ugglan” – system.

Den metod som nyttjats för uppsatsen har fungerat väl97 och det mål som sattes

upp med uppsatsen bedöms ha uppnåtts i huvudsak. Under det att författaren

arbetat med denna uppsats har en mängd andra frågeställningar

(problemställningar) uppkommit. Några av dessa avses redovisas nedan som

möjliga forskningsprojekt och fortsättningar på denna uppsats. Den största

svårigheten har varit att avgränsa informationsmängden. Avseende UAV och

dess utnyttjande finns en outtömlig mängd information från många källor

såsom böcker, tidskrifter och Internet. Om sensorer finns också mycket

                                                                
97 Metod enligt kapitel ”1.5 Metod”.
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information, problemet här har dock varit ett annat och det är att litteraturen

som verkligen har bäring på framtiden är begränsad.

Denna uppsats är som omnämnts i förordet en del i utbildningen vid FHS

(Försvarshögskolan). Uppsatsen har skrivits parallellt med genomförandet av

utbildningen vilket jag som författare anser har hämmat innehållet och kvalitén

i viss mån. Uppsatsen skulle ha vunnit på att skrivas efter genomförda tekniska

kurser i syfte att på ett bättre sätt kunna ta tillvara inhämtad kunskap och på så

sätt höja kvalitetsnivån ytterligare. Vidare skulle eventuellt även någon/några

ytterligare sensorer kunnat avhandlas.

6.2. Förslag på fortsatt forskning

Under författandet av denna uppsats har flera olika frågeställningar dykt upp

och som skulle kunna ta avstamp från denna uppsats. En sådan frågeställning

är avseende UAV – plattformar. Det framtida taktiska stridsfältet tenderar att

öka i geografisk utbredning vilket kan komma att ställa andra tekniska krav i

framtiden på räckvidder, uthållighet mm hos plattformen. Här torde det vara på

sin plats att utreda vad som egentligen är en optimal taktisk UAV – plattform

för framtidens taktiska stridsfält.

Utvecklingen inom UAV´er och sensorer sker idag snabbt och nya

teknikområden är under utveckling. Denna uppsats har ganska översiktligt

belyst några olika sensortyper och därför skulle det kanske vara på sin plats att

belysa några av dessa sensortyper något djupare. Ett område som är intressant i

framtiden är laser. Dels är denna teknik intressant ur spaningssynpunkt men

kanske också ur kommunikationssynpunkt. Eventuellt kanske det går att

kombinera en applikationen för flera uppgifter.

Ett annat område viktigt område som tangerar denna uppsats är vad man skulle

kunna kalla multifunktionsplattformar där exempelvis spaning och

positionsbestämning endast är två av flera möjliga funktioner. Här finns en del

arbete gjort men som inom de flesta områden kan mycket mer göras.

6.3. Sammanfattande slutsatser

Utvecklingen av UAV – plattformar och sensorer sker idag i rask takt. Det som

bla. styr sensorutvecklingen kan kopplas till en önskan att i realtid kunna skapa
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en bild över stridsfältet. Vidare styr teknikduellen medel kontra motmedel del

av utvecklingen.

I denna uppsats har författaren redovisat och jämfört ett antal sensorer som kan

användas för spaning och positionsbestämning av mål på det framtida taktiska

stridsfältet. Sensorernas förmågor varierar starkt beroende på inom vilka

våglängdsområden de arbetar. Generellt kan sägas att det inte finns någon

sensortyp som är optimal och som ensam skulle kunna utgöra

sensorbestyckning på en taktisk UAV. Dock finns det sensorer som med olika

grad uppfyller de krav som ställs på en sensor. Detta innebär att en UAV –

plattform bör, för att kunna ge den taktiske chefen erforderlig information, vara

utrustad med en s.k. multisensorlösning, vilket innebär att man kombinerar

flera sensorer med varandra.

Den multisensorlösning som författaren hade önskat förorda, vilket bl.a. bestod

av en kombination av en SAR – radar och en IRST – sensor, omöjliggjordes

pga. att dessa tillsammans upptar en alltför stor vikt och volym sett till den

taktiska referensplattform som valts och som i ett internationellt perspektiv är

representativ.

Den lösning som valdes var en multisensorlösning bestående av en SAR –

radar och en LADAR kombinerad med en LLTV för spaning samt en

navigeringskamera. Främsta motiven till detta val  var möjlighet att spana

oberoende av yttre atmosfärförhållanden, en mycket god möjlighet att upplösa

mål och därmed detektera mål samt en mycket god förmåga att mäta in ett måls

position.

Valt område att studera är ett framtidsområde samt ett mycket brett sådant.

Därför finns all anledning till att fortsatta forska inom detta område. Idag finns

mycket skrivet om UAV – plattformar men för svensk del finns anledning att

titta vidare på vad som är en relevant plattform för det taktiska stridsfältet.

Detta skall ses mot perspektivet att det taktiska stridsfältet tenderar att öka i

geografiskt omfång. Vidare sker som tidigare nämnts inom sensorteknik. Här

kan det också vara på sin plats att fortsätta forskningen och titta på framtida

intressanta sensortyper. En sådan sensortyp kan vara laser som inte bara kan

nyttjas som spaningsinstrument utan även för kommunikation.
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FIGUR OCH TABELL FÖRTECKNING

Figur 1: Den svenska UAV´n ”Ugglan”

(Källa: www.udeco.se/meny/top/prod/uav.html).

