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Simulering av ett framtida luftförsvar till sjöss
-kryssningsrobotar vs långräckviddiga luftvärnsrobotar

Sammandrag

Utvecklingen av sjöstridskrafternas luftförsvarssystem blir allt mer kostsam. Om
luftförsvaret får en mer offensiv roll i framtiden, tvingas man kanske välja mellan ett
kryssningsrobotsystem och ett långräckviddigt luftvärnsrobotsystem. En stokastisk
modell har tagits fram. Med denna modell som grund har 23625 simuleringar genom-
förts med 189 olika kombinationer av parametrar. Enligt dessa simuleringar bör en
sjöstyrka bestyckas med både ett kryssningsrobotsystem och ett långräckviddigt luft-
värnsrobotsystem. Bestyckningen bör bestå av minst lika många kryssningsrobotar
som långräckviddiga luftvärnsrobotar.
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1 Inledning

1.1 Luftförsvaret till sjöss

Fartygsburet luftförsvar består idag av reagerande system med en karaktär av

”defensivt agerande”1. Utvecklingen handlar till stor del om medel och mot-

medel. En utvecklingsspiral som kan fortsätta inom överskådlig framtid. Såda-

na utvecklingsspiraler tenderar till att bli mycket kostsamma. Ett sätt att bryta

denna utveckling kan vara att skapa ett aktivare luftförsvar med en karaktär av

mer ”offensivt agerande”. Ett offensivt agerande kan vara att slå ut vapenplatt-

formen innan den hinner skjuta sitt vapen. Sjömålsstriden är ett exempel på

detta. Här handlar det om att först upptäcka och slå ut varandras fartyg, inte om

att ha högst ”nedskjutandeprocent” med luftvärnet. När man skall slå ut platt-

formar som påverkar lufthotet är just fartygsduellen en del. Det kan tex innebä-

ra att man sänker ett sjömålsrobotbärande fartyg eller ett hangarfartyg för att

bli av med lufthotet. Ett annat exempel är att skjuta ner (eller hindra motstånda-

ren från att använda) lufttankningsplan. Ett tredje exempel är att skjuta ner

flygplanen innan de ”kommer till skott”. Att slå ut flygbaser kan vara ytterliga-

re ett alternativ.

1.2 Materielanskaffning

Om man finner nya vägar att lösa luftförsvarsproblematiken behövs förmodli-

gen ny materiel tas fram. Framtagning av ny materiel är idag så kostsam att

man i allt större utsträckning använder modellering och simuleringar innan

man börjar med skalenliga modellförsök eller produktion. 2 Det kan finnas flera

fördelar med att skapa och utnyttja en lämplig simuleringsmodell vid materie l-

anskaffning. En allmänt förbättrad kommunikation kan ske inom organisatio-

ner som sköter materielanskaffning. Detta kan medföra att anskaffningstiden

reduceras, kostnaden reduceras, kvalitén förbättras och den operativa använd-

barheten förbättras för systemen som skall anskaffas. Dessutom ökar möjlig-

heten att identifiera och hantera risker i samband med anskaffningen. 3 Den

kostsamma materielprocessen har lett till att ett nytt begrepp dykt upp, demon-

strator. Det finns fem huvudtyper av demonstratorer, varav upp till tre av dessa

                                                
1 Friman & René, 2000, s. 66
2 Intervju Lundblad, SAAB Bofors Dynamics , nov 2000
3 Hughes, 1997, s. 252



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 01-06-20 19100:1018
Örlkn Anders Sjöholm

Sida 5 (70)
är eller kan vara simuleringsverktyg. 4 I takt med att demonstratorernas betydel-

se ökar i materielprocessen, ökar förmodligen även betydelsen av modellering

och simulering. För att öka kunskapen om modellering och simulering, dess

möjligheter och begränsningar, bör det underlätta om man förfogar över ett en-

kelt modellerings och simuleringsverktyg.

1.3 Frågeställning

Under en materielanskaffning av ett nytt mer offensivt luftförsvar av en sjö-

styrka kan följande fråga uppstå:

”Bör man satsa på antingen ett kryssningsrobotsystem eller ett långräckviddigt

luftvärnsrobotsystem, eller bör man kombinera båda?”

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att belysa ovanstående fråga, med hjälp av en enkel

modellering och simulering. Studien skall genomföras så förutsättningslöst

som möjligt. Det innebär att det materiella arvet inte skall vara gränssättande

för vad som kan testas. Det innebär vidare att inte heller taktiska hänsynsta-

ganden, politiska konsekvenser eller kostnadsaspekter skall vara gränssättande

för vad som kan undersökas med hjälp av den framtagna simuleringsmodellen.

Studien skall dock inriktas mot vad som är tekniskt möjligt att genomföra på

fyra fartyg i korvett- eller fregattstorlek.

                                                
4 Fredlund, 2001, s. 44
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2 Modellering

2.1 Allmänt

Ordet modell kommer från latinets modulus som betyder litet mått, och från

italienskans modello som betyder avbild.5 I dagligt tal används ordet även i

betydelsen form, mönster och snitt. En modell används för att beskriva verk-

ligheten på ett strukturerat och förståeligt sätt. Ett förslag till definition av mo-

dell är att en modell av ett system är ett verktyg som används för att besvara

frågor om detta system utan att behöva genomföra experiment.6 Modellen i sig

är ett system. En modell bör ha en enklare struktur än verkligheten, men ha vis-

sa drag av verklighetens struktur. Det är dels enkelheten, dels strukturlikheten,

som avgör om modellen är användbar för att beskriva verkligheten. 7

Det finns olika typer av modeller. De kan vara mentala modeller som baseras

på intuition och erfarenhet. Det kan vara verbala modeller där man i ord be-

skriver ett system. Andra modeller försöker efterlikna systemen i mer fysisk

mening, tex modeller som en båtbyggare använder för att testa båtens estetiska

eller hydrodynamiska egenskaper.

2.2 Matematiska modeller

De matematiska modellerna beskriver samband mellan avstånd, flöden, ström-

styrkor mm, som kan observeras i systemet medelst matematiska relationer i

modellen. De flesta ”naturlagar” är matematiska modeller i denna mening.8

”Naturlagarna” uttalar sig i regel om enkla och ofta idealiserade system. För

realistiska system kan sambanden mellan variablerna vara betydligt mer kom-

plicerade. Den modell som skall besvara frågeställningen kan vara en matema-

tisk modell, med ett stort antal variabler med inbördes komplicerade samband.

Det finns olika typer av matematiska modeller. De kan vara:9

- Deterministiska eller stokastiska.

- Tidskontinuerliga eller tidsdiskreta.

- Dynamiska eller statiska.

- Förändringsorienterade eller händelseorienterade.

                                                
5 Bra Böckers Lexikon, 1995, Band 16, s. 115
6 Ljung & Glad, 1996, s. 14
7 Lundberg, 1991, s. 32
8 Ljung & Glad, 1996, s. 15
9Ljung & Glad, 1996, s. 19
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Deterministisk innebär att ett invärde resulterar i ett förutsägbart utvärde; det

råder inga osäkerheter. En stokastisk modell styrs av sannolikheter och slump-

tal. Verkligheten kan uppfattas som en tidskontinuerlig process. Datorstödda

modeller är däremot tidsdiskreta och styrs av olika samplingstider. En modell

för hur ett motstånd fungerar är ett typiskt exempel på en statisk modell, medan

beskrivningen av en kondensatorkrets är ett exempel på dynamisk modell. Dy-

namiska modeller kan vara förändringsorienterade. Den fysikaliska världen be-

skrivs i regel i termer av kontinuerliga förändringar i de variabler vi är intresse-

rade av, tex de flesta naturlagarna. En annan typ av dynamisk modell är de

händelseorienterade. I processer som styrs eller som har skapats av människan

är förloppen i många fall annorlunda. De underliggande förändringarna sker i

termer av diskreta händelser, som inträffar mer eller mindre slumpvis.

2.3 Val av modell

Modeller kan användas av olika anledningar. En anledning kan vara att öka

förståelsen för hur ett system fungerar. Systemet kan betraktas som en ”Black

box”10, då är det utsignalen eller svaret på en insignal som betraktas. Detta sätt

att betrakta ett system kan med fördel användas om systemet är mycket kom-

plext. Vid sådana betraktelser är det inte lika viktigt att modellen exakt beskri-

ver hur systemet fungerar, utan att modellen korrekt beskriver utsignalen eller

svaret på insignalen. En spole beskrivs ofta som ett motstånd och en induktor

som är seriekopplade. Denna beskrivning är ett exempel på en ”blackbox-

modell”. Ju mer komplext ett system är desto vanligare är det att modellen av-

viker från en exakt beskrivning av verkligheten. Anledningen är ofta, att det

blir svårare att förstå och därmed svårare att utnyttja modellen om den blir allt

för komplex. Under 1900-talet började de system som konstrueras av männi-

skor bli allt mer komplexa. Det är en av anledningarna till att olika systemteo-

rier började ta form.

En annan anledning att genomföra modellering och simulering kan vara att

förutsäga hur ett system fungerar, eller hur det reagerar under vissa förutsätt-

ningar. Modellen konstrueras först för att förstå systemet och skall sedan vali-

                                                
10 Skyttner, 1996, s. 47
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deras. Först därefter kan modellen egentligen användas. Validering genomförs

oftast genom att jämföra modellens resultat och reaktioner med det verkliga sy-

stemet. Detta kan genomföras genom experiment eller genom att samla in data

från verkliga händelser. När slutsatser skall dras med hjälp av modellen, krävs

ofta en interpolering mellan två validerade områden. En extrapolering kan ske

utanför det område för vilket experiment kan genomföras. Det är då naturligt

att modellen blir osäkrare ju längre ut extrapoleringen genomförs ifrån det va-

liderade området.

System som är relativt enkla beskrivs ofta med deterministiska modeller. För-

delen med deterministiska modeller är att man erhåller god kontroll på vad som

händer inom systemet, vilket kan ge en god förståelse för hur systemet funge-

rar. Även komplexa system som innehåller en stor mängd samband och vari-

abler, kan beskrivas med hjälp av deterministiska modeller. Mycket komplexa

system är dock svårare att beskriva med en deterministisk modell. Då kan man

lätt förlora kontrollen över händelserna. Ett exempel på detta är luftvärnsmo-

dellen SILVIA. 11 De komplexa systemen kan istället beskrivas med en stokas-

tisk modell. Ett exempel på en sådan modell är kvantfysikmodeller. Antalet va-

riabler och samband är så stort att det är omöjligt att beskriva allt som krävs för

att modellen skall kunna beskriva verkligheten på ett korrekt sätt. Istället be-

skriver dessa stokastiska modeller sannolikheten för att vissa tillstånd och hän-

delser skall inträffa. Modellen beskriver med andra ord inte vad som händer i

systemet utan beskriver vilka utsignaler eller svar systemet ger på givna in sig-

naler.

Sammantaget innebär det att för att enklast kunna beskriva den dynamiska pro-

cess som frågeställningen omfattar väljs en stokastisk modell, som är händel-

seorienterad.

                                                
11 Hansson, 1997, s.2
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3 Grundläggande diskussion om modellens byggnad

3.1 FLAX-modellen

I denna grundläggande diskussion skall det klargöras vad modellen skall be-

skriva, vilka parametrar som skall vara styrande samt allmänt hur modellen

skall se ut. I det efterföljande avsnittet beskrivs modellen i detalj.

I den modell av luftförsvar till sjöss som skall konstrueras, ingår komponenter

som Flygstridskrafter, Luftvärnsrobotsystem, Attackrobotsystem och kryss-

ningsrobotsystem (X). Därför benämns den gjorda modellen FLAX-model-

len.

Figur 1. FLAX

3.2 Vad skall mätas

Syftet är att få fram en modell som på något sätt ger mätbara värden på de luft-

försvarseffekter som ett långräckviddigt luftvärnssystem och eller ett kryss-

ningsrobotsystem ger. Modellen skall kunna variera antal tillgängliga lång-

räckviddiga luftvärnsrobotar och kryssningsrobotar på den ena sidan och ant a-

let attackanfall med attackrobotar på den andra sidan. Ett sätt att bygga upp

modellen kan vara att göra en ”Lanchesterliknande” modell12, där simuleringen

avgör hur många fartyg respektive flygplan och attackrobotar som slås ut. För

att på så sätt få fram en ”segrare” för varje given situation. I en sådan modell är

närluftvärnet av mycket stor betydelse för utfallet. Det skulle få mycket stor

betydelse för hur fartygen disponerade sina resurser vad gäller närluftvärnets

förmåga att täcka varandra, och därmed även på sjöstyrkans formering. Sanno-

likt är det även av betydelse för hur sjöstyrkan disponerar sina långräckviddiga

luftvärnssystem och kryssningsrobotar. Om alla vapen finns på ett fartyg eller

om vapnen är utspridda på flera och om det finns flera andra fartyg i området.

Om modellen tar hänsyn till alla dessa faktorer kommer den att bli mycket

komplex. Dessutom skulle en sådan modell inte bli renodlat inriktad mot

kryssningsrobotsystemet och det långräckviddiga luftvärnssystemet. Därför

skall FLAX-modellen visa på hur många attackvapen som flygplanssystemet

insätter mot sjöstyrkan. Vid en insats av attackvapen påverkas förmodligen

flygförarna av om de har ett hot mot sig vid det tillfälle då avfyring skall ske.

                                                
12 Lundberg, 1991, s. 162
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Om de kan mäta in målet och avfyra sina vapen ohotat i lugn och ro, blir insat-

sen förmodligen av en högre kvalitet, än om insatsen måste göras under stres-

sade förhållanden. Sämst blir förmodligen insatsen om den tvingas göras under

en pålåst situation, där kanske en motmedelsinsats måste göras parallellt. Mo-

dellen tar dock inte hänsyn till kvaliteten på attackinsatserna. Först och främst

beror detta på att en mängd svårmätbara och osäkra parametrar då måste ingå i

modellen. Modellens systemgräns går därmed innan attackrobotarna når sjö-

styrkan, vilket gör att modellen inte tar någon hänsyn till om attackvapnen träf-

far målen eller inte.

Som effektmått på såväl ett kryssningsrobotsystems som ett långräckviddigt

luftvärnssystems effekt, använder FLAX-modellen det antal attackrobotar som

flygsystemet avfyrar mot sjöstyrkan under ett specificerat förlopp.

Det långräckviddiga luftvärnsrobotsystemet benämns i fortsättningen för luft-

värnsrobotsystemet

Figur 2. Effektmått.

3.3 Räckvidder och tider

För att få en karaktär av ett mer ”offensivt agerande” måste luftvärnsrobotsy-

stemet ha en sådan räckvidd att det kan påverka flygplanen innan de med till-

räcklig träffsannolikhet kan avfyra sina attackvapen. I en duell är det av stor

vikt för båda parter att systemens olika sensorer kan upptäcka motståndaren

tillräckligt tidigt. Det betyder att luftvärnsrobotsystemet behöver en tillräckligt

stor räckvidd för att sjöstyrkan först skall kunna upptäcka och därefter kunna

skjuta ner flygplanen innan flygplanen insätter sina vapen. Likaså måste kryss-

ningsrobotsystemet ha en sådan räckvidd att det kan påverka det basområde

och de start- och landningsbanor som flygsystemet måste ha för att kunna in-

sätta sina attackanfall. Med andra ord behöver kryssningsrobotsystemets räck-

vidd kunna matcha flygplanens aktionsradie plus det avstånd varifrån flygsy-

stemet kan avfyra sina attackvapen.

Avståndet mellan basområden och sjöstyrkan, räckvidder för flygplanstyper

och robotar, sensor räckvidder etc, kan variera högst betydligt. Om man tar

med alla dessa olika parametrar blir modellen komplex, och kommer ändå bara
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gälla för just de fall då parametrarna stämmer. För att FLAX-modellen skall bli

enkel görs följande antaganden:

- Kryssningsrobotarna har tillräcklig räckvidd för att nå basområdena. Det in-

nebär även att flygplanen med sina attackrobotar inte har större aktionsradie

än kryssningsrobotarna.

- Attackrobotarna har tillräcklig räckvidd för att nå sjöstyrkan när flygplanen

har lägesbestämt sjöstyrkan.

- Flygplanssystemen har tillräcklig räckvidd för att, från basområdet, nå sjö-

styrkan med sina vapen.

- Luftvärnsystemet har tillräcklig räckvidd för att nå flygplanen efter detekte-

ring.

Tiden för stridsförloppen beror till stor del på vilka avstånd olika insatser sker.

Om avståndet mellan basområdet och sjöstyrkan är stort tar det längre tid för

både kryssningsrobotarna och attackflygplanen att nå sina mål, än om avståndet

är litet. En modell som tar hänsyn till faktiska tidsförlopp måste räkna med en

stor mängd parametrar som är tidsberoende, såsom avstånd, hastigheter, drivme-

delsmängder, räckvidder och vapen prestanda.

FLAX-modellen arbetar inte direkt med räckvidder, avstånd eller vapensyste-

mens prestanda. Modellen använder istället sannolikheter för att kryssningsro-

botsystemet och det långräckviddiga luftvärnsrobotsystemet skall få effekt, och

tar på detta sätt hänsyn till de parametrar som berör räckvidder, avstånd och pre-

standa. Som tidsenhet använder modellen den tid som ett attackanfall tar, från

det att flygplanen startar till det att de landar i basområdet igen.

Figur 3. Räckvidder och tider.

3.4 Upptäcktsavstånd

Ovanstående antaganden gör att det för modellen inte är vapnen eller plattfor-

marnas räckvidder som är avgörande för vapensystemens räckvidder. Det är i

stället upptäcktsduellen, duellen mellan sensorsystemen, som avgör vapensy-

stemens räckvidder.
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Enligt radarekvationen13 och ekvationen för enkelutbredning har signal-

spaningssystem bättre upptäcktssannolikhet än radarsystem, på de avstånd som

upptäcktsduellen sker på. Utvecklingen av radar går mot lägre toppeffekter och

bättre signalbehandling.14 Det gör att radarsystemen på kortare avstånd kan ha

bättre upptäcktssannolikhet än signalspaningssystemen. För att uppnå dessa

korta upptäcktsavstånd kan smygteknik (stealth) eller störning användas. Sän-

dare och antennerna behöver inte längre sitta på vapenplattformen. Flygburen

radar, tex radarhelikoptrar, är ett sådant exempel. Sammanvägt betyder det att

resultatet av upptäcktsduellen inte enkelt kan räknas ut genom radarekvationen

eller ekvationen för enkelutbredning. Inom det optiska området kan både IR-

och lasersensorer spela roll för upptäcktsduellen. Även om IR-räckvidderna

och laserräckvidderna är väderberoende kan vid bra väder och störda radarför-

hållanden dessa optroniska upptäcktsavstånd väl matcha radarns upptäcktsav-

stånd. På grund av atmosfärsdämpningen inom IR-området kommer IR-

sensorerna i de allra flesta fallen inte att spela någon avgörande roll för upp-

täcktsduellens utfall. Lasrar kan konstrueras så att de använder våglängder som

inte är lika känsliga för atmosfärsdämpningen, men då ökar laserns divergens

enligt:

)*/( 0ωπλω = ,

vilket gör att även lasern är beroende av atmosfärsdämpningen.15

Ovanstående resonemang visar något av upptäcktsduellens komplexitet. Även

om modellen konstruerades för att ta hänsyn till en mängd parametrar för väder

radarmålytor och aspektvinklar är det inte säkert att den beskriver upptäckts-

duellen korrekt. FLAX-modellen använder därför olika sannolikhetsvärden för

att ta hänsyn till de parametrar som är styrande för upptäcktsduellen.

Upptäcktsavståndet är väsentligt för händelseförloppet. FLAX-modellen tar dock

inte hänsyn till dessa avstånd, på annat sätt än att genom sannolikheter ange fö r-

utsättningarna för upptäcktsduellen mellan flygsystemet och sjöstyrkan.

Figur 4. Upptäcktsavstånd.

                                                
13 Edde, 1993, s. 175
14 Föreläsning av Hyberg vid Försvarshögskolan, jan 2001
15www.optics.kth.se/bok, 2001, kap. 3,s. 2
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3.5 Vapensystemens effekt

Ett fartygssystem kan påverka lufthotet vid tre olika tillfällen. Det första till-

fället är innan själva anfallet. Då kan antingen flygplanen slås ut i basområdet

innan de lyfter, eller så kan bassystem, ledningsfunktioner och informationssy-

stem slås ut. Det andra tillfället är i luften innan flygplanet har skjutit sina va-

pen. Det sista tillfället är när flygplanet har skjutit sina vapen, då återstår en-

dast att neutralisera själva vapnet.

FLAX-modellen tar varken hänsyn till attackrobotsystemets eller det kort-

räckviddiga närluftvärnets effekt. De vapensystem, vars verkan modellen skall

ta hänsyn till är:

- Kryssningsrobotsystemet.

- Luftvärnsrobotsystemet (det långräckviddiga).

De faktorer som påverkar verkan av att skjuta kryssningsrobotar mot flygbasen

är:

- Mållägesbestämning och positioneringssystem.

- När och hur många robotar som avfyras.

- Felutfall på enskild robot.

- Om basen ligger inom kryssningsrobotsystemets räckvidd.

- Effekten av ett eventuellt luftförsvar innan roboten når målområdet.

- Effekten av basens luftvärn.

- Effekten av vapenverkan i mål.

- Återställningstiden av basen efter träff och utslagning.

Målpositionen antar jag att man har (flygbasers lägen) och att GPS-stöttat TN-

system ger till räcklig noggrannhet för att nå målet. Om framskjuten underrät-

telseinhämtning visar att flygplan startar från flygbassystemet eller att bassy-

stemet har kapacitet att skicka iväg anfall, finns ett incitament för att insätta ett

kryssningsrobotsanfall. I ett tidigt skede är det inte säkert vad flygföretaget av-

ses insättas mot. Ett anfall skulle därmed kunna få en omvänd effekt, nämligen

att anfall mot sjöstyrkan påbörjas pga att kryssningsrobotanfallet genomfördes.

Det kan dessutom vara tveksamt ur tex politisk/massmedial synpunkt att insätta

ett sådant första anfall. Stora resurser krävs dessutom för att kunna få kontinu-
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erlig underrättelse om bassystemets status, för att kunna insätta anfall vid rätt

tillfälle. Antingen ett heltäckande satelitspaningssystem och/eller personal pla-

cerad på marken i basområdet. Sammantaget leder detta till att FLAX-

modellen antar att initiering av anfall sker direkt vid start. Start är med andra

ord en händelse som uppfyller bägge sidors anfallskriterier. Kryssningsroboten

kan råka ut för motverkan från yttäckande luftvärn eller från flygstridskrafter

under anflygningen mot basområdet. Den kan dessutom bli bekämpad av ba-

sens eget luftvärn. En tidig upptäckt av en kryssningsrobot är nödvändigt för

att hinna skjuta ner den. Därför har kryssningsrobotens flyghöjd, fart och stor-

lek (radarmålarea motsv) stor betydelse. Hög fart innebär dock en större

bränsleförbrukning , som innebär att mer bränsle behöver medföras, som inne-

bär en större robot osv. Räckvidden och fart påverkar således storleken som

påverkar upptäcktssannolikheten och överlevnadsförmågan mm. Kryssningsro-

botarna kan placeras tillbakadraget, tex på fartyg utanför flygsystemets räck-

vidd, ubåtsbaserade, flygbaserade eller landbaserat. De behöver då vara relativt

stora robotar med lång räckvidd. Robotarna kan placeras framskjutet på tex

mindre fartygsenheter eller på ubåtar. De kan då vara betydligt mindre, och

ändå ha räckvidd för att nå basområdet.

Utvecklingen av stridsdelar pekar mot allt mindre och effektivare stridsdelar.

Det gör att kryssningsrobotarna kan komma att medföra en eller flera stridsde-

lar med större effekt och sprängkraft. Det kan även innebära att kryssningsro-

botarna blir mindre eller att roboten kan medföra mer drivmedel. Mindre

kryssningsrobotar innebär att små plattformar kan komma att medföra flera

kryssningsrobotar. Mer drivmedel innebär att kryssningsrobotarna kan få läng-

re räckvidd eller högre fart.

Ovanstående resonemang visar att relationerna mellan kryssningsrobotarnas

storlek, prestanda och sannolikhet för att den kan nå målet kan innehålla ett

stort antal parametrar. Om modellen skulle ta hänsyn till alla dessa parametrar

blir modellen komplex. Detta tillsammans med tidigare resonemang om av-

stånd och prestanda gör att modellen använder en enklare beskrivning av vad

som påverkar kryssningsroboten att träffa mål. De faktorer som modellen tar

hänsyn till är sannolikheten för att bli bekämpad och sannolikheten för felutfall

på roboten.
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FLAX-modellen förutsätter att bassystemet ligger inom kryssningsrobot-

systemets räckvidd. Modellen använder ansatta sannolikheter för om roboten gör

verkan i basområdet. Dessa sannolikhetsvärden är uttryck för de parametrar som

påverkar om en kryssningsrobot träffar mål inom bassystemet eller inte.

Figur 5. Kryssningsrobot mot bas.

Om kryssningsroboten träffar basområdet är det av stor betydelse vilken typ av

stridsdel som får verkan i målet. En stor stridsdel kan tex slå sönder banor och

penetrera hangarer. Små substridsdelar kan slå ut ej fortifikatoriskt skyddade

flygplan i basen, eller minera basen mm. En kombination av olika stridsdelar

kan försvåra reparationsarbetet av bassystemet. Banförstörande stridsdelar kan

tex kombineras med minor. Utvecklingen av stridsdelar visar dessutom att en

kryssningsrobot kan anpassa sin stridsdel i banan. 16 Det innebär att framtida

kryssningsrobotar kanske inte måste skjutas mot förutbestämda mål utan kan

själv välja mål när den väl nått målområdet. Om basen träffats och därmed helt

eller delvis förstörts, är det av betydelse hur lång tid det tar att återställa basen i

ett sådant skick att den helt eller delvis kan användas. De faktorer som styr hur

lång reparations- och återställningstiden blir är hur stor skadan är och vilken

reparationskapacitet basen har. Jag antar att bassystemets gränssättande resurs

är landnings- och startbanekapaciteten. Om en bana träffas slås den ut och kan

ej användas förrän den är reparerad. Om ett flygplan träffas slås det ut och to-

talförstörs; det kan därmed ej repareras. Reparationstiden beskrivs som den tid

det tar att reparera en landnings- eller startbana, till en sådan nivå att banan kan

användas för start och landning.

FLAX-modellen använder ansatta sannolikheter för att avgöra om en kryssnings-

robot som träffat basområdet träffar och skadar en start- och landningsbana, re-

spektive om den träffar och slår ut flygplan inom basområdet. Modellen använ-

der en ansatt reparationstid för att beräkna återställningen av start- och land-

ningsbanor.

Figur 6. Kryssningsrobotträff.

                                                
16 Lindstedt, 2001, s. 27
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Luftvärns/attackfallet är uppdelad i två olika dueller, upptäcktsduellen och va-

pen/farkostduellen. En tidig upptäckt av anflygande flygplan är en förutsättning

för att kunna avfyra luftvärnsrobotarna tidigt mot mål på stora avstånd. Nästa

förutsättning för att skjuta på stora avstånd är att luftvärnsroboten har en till-

räcklig räckvidd. Med tillräcklig menas att om flygplanen upptäcks på tillräck-

ligt stort avstånd, om luftvärnsroboten har en tillräcklig räckvid och om robo-

ten är tillräckligt snabb, kan flygplanet bekämpas innan attackrobotar avfyras

från flygplanen. Attackrobotens hastighet har dock inte lika stor betydelse. Om

flygföraren upptäcker att han är upptäckt eller ”pålåst” och dessutom vet att

luftvärnsrobotsystemet har en räckvidd som kan nå planet, kan föraren tvingas

avbryta anfallet för att insätta motmedel mot luftvärnsroboten. Dessa motmedel

kan utgöras av undanmanövrar, aktiv/passiv avhakning eller en kombination av

dessa åtgärder. En tidig undanmanöver kan innebära att flygplanet hinner ut

från luftvärnsrobotens räckvidd, eller att det tar sig ur robotmålsökarens områ-

de. För att lyckas med det krävs i allmänhet en avhakningsinsats. Passiva av-

hakningar är tex IR-facklor (mot IR-målsökare), remsfällning och fällning av

skenmål (mot radarmålsökare). Aktiv avhakning är tex repeterstörsändning mot

radarmålsökare och laserskott för bländning eller förstöring mot IR-målsökare.

Sammanfattningsvis är det följande faktorer som påverkar om det långräckvid-

diga luftvärnssystemet träffar anfallande flygstridskrafter:

- På vilket avstånd upptäcks flygplanen?

- Om planen befinner sig inom luftvärnsrobotens räckvidd.

- Mängden flygplan som anfaller momentant, relaterat till hur många luft-

värnskanaler som sjöstyrkan har i aktuellt område.

- Hur lång är flygtiden för roboten?

- Upptäcker planen luftvärnsinsatsen?

- Planets manöverförmåga (acceleration, fart och kurvtagningsfö rmåga).

- Vilken effekt har de motmedel som flygplanet eventuellt insätter?

- Vilken effekt har robotens stridsdel vid träff?

- Eventuellt felutfall på luftvärnsroboten.

En luftförsvarskanal kan sägas vara en av andra delar oberoende del av sjöstyr-

kans luftförsvar som självständigt kan neutralisera ett detekterat lufthot. Om

mängden simultant anfallande flygplan överstiger antalet luftförsvarskanaler,
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mättas sjöstyrkans luftförsvarssystem. Om så sker kommer fler attackrobotan-

fall kunna insättas än annars. Det är dock eftersträvansvärt och troligt att

mängden luftförsvarskanaler i ett långräckviddigt luftförsvarssystem överstiger

det maximala antal flygplan, som rent flygsäkerhetsmässigt kan insättas samti-

digt i ett attackanfall. Därför tar modellen inte hänsyn till om flygplanen an-

faller samtidigt eller inte. Enligt figur 2 använder modellen inte direkt räckvid-

der eller upptäcktsavstånd. Därför räknar modellen inte heller med om planet

har förmåga att manövrera ut ur robotsystemets räckvidd.

De flesta attackflygsystem har idag radarvarnare för att kunna detektera robot-

målsökare och belysningsradar. Med tanke på de tänkta stora skjutavstånden i

denna duell, är det troligt att robotarna har just radarmålsökare. Om ett flygsy-

stem inte har system som kan detektera ett måls motmedel antar jag att flygför-

bandet taktikanpassar anfallet genom att tex regelmässigt insätta motmedel på

ett visst avstånd. Jag antar dessutom att utvecklingen av passiva UV- och IR-

varnare går minst lika fort som utvecklingen av IR-målsökare för luftvärnsro-

botar. Därför förutsätter modellen att motmedelsinsatser alltid sker om flygpla-

nen beskjuts med luftvärnsrobotar. Om flygplanet upptäcker att luftvärnsrobo-

ten är på väg kan det antingen avbryta anfallet och återgå till basområdet eller

insätta motmedlen för att kunna genomföra ett förnyat anfall. Det är mycket

svårt att förutsäga under vilka förhållanden ett anfall avbryts eller om ett förny-

at anfall insätts. Även om flygplanen återvänder kan det anfalla i ett helt nytt

anfall senare, det kan då ses som ett förnyat anfall. Därför tar modellen inte

hänsyn till att ett anfall kan avbrytas, utan det antas att flygplanen gör förnyat

anfall efter en lyckad motmedelsinsats.

FLAX-modellen använder ansatta sannolikheter för att avgöra om insatta luft-

värnsrobotar träffar. Flygstridskrafterna antas anfalla gruppvis, och insätta mot-

medel för att kunna fullfölja anfallet efter en eventuell insatt luftvärnsrobotin-

sats.

Figur 7. Luftvärnsrobot och motmedel.

De antaganden och begränsningar som denna diskussion lett fram till redovisas

i en sammanställning i sammanfattningen under punkten 4.9.
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4 Beskrivning av FLAX-modellen

4.1 Övergripande beskrivning

Modellen är uppbyggd kring hur ett attackflygplanssystem kan påverkas under

en tidsperiod (dagar) när uppgiften är att anfalla ett sjömål. De utdata eller re-

sultat som modellen ger är antal skjutna attackrobotar - skjutna_arb. De indata

eller ingångsvärden som modellen kräver är:

- antal_arb = antal attackrobotar som bassystemet förfogar över vid start.

- antal_lvrb = antal långräckviddiga luftvärnsrobotar som sjöstyrkan förfogar

över vid start.

- antal_plan = antal flygplan som bassystemet förfogar över vid start.

- antal_xrb = antal kryssningsrobotar som sjöstyrkan förfogar över vid start.

- banantal = antal banor som finns inom basområdet.

- flygtid = antal timmar som det i snitt åtgår för ett attack uppdrag (från start

till landning).

- gruppstl = antal flygplan som ingår i en attackgrupp.

- intervall = intervall i timmar, mellan kryssningsrobotsalvor.

- klarkap = antal flygplan som bassystemet i snitt kan klargöra per timme.

- lastalt_arb = antal robotar som varje flygplan klargörs med, och som varje

flygplan därmed insätter vid ett anfall.

- P(fuppt) = sannolikheten för att sjöstyrkan upptäcker flygplanen så tidigt att

flygplansgruppen inte hinner upptäcka sjöstyrkan och avfyra sina attackro-

botar innan sjöstyrkans luftvärnsrobotar når flygplansgruppen.

- P(träffbana) = sannolikheten för att en kryssningsrobot når basområdet,

och att en eventuell tung stridsdel därmed träffar en start- och landningsba-

na.

- P(träff_lvrb) = sannolikheten för att en avfyrad luftvärnsrobot träffar ett

upptäckt flygplan.

- P(träffsub) = sannolikheten för att en substridsdel slår ut ett flygplan som

står inom basområdet.

- ∆P(kontakt) = förändringen av sannolikheten mellan en förstaupptäckt och

sannolikheten att kontakten med flygplanet behålls.

- ∆P(senupp) = förändringen av upptäcktssannolikheten mellan första-

upptäckt och sen upptäckt.
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- reptid = antal timmar som det i snitt åtgår för att reparera en bana som ut-

satts för en träff från en tung banförstörande stridsdel.

- salva = antal kryssningsrobotar som avfyras i varje salva.

- subdel = antal substridsdelar som varje kryssningsrobot bär.

- tungdel = antal banförstörande stridsdelar som varje kryssningsrobot bär.

banantal

? P(kontakt)

P(träffsub)

P(träff_lvrb)

P(träffbana)lastalt_arb

klarkap

intervall

gruppstl

flygtid
? P(senupp)

reptid

salva

subdel

antal_xrb

antal_plan

antal_lvrb

antal_arb
tungdel

P(fuppt)

skjutna_arb

Flygplan i bas

Flygplan i luften

Upptäcktsduellen

Resultat

Luftvärnsrobot

Bassystemet

Kryssningsrobot

Figur 8. FLAX-modellen består av olika delmodeller som påverkar varandra.

De centrala delmodellerna beskriver flygplanen. Flygplanen står antingen i bas

eller utför uppdraget i luften. Därför benämns dessa delmodeller för Flygplan i

bas och Flygplan i luften. Flygplanen laddas och klargörs i bas för att kunna

starta och utföra attackföretag. När planen har lyft flyger de mot anfallsområ-

det. Flygplan i bas är en förutsättning för att Flygplan i luften skall fungera.

Flygplan i luften är en förutsättning för att attackrobotskott skall kunna ske,

vilket är det resultat FLAX-modellen ger som utdata.

Delmodellen Flygplan i luften påverkas av delmodellerna Upptäcktsduellen

och Luftvärnsrobot. ” På väg mot anfallsområdet avgör Upptäcktsduellen om

flygplanen eller fartygen hittar motparten först. Om flygplanen inte upptäcks

anfaller de och återvänder därefter till basområdet. Om de däremot upptäcks

avgör delmodellen Luftvärnsrobot om flygplanen skjuts ner. Upptäcktsduellen

är en förutsättning för att Luftvärnsrobot skall få effekt. Efter anfall återvänder

flygplanen till bassystemet för att landa. Delmodellen Flygplan i bas påverkas
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av delmodellerna Bassystemet och kryssningsrobot. Bassystemet avgör om

flygplanet kan landa, klargöras och därefter starta för ett nytt attackuppdrag.

Under tiden flygplanen befinner sig i bas avgör kryssningsrobot om flygplanen

slås ut eller ej. Kryssningsrobot påverkar dessutom Bassystemet och dess kapa-

citet. Ett kryssningsrobotanfall kan slå ut bassystemets start och landningsba-

nor.

Modellen använder utöver ingångsvärdena följande variabler:

- anfall = antal flygplan som undgått upptäckt i första upptäcktsduellen och

som därmed anfaller och avfyrar attackrobot

- anfall2 = antal flygplan som upptäcktes i första upptäcktsduellen, men ge-

nom en lyckad motmedelsinsats undgår att bli nedskjuten och därmed

genomför anfall och avfyrar attackrobot.