Figur 2: Metod för uppsatsens strukturella utarbetande

(Källa: Martin Nylander).

Figur 3: Bild på bröderna Montgolfiers första luftballong

(Källa: http://utbildning.lut.mah.se/p99/Jeppsson).

Figur 4: Bröderna Wrights första flygtur 1903 med sitt motordrivna plan

(Källa: http://utbildning.lhm.lu.se/X98 /Annica/flygplan/flygplan.htm)

Figur 5. Gyrodyne QH-50 nyttjades för observation och stridsfältsspaning

av Amerikanska marinen från 1956 t.o.m. i början av 1960-talet .

(Källa: http://avia.russian.ee/vertigo/gyrodyne_qh-50-r.html)

Figur 6: Ugglan. Försvarets Forum Nr 2 – 1998

(Källa: www.mil.se/fmforum/398/repotage2.htm)

Figur 7: Bild beskrivande ”Ugglan” huvudbeståndsdelar.

(Källa: www.k3.mil.se)

Figur 8: Sensorernas spaningsfält.

(Källa: Martin Nylander)

Figur 9: Farkostens främre del med sensorpaket.

(Källa: www.k3.mil.se)

Figur 10: OODA - Loopen, Beslutscykeln

(Källa: Fritt återskapad efter Lind William S. text ur Maneuver Warfare

Handbook)

Figur 11: Elektromagnetiska våglängdsbandet

(Källa: www.altavista.se, sökkatalog bilder, sökord wavelength)

Figur 12: Utvecklingen av sensorer

(Källa: Försvarsmakten, lärobok Telekrig).
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Figur 13: Transmission inom våglängdsbandet 0,1 – 14 µm.

(Källa: Försvarsmakten, lärobok Telekrig).

Figur 14: Räckviddsbegränsningar pga. olika väder- och ljus förhållanden.

(Källa: Försvarsmakten, lärobok Telekrig).

Figur 15: Reflektans för olika material inom VIS och NIR området.

(Källa: Bohman Lars, FOA)

Figur 16: Kombinerad kamera och bildförstärkare

(Källa: www.laseroptronix.se)

Figur 17: FLIR - systemet STAR SAFIRE med exempel på ”spaningsbilder”

(Källa: www.flir.com/airborne/index.htm)

Figur 18: Exempel på flygplanburet IRLS – system.

(Källa: http://www.wvintenltd.com/eoirls.html)

Figur 19: 3 – Dimensionell bild från LADAR

(Källa: www.laseroptronix.se)

Figur 20: Radarns frekvensband

(Källa: Försvarsmakten, lärobok Telekrig).

Figur 21: Översikt av telekrigsangrepp mot radar

(Källa: Försvarsmakten, lärobok Telekrig).

Figur 22: Princip för syntetisk aperturradar

(Källa: Försvarsmakten, lärobok Telekrig).

Figur 23: Bild genererad med en sar – radar

(Källa: http://fy.chalmers.se/tp/F1projekt/1999/Radar/utveckling.html).

Figur 24: Northrop Grummans nya taktiska SAR

(Källa: Lars Ulvesand FMV: KC Tele)
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Tabell 1: Innebörden av olika diskrimineringstyper.

Tabell 2: Exempel på hur belysningen mot jordytan kan variera över ett dygn

mätt i Lux.

Tabell 3: Sammanfattande tekniska prestanda

Tabell 4: Sammanställning över förmågor för olika sensorer.

Tabell 5:Viktning av olika multisensorers förmågor
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Abstract

Headline: Sensor integration of tactical Unmanned Aerial Vehicles – UAVs
for intelligence and positioning.

The purpose of this paper has been to investigate and present some possible
sensor alternatives, which in a future perspective of 10 years, will be possible
to implement in a Swedish UAV such as the Swedish UAV  system “Ugglan”.
A focus on the tasks for the UAV system has been at the tactical level with  an
emphasis  on intelligence and directing fire from artillery. Finally, the purpose
has been to make an assessment and to propose what sensor alternative or
alternatives in combination (multi-sensor solution) will be the most optimum
solution for the tactical UAV. The method which has been used in the paper is
initially in the form of a description and subsequently in a comparative form.
Some possible sensor alternatives have been chosen and described with regard
to qualities, both from positive and negative aspects. Furthermore, the future
battlefield has been described. After this, a  comparison has been made
between the chosen sensor systems in order to find the most optimum sensor
solution which can fulfil the demands. The sensor solution which the author
would have wished to recommend for a future Swedish tactical UAV has
proved to be impossible to implement because it is too heavy and has too great
a volume. The chosen sensor solution is a multi-sensor solution consisting of a
camera for navigation, a LLTV (Low – Light TV) for recce and finally a SAR
– radar (Synthetic Aperture Radar) and a LADAR (laser radar), which are the
main sensors for reconnaissance and positioning of targets. The advantages
with this sensor solution are the possibilities to carry our surveillance
independently of weather conditions, a very good possibility of separating and
therefore detecting targets and also a very good possibility of positioning
targets. The greatest disadvantage is the system’s low field of view.

Keywords: UAV, Sensors, multi-sensors, the future tactical battlefield.