- anfallsomr = antal plan som befinner sig i anfallsområdet direkt för anfalls-

start

- arb_kvar = inget heltal, men som motsvarar det antal attackrobotar som för

tillfället finns att tillgå inom bassystemet, antingen i förråd eller vid klargö-

ringsplatsen. De attackrobotar som är lastade på flygplanen är ej inräknade

- bankap = inget heltal, men som motsvarar det antal start- och landningsba-

nor som för tillfället är tillgängliga inom bassystemet

- beredskap = inget heltal, men som skall motsvara det antal flygplan som

klargjorts och står i beredskapsläge för att genomföra attack uppdrag.

- förloratplan = antal flygplan som störtart på grund av brist på landningsba-

nor eller som slås ut av kryssningsrobotanfall.

- lvrb_kvar = antal långräckviddiga luftvärnsrobotar som sjöstyrkan har vid

ett specifikt tillfälle.

- motmedel = antal plan som upptäckts i första upptäcktsduellen. Då beskjuts

de med luftvärnsrobot, varför de insätter motmedel för att undkomma.

- motmedel2 = antal flygplan som upptäcks antingen i den sena upptäcktsdu-

ellen eller där kontakten bibehålls efter den första motmedelsinsatsen. Då

beskjuts de med luftvärnsrobot, varför de insätter motmedel för att und-

komma.

- nedskjut = antal flygplan som träffas av luftvärnsrobotar

- P(kontakt) = hjälpsannolikhet som är grunden för slumpningen vid kon-

taktduellen
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- P(senupp) = hjälpsannolikhet som är grunden för slumpning vid den sena

upptäcktsduellen

- P(träffbas) = hjälpsannolikhet som är grunden för den slumpning som av-

gör om flygplan träffas av substridsdelar.

- P(träfflv) = hjälpsannolikhet som antingen är lika med 0 eller P(träff_lvrb)

- plan_ iluft = antal plan som startat och är påväg att anflyga anfallsområdet

- plan_iluft2 = antal plan som efter anfall återflugit till basområdet och är på

väg att landa.

- puls = ett hjälptal som styr avfyrningen av kryssningsrobotarna. Talet kan

anta värdet 1 eller 0

- samling = antal plan som återsamlats efter genomfört anfall.

- skjutna_lvrb = antal luftvärnsrobotar som avfyrats.

- tid = heltal som dels används för att samtliga anfall skall ta lika många

händelsesteg i anspråk och dels för att endast en flygplansgrupp skall finnas

i anfallsområdet åt gången.

- träffplan = antal plan som ett kryssningsrobotanfall kan träffa på väntplats

eller beredskapsplats

- väntplats = inget heltal, men som motsvarar det antal plan som står på

väntplats för att klargöras

- xrb_kvar = antalet kryssningsrobotar som sjöstyrkan har vid ett specifikt

tillfälle

- xrb_luft = antal kryssningsrobotar som avfyrats och är påväg mot basområ-

det
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Vid start har samtliga variabler värdet noll utom följande:

   Variabel          Startvärde

   väntplats          antal_plan

   arb_kvar          antal_arb

   bankap             banantal

   xrb_kvar          antal_xrb

   lvrb_kvar         antal_lvrb

I detta kapitel betyder följande:

                  Instruktion som kan bestå av olika villkor och operationer. Ex:

abbxa +=⇒= . Det innebär att om a=x sätts det nya b=gamla b+a. Så-

ledes har ”=” samma betydelse som används vid programmering.

                  In- och utmatade data.

De olika instruktionerna genomförs simultant vid varje tidssteg. Flödet:

innebär att instruktion 1 hämtar A och lämnar nytt B, samtidigt som in-

struktion 2 hämtar det tidigare B och lämnar nytt C. Det innebär att en vari-

abel vandrar genom händelsekedjan, ett steg för varje tidssteg.

I FLAX-modellen hämtas slumptal från likformiga fördelningar. I alla san-

nolikheter för vapenverkan är funktionssannolikheterna inbakade.

Def:

),( baRand =slumptal från en likformig fördelning i intervallet [a,b]

Figur 9. Grunder för modellbeskrivningen.

  1   2  A   B   C
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4.2 Flygplan i luften

Delmodell Flygplan i luften beskriver flygplanen i luften. Flygplanen startar i

grupper från baserna, därefter flyger de mot anfallsområdet gruppvis (anflyg-

ning). Om flygplanet skjuter attackrobot mot mål insätts antal robotar enligt ett

givet lastningsalternativ. Efter att flygplanen skjutit sina attackrobotar åter-

samlas de för att flyga ut ur anfallsområdet, alternativt att de blivit nedskjutna.

Slutligen flyger de gruppvis mot basområdet (utflygning). Om baserna har ka-

pacitet att ta emot dem landar de, annars störtar de.

Fig11

Fig12

Fig13 Fig14 Fig15

Fig16

Fig17

Plan_iluft

tid

anfallsomr

P(fuppt)

motmedel anfall

P(träfflv) P(senupp)

anfall2

nedskjut

P(kontakt)

motmedel2

samling

Plan_iluft2

Figur 10. Flygplan i luften.

När anfallsområdet är tomt på flygplan anflyger nästa grupp för att genomföra

anfall. Denna grupp anflyger anfallsområdet så fort som föregående grupp åter-

samlas efter sitt anfall och börjar utflygningen ur anfallsområdet. Detta skulle

kunna motsvara att flygsystemet genomför anfall så ofta som det flygsäker-

hetsmässigt är möjligt, men eftersom detta är en händelsebaserad modell inne-

bär det endast att nästa anfall genomförs. Anledningen till att flera anfall inte

genomförs samtidigt är dels att detta förmodligen innebär större flygsäker-

hetsmässiga risker, dels att modellen även vid samtidiga anfall ändå endast tar

hänsyn till en flygplansgrupps anfall i taget. En förutsättning för anflygningen

är att det finns en flygplansgrupp i luften som är beredd för anfall. Om anflyg-

ning till ”Anfallsområdet” äger rum bestäms av följande instruktioner.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 01-06-20 19100:1018
Örlkn Anders Sjöholm

Sida 24 (70)

07
17

=⇒=
+=⇒≠

tidtid
tidtidtid

iluftplaniluftplaniluftplan
iluftplananfallsomranfallsomrtid

iluftplaniluftplananfallsomranfallsomrtid

___
_7

__7

−=
∧+=⇒=
=∧=⇒<

Figur 11. Villkor för anflygning.

Det första som inträffar när flygplansgruppen når anfallsområdet är en upp-

täcktsduell, en duell om vem som upptäcker motståndaren först. Denna upp-

täcktsduell styrs av en rad faktorer så som tex ekvivalenta radarmålareor, ra-

darprestanda och taktiskt uppträdande. Hur modellen tar hänsyn till dessa fak-

torer beskrivs under punkt 4.4. Om sjöstyrkan upptäcker flygplanet först avfy-

rar de luftvärnsrobotar, förutsatt att det finns luftvärnsrobotar kvar. Att sjöstyr-

kan upptäcker flygplanen först innebär att de upptäcker planen så tidigt att de

avfyrade luftvärnsrobotarna hinner nå flygplanen innan de upptäcker sjöstyrkan

och därmed hinner avfyra attackrobotar. Om sjöstyrkan inte upptäcker flygpla-

nen enligt detta kriterium, anses flygplanen ha vunnit förstaduellen och avfyrar

attackrobotar. Om sjöstyrkan eller flygplansgruppen upptäcker sin motståndare

först bestäms av följande instruktioner, där Rand definieras enligt figur 9.

anfallsomranfallsomranfallsomr
anfallsomrmotmedelmotmedelanfallanfall

fupptPfupptPRandanfallsomr

anfallsomranfallsomranfallsomr
motmedelmotmedelanfallsomranfallanfall

fupptPfupptPRandanfallsomr

anfallsomranfallsomranfallsomr
motmedelmotmedelanfallanfallanfallsomr

−=
∧+=∧=

⇒≥−∧>

−=
∧=∧+=

⇒<−∧>

−=
∧=∧=⇒=

0))(,1)((0

0))(,1)((0

0

Figur 12. Förstaupptäcktsduellen.

Om sjöstyrkan upptäcker flygplansgruppen först insätter flygplansgruppen

motmedelsinsatser för att undkomma de luftvärnsrobotar som sjöstyrkan kan

insätta. Flertalet av de motmedelssystem som är till för att haka av luftvärnsro-

botar torde naturligen vara dimensionerade för enskilt flygplan. För att dessut-
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om minimera riskerna för att en luftvärnsrobot skall slå ut fler än ett flygplan,

genomförs motmedelsinsats och eventuellt anfall av enskilt flygplan. Utfallet

av duellen mellan motmedel och luftvärnsrobotar styrs av en rad faktorer så

som tex målsökarfunktion samt robotarnas och flygplanens kurvprestanda. Hur

modellen tar hänsyn till dessa faktorer beskrivs under avsnittet

”luftvärnsrobot”. Om luftvärnsroboten träffar förloras flygplanet utan att det

avfyrat sina attackvapen. Om flygplanet däremot inte blir nedskjutet anfaller

flygplanet och avfyrar sina attackrobotar. Duellen mellan motmedel och luft-

värnsrobot beskrivs för enskilt flygplan. Om flygplanen träffas eller inte be-

stäms av följande instruktioner.

1221
0))(,1)((0

1122
0))(,1)((0

220

−=∧=∧+=
⇒≥−∧>

−=∧+=∧=
⇒<−∧>

=
∧=∧=⇒=

motmedelmotmedelanfallanfallnedskjutnedskjut
träfflvPträfflvPRandmotmedel

motmedelmotmedelanfallanfallnedskjutnedskjut
träfflvPträfflvPRandmotmedel

motmedelmotmedel
anfallanfallnedskjutnedskjutmotmedel

Figur 13. Duell träff/miss.

Om flygplansgruppen upptäcker sjöstyrkan först, eller om enskilt flygplan

undgått att bli nedskjutet genom en motmedelsinsats anfaller de och avfyrar

sina attackvapen. Hur många robotar som skjuts beskrivs senare under avsnittet

”Resultat”. Efter anfallet kan dock sjöstyrkan fortfarande ha kontakt med flyg-

planen och genomföra en förnyad insats med sina luftvärnsrobotar. Sannolik-

heten för att detta sker torde vara större än för förstaupptäckt. Bland annat där-

för att avstånden förmodligen har blivit mindre, samt att flygplanen troligen

manövrerar och därför uppvisar en större radarmålarea samt att ett robotskott

kan detekteras. Sannolikheten för att sjöstyrkan upptäcker den tidigare oupp-

täckta flygplansgruppen torde skilja sig från sannolikheten att upptäcka ett

flygplan som tidigare upptäckts. Dels för att sjöstyrkan förmodligen är mer

koncentrerad i sin spaning mot de redan upptäckta planet, men även för att fö r-

hållandena har visat att sjöstyrkans sensorer under rådande förhållanden just

”vunnit” förstaupptäcktsduellen. Hur modellen tar hänsyn till dessa faktorer

beskrivs under avsnittet ”Luftvärnsrobot”. Om sjöstyrkan upptäcker flygplanen
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avfyrar de luftvärnsrobotar. Denna sena upptäckt innebär att sjöstyrkan upp-

täcker flygplanen så sent att flygplanen hinner avfyra attackrobotar innan

eventuellt avfyrade luftvärnsrobotar hinner nå flygplanen, men tillräckligt ti-

digt för att luftvärnsrobotarna skall kunna nå flygplanen innan de hinner kom-

ma utanför robotarnas räckvidd. Om flygplanen inte upptäcks flyger de ut ur

anfallsområdet. Om sjöstyrkan upptäcker den tidigare oupptäckta flygplans-

gruppen efter det att de avfyrat attackrobotar bestäms av följande instruktioner.

anfallanfallanfall
anfallmotmedelmotmedelsamlingsamling

senuppPsenuppPRandanfall

anfallanfallanfall
motmedelmotmedelanfallsamlingsamling

senuppPsenuppPRandanfall

anfallanfallmotmedelsamlinganfall
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22
0))(,1)((0

0200

Figur 14. Sen upptäcktsduellen.

Om de flygplan som upptäckts i första duellen lyckas med sin motmedelsinsats

dvs inte träffas av luftvärnsrobot, slutför de anfallet och avfyrar attackrobot.

Under detta skede kan sjöstyrkan fortfarande ha kontakt med flygplanet och

kan därmed avfyra ytterligare en luftvärnsrobot. Sannolikheten för att sjöstyr-

kan bibehåller kontakten med flygplanet borde vara större än för förstaupp-

täckten. Dels för att det torde vara enklare att detektera ett objekt som redan

upptäckts, dels för att det förmodligen är ett kortare avstånd under detta skede.

Dock kan eventuella störsändningar drastiskt minska sannolikheten för den bi-

behållna kontakten. Under avsnitt ”Upptäcktsduellen” beskrivs hur sannolik-

heten för bibehållen kontakt beräknas. Om sjöstyrkan bibehåller kontakten med

ett tidigare upptäckt flygplan som ändå lyckats undgå att träffas av luftvärnsro-

bot bestäms av följande instruktioner.
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Figur 15. Kontaktduellen.

Om sjöstyrkan upptäcker flygplansgruppen sent eller bibehåller kontakten med

flygplanen efter den första insatsen, avfyras luftvärnsrobotar mot flygplanen

som genomför motmedelsinsats. Denna duell mellan robotar och motmedel be-

skrivs på liknande sätt som den tidigare duellen mellan luftvärn och motmedel.

Om luftvärnsroboten träffar förloras flygplanet. Om flygplanet däremot inte

blir nedskjutet flyger det ut ur anfallsområdet. Duellen mellan motmedel och

luftvärnsrobot beskrivs för enskilt flygplan. Om flygplanen träffas eller inte be-

stäms av följande instruktioner.
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Figur 16. Duell träff/miss2.

När flygplansgruppen återsamlats efter anfallet genomför de en samlad åter-

flygning mot basområdet för att landa. Anfallsförloppet kan dock ske på olika

sätt för de olika flygplanen i gruppen (olika händelsekedjor). Eftersom dessa

händelsekedjor kan behöva olika antal händelsesteg för att nå samlingen, måste

modellen försäkra sig om att samtliga plan återsamlats efter anfallet. Antingen

läggs här in en fråga om det finns plan kvar i anfallsområdet, eller så läggs en

fördröjning in för att de olika händelsekedjorna skall hinna slutföras. Eftersom
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tiden för anfallsuppdraget är grunden för tidsbeskrivningen i modellen väljs att

samtliga händelsekedjor i anfallet skall använda lika många händelsesteg. Detta

innebär att en fördröjning innan utflygning läggs in. Fördröjningen gör att ett

anfall alltid tar sju steg i anspråk, oavsett händelsekedja. Om återflygning till

basområdet äger rum bestäms av följande instruktioner, där variabeln tid häm-

tas från figur 11.

samlingsamlingsamling
samlingiluftplaniluftplantid

samlingsamlingiluftplaniluftplantid
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Figur 17. Villkor för återflygning.

4.3 Flygplan i bas

Plan_iluft2

förloratplan

Plan_ iluft

bankap

gruppstl

träffplan

flygtid

Lastalt_arb

klarkap

Arb_kvar

väntplats beredskapFig19 FIG20 Fig21

Figur 18. Flygplan i bas.

Efter ett anfallsuppdrag återvänder flygplansgruppen till basområdet för att

landa. Flygplansgruppen kan vara fulltalig eller decimerad, beroende på hur

uppdraget har gått. För att kunna landa behöver flygplansgruppen minst en

landningsbana. Om det finns landningsbanor som kan ta emot flygplansgrup-

pen beror på faktorer så som tex hur många banor det finns inom basområdet,

har de blivit utsatta för kryssningsrobotsanfall och har banorna i så fall hunnit

bli reparerade? Hur modellen tar hänsyn till dessa faktorer beskrivs under av-

snittet ”Baskapacitet”. Finns det inga banor inom basen som kan ta emot flyg-
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planen störtar de och förloras därmed. Flygsystemet har med andra ord inte till-

räckliga reserver för att efter ett anfall vänta en längre tid för att landa eller för

att nå en landningsbana utanför området. Om flygplanen landar eller störtar när

de återvänder till basområdet bestäms av följande instruktioner.
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Figur 19. Flygplanen landar/störtar.

När flygplansgruppen har landat på en landningsbana taxar flygplansgruppen

till en skyddad klargöringsplats eller väntplats. Skyddet kan vara fortifikato-

riskt eller nås genom ett spritt uppträdande. Innan flygplanen klargjorts för ett

nytt uppdrag beskriver modellen flygplanen som om de befann sig på en vänt-

plats. Denna plats är ingen klart definierad plats, utan kan tex motsvara ett plan

som taxar eller förflyttas inom området likaväl som det kan vara ett plan som

väntar på klargöring. Det väsentliga är att det ännu inte klargjorts och därför

inte har några robotar lastade. I detta läge kan flygplanet slås ut av ett kryss-

ningsrobotanfall. Det som avgör om ett flygplan slås ut av ett kryssningsro-

botsanfall är om en kryssningsrobot skjuts mot den plats i basen som flygplanet

befinner sig och om den kan detektera planet och därmed slå ut det. Hur

FLAX-modellen bestämmer detta utfall beskrivs under punkten 4.7. Inled-

ningsvis är inga flygplan klargjorda, utan samtliga flygplan befinner sig på

väntplatsen. Vid start börjar flygplanen dock klargöras. Bassystemets klargö-

ringskapacitet beror på hur många klargöringsplatser baserna har. I modellen

har dock klargöringsplatserna ingen speciell tillhörighet till en bana eller bas,

utan det förutsätter att klargöringsplatserna kan klargöra flygplan till vilken

bana som helst inom basområdet. Modellen beskriver därför klargöringskapa-

citeten som det antal flygplan som kan klargörs inom bassystemet per timme. I

modellen beskrivs dock alla tider relativt den flygtid ett attackuppdrag tar.
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Värdet på klargöringskapaciteten och flygtiden måste därför anges. Eftersom

det är relativt svårt att slå ut rörliga klargöringsplatser med kryssningsrobotan-

fall förutsätter modellen att basen hela tiden har samma klargöringskapacitet,

varför klargöring av flygplan sker kontinuerligt så fort det finns flygplan på

väntplatsen och så länge som det finns attackrobotar kvar i basen. Om flygplan

på väntplats klargörs eller slås ut av ett kryssningsrobotanfall bestäms av fö l-

jande instruktioner.
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Figur 20. Klargöring/träffas.

Efter det att ett flygplan klargjorts överförs flygplanen till en väntplats eller en

beredskapsplats med samma skydd och funktion som väntplatsen före klargö-

ringen har. Skillnaden är att de plan som står på beredskapsplatsen är klargjor-

da och därmed lastade med attackrobotar. Att flygplanet står på beredskaps-
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platsen innebär alltså inte att det står i en speciellt hög beredskap. Modellen

förutsätter att det antal plan som behöver stå i höjd beredskap gör det. Likaväl

som att flygplanen kan slås ut av kryssningsrobotar före klargöringen, kan de

slås ut av ett kryssningsrobotanfall efter klargöringen. Hur modellen bestäm-

mer kryssningsrobotanfallens effekt beskrivs under punkten 4.7. Enligt tidigare

resonemang behövs det flyg i luften för att anflyga mot anfallsområdet. För att

det inte skall bli ett glapp i den händelsekedja som beskriver själva anfallsupp-

draget behöver det därför starta en flygplansgrupp så fort föregående flyg-

plansgrupp anflyger anfallsområdet, dvs när det inte längre finns någon flyg-

plansgrupp i luften, som är beredd att anflyga anfallsområdet. Förutsättningen

för att en flygplansgrupp skall kunna starta är dock att det finns minst en flyg-

plansgrupp i beredskap och att bassystemet har minst en startbana som kan an-

vändas. Om det finns startbanor som flygplansgruppen kan starta från beror på

flera faktorer. Tex, hur många banor finns det inom basområdet, har de blivit

utsatta för kryssningsrobotanfall och har banorna i så fall hunnit bli reparerade?

Hur modellen tar hänsyn till dessa faktorer beskrivs under punkten 4.6. Finns

det inga hela banor inom basen kan inte flygplansgruppen starta förrän en bana

reparerats. Om flygplanen startar för ett nytt anfallsuppdrag eller slås ut av ett

kryssningsrobotanfall bestäms av instruktionerna i figur 21.
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Figur 21. Flygplanen startar/träffas2.

När väl en flygplansgrupp har startat är cirkeln sluten och flygplansgruppen in-

väntar att anfallsområdet skall bli tomt så att den, kan påbörja sin anflygning.

4.4 Upptäcktsduellen

Modellen beskriver genom upptäcktsduellen, om sjöstyrkan upptäcker flygpla-

nen först eller tvärtom. Med förstaupptäckt menas att sjöstyrkan upptäcker

flygplansgruppen så tidigt att sjöstyrkans luftvärnsrobotar hinner nå flygplans-

gruppen innan de upptäcker sjöstyrkan och därmed kan avfyra sina attackro-

botar. Upptäcktsduellen beskriver dessutom om sjöstyrkan upptäcker flygpla-

nen efter det att flygplanen insatt sina attackvapen, men fortfarande är inom

räckhåll för luftvärnsrobotsystemet. Den sista duellen som upptäcktsduellen

beskriver är om sjöstyrkan kan bibehålla kontakten med de flygplan som ge-

nom en motmedelsinsats undvikit att bli nedskjutna av de avfyrade luftvärnsro-

botarna.
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Duellen om förstaupptäckten sker enligt tidigare resonemang mellan sjöstyrka

och flygplansgrupp. Kan det antas att sannolikheten för förstaupptäckter är

oberoende av hur föregående anfallsföretags utfall blev. För sjöstyrkan är detta

sant om endast en enklare automatisk måldetektering sker. Vanligtvis är det

dock operatörer som stöttar systemet och som därmed troligen påverkar utfallet

av förstaupptäckten. För flygplansystemet skulle det vara sant om ingen kom-

munikation skedde mellan föregående och anfallande flygplansgrupp. Det är

dock inte omöjligt att en kommunikation om bland annat mållägen kan ske

mellan dessa flygplansgrupper. Det är svårt att beskriva hur föregående anfall

kan påverka efterkommande anfalls förstaupptäckt. Dessutom förändras san-

nolikheten för upptäckt över tiden. De meterologiska förhållandena har tex en

avgörande inverkan på radarräckvidder. Därför antas att alla förstaupptäckter är

oberoende av föregående anfallsföretags utfall. Modellen bestämmer denna

förstaupptäckt genom slumpning. Som grund för denna slumptalsgenerering

måste ett sannolikhetsvärde för att sjöstyrkan upptäcker flygplansgruppen först

ansättas. Detta sannolikhetsvärde är ett av de mest centrala ingångsvärdena till

modellen. Stor vikt bör därför läggas vid vilket värde som här ansätts.

Om sjöstyrkan upptäcker flygplanen så sent så att luftvärnsrobotarna inte hin-

ner fram till flygplanen innan de skjutit sina attackvapen, räknas det som en sen

upptäckt. En sen upptäckt kan inträffa även om en flygplansgrupp upptäcker

sjöstyrkan först och avfyrar sina attackrobotar. Under den tid det tar från det att

flygplansgruppen upptäckt sjöstyrkan, till dess att de avfyrat sina vapen och

svänger ut ur området, kommer förmodligen avståndet mellan sjöstyrkan och

flygplanen nedgå. Ett robotskott är även det möjligt att detektera. Dels kan

själva avfyrningen detekteras optroniskt, men ett skott kan även innebära att

målinmätning med radar måste ske. Enligt radarekvationen och envägsutbred-

ningsekvationen innebär det en stor risk att denna radarsändning upptäcks av

sjöstyrkans signalspaning. Därför ökar sannolikheten för att sjöstyrkan upp-

täcker flygplanen i detta läge. Dessutom ökar upptäcktssannolikheten ytterliga-

re eftersom en undanmanöver efter skott förmodligen innebär en för flygplanen

mindre gynnsam ekvivalent radarmålyta. Modellen skall dock endast beskriva

de målupptäckter som kan generera en vapeninsats. Om flygplanen svänger

undan på så stort avstånd att det långräckviddiga luftvärnet inte hinner nå fly-

get innan det flugit ut ur robotens räckvidd räknas det inte som en målupptäckt.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 01-06-20 19100:1018
Örlkn Anders Sjöholm

Sida 34 (70)
Eftersom denna sena upptäcktsduell ligger inom samma tidsperiod, riktning

och under liknande förhållanden som förstaupptäcktsduellen, föreligger ett

klart beroende mellan upptäckterna. Modellen måste ta hänsyn till detta bero-

ende, fastän detta är teoretiskt svårt. Därför tas värdet från förstaupptäcktsdu-

ellen som en komponent vid slumpningen till den sena upptäckten. Den andra

komponenten blir dessutom ett ansatt värde som beskriver förändringen av

sannolikheten att en upptäckt av flygplansgruppen sker sent (relativt till första-

upptäckten).

Det tredje fallet inom upptäcktsduellen beskriver om sjöstyrkan fortfarande har

kontakt med flygplanen efter det att de genomfört en lyckad motmedelsinsats.

Normalt antar sannolikheten för att detta inträffar det största värdet, eftersom

den inledande upptäckten gör att det därefter ”bara” är att följa kontakten med

flygplanet. Kraftiga störinsatser gör dock att detta värde kan nedgå kraftigt.

Likt den sena upptäckten är kontakthållningen beroende av första upptäckten.

Därför ansätts även här skillnaden i sannolikhet för att kontakten behålls, rela-

tivt sannolikheten för förstaupptäckt. Slumpningen för om kontakten behålls

eller ej använder även här det värde som förstaupptäckten vid samma anfall

hade.

P(fuppt)

?P(senupp)

?P(kontakt)

P(senupp)

P(kontakt)

Fig23

Figur 22. Upptäcktsduellen.

Upptäcktsduellerna beskrivs genom att slumpa fram den som vinner respektive

upptäcktsduell. Modellen använder därför tre olika ansatta sannolikheter för

förstaupptäck , sen upptäckt och kontakt. Om sjöstyrkan vinner duellen om för-

staupptäckt, samt detekterar flygplansgruppen genom en sen upptäckt, eller

behåller kontakten med flygplanen, efter en för flygplanen lyckad motme-

delsinsats, bestäms av följande instruktioner.
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Figur 23. Upptäcktssannolikheter.

4.5 Luftvärnsrobot

Denna delmodell beskriver om och när en luftvärnsrobot avfyras samt om den-

na luftvärnsrobot träffar eller inte. Insatser av luftvärnsrobotar styrs av må l-

upptäcktsduellen. En robot avfyras för varje upptäckt flygplan. Förutom att

målupptäckt skett måste det finnas luftvärnsrobotar kvar för att avfyring skall

ske.

motmedel2

P(träff_ lvrb)

motmedel

skjutna_lvrb

Fig25

lvrb _kvar

? P(träfflv)

Figur 24. Luftvärnsrobot.

Efter avfyring är det en rad faktorer som avgör om roboten träffar. Tex felutfall

på luftvärnsroboten, målsökarens kapacitet kontra flygplanets motmedelsinsats,

samt flygplanets och luftvärnsrobotens svängprestanda. Som tidigare nämnts,

antas att luftvärnsrobotarnas räckvidd är tillräckligt stor för att träffa de flyg-

plan som upptäckts, varför denna delmodell varken använder flygplanens eller

robotarnas fart och räckviddsprestanda för att beskriva utfallet. Modellen be-

skriver duellen mellan flygplan och luftvärnsrobot genom att slumpa fram om

roboten träffar eller inte. För denna slumpning ansätts ett sannolikhetsvärde för

att en avfyrad robot träffar. Om fler än en robot används kan sannolikheten för

träff av minst en robot räknas om genom:

P(kill salva)=1-(1-P(kill rb))n , där n är antalet robotar i salvan, och det antas att

robotarna verkar oberoende av varandra.
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Om en luftvärnsrobot avfyras och om den träffar eller inte bestäms av följande

instruktioner.
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Figur 25. Luftvärnsrobotduellen.

4.6 Bassystemet

Attackflygplanssystemet kräver baser. Bassystemets uppgift är att se till att det

i så hög grad som möjligt finns flygplan tillgängliga för att genomföra attack-

uppdrag. Allmänt beror bassystemets kapacitet på hur många baser som ingår.

Effektiviteten av bassystemet beror på hur många baser som finns och i vilket

tillstånd baserna befinner sig i. Basernas kapaciteten styr förmågan att klargöra

flygplan och få dem i luften för attackuppdragen. De faktorer som påverkar ba-

sernas status är om kryssningsrobotar träffar baserna och vilken skada dessa då

gör, samt vilken reparationskapacitet som finns tillgänglig. Den delen av

FLAX-modellen som avgör om kryssningsrobotar träffar bassystemet eller ej

beskrivs under punkten 4.7.

FLAX-modellen beskriver inte varje enskild bas kapacitet, utan hela bassyste-

mets kapacitet. Modellen förutsätter att baserna inom bassystemet samordnar

start av grupp om flygplansbrist börjar uppstå. Ingen hänsyn tas dock till att an-

fallet sannolikt skulle bli sämre samordnat. Modellen förutsätter att flygplanen

landar där det finns kapacitet. Om en bas skulle bli svårt skadad förutsätter

modellen att flygplanen, vid behov överförs till de baser som är oskadade. Mo-

dellen förutsätter även att reparationsresurserna finns där behoven uppstår eller

att de omdisponeras inom bassystemet. Modellen räknar dock inte med någon
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tidsförlust för dessa fall. Bassystemet kan därför beskrivas som om det innehöll

de tre komponenterna klargöringskapacitet, antal start- och landningsbanor och

reparationskapacitet.

banantal

P(träff_bana)

tungdel

bankapFig27

xrb_luft

flygtid

reptid

Figur 26. Bassystemet.

Klargöringsplatser och reparationsresurser kan vara och är ofta relativt små och

rörliga enheter. Dessa enheter består av flera olika typer av materiel och for-

don, varför bildalstrande målsökare skulle få mycket svårt att målbestämma

dessa enheter. Därför antas att en eventuell insats med kryssningsrobotar inte

avses användas mot dessa komponenter i bassystemet. Start- och landningsba-

nor är däremot stora fasta mål som därför kan anses relativt lätta att detektera

och träffa. Utveckling av bildalstrande målsökare och utnyttjande av GPS torde

gör att felutfall vid anfall mot banor närmar sig noll. Klargöring av flygplan

kan göras på relativt kort tid (under en timme) med relativt små resurser (kla r-

göringstropp). Antalet banor och tidsåtgången för att reparera en förstörd bana

(flera timmar) gör att den gränssättande kapaciteten kan anses vara start- och

landningsbanekapaciteten. Om en bana skadas, slås ut eller förstörs är det där-

för av stor betydelse hur lång tid det tar att återställa banan för start och land-

ning. För att förenkla hur stor skada en träff från en kryssningsrobot åstad-

kommer, beskrivs en träff som att bankapaciteten nedgår med en bana. Repa-

rationskapaciteten anges som den tid det tar att återställa en förstörd bana. Ef-

tersom FLAX-modellen först och främst är en händelsebaserad modell beskrivs

denna reparationstid relativt hur lång tid ett anfallsföretag tar i luften. Om ett

anfalls företag tar två timmar och en genomsnittlig reparation tar sex timmar

beskrivs således reparationstiden som tre gånger så lång som tiden för ett an-

fallsföretag. Eftersom klargöringskapaciteten inte anses vara gränssättande,
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antas att klargöringen av de flygplan som landar i basen sker kontinuerligt. Ka-

paciteten anges som det antal flygplan bassystemet i snitt kan klargöra per

timme. Hur modellen beskriver klargöringskapaciteten beskrivs under avsnitt

flygplan i bas. Start- och landningsbanekapaciteten bestäms av följande in-

struktioner.
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Figur 27. Bankapacitet.

Bassystemet beskriver även hur många attackrobotar som finns tillgängliga

inom bassystemet. Modellen antar att attackrobotarna alltid är tillgängliga där

de behövs, eller att flygplanen anvisas plats där det finns tillgång på attackro-

botar. Därför räknar modellen inte med att det tar någon tid att genomföra för-

flyttning av attackrobotar för att klargöra flygplanen. Tillgången på attackro-

botar bestäms av instruktionerna i figur 20.
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4.7 Kryssningsrobot

Kryssningsrobot är den del av FLAX-modellen som beskriver när och hur

många kryssningsrobotar som avfyras, vilken typ som avfyras, samt om de av-

fyrade robotarna träffar mål inom bassystemet.

f lygt id

s a l v a

in te rva l l

x r b _ luf tF i g 2 9

x r b _ k v a r

F i g 3 0

P ( t rä f f sub )

P ( t r ä f f b a n a )

t r ä f f p l a n

g r u p p s t l

s u b d e l

Figur 28. Kryssningsrobot.

Antalet kryssningsrobotar som avfyras kan variera i antal, de kan skjutas med

stort eller litet intervall, i stor mängd på samma gång eller utspridda över tiden.

Om kryssningsrobotar skjuts mot ett stort bassystem med ett stort antal start-

och landningsbanor är det naturligt att anta att fler kryssningsrobotar avfyras än

om de skjuts mot ett mindre bassystem med färre antal banor. En insats som

skjuts mot en bana eller ett mål kan bestå av en eller flera robotar. I modellen

beskrivs en sådan insats som en robot för att förenkla beräkningarna. Om en

sådan insats består av fler robotar kan träffsannolikheten räknas om enligt:

P(kill salva)=1-(1-P(kill rb))n;

där n=antalet robotar i salvan, och det antas att robotarna verkar oberoende av

varandra.

Vid ett och samma tillfälle kan insatser genomföras mot flera olika mål.

FLAX-modellen räknar då med att flera kryssningsrobotar avfyras (en robot

per mål). Detta antal kryssningsrobotar benämns salva.
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Om det skjuts kryssningsrobotar och i så fall hur många, bestäms av följande

instruktioner.
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Figur 29. Kryssningsrobotskott.

Om en kryssningsrobot avfyras mot basområdet är det en rad faktorer som av-

gör om robotarna når målområdet och får verkan i mål. Robotarna kan upp-

täckas och bli bekämpade. Modellen beskriver duellen mellan kryssningsrobo-

tarna och motståndarens luftförsvar genom att slumpa om roboten når målom-

rådet eller ej. Som grund för denna slumpning anges sannolikheten för att ro-

boten når målområdet utan att bli bekämpad. Beroende på måltyp kan strids-

delarna variera från små substridsdelar med tex strixliknande stridsdelare eller

minor. Stridsdelarna kan även bestå av en större laddning avsedd för att tex slå

ut start- och landningsbanor. Det innebär att antalet stora banförstörande

stridsdelar och antalet flygplansförstörande substridsdelar som varje kryss-

ningsrobot medför måste anges. Om det ingår minor bland stridsdelarna be-

skrivs detta genom att reparationstiden för start- och landningsbanorna blir

längre.

För varje tung banförstörande stridsdel som ingår i en salva, antas avsikten

vara att träffa en användbar bana. I verkligheten kan det vara svårt att veta vil-

ka banor som är utslagna.. Det kan innebära att en utslagen bana kan träffas

även om det finns andra banor som fungerar. Den reparationstid som anges i

FLAX-modellen avser den genomsnittliga tid det tar att reparera en bana efter
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en tung stridsdel. Eftersom flera tunga stridsdelar förmodligen skadar en bana

mer än en tung stridsdel gör, åtgår förmodligen mer reparationsresurser efter en

sådan träff. Det kan således bli komplext att beskriva verkan av en tung strids-

del. Om det finns hela banor, antas därför att varje stridsdel som når basområ-

det träffar en hel bana. Om samtliga banor är utslagna, antas varje stridsdel

som når basområdet ytterligare förstöra den bana som ligger närmast att bli

återställd. Övriga antaganden om att det alltid finns en optimal fördelning av

flygplan, reparationsresurser och klargöringsresurser, i förhållande till använd-

bara banor, gör att detta antagande kan ses som rimligt, speciellt eftersom de

olika antagandena oftast motverkar varandra. Det borde innebära att de olika

antagandenas fel till stor del tar ut varandra.. Effekten av att en tung stridsdel

träffar en bana beskrivs under avsnittet Bassystemet.

Om salvan som når basområdet har substridsdelar avsedda för flygplan kan

kryssningsrobotarna slå ut de flygplan som finns i robotbanans närhet. Robo-

tarna måste då först detektera och därefter insätta stridsdelarna mot de upp-

täckta planen. Modellen beskriver denna duell genom att slumpa fram utfallet.

Som grund för slumpningen ligger den ansatta sannolikheten för att en sub-

stridsdel skall detektera och slå ut ett flygplan som befinner sig i robotbanans

närhet. Eftersom modellen antar att det är flyggrupper som genomför anfallsfö-

retagen antas det att den största ansamlingen av flygplan som kan uppträde i

robotbanans närhet är en flyggrupp. Därmed blir det största antal flygplan som

slås ut av dessa substridsdelar en flygplansgrupp. Det innebär att även om

kryssningsrobotarna har fler substridsdelar än en flygplansgrupp, kan ändå en-

dast en flygplansgrupp slås ut. Om fler substridsdelar vill beskrivas kan sanno-

likheten för att en substridsdel träffar i stället ökas.
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Om en avfyrad kryssningsrobot når fram till basområdet, samt vad som händer

om kryssningsroboten når fram till basområdet bestäms av följande instruktio-

ner.
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Figur 30. Plan träffas i bas.

4.8 Resultat

Resultatdelen i modellen håller räkningen på hur många attackrobotar som av-

fyras.

anfal l2

lastalt_arb

anfal l

F i g 3 2 sk ju tna_arb

Figur 31. Resultat.
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Antal skjutna attackrobotar bestäms av följande instruktioner.

)2(*___
020

__020

anfallanfallarblastaltarbskjutnaarbskjutna
anfallanfall

arbskjutnaarbskjutnaanfallanfall

++=
⇒>∨>
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Figur 32. Resultatberäkningen.

4.9 Sammanfattande beskrivning av FLAX-modellen

Avsikten med FLAX-modellen är att den skall beskriva verkligheten på ett en-

kelt och överskådligt sätt. Modellen beskriver luftförsvarseffekten som det an-

tal attackrobotar som avfyras mot sjöstyrkan. Modellen tar inte hänsyn till kva-

litén på ett attackrobotskott.

FLAX-modellen använder olika sannolikheter för att beskriva systemprestanda,

upptäcktsdueller och vapeneffekter. Tiden beskrivs som relativ tiden för ett at-

tackuppdrag, vilket motsvarar nio tidssteg.

Det har varit nödvändigt att göra följande antaganden för att hålla FLAX-

modellen enkel:

- Vapenplattformarna inom sjöstyrkan är osårbara.

- Flygplanen har med sina attackrobotar en kortare räckvidd än kryssnings-

robotarna, men tillräcklig räckvid för att kunna anfalla sjöstyrkan från bas-

området.

- Det långräckviddiga luftvärnsrobotarna har tillräcklig räckvidd för att kun-

na skjuta ner de flygplan som sjöstyrkan detekterar.

- Alla sannolikheter och slumpningar är kopplade till likformiga fördelning-

ar.

- Det finns inga reservbanor eller landningsbanor utanför basområdet.

- Basresurser som klargöringsplatser, reparationsresurser och banor antas

finnas där de bäst behövs.

- Klargöringsplatser och reparationsresurser är osårbara varför reparationer

och klargöring hela tiden kan genomföras kontinuerligt

- Tiden är inte styrande för alla händelser. Den påverkar endast klargöring,

intervall och banreparationstiden.

- Flygplanen befinner sig allid där de bäst behövs i basen.
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- Kryssningsrobotträff minskar alltid bankapaciteten, oavsett om den träffar

en redan skadad bana eller inte. En träff motsvarar att bankapaciteten ned-

går med en bana.

- Även om en flygplansgrupp tas från olika delar inom bassystemet kan de

genomföra gruppanfall.

- Första upptäckten antas vara en av varandra oberoende händelse, medan

den sena upptäckten och bibehållande av kontakten är beroende av första

upptäckten.

- Max en flyggrupp kan slås ut av en kryssningsrobot.

Modellen består av ett antal delmodeller varav stommen är den delmodell som

beskriver flygplanen. Det är denna delmodell som påverkar resultatdelen i mo-

dellen, vad avser antal avfyrade attackvapen. Flygplanen beskrivs i en loop där

de genomför återkommande anfallsföretag mot sjöstyrkan. Under tiden i bas

påverkas de av bassystemets funktion och kryssningsrobotsystemets anfall. I

luften påverkas planen av upptäcktsduellen och det långräckviddiga luftvärns-

robotsystemet.

lastalt_arb, gruppstl
antal_plan, klarkap
flygtid

plan_iluft2

anfall
anfall2

antal_lvrb
P(träff_lvrb)

skjutna_arb

? P(senupp), P(fuppt)
 ?P(kontakt)

P(senupp)
P(kontakt)P(träfflv)

motmedel
motmedel2

träffplan

bankap
plan_iluft

Luftvärnsrobot
Figur 24

Flygplan i bas
Figur 17

Flygplan i luften
Figur 10

P(fuppt)

Resultat
Figur 31

lastalt_arb

Upptäcktsduellen
Figur 22

Bassystemet
Figur 26

Kryssningsrobot
Figur 28

intervall, flygtid,  gruppstl 
Antal_xrb, P(träffsub)
P(träffbana), salva

Xrb_luft

Banantal, tungdel
flygtid, reptid
P(träffbana)

Figur 33. Sammanfattning av FLAX-modellen.

De delmodeller som beskriver upptäcktsduellen och det långräckviddiga luft-

värnsrobotsystemet påverkar flygplanen i luften under själva anfallsföretaget.

Upptäcktsduellen beskrivs som en första upptäcktsduell som är oberoende av
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föregående anfall. Den som vinner denna duell upptäcker motståndaren först

och insätter vapen. Upptäcktsduellen innehåller även sen upptäckt av flygpla-

nen och fortsatt kontakt efter första upptäckt. Både den sena upptäckten och

kontakten är beroende av första upptäckten. En sen upptäckt innebär att sjö-

styrkan insätter vapen efter det att flygplanen insatt sina. En fortsatt kontakt in-

nebär att sjöstyrkan har fortsatt kontakt med flygplan som ej träffades av de in-

satta luftvärnsrobotarna efter första upptäckt. Om så är fallet insätts förnyad

luftvärnsrobot. Luftvärnsrobotarna beskrivs som ett antal luftvärnsrobotar med

en viss träffsannolikhet, som avfyras om flygplan upptäcks. En robot avfyras

per upptäckt flygplan och kan därmed träffa flygplanen i luften.

De delmodeller som beskriver bassystemet och kryssningsrobotsystemet på-

verkar flygplanen i bas. Bassystemet beskrivs som ett antal landningsbanor

med oförstörbar klargöringskapacitet, som försörjer planen med attackrobotar

samt oförstörbar banreparationskapacitet. Så länge det finns hela start och

landningsbanor kan flygplanen starta och landa för att genomföra sina attack-

uppdrag. Så länge det finns flygplan och attackrobotar klargörs flygplan för

nytt uppdrag. Banreparationer genomförs så fort en bana är träffad och därmed

utslagen.

Kryssningsrobotsystemet beskrivs som ett antal robotar som avfyras med ett

visst intervall och med en viss salvstorlek mot start- och landningsbanorna i

bassystemet. Robotarna beskrivs som ett antal substridsdelar och eller ett antal

tunga banpenetrerande stridsdelar. Substridsdelarna kan slå ut flygplan i bas-

området, medan den tunga stridsdelen kan slå ut banorna.
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5 Simulering

5.1 Allmänt

Med billig och effektiv datakraft har det blivit möjligt att med fördel genomfö-

ra ”numeriska experiment” på modeller. Detta kallas simulering. Ordet simule-

ring kommer från latinets simulare som betyder låtsas.17 Simulering är alltså ett

billigt och ofarligt alternativ eller komplement till att experimentera med sy-

stem. Värdet av simuleringsresultatet beror dock helt och hållet på kvaliteten

av den modell, som man byggt av systemet. Vid militär materielanskaffning

simuleras stridsförlopp, tex duellsituationer och yttre inverkan för att ge kost-

nadseffektivitet.18

5.2 System dynamics

Under 1940-talet började en gren av systemteorier utvecklas, cybernetiken. En

rad olika grenar utvecklades inom cybernetiken. Inom grenen ”management

cybernetiken” framstod under 1960-talet Stafford Beer och Jay W. Forrester

som de två stora namnen. 19 ”System dynamics” uppfanns på 1950 talet på

”Massachutets Institute of Technology”, av professor Jay W. Forrester.20

Forester avsikt var att ge ledare ett verktyg för att förstå komplexa system. Han

menade att hela system kunde beskrivas genom att modellera den dynamiska

”feedbackprocessen” som pågår inom systemet. ”System dynamics” bygger

med andra ord till mycket stor del på samma grundvalar som det kända be-

greppet ”system thinking”. Skillnaden är att ”system dynamics” är ett verktyg

som gör det möjligt att med datorns hjälp formalisera ”system thinking” och

därmed våra idéer och antaganden, för att därefter kontrollera hur de fungerar

genom att göra en tidsrelaterad simulering. Genom att använda ”system dyna-

mics”-modeller kan beslutsfattare experimentera med sannolika förändringar

av olika variabler för att se hur det påverkar hela systemets uppträdande.

                                                
17 Ljung & Glad, 1996, s. 15
18 BraBöckers Lexikon, 1995, Band 20, s. 394
19 Jackson, 1991, s 93
20 Cover, 1996, s. 10
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5.3 POWERFLAX

Powersim är ett program som bygger på ”system dynamics”. I stort kan sägas

att Powersim21 är ett program som gör ett antal beräkningar simultant i tids-

cykler, programmet är tidsdiskret. Det är uppbyggt runt ett antal grundverktyg

som styr olika flöden och nivåer. Powersim gjordes ursprungligen för operativ-

systemet ”Windows 3.11” men har utvecklats i takt med att nya operativsystem

har kommit ut på marknaden.

För att genomföra simuleringarna har operativsystemet windows-98 och

”Powersim 2.51 Constructor”, version 4009 utnyttjats. Denna version av Po-

wersim stöttas dock även av operativsystemet NT 4. Anledningen till att jag

inte utnyttjat ordinarie elevdator med operativsystemet NT, är att elevdatorerna

har office-97 SR2 installerat. Powersim construktor 2.51, version 4009 stöttar

endast office-97 SR1, vad gäller kommunikation med office-paketen. Med

”Powersim studio 2000” kan dock SR-2 även köras med powersim.22

Powersim kan göra flera ”körningar” i rad, men kan inte enkelt och överskåd-

ligt varken lagra resultaten efter flera simuleringar, eller genomföra statistiska

beräkningar på dessa resultat. Powersim kan skicka informationen till en annan

applikation efter varje genomförd simulering.

Det simuleringsprogram som togs fram i Powersim benämns POWERFLAX.

För att förenkla konstruktionen av POWERFLAX är syntaxen inte helt lik

FLAX-modellens. Funktionen är däremot helt lik. POWERFLAX finns i bilaga

1 (diskett) där även en enklare version, ENKELFLAX är medtagen. ENKEL-

FLAX kan utnyttjas för att genomföra enstaka simuleringar, och kan användas

tillsammans med windows NT 4 och office –97 SR 2. Även den kräver instal-

lation av ”Powersim 2.51 Constructor”, version 4009.

5.4 Simuleringarnas uppbyggnad

Eftersom det behövs flera simuleringar för varje parametervariation för att få

ett statistiskt underlag, behöver POWERFLAX kopplas mot en applikation som

kan hantera resultat efter flera efter varandra följande simuleringar. En sådan

                                                
21 Woodcock, 1999, kap 1
22 Intervju Torvik, Powersim helpdesk, jan 2001
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grupp simuleringar benämns en körning. I undersökningen kopplas ”POWER-

FLAX” med ”Excel”. Alla presentationer av resultat, och alla statistiska beräk-

ningar görs i Excel. De parametrar och resultat som önskades efter varje simu-

lering, kopplades från ”POWERFLAX” till Excelbladet ”Test8.xls”. För att

köra POWERFLAX krävs förutom windows-98 och ”Powersim 2.51 Con-

structor”, version 4009, tillgång till ett Excelblad med namnet Test8.xls.

Efter varje enskild simulering redovisas resultaten således i Excel. Utöver an-

talet skjutna attackrobotar redovisas även ett antal parametrar för att kunna se

att simuleringarna ”körts” färdigt innan de avbrutits och nästa simulering på-

börjats. Dessa stödresultat kan även användas vid en efterföljande analys. Följ-

and parametrar redovisas efter varje simulering:

- Antal skjutna attackrobotar, antal kvarvarande attackrobotar.

- Antal utslagna flygplan, beroende av luftvärnsrobot och beroende av kryss-

ningsrobot och antal kvarvarande flygplan.

- Antal skjutna luftvärnsrobotar, kvarvarande luftvärnsrobotar.

- Antal skjutna kryssningsrobotar, jämte kvarvarande kryssningsrobotar.

Excel bearbetar resultaten statistiskt och presenterar resultatet efter varje kör-

ningen. Efter varje körning redovisar POWERFLAX medelvärdet, maxvärdet,

minimivärdet och standardavvikelsen för följande parametrar:

- Antal skjutna attackrobotar.

- Kvarvarande attackrobotar.

- Antalet kvarvarande flygplan.

- Antalet kvarvarande luftvärnsrobotar.

- Antalet kvarvarande kryssningsrobotar.

- Antalet plan som bekämpats med Luftvärnsrobotar.

- Antalet plan som bekämpats i bas av kryssningsrobotar.

Det är dessa värden som analyserats. Ur dessa värden kan dessutom ett antal

andra värden räknas ut, så som antal skjutna kryssnings- och luftvärnsrobotar

samt deras verkansprocent.
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5.5 Antal simuleringar

Eftersom modellen är en stokastisk modell måste fler än en simulering genom-

föras för att få ett pålitligt statistiskt underlag. För att bestämma hur många si-

muleringar som skall göras för varje scenario och val av parameteruppsättning

används medelfel för en skattning23. Eftersom antalet skjutna attackrobotar

önskas ha en noggrannhet på ett, önskas medelfelet understiga 0,5 för att felet

inte skall påverka eventuell avrundning till heltal. En körning med tio simule-

ring genomfördes som stickprov. Följande indata användes vid denna körning:

antal_plan 30 banantal 5 antal_xrb 32 Antal_lvrb 32

gruppstl 4 reptid 6 P(träffbana) 0,6 P(träff_lvrb) 0,7

antal_arb 60 subdel 4 P(träffsub) 0,7 P(fuppt) 0,6

lastalt_arb 1 tungdel 1 Intervall 4 P(senupp) 0,1

flygtid 1 klarkap 9 Salva 5 P(kontakt) 0,3

Antalet avfyrade attackrobotar blev 13,8 med en standardavvikelsen på ca 5,6.

Antalet körningar för att få ett medel fel på 0,5 blir då:

n = (5,9/0,5)2 = ca 125.

Antalet simuleringar sätts därför till 125. Dock måste det uppmärksammas om

förhållandet mellan standardavvikelsen och antalet skjutna attackrobotar fö r-

ändras kraftigt vid de olika körningarna. Eventuellt måste då antalet simule-

ringar i körningarna ökas. Vid analyserna av resultaten approximeras att 125

simuleringar ger en normalfördelad spridning. De värden som skall analyseras

är olika körningars medelvärden på antal skjutna attackrobotar. Ensidiga test24

på nivå ca 5% medelst normalapproximation genomförs för att utröna om för-

ändringar mellan två olika körningars medelvärden är signifikant.

                                                
23Blom, 1991, s. 209
24 Ibid, s. 261
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5.6 Test av simuleringsverktyget POWERFLAX

För att testa POWERFLAX funktion, testades inledningsvis varje delmodell för

att se om de reagerade som förväntat när olika variabler förändrades. Vid dessa

tester är det enkelt att se vad som händer eftersom POWERFLAX –automa-

tiskt- kontinuerligt redovisar vad som sker under simuleringen. Simuleringen

kan även stegas fram steg för steg, vilket gör att en god kontroll fås över vad

som sker under en simulering.

Efter att det konstaterats om delmodellerna fungerade på förväntat sätt testades

hela POWERFLAX på motsvarande sätt. Syftet med denna test var att konsta-

tera om antalet tidssteg räckte för att köra färdigt simuleringar, samt för att se

om kommunikationen med ”Excel” fungerade och att inga avbrott skedde vid

ett stort antal simuleringar. Om 60 attackrobotar användas med en fyrgrupper

som vapenbärare innebär det att minst 60*10/4= 150 tidssteg behövs. En förut-

sättning är dock att det under tiden finns minst en hel bana att använda för

flyggruppen. För att få lite marginal används därför 250 tidssteg i luftvärnsro-

botfallen och 500 tidsteg vid övriga fall. Vid körningar med många attackro-

botar och stora kryssningsrobotinsatser kan det krävas fler tidssteg, varför extra

kontroll av resultaten vid dessa körningar krävs. Undersökningen har dock inte

krävt fler än 500 tidssteg.

Avslutningsvis testades hela verktyget i fullskaliga körningar. Avsikten med

denna test var att se om Excel tog emot data från POWERFLAX och att de

statistiska beräkningarna fungerade på ett korrekt sätt. Efter detta test ansågs

simuleringsverktyget POWERFLAX klart för användning.
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6 Luftvärnsrobotsfallet

6.1 Allmänt

För att enklare kunna dra slutsatser efter simuleringarna delas antalet körningar

in i tre olika fall. I det första fallet bestyckas sjöstyrkan med ett kraftigt dimen-

sionerat långräckviddigt luftvärnsrobotsystem, inga kryssningsrobotar. Avsik-

ten är att finna vilka parametrar inom luftvärnsrobotfallet som påverkar utfallet

mest. Finns det någon parameter som är helt avgörande för utfallet?

6.2 Val av parametrar

Antal flygplan: 30.

Detta motsvarar ett attackregemente. Att ett regemente får uppgiften att hindra

en sjöstyrka, som försvaras av storleksordningen fyra fregatter, över en viss tid

och ett visst område är inte helt otroligt.

Antal attackrobotar: 60.

Jag har angivit antalet attackrobotar så att varje flygplan skall kunna skjuta två

stycken.

Lastalternativ: 1.

Även om flygplansystemet kanske kan lasta fler attackrobotar har jag angivit

ett litet lastalternativ för att planen skall få en så lång räckvidd som möjligt.

Antal startbanor: 6.

Detta motsvarar ungefär tre banor per svensk division (16 flygplan), vilket inte

är otroligt att ett regemente kan förfoga över (jämför svenskt bassystem).

Klarkap: 9

Om det antas att en klargöringstropp finns att tillgå per bana, innebär det att

varje tropp klargöra tre plan på två timmar. Det är ingen hög takt men helt rim-

lig.

Eftersom inga kryssningsrobotar är med i detta fall, sätts samtliga parametrar

som rör kryssningsrobot till 0 (då de inte har någon inverkan). P(träff lvrb),
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P(fuppt), P(senupp) och P(kontakt) varieras för att utröna vilken effekt dessa

parameter har på utfallet. Antal_lvrb varieras för att utröna om ovanstående va-

riationer har samma effekt om det finns olika antal luftvärnsrobotar tillgängli-

ga.

Följande parametrar användes vid luftvärnsrobotkörningen, där ”Var” betyder

att parametern varieras och ”-” betyder att parametern (sätts till 0) ej inverkar.

antal_plan 30 Banantal 6 Antal_xrb - antal_lvrb Var

gruppstl 4 Reptid - P(träffbana) - P(träff_lvrb) Var

antal_arb 60 Subdel - P(träffsub) - P(fuppt) Var

lastalt_arb 1 Tungdel - Intervall - P(senupp) Var

flygtid 1 Klarkap 9 Salva - P(kontakt) Var

Eftersom det kan ta upp till 15 (60 attackrobotar/4 per anfallsgrupp) runder

med flyg för att leverera attackrobotarna krävs minst 150 steg i varje simule-

ring. För att säkerställa att samtliga simuleringar ”körs klart” är simuleringarna

gjorda med 250 tidssteg.

6.3 Analys

Resultaten redovisas i bilaga 2. I analysen referera jag till körningarna, så att

Lv2 betyder körning två i luftvärnsrobotfallet osv. Vid en jämförelse mellan

Lv1 och Lv4 samt Lv6 och Lv9, framkommer att om P(träff_lvrb) ökas från

0,4 till 0,9 minskar antalet skjutna attackrobotar med ca 15 robotar vilket är

kraftigt signifikant. Detta förhållande gäller både vid 30 respektive 40 luft-

värnsrobotar. Om man däremot jämför Lv1 och Lv2 samt Lv6 och Lv7 med

varandra framkommer att om P(fuppt) ökas från 0,4 till 0,9 blir det ingen signi-

fikant ändring vid 30 luftvärnsrobotar. Vid 40 luftvärnsrobotar minskar dock

antalet skjutna attackrobotar med ca fyra robotar, vilket är signifikant. Detta

beror förmodligen på att om flygplanen upptäcks tar luftvärnsrobotarna fortare

slut. När de tagit slut kan därför flygplanen genomföra anfall utan att bli ned-

skjutna, även om de upptäcks. Med detta resonemang skulle förändringar av

P(träff_lvrb) och P(fuppt) generera lika stora förändringar av skjutna attackro-

botar om antalet luftvärnsrobotar är lika stort som antalet attackrobotar. Lv16-

Lv18, med 60 luftvärnsrobotar verifierar denna uppfattning.
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Vid en jämförelse mellan Lv3, Lv11 och Lv12 framkommer att om P(senupp)

minskas från 0,1 till 0,05 (en halvering) blir det ingen signifikant förändring av

antalet skjutna attackrobotar, vid nyttjande av 30 luftvärnsrobotar. Detsamma

gäller om P(kontakt) minskas från 0,3 till 0,15, även det en halvering. Det ligg-

er nära till hands att tro att det beror på ett liknande resonemang som runt den

lilla förändringen av skjutna attackrobotar vid ändringen av P(fuppt). Vid en

analys av Lv19 t.o.m. Lv22 blir det dock ingen signifikant förändring när 60

luftvärnsrobotar användes, inte ens då både P(senupp) minskades från 0,1 till

0,05 och P(kontakt) minskades från 0,3 till 0,15.

Vid analys av Lv3, Lv8, Lv15 och Lv21 då P(träff_lvrb) = 0,65 och P(fuppt) =

0,65 varieras antalet luftvärnsrobotar. Om antalet luftvärnsrobotar ökas från 30

robotar till 40 minskas antalet skjutna attackrobotar signifikant, men inte om

antalet luftvärnsrobotar ökades ytterligare. Vid en fördjupad analys, i PO-

WERFLAX, visar det sig att det i snitt inte används mer än 40 robotar för att

skjuta ner de 30 planen.

Följande slutsatser kan dras:

- Om antalet luftvärnsrobotar understiger antalet attackrobotar har

P(träff_lvrb) störst betydelse för hur många attackrobotar som skjuts.

- Om P(träff_lvrb) är större än 0,65 och P(fuppt) är större än 0,65 krävs det

mindre än 1,5 gånger så många luftvärnsrobotar som flygplan.
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7 Kryssningsrobotfallet

7.1 Allmänt

I kryssningsrobotfallet bestyckas sjöstyrkan med ett kraftigt dimensionerat

kryssningsrobotsystem, inga långräckviddiga luftvärnsrobotar. Avsikten är att

finna vilka parametrar inom kryssningsrobotfallet som påverkar utfallet mest.

Finns det någon parameter som är helt avgörande för utfallet?

7.2 Val av parametrar

Eftersom inga långräckviddiga luftvärnsrobotar är med i detta fall, sätts samtli-

ga parametrar som rör luftvärnsrobot och upptäcktssannolikhet till 0 (då de inte

har någon inverkan). Antal flygplan, attackrobotar, lastningsalternativ och antal

banor sätts till samma värden som i luftvärnsrobotfallet.

Flygtid, intervall och reparationstiden är beroende av varandra. Flygtiden sätts

till 2 delvis för att det är en inte otrolig tidsåtgång för ett anfallsföretag på stort

avstånd, men framför allt för att enkelt kunna variera intervallet till att bli både

mindre och större än flygtiden. För att inte simuleringen skall ta för lång tid

halveras  klarkap och sätts till 4,5 plan per timme.

Substridsdelar och tungstridsdel varieras för att utröna om dessa parametrar har

stor betydelse. Tre olika parametervärden används:

- 1 subdel och 1 tungdel för att motsvara en konventionell banförstörande

kryssningsrobot (tex tomahawk). Eftersom det finns en viss sannolikhet att

roboten ändå träffar ett plan används även en subdel. Träffsannolikheten

för att planet träffas sätts då lägre.

- 4 subdelar och ingen tungdel för att motsvar en intelligentare kryssningsro-

bot (tex någon form av UAV). Denna kryssningsrobot letar av delar av

basområdet för att kunna insätta sina substridsdelar mot flygplan. Den har

ingen banförstörande kapacitet.

- 4 subdelar och 1 tungdel för att motsvara en salva med båda typerna av

kryssningsrobot

P(träffbana), P(träffsub), intervall, salva och reptid varieras för att utröna vi-

ken effekt de har på utfallet. Utöver detta varierades antal_xrb för att utröna
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om ovanstående parameterförändringar förändras av olika antal tillgängliga

kryssningsrobotar.

Följande parametrar användes

Antal_plan 30 banantal 6 Antal_xrb Var antal_lvrb -

Gruppstl 4 reptid Var P(träffbana) Var P(träff_lvrb) -

Antal_arb 60 subdel Var P(träffsub) Var P(fuppt) -

Lastalt_arb 1 tungdel Var Intervall Var P(senupp) -

Flygtid 2 klarkap 4,5 Salva Var P(kontakt) -

Eftersom intervall och salva varieras kan upp till (6int*45xrb) 270 tidssteg gå

åt innan robotarna är slut och reparationskapaciteten kan arbeta ostört. Då fly-

gets insatser kunde ta upp till 150 steg används 500 tidssteg vid körningarna

för att säkerställa att simuleringarna körs fullt ut.

7.3 Analys

Resultaten redovisas i bilaga 3. Analys av Xr2 och Xr17 visar att antal skjutna

attackrobotar minskar mycket kraftigt om antalet kryssningsrobotar ökas från

30 till 45 robotar, då intervallet mellan kryssningsrobotarna är en timme. Där-

emot visar en analys av Xr4 och Xr18 att antalet skjutna attackrobotar minskar

betydligt mindre om intervallet mellan kryssningsrobotarna ökas till sex tim-

mar. Minskningen är dock signifikant. Ur körningarna Xr1 t.o.m. Xr16 kan en

analys av reptid genomföras. Vid ett intervall på en timme blir antalet skjutna

attackrobotar signifikant lägre om reptiden är tre istället för sex timmar. Vid

intervall på sex timmar är ändringen av antalet skjutna attackrobotar inte signi-

fikant för olika reptider. Att en insats med ett stort intervall mellan kryssnings-

robotarna inte är så beroende av antalet kryssningsrobotar, beror sannolikt på

att flygsystemet hinner starta och genomföra anfall mellan kryssningsrobotsat-

tackerna. Att en insats med ett litet intervall mellan kryssningsrobotarna är be-

roende av antalet kryssningsrobotarna, beror förmodligen på att flygplanen kan

anfalla ”ostört” om kryssningsrobotarna tar slut.

Ur körningarna Xr5-Xr12 kan en analys av P(träffbana) och P(träffsub) med

30 kryssningsrobotar genomföras. Paren Xr5/Xr9, Xr6/Xr10 osv har alla övriga

parametrar lika. När P(träffsub)=0,5 och P(träffbana)=0,8 blir antalet skjutna
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attackrobotar signifikant lägre, än när P(träffbana)=0,5 och P(träffsub)=0,8.

Vid en liknande analys av de körningar där antalet xrb=45 (Xr19-Xr22) mins-

kar skillnaden. Vid ett intervall på sex timmar och reptid sex timmar med 30

kryssningsrobotar (Xr8 och Xr12) är skillnaden inte signifikant. Vid ett inter-

vall på 6 timmar och med 45 kryssningsrobotar är den signifikanta skillnaden

till och med omvänd. Analysen visar att P(träffbana) har störst betydelse vid

fall med litet intervall mellan kryssningsrobotarna. I fall med intervall på sex

timmar mellan skotten och sex timmars reptid har P(träffbana) och P(träffsub)

lika stor betydelse.

I körningarna Xr25-Xr32 är samtliga parametrar utom intervall och salva lika.

Körningarna med 30 och 45 kryssningsrobotar med ett intervall på en timme

och en salva på nio stycken robotar (Xr30 och Xr26), ger ett signifikant lägre

antal skjutna attackrobotar, jämfört med de körningar som antingen har färre

robotar i salvan eller större intervall mellan robotarna.

I körningarna Xr33-Xr38 har robotarna en tung banförstörande stridsdel. Inter-

vall, salva och antal kryssningsrobotar varierar. Den enda subdelen kombinerat

med en låg P(träffsub) skall motsvara att den tunga stridsdelen ändå slår ut ett

flygplan som ”råkar” bli träffat. Den enda signifikanta skillnaden av antal

skjutna visas vara mellan Xr33 och Xr34. I körningarna Xr39-Xr45 har robo-

tarna endast substridsdelar. Även här visas att ett kort intervall ger signifikant

lägre antal skjutna attackrobotar. Men det mest intressanta är jämförelserna

mellan Xr33/Xr39 och Xr36/Xr42. Eftersom avsikten med substridsdelarna är

att med hjälp av någon form av målsökarkapacitet slå ut flygplan, är det rimligt

att P(träffsub) är högre för robotar med substridsdel än för robotar med enbart

tunga stridsdelar. Det visar sig att även om robotarna med substridsdelar har

lägre P(träffbana) och P(träffsub)=0,5, är ändringen av antal skjutna attackro-

botar signifikant jämfört med robotarna med en tung stridsdel.

Följande slutsatser kan dras:

- Ett litet intervall med stor salva ger minst antal skjutna attackrobotar.

- Vid ett litet intervall har P(träffbana) störst betydelse.

- Kryssningsrobotar med flera substridsdelar som gör att sannolikheten för

att träffa plan ökar, minskar antalet skjutna attackrobotar, jämfört med

kryssningsrobotar med en tunga banförstörande stridsdel.
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8 Kombinationsfallen

8.1 Allmänt

I de sista fallen är sjöstyrkan bestyckad med både ett långräckviddigt luftvärns-

system och ett kryssningsrobotsystem. Avsikten med detta fall är att besvara

frågeställningen. För detta används så troliga värden på parametrarna som

möjligt och dessa varieras i så liten omfattning som möjligt.

8.2 Val av parametrar

Antal kryssningsrobotar och långräckviddigga luftvärnsrobotar antas motsvara

vad fyra mindre fregatter kan utrustas med. Om man antar att en mindre fregatt

kan ta 32 positioner med vertikalstartande robotar, används förmodligen hälf-

ten till korträckviddigt luftvärn. Det skulle i så fall innebära att det finns 16 po-

sitioner kvar för de långräckviddiga luftvärnsrobotarna och kryssningsrobotar-

na. De långräckviddiga luftvärnsrobotarna och kryssningsrobotarna antas ta

ungefär lika stort utrymme. Det skulle innebära att sjöstyrkan kan ha en be-

styckning på upp till 64 kryssningsrobotar, 64 långräckviddiga luftvärnsrobotar

eller en kombination av bägge. Därför presenteras resultaten i fem olika

scenarier.

Scenario A B C D E

Luftvärnsrobotar 64 48 32 16 0

Kryssningsrobotar 0 16 32 48 64

För att kunna slå mot en sjöstyrka av denna storleksordning antas ett förstärkt

regementen attackflygplan avdelas. 52 flygplan med gruppstorlek om fyra plan.

Antalet attackrobotar varieras från 40 (mest troligt) till 80 stycken. Lastalter-

nativ är 2 robotar per plan. Antal start- och landningsbanor varieras från 5

(snålt tilltaget) till 10 banor. Med tung last, lägsta flyghöjd och högsta fart kan

flygtiden för ett anfall antas vara 1 timme. För att minska komplexiteten av ar-

betet att återställa träffade banor, antas att inga minsystem används vid kryss-

ningsrobotanfallen. Vilket medför att reparationerna av banorna blir enklare
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och kan antas ta ca fem timmar.25 Klargöringskapaciteten antas ligga på två

plan per timme och bana, dvs 10 respektive 20 plan per timme.

Xr-körningarna visade att P(träffbana) har stor betydelse för antalet skjutna

attackrobotar. För att ta reda på lämpligt värde P(träffbana) genomfördes en

demonstrationssimulering med SAAB Dynamics simuleringsprogram MPSD

2.0.26 För kryssningsrobot mot vanligt förekommande luftvärnsskyddade ob-

jekt visade sig ett typiskt värde vara 0,6. Även om MPSD-simuleringen endast

är ett stickprov, är det en grund för att anta ett fast värde på P(träffbana). Efter-

som ett begränsat antal parametrar kan varieras om antalet körningar skall hå l-

las nere, varieras inte P(träffbana), även om de är en av de viktigaste paramet-

rarna. P(träff_xrb)=0,6. Xr-körningarna visade även att flera substridsdelar i

stället för en tung stridsdel gav färre antal skjutna attackrobotar. Därför förfo-

gar sjöstyrkan över kryssningsrobotar med fyra substridsdelar per robot. Varje

substridsdel har en separata målsökare.

Eftersom en kryssning över basområdet ökar risken för att bli bekämpad, antas

kryssningsrobotarna endast hitta flygplan i den kvadrant de flyger in ifrån och i

de centrala delarna kring banan. En viss felprocent måste beaktas, varför

P(träffsub) varieras på {0,2;0,3}.

Intervallet bör sättas litet enligt tidigare körningar, varför det sätts till en tim-

me. Salvstorleken sätts till 1,4 gånger antalet banor, det blir ett jämt antal. Det

är även en rimlig salvstorlek med tanke på de tidigare simuleringarnas resultat,

att salvorna bör vara relativt stora.

Flygsystemet antas inte kunna nyttja målinformation från sateliter i realtid.

Fregatterna antas kunna ta var sin tung radar helikopter (vilket innebär en, re-

lativt flygplanen; likvärdig eller bättre radar). Detta medför att sjöstyrkan har

ett överläge ur signalspaningssynpunkt. Om flygplanen sänder kan fartygen

pejla flygplanen, men om radarhelikoptern sänder kan flygplanen inte pejla in

fartygen. Detta medför, att trotts att fregatterna har en relativt flygplanen stor

radarmålyta och att helikoptrarna inte kan grupperas så framskjutet att de riske-

                                                
25 Intervju Persson F17, feb 2001.
26 Intervju Lie SAAB Bofors Dynamics, mars 2001.
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ras att skjutas ner, sätts P(fuppt) relativt hög. Därför varieras P(fuppt) på

mängden {0,6;0,7}27 medan P(senupp)=0,15 och P(kontakt)= 0,25. Som grund

för dessa sannolikhetsvärden kan olika simuleringar göras för olika plattformar

vad gäller tex radarupptäcktssannolikheter. Dessa sannolikhetsvärden kan med

stöd av erfarenheter av upptäcktssannolikheter vara ett bra riktvärde. Luft-

värnsrobotarnas träffsannolikhet P(träff_lvrb) var, enligt luftvärnsrobotfallet,

av stor betydelse för antalet skjutna attackrobotar. Därför varieras P(träff_lvrb)

på mängden {0,65;0,75}, vilket inte är helt otroliga värden.

Scenario A:

Antal_plan 52 banantal Var Antal_xrb 0 antal_lvrb 64

Gruppstl 4 reptid 5 P(träffbana) - P(träff_lvrb) Var

Antal_arb Var subdel 4 P(träffsub) - P(fuppt) Var

Lastalt_arb 2 tungdel 0 Intervall - P(senupp) 0,15

Flygtid 1 klarkap Var Salva - P(kontakt) 0,25

Scenario B:

Antal_plan 52 banantal Var Antal_xrb 16 antal_lvrb 48

Gruppstl 4 reptid 5 P(träffbana) 0,6 P(träff_lvrb) Var

Antal_arb Var subdel 4 P(träffsub) Var P(fuppt) Var

Lastalt_arb 2 tungdel 0 Intervall 1 P(senupp) 0,15

Flygtid 1 klarkap Var Salva Var P(kontakt) 0,25

Scenario C:

Antal_plan 52 banantal Var Antal_xrb 32 antal_lvrb 32

Gruppstl 4 reptid 5 P(träffbana) 0,6 P(träff_lvrb) Var

Antal_arb Var subdel 4 P(träffsub) Var P(fuppt) Var

Lastalt_arb 2 tungdel 0 Intervall 1 P(senupp) 0,15

Flygtid 1 klarkap Var Salva Var P(kontakt) 0,25

                                                
27 Intervju Hyberg FOI/FHS, mars 2001
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Scenario D:

Antal_plan 52 banantal Var Antal_xrb 48 antal_lvrb 16

Gruppstl 4 reptid 5 P(träffbana) 0,6 P(träff_lvrb) Var

Antal_arb Var subdel 4 P(träffsub) Var P(fuppt) Var

Lastalt_arb 2 tungdel 0 Intervall 1 P(senupp) 0,15

Flygtid 1 klarkap Var Salva Var P(kontakt) 0,25

Scenario E:

Antal_plan 52 banantal Var Antal_xrb 64 antal_lvrb 0

Gruppstl 4 reptid 5 P(träffbana) 0,6 P(träff_lvrb) -

Antal_arb Var subdel 4 P(träffsub) Var P(fuppt) -

Lastalt_arb 2 tungdel 0 Intervall 1 P(senupp) -

Flygtid 1 klarkap Var Salva Var P(kontakt) -

8.3 Analys

Resultaten redovisas i bilaga 2. I analysen refererar jag till körningarna från de

olika scenarierna, där C3 betyder körning tre i scenario C osv. För att analysera

om det är bäst att anskaffa ett långräckviddigt luftvärnsrobotsystem eller ett

kryssningsrobotsystem, jämfördes antal skjutna attackrobotar i scenario A och

scenario E. Jämförelsen genomfördes mellan körningar där alla gemensamma

parametrar är lika. I ett flertal körningar blev antalet skjutna attackrobotar sig-

nifikant lägre i scenario A. I körningarna A1-E2, A5-E4, A13-E8 blev dock

antalet skjutna attackrobotar signifikant lägre i scenario E. I dessa körningar är

P(träffbana)=0,3 medan P(träff_lvrb)=0,65 och P(fuppt)=0,6. Med andra ord

varierar antalet skjutna attackrobotar från att vara signifikant lägre i det ena

scenariot till signifikant lägre i det andra scenariot, när parametrarna ändras

inom valt intervall. Därför kan inte någon slutsats dras om huruvida man bör

satsa på antingen kryssningsrobotar eller långräckviddiga luftvärnsrobotar.

Vid jämförelse mellan de tre scenarier där sjöstyrkan har en bestyckning av

både kryssningsrobotar och luftvärnsrobotar, ses att fler attackrobotar skjuts i

scenario B. Även om inte varje körning visar på ett signifikant större antal

skjutna attackrobotar i detta scenario så är tendensen mycket tydlig. Antalet

skjutna attackrobotar är mindre i B8 än i C8, B12 än i D12 och B28 än i D28,
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dock inte signifikant mindre. Orsaken till att antalet skjutna attackrobotar i sce-

nario B är så högt kan vara, att ett stort antal luftvärnsrobotar är kvar efter si-

muleringarnas slut, medan kryssningsrobotarna tar slut relativt tidigt. Detta

motsägs av att skillnaden i antal skjutna attackrobotar är ännu mer signifikant

större i scenario B när 80 attackrobotar utnyttjas. Då borde fler luftvärnsrobotar

ge en motsatt effekt. Inte heller när P(träff_lvrb) ökas från 0,65 till 0,75 ses nå-

gon tendens till att antalet skjutna attackrobotar minskar. Sammantaget gör

detta att scenario B inte är det alternativ som bör väljas. Den slutsats som drogs

efter luftvärnsrobotfallet (s 54), om det antal luftvärnsrobotar som bör använ-

das emotsägs av att antalet skjutna attackrobotar är signifikant lägre i scenari-

erna C och D än i scenarierna A och B. I kombinationsfallet visar det sig att det

inte lönar sig att ha lika många luftvärnsrobotar som det antal flygplan som

motståndarsidan förfogar över, om det innebär att antalet kryssningsrobotar då

måste skäras ned.

Vid jämförelsen mellan scenario C och D ses inte en lika tydlig skillnad på an-

tal skjutna attackrobotar. Inte i någon av körningarna är antalet skjutna attack-

robotar signifikant lägre i scenario D. I körning 2, 12, 17, 20, 26, 28 är däremot

antalet skjutna attackrobotar signifikant lägre i scenario C. I samtliga dessa

körningar är P(träffsub)=0,2. Detta indikerar att om P(träffsub) ökas kommer

antalet skjutna attackrobotar minska mer i scenario D än i C. Skillnaden i antal

skjutna attackrobotar är liten mellan scenarierna C och D, medan de har ett sig-

nifikant mindre antal skjutna attackrotar än övriga scenarier. Därför antas att

det bästa bestyckningsalternativet ligger mellan scenario C och D.
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9 Slutsats

FLAX-modellen tyder på att en sjöstyrka, för att nå bästa offensiva luftfö r-

svarsförmåga, bör bestyckas med både ett kryssningsrobotsystem och ett lång-

räckviddigt luftvärnsrobotsystem. Bestyckningen bör bestå av minst lika

många kryssningsrobotar som långräckviddiga luftvärnsrobotar. Antalet luft-

värnsrobotar behöver inte vara lika stort som det antal flygföretag, som teore-

tiskt kan genomföras. När antalet luftvärnsrobotar närmar sig det teoretiska

antalet anfallsföretag som flyget kan genomföra, bör man i stället satsa på fler

kryssningsrobotar.

10 Avslutande diskussion

10.1 FLAX

FLAX är en starkt förenklad modell av flera komplexa system som verkar i en

mångfacetterad miljö. Antalet scenarier kan variera kraftigt. För att göra FLAX

hanterlig har bland annat de flesta tider, avstånd och vapenprestanda förenklats

och beskrivs genom sannolikheter för att olika händelser skall inträffa.

En av de förenklingar i FLAX som innehåller mest osäkerhet, rör sannolikhe-

ten att sjöstyrkan upptäcker flygplanen först. Om förstaupptäcktsduellerna inte

är oberoende av varandra kan det ändra resultaten. Om tex den föregående

flygplansgruppen sänder mållägen till den anfallande gruppen förändras san-

nolikheten för förstaupptäckten radikalt. Resonemanget att sjöstyrkan har rela-

tivt stor chans att vinna förstupptäcktsduellen bygger på att de genom signa l-

spaning kan detektera flygplanen tidigt. Om flygplanen får ett målläge från den

flygplansgrupp som anföll i anfallet före, behöver de förmodligen inte sända

alls för att skjuta attackrobot. Detta gör att sannolikheten för förstaupptäckt

förändras till flygplanens fördel. Även fartygen kan ha nytta av de föregående

anfallen. Operatörerna har förmodligen lärt sig på vilka avstånd flygplanen

upptäcks och kan även bilda sig en uppfattning om vilken bäring flygplanen

troligen kommer in ifrån. Med andra ord borde båda sidorna få en bättre upp-

täcktssannolikhet om förstaupptäcktsduellerna inte är oberoende av varandra.

Det starkaste indiciet att denna förenkling förmodligen inte påverkar resultatet,



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 01-06-20 19100:1018
Örlkn Anders Sjöholm

Sida 63 (70)
är slutsatserna efter Lv-körningarna. P(träff_lvrb) har större betydelse för re-

sultatet än P(fuppt).

Bassystemet och effekten av kryssningsrobotanfall mot bassystemet är ett an-

nat område som är kraftigt förenklat i FLAX. Klargöringskapaciteten och repa-

rationskapaciteten beskrivs som oförstörbara. I verkligheten kan ett massivt

kryssningsrobotanfall mycket väl slå ut olika delar av både klargörings- och

reparationsresurserna inom basområdet. Effekten av ett kryssningsrobotanfall

bör rimligtvis påverkas av om flygplan, klargöringsresurser, start- och land-

ningsbanor mm är utspridda över ett stort eller litet område. Om området är

stort borde sannolikheten för att träffa flygplan minska. Det betyder att man

måste ta hänsyn till basområdets storlek när P(träffsub) bestäms. Beskrivning-

en av vilken effekt de tunga banförstörande stridsdelarna ger är även den kraf-

tigt förenklad. Varje tung stridsdel som når fram till basområdet anses slå ut en

bana. I verkligheten är det troligt att en kryssningsrobot med en viss sannolik-

het träffar en redan utslagen bana. Detta innebär att bankapaciteten förmodli-

gen nedgår snabbare i FLAX, än vad den gör vid ett verkligt fall. I vissa fall

kan dock förenklingarna dels att reparationskapaciteten är oförstörbar, dels att

bankapaciteten reduceras för fort, ta ut varandra. Antagandet att flygplanens

flygreserv är så liten att de inte kan landa på reservbanor om bassystemet banor

är utslagna kan även det påverka resultatet. I viss mån kan detta antagande

dock motverkas av antagandet att en kryssningsrobot maximalt kan slå ut en

flyggrupp. Begränsningarna i dessa två antagandena gör att kryssningsrobot-

fallets slutsats, att flera substridsdelar har större effekt än få och stora banför-

störande stridsdelar, förmodligen är ännu tydligare.

Eftersom modellen inte tar hänsyn till effekten av de skjutna attackrobotarna,

blir effekten att de vapenbärande fartygen är osårbara. Om man vill studera ett

scenario där fartygen kan slås ut, faller hela modellen och behöver göras om i

grunden.
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10.2 Parametrar

För att FLAX skall kunna ge ett gott underlag för om ett kryssningsrobotsy-

stem eller ett långräckviddigt luftvärnsrobotsystem bör anskaffas, är det nöd-

vändigt att inmatade sannolikhetsvärden korrekt beskriver verkligheten. Fler-

talet av de värden som simuleringarna grundar sig på är värden som antagits på

relativt svaga grunder. En förstudie har dock gjorts för att ta reda på vilka pa-

rametrar som är viktigast att ange så korrekt som möjligt. I ett fall har en si-

mulering genomförts, men i de andra fallen har i stället parametrarna varierats,

för att eliminera mindre fel av valda parametrar. Parametervariationerna har

visserligen varit relativt små, men i gengälld har använda parametrar valts med

utgångspunkt från en rad personers erfarenheter inom området. Dessutom visar

analysen entydigt att det är scenario C och D som gör att flygplansystemet

skjuter minst antal attackrobotar. Oavsett vilka värden på de varierade paramet-

rarna som matats in. Därför är det troligt att felaktiga värden på dessa paramet-

rar inte påverka slutsatsen, att både kryssningsrobotar och långräckviddiga

luftvärnsrobotar bör anskaffas.

Visar det sig att sannolikhetsvärdena inte beskriver verkligheten tillräckligt bra,

kan ändå FLAX-modellen ge en hel del insikt. Den kan ge förståelse av vilka

parametrar som har stor betydelse för hur många attackrobotar som ett flygsy-

stem kan förväntas insätta mot en sjöstyrka. Därför kan en enkel model av ty-

pen FLAX vara en god hjälp vid beslut om materielanskaffning.

10.3 Utveckling

Enligt analysen av kryssningsrobotfallet, ger flera substridsdelar större effekt

än en stor banförstörande stridsdel. Detta stämmer förmodligen inte om flyg-

planen står tillräckligt väl fortifikatoriskt skyddade. Utvecklingen av strids-

delsteknik gör dock att det är troligt att substridsdelar kommer att kunna slå

igenom de flesta fortifikatoriska skydd som flygplanssystemen kan förväntas

använda. Om det är kraftiga skydd, såsom bergrum eller stora hangarer, kan

förmodligen ett stort antal flygplan slås ut av en konventionell kryssningsrobot

(tex Tomhawk). Om flygplanen är spridda med lättare skydd kan förmodligen
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”UAV-liknande” kryssningsrobotar slå ut dessa flygplan (tex LOCAAS)28.

Dessa kryssningsrobotar kan cirkla i ett område över en relativt lång tidsrymd

och anpassar stridsdelen efter vilket mål den hittar.

En förutsättning för att kunna använda dessa mindre och billigare kryssnings-

robotar är att deras räckvidd är så stor att de klarar FLAX kriterier för kryss-

ningsrobotars räckvidd. Även här går utvecklingen fort. Ett exempel på en liten

långräckviddig ”UAV-liknande” robot är aerosond 29. Aerosond används redan

idag kommersiellt för civila ändamål. Dessa ”UAV-liknande” robotar har redan

i dag tillräcklig räckvidd för att nå över Atlanten. Om aerosondens litenhet och

räckvid paras ihop med LOCAAS litenhet och flexibla stridsdel, kan detta för-

modligen bli en mycket bra lösning för att kunna placera ett kryssningsrobotsy-

stem på medelstora örlogsfartyg. Eftersom dessa robotar är små kan ett stort

antal kryssningsrobotar av denna typ även placeras ombord på mindre fartyg

(typ Korvett/fregatt). Resonemanget kan tillsammans med ett ekonomiskt per-

spektiv leda till att ”UAV-liknande” kryssningsrobotar i större utsträckning bör

anskaffas till de flesta sjöstyrkor som skall hantera lufthot.30

Även om körningarna i luftvärnsrobotfallet visar att det inte är av lika stor be-

tydelse att ha en bra P(fuppt), som att ha bra P(träff_lvrb), så har upptäcktsdu-

ellen stor betydelse. Eftersom hela uppsatsens koncept är att vara aktiv förut-

sätts sjöstyrkan använda alla tillbuds stående sensorer. Det innebär bla att ra-

darsändning måste ske för att åstadkomma en så bra omvärldsuppfattning som

möjligt. Utvecklingen av, ”tyst radar” med låga toppeffekter och långa integra-

tionstider, gör att en radar kan vinna mot ett signalspaningssystem på relativt

korta avstånd. Men radarekvationen och envägsutbredningsekvationen31 visar

att på de förväntade förstaupptäcktsavstånden kommer förmodligen signalspa-

ningssystemet vinna över radarn. Det innebär i sin tur att sjöstyrkans radarsän-

dare inte bör vara placerade ombord på de enheter som skall vinna upptäckts-

duellen (dvs fartygen). Även flygplanssystemet kan ha en sensor på en annan

plattform än vapenbäraren. Det innebär att sjöstyrkan måste kunna vinna ra-

                                                
28Lindstedt, 2001, s. 27
29 www.insitugroup.com 2001-02-27
30 Intervju Andersson, FOI, dec 2000
31 Edde, 1993, s. 175
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darduellen, för att med god sannolikhet kunna vinna upptäcktsduellen. Det be-

tyder att den radarutrustning som placeras på annan plats måste vara taktisk

rörlig, vilket förmodligen innebär att sjöstyrkan behöver en flygande radar. Det

finns två vägar att vinna den rena radarduellen. Antingen måste radarn ha

mycket goda prestanda, med tex en stor radarantennen (för god antenn vinst)

eller så måste fartygen ha en relativt liten radarmålyta (liten signatur). I det

först nämnda fallet behöver den plattform som skall ha radarstationen vara re-

lativt stor. Det kan innebära ett flygplan eller en relativt stor helikopter. Ett

flygplan kan förmodligen inte enkelt disponeras som sjöstyrkans egna taktiska

enhet (om inte sjöstyrkan innehåller hangarfartyg). Mao bör en medeltung ra-

darhelikopter ombordbaseras på sjöstyrkans fartyg. I det andra fallet räcker det

förmodligen med en mindre plattform för radarstationen. Det kan tex vara en

UAV eller en mindre helikopter. Om det är möjligt att relativt säkert starta och

landa med UAV till sjöss är detta ett tänkbart alternativ, annars bör sjöstyrkan

ombordbasera en lätt radarhelikopter.

En annan effekt av alternativet liten radarmålyta är att upptäcktsavstånden fö r-

modligen blir betydligt mindre. Det innebär att ett luftvärnsrobotsystem inne

behöver ha lika långräckvidd, som om upptäcktsavstånden var större. Det är

tekniskt svårt och förmodligen mycket dyrt att ta fram luftvärnsrobotar med

lång räckvidd, hög fart, goda manöveregenskaper och god verkan i mål. 32

Kortare räckvidd innebär mindre robot och bättre manöverförmåga eller snabb-

are robot och större stridsdel. Detta gör att fartyg med liten radarmålyta kan ha

en mindre och billigare långräckviddig luftvärnsrobot, än fartyg med relativt

stor radarmålyta.

10.4 Fortsatt forskning

För att slutsatserna under punkt 9 skall vara tillförlitliga krävs att de använda

sannolikhetsvärdena är realistiska. Därför bör forskning läggs på vilka sanno-

likhetsvärden som är realistiska. Detta kan göras genom erfarenheter och empi-

ri eller genom stokastisk modellering och simulering. Om en undersökning

skall göras på ett scenario som det inte finns så mycket erfarenheter av sedan

                                                
32 Andersson, Saab Bofors Dynamics, mars, 2001
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tidigare, bör såväl modellering och simulering som erfarenheter ingå, för att få

ett så bra underlag som möjligt.

Utöver detta är det några delar av modellen som är angeläget att studera vidare.

Vilket förhållande råder mellan de olika upptäcktssannolikheterna. Är de obe-

roende eller beroende av varandra? Är sannolikheten för att upptäcka efter var-

andra inkommande kryssningsrobotar oberoende eller beroende händelser? Hur

kan man bättre beskriva bassystemet och ett kryssningsrobotanfalls effekt på

bassystemet?

Powersim är inte väl lämpat för att genomföra körningar med flera simulering-

ar. Powersim kan dock med fördel användas för att genomföra enskilda simule-

ringar med använd FLAX-modellen som grund. I POWERFLAX används Ex-

cel för presentation och statistiska bearbetning av flera simuleringar i rad.

Nackdelen med denna lösning är att de möjligheter som powersim ger att stu-

dera hur ett förlopp förlöper över tiden inte kan tas till vara. Det begränsar

möjligheten att i efterhand analysera varför resultaten blivit som de blivit. En

lösning kan vara att skicka information till Excel under pågående simulering.

Om information över de olika tillstånden i POWERFLAX skickas kontinuerligt

skulle varje simulering kunna återskapas i efterhand. Detta skulle dock medfö-

ra betydligt längre simuleringstider, vilket skulle försvåra möjligheten att

snabbt få fram ett statistiskt underlag. Däremot skulle varje körning kunna

kompletteras med en enda simulering som sparas i powersim. Vid analysen har

det varit nödvändigt att just genomföra sådana stickprovssimuleringar för att

förstå varför resultaten blivit som de blivit. Om POWERFLAX skall användas

bör den kompletteras med en grafisk presentation av enskilda simuleringar. Det

krävs relativt lite för denna utveckling av applikationen. Därför bör denna för-

ändring inarbetas.

FLAX-modellen är inte validerad. Den kan förmodligen endast valideras i

krigsliknande försök. En möjlighet till validering skulle dock kunna vara att

testa modellen mot faktiska fall (tex Persiskaviken eller Kosovo).
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POWERFLAX och ENKELFLAX
(Bifogad diskett)

POWERFLAX skall köras med:
- Windows-98
- Office-97 SR1
- Powersim 2.51 Constructor, version 4009.

ENKELFLAX kan köras med:
- Windows-98 eller NT 4
- Office-97 SR1 eller Office-97 SR2
- Powersim 2.51 Constructor, version 4009.
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Resultat efter simulering av luftvärnsrobotfallet

antal_plan 30 banantal 6 antal_xrb - antal_lvrb Var

gruppstl 4 reptid - P(träffbana) - P(träff_lvrb) Var

antal_arb 60 subdel - P(träffsub) - P(fuppt) Var

lastalt_arb 1 tungdel - intervall - P(senupp) Var

flygtid 1 klarkap 9 salva - P(kontakt) Var

P(träff)=P(träff_lvrb), P(upp)=P(fuppt), P(sen)=P(senupp), P(kon)=P(kontakt),

Ned plan=antalet nedskjutna plan.

Körning Antal P(träff) P(upp) P(sen) P(kon) Skjutna arb Ned
lvrb medel stdav plan

Lv.1 30 0,4 0,4 0,1 0,3 51,0 2,9 12
Lv.2 30 0,4 0,9 0,1 0,3 50,5 3,0 14
Lv.3 30 0,65 0,65 0,1 0,3 43,9 3,1 21
Lv.4 30 0,9 0,4 0,1 0,3 35,9 10,7 23
Lv.5 30 0,9 0,9 0,1 0,3 10,5 12,2 27
Lv.6 40 0,4 0,4 0,1 0,3 50,5 3,6 12
Lv.7 40 0,4 0,9 0,1 0,3 46,6 5,9 19
Lv.8 40 0,65 0,65 0,1 0,3 30,6 9,9 27
Lv.9 40 0,9 0,4 0,1 0,3 35,9 10,0 24
Lv.10 40 0,9 0,9 0,1 0,3 6,3 3,3 28
Lv.11 30 0,65 0,65 0,05 0,3 44,3 3,8 20
Lv.12 30 0,65 0,65 0,1 0,15 44,3 3,4 20
Lv.13 30 0,65 0,65 0,05 0,15 42,9 4,2 21
Lv.14 40 0,65 0,65 0,05 0,15 31,6 10,5 26
Lv.15 50 0,65 0,65 0,1 0,3 29,8 10,3 27
Lv.16 60 0,4 0,4 0,1 0,3 50,1 4,2 13
Lv.17 60 0,4 0,9 0,1 0,3 35,4 8,2 26
Lv.18 60 0,9 0,4 0,1 0,3 36,4 8,6 24
Lv.19 60 0,65 0,65 0,1 0,15 28,5 8,6 27
Lv.20 60 0,65 0,65 0,05 0,3 29,4 9,2 27
Lv.21 60 0,65 0,65 0,1 0,3 29,1 9,3 27
Lv.22 60 0,65 0,65 0,05 0,15 29,3 9,2 27
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Resultat efter simulering av kryssningsrobotfallet

Följande parametrar användes

antal_plan 30 banantal 6 antal_xrb Var antal_lvrb -

gruppstl 4 reptid Var P(träffbana) Var P(träff_lvrb) -

antal_arb 60 subdel Var P(träffsub) Var P(fuppt) -

lastalt_arb 1 tungdel Var intervall Var P(senupp) -

flygtid 2 klarkap 4,5 salva Var P(kontakt) -

P(träff)=P(träffbana), P(sub)=P(träffsub), Int=intervall, Rep=reptid,
sub=subdel, tung=tungdel, Förl plan=antalet plan som träffas i bas och förloras.

Skjutna arbKör Antal
xrb

P(träff) P(sub) Int salva Rep sub tung
medel stdav

Förl
plan

Xr1 30 0,5 0,5 1 6 3 4 1 34,0 20,9 25
Xr2 30 0,5 0,5 1 6 6 4 1 23,7 20,8 27
Xr3 30 0,5 0,5 6 6 3 4 1 43,8 6,8 23
Xr4 30 0,5 0,5 6 6 6 4 1 42,6 8,3 23
Xr5 30 0,5 0,8 1 6 3 4 1 13,4 19,2 29
Xr6 30 0,5 0,8 1 6 6 4 1 8,9 15,0 29
Xr7 30 0,5 0,8 6 6 3 4 1 33,2 10,8 28
Xr8 30 0,5 0,8 6 6 6 4 1 33,2 10,9 28
Xr9 30 0,8 0,5 1 6 3 4 1 7,7 13,0 30
Xr10 30 0,8 0,5 1 6 6 4 1 2,7 4,9 30
Xr11 30 0,8 0,5 6 6 3 4 1 34,7 10,8 27
Xr12 30 0,8 0,5 6 6 6 4 1 33,0 11,3 28
Xr13 30 0,8 0,8 1 6 3 4 1 1,4 6,2 30
Xr14 30 0,8 0,8 1 6 6 4 1 0,5 1,3 30
Xr15 30 0,8 0,8 6 3 6 4 1 18,7 6,0 30
Xr16 30 0,8 0,8 6 6 6 4 1 19,4 6,5 30
Xr17 45 0,5 0,5 1 6 6 4 1 11,2 9,9 29
Xr18 45 0,5 0,5 6 6 6 4 1 40,4 8,6 29
Xr19 45 0,5 0,8 1 6 6 4 1 4,1 3,9 30
Xr20 45 0,5 0,8 6 6 6 4 1 29,7 9,9 30
Xr21 45 0,8 0,5 1 6 6 4 1 2,6 2,7 30
Xr22 45 0,8 0,5 6 6 6 4 1 32,2 9,6 30
Xr23 45 0,8 0,8 6 3 6 4 1 19,3 6,5 30
Xr24 45 0,8 0,8 6 6 6 4 1 19,0 6,2 30
Xr25 45 0,5 0,5 1 3 6 4 1 16,7 13,4 29
Xr26 45 0,5 0,5 1 9 6 4 1 10,9 11,1 29
Xr27 45 0,5 0,5 6 3 6 4 1 50,0 3,9 29
Xr28 45 0,5 0,5 6 9 6 4 1 33,6 11,0 28
Xr29 30 0,5 0,5 1 3 6 4 1 25,7 21,3 26
Xr30 30 0,5 0,5 1 9 6 4 1 21,4 20,5 27
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Xr31 30 0,5 0,5 6 3 6 4 1 50,0 4,4 24
Xr32 30 0,5 0,5 6 9 6 4 1 41,0 12,5 24
Xr33 30 0,8 0,3 1 6 6 1 1 49,7 8,2 19
Xr34 30 0,8 0,3 1 12 6 1 1 51,2 2,6 19
Xr35 30 0,8 0,3 6 12 6 1 1 50,7 7,2 19
Xr36 45 0,8 0,3 1 6 6 1 1 42,0 15,0 22
Xr37 45 0,8 0,3 1 12 6 1 1 41,6 15,7 22
Xr38 45 0,8 0,3 6 12 6 1 1 40,0 15,8 24
Xr39 30 0,5 0,5 1 6 6 4 0 37,5 18,7 24
Xr40 30 0,5 0,8 1 6 6 4 0 17,2 20,9 28
Xr41 30 0,5 0,8 6 9 6 4 0 21,9 14,5 29
Xr42 45 0,5 0,5 1 6 6 4 0 18,8 17,4 28
Xr43 45 0,5 0,8 1 6 6 4 0 5,3 7,4 30
Xr44 45 0,5 0,8 6 9 6 4 0 19,1 10,6 30
Xr45 45 0,3 0,8 1 6 6 4 0 20,1 16,9 28
Xr46 30 0,8 0,3 6 9 6 1 1 47,8 10,4 20
Xr47 45 0,8 0,3 6 9 6 1 1 33,2 12,0 28

Resultat efter simulering av kombinationsfallet

Följande parametrar användes.
antal_plan 52 banantal Var antal_xrb Var antal_lvrb Var

gruppstl 4 reptid 5 P(träffbana) 0,6 P(träff_lvrb) Var

antal_arb Var subdel 4 P(träffsub) Var P(fuppt) Var

lastalt_arb 2 tungdel 0 intervall 1 P(senupp) 0,15

flygtid 1 klarkap Var salva Var P(kontakt) 0,25

Scenario A B C D E

antal_lvrb 64 48 32 16 0

antal_xrb 0 16 32 48 64

arb=antal_arb, ban=banantal, klar=klarkap, P(sb)=P(träffsub), P(lv)=P(träff_lvrb)
P(up)=P(fuppt), ned=nedskjutna plan, för=förlorade plan i bas.
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Scenario A

Kör arb ban klar salva P(sb) P(lv) P(up) Skjutna arb Plan
medel Stdav ned för

1 40 5 10 - - 0,65 0,6 25,4 6,6 10 -
2 40 5 10 - - 0,65 0,7 22,1 6,3 12 -
3 40 5 10 - - 0,75 0,6 23,0 6,9 11 -
4 40 5 10 - - 0,75 0,7 18,7 6,7 14 -
5 40 10 20 - - 0,65 0,6 24,1 7,0 11 -

6 40 10 20 - - 0,65 0,7 21,9 6,0 12 -

7 40 10 20 - - 0,75 0,6 21,3 7,6 12 -
8 40 10 20 - - 0,75 0,7 18,7 6,5 13 -
9 80 5 10 - - 0,65 0,6 47,8 9,4 21 -
10 80 5 10 - - 0,65 0,7 42,5 8,0 24 -
11 80 5 10 - - 0,75 0,6 43,3 9,7 24 -
12 80 5 10 - - 0,75 0,7 38,5 9,3 27 -
13 80 10 20 - - 0,65 0,6 49,3 10,2 20 -

14 80 10 20 - - 0,65 0,7 44,3 9,5 23 -

15 80 10 20 - - 0,75 0,6 44,4 10,9 22 -
16 80 10 20 - - 0,75 0,7 38,5 9,4 27 -

Scenario E

Kör arb ban klar salva P(sb) P(lv) P(up) Skjutna arb Plan
medel Stdav Ned för

1 40 5 10 8 0,2 - - 25,9 5,6 - 27
2 40 5 10 8 0,3 - - 22,7 5,8 - 38
3 40 10 20 16 0,2 - - 25,0 5,2 - 26
4 40 10 20 16 0,3 - - 22,2 5,1 - 37
5 80 5 10 8 0,2 - - 51,5 7,6 - 32
6 80 5 10 8 0,3 - - 42,9 6,5 - 45

7 80 10 20 16 0,2 - - 49,5 7,8 - 34
8 80 10 20 16 0,3 - - 43,8 7,2 - 44
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Scenario B

Kör arb ban klar salva P(sb) P(lv) P(up) Skjutna arb Plan
medel Stdav ned för

1 40 5 10 8 0,2 0,65 0,6 18,1 6,8 7 8

2 40 5 10 8 0,2 0,65 0,7 15,3 6,1 9 9
3 40 5 10 8 0,2 0,75 0,6 15,8 7,2 9 9
4 40 5 10 8 0,2 0,75 0,7 14,6 6,7 10 8
5 40 5 10 8 0,3 0,65 0,6 15,2 6,1 7 13
6 40 5 10 8 0,3 0,65 0,7 14,3 6,6 7 14
7 40 5 10 8 0,3 0,75 0,6 13,7 7,2 7 13
8 40 5 10 8 0,3 0,75 0,7 11,6 6,8 8 14

9 40 10 20 16 0,2 0,65 0,6 17,8 6,4 7 9

10 40 10 20 16 0,2 0,65 0,7 16,0 6,1 9 9
11 40 10 20 16 0,2 0,75 0,6 15,5 6,9 8 10
12 40 10 20 16 0,2 0,75 0,7 13,2 7,3 9 9
13 40 10 20 16 0,3 0,65 0,6 15,3 7,5 6 14
14 40 10 20 16 0,3 0,65 0,7 13,4 6,2 7 14
15 40 10 20 16 0,3 0,75 0,6 13,2 7,0 7 14
16 40 10 20 16 0,3 0,75 0,7 11,9 6,1 8 13

17 80 5 10 8 0,2 0,65 0,6 41,7 9,6 18 9

18 80 5 10 8 0,2 0,65 0,7 38,5 8,6 20 9
19 80 5 10 8 0,2 0,75 0,6 37,5 10,2 20 11
20 80 5 10 8 0,2 0,75 0,7 34,5 9,4 23 8
21 80 5 10 8 0,3 0,65 0,6 38,9 9,0 17 13
22 80 5 10 8 0,3 0,65 0,7 35,8 9,2 19 13
23 80 5 10 8 0,3 0,75 0,6 35,0 9,4 19 13
24 80 5 10 8 0,3 0,75 0,7 29,0 9,4 22 14

25 80 10 20 16 0,2 0,65 0,6 41,1 9,7 17 11
26 80 10 20 16 0,2 0,65 0,7 36,1 9,4 20 10
27 80 10 20 16 0,2 0,75 0,6 38,8 9,7 19 9
28 80 10 20 16 0,2 0,75 0,7 31,7 10,3 22 10
29 80 10 20 16 0,3 0,65 0,6 39,4 9,2 16 13
30 80 10 20 16 0,3 0,65 0,7 33,3 8,9 19 14
31 80 10 20 16 0,3 0,75 0,6 36,3 10,5 18 13

32 80 10 20 16 0,3 0,75 0,7 30,8 8,8 21 14
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Scenario C

Kör arb ban klar salva P(sb) P(lv) P(up) Skjutna arb Plan
medel Stdav ned för

1 40 5 10 8 0,2 0,65 0,6 16,0 6,8 6 17

2 40 5 10 8 0,2 0,65 0,7 13,2 6,2 8 18
3 40 5 10 8 0,2 0,75 0,6 14,6 6,2 8 16
4 40 5 10 8 0,2 0,75 0,7 12,1 5,7 9 17
5 40 5 10 8 0,3 0,65 0,6 13,9 6,1 6 23
6 40 5 10 8 0,3 0,65 0,7 12,6 5,7 6 23
7 40 5 10 8 0,3 0,75 0,6 12,1 6,5 7 24
8 40 5 10 8 0,3 0,75 0,7 11,7 6,5 7 22

9 40 10 20 16 0,2 0,65 0,6 15,2 6,0 7 16

10 40 10 20 16 0,2 0,65 0,7 15,0 5,8 7 17
11 40 10 20 16 0,2 0,75 0,6 14,6 6,9 7 17
12 40 10 20 16 0,2 0,75 0,7 10,8 6,5 9 18
13 40 10 20 16 0,3 0,65 0,6 13,6 6,0 6 23
14 40 10 20 16 0,3 0,65 0,7 11,9 5,9 6 24
15 40 10 20 16 0,3 0,75 0,6 11,8 5,0 7 24
16 40 10 20 16 0,3 0,75 0,7 10,1 5,8 8 23

17 80 5 10 8 0,2 0,65 0,6 35,8 9,6 15 18

18 80 5 10 8 0,2 0,65 0,7 33,2 10,0 18 17
19 80 5 10 8 0,2 0,75 0,6 34,6 9,9 17 17
20 80 5 10 8 0,2 0,75 0,7 28,2 9,8 19 19
21 80 5 10 8 0,3 0,65 0,6 31,6 9,4 13 25
22 80 5 10 8 0,3 0,65 0,7 27,1 9,9 15 26
23 80 5 10 8 0,3 0,75 0,6 27,6 10,6 14 27
24 80 5 10 8 0,3 0,75 0,7 23,9 9,2 16 26

25 80 10 20 16 0,2 0,65 0,6 33,2 9,6 16 18
26 80 10 20 16 0,2 0,65 0,7 31,2 10,8 16 21
27 80 10 20 16 0,2 0,75 0,6 31.4 9,8 17 19
28 80 10 20 16 0,2 0,75 0,7 27,7 9,0 20 18
29 80 10 20 16 0,3 0,65 0,6 30,3 10,9 12 26
30 80 10 20 16 0,3 0,65 0,7 27,2 9,2 14 28
31 80 10 20 16 0,3 0,75 0,6 26,0 9,6 14 27

32 80 10 20 16 0,3 0,75 0,7 23,5 9,3 16 27
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Scenario D

Kör arb ban klar salva P(sb) P(lv) P(up) Skjutna arb Plan
medel Stdav ned för

1 40 5 10 8 0,2 0,65 0,6 16,7 6,6 7 19

2 40 5 10 8 0,2 0,65 0,7 14,5 5,8 8 20
3 40 5 10 8 0,2 0,75 0,6 15,0 6,6 7 22
4 40 5 10 8 0,2 0,75 0,7 11,6 6,3 9 22
5 40 5 10 8 0,3 0,65 0,6 13,6 6,3 6 29
6 40 5 10 8 0,3 0,65 0,7 12,5 5,9 7 30
7 40 5 10 8 0,3 0,75 0,6 13,0 5,8 6 31
8 40 5 10 8 0,3 0,75 0,7 10,7 6,3 7 29

9 40 10 20 16 0,2 0,65 0,6 15,6 6,3 6 21

10 40 10 20 16 0,2 0,65 0,7 14,3 6,1 8 20
11 40 10 20 16 0,2 0,75 0,6 14,5 7,0 7 22
12 40 10 20 16 0,2 0,75 0,7 13,6 6,1 8 21
13 40 10 20 16 0,3 0,65 0,6 13,8 6,6 6 31
14 40 10 20 16 0,3 0,65 0,7 11,6 5,4 7 31
15 40 10 20 16 0,3 0,75 0,6 12,1 5,9 6 30
16 40 10 20 16 0,3 0,75 0,7 10,6 6,4 7 32

17 80 5 10 8 0,2 0,65 0,6 38,1 10,6 10 25

18 80 5 10 8 0,2 0,65 0,7 34,6 9,6 11 27
19 80 5 10 8 0,2 0,75 0,6 34,3 10,3 12 26
20 80 5 10 8 0,2 0,75 0,7 30,5 10,3 12 26
21 80 5 10 8 0,3 0,65 0,6 30,1 9,5 10 34
22 80 5 10 8 0,3 0,65 0,7 28,2 9,9 10 33
23 80 5 10 8 0,3 0,75 0,6 26,8 9,2 11 34
24 80 5 10 8 0,3 0,75 0,7 24,0 9,4 11 34

25 80 10 20 16 0,2 0,65 0,6 33,9 8,3 10 28
26 80 10 20 16 0,2 0,65 0,7 34,5 10,3 11 26
27 80 10 20 16 0,2 0,75 0,6 32,3 9,6 12 27
28 80 10 20 16 0,2 0,75 0,7 32,0 9,8 12 26
29 80 10 20 16 0,3 0,65 0,6 29,1 9,9 9 35
30 80 10 20 16 0,3 0,65 0,7 27,6 9,1 11 33
31 80 10 20 16 0,3 0,75 0,6 25,4 8,6 11 35

32 80 10 20 16 0,3 0,75 0,7 23,2 8,5 12 35
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Simulation of a future anti air warfare system at sea
-cruise missiles vs long range anti air missiles

Abstract
The development of anti air warfare systems (AAW) for naval forces, tend
to be more and more expensive. If AAW will get a more offensive roll in the
future, one must perhaps choose between a cruise missile system, or a long
range anti air missile system. A stochastic model has been developed. By
using this model, 23 625 different simulations have been executed with 189
different combinations of parameters. According to these simulations, a
naval force should be armed with both a cruise missile system and a long
range anti air missile system. The armament should consist of at least as
many cruise missile as long range anti air missiles.
Keywords: simulation, stochastic model, naval forces, AAW, cruise missile


