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Traditionella underrättelsefrågor vid val av sensorkombinationer
Syftet med uppsatsen är att teoretiskt avgöra om underrättelsefrågorna, de åtta s-en, tillsammans kan utgöra en grund
för val av sensorkombinationer. Frågorna skall svara mot den frågeställning beslutsfattaren ställer till
ledningsstödsystemet för att uppnå framtida förmågor. Uppsatsen har inledningsvis utvecklat tre av de förmågor som
projekt FoRMA redovisar i sin rapport, avseende FM framtida förmågor år 2010. Förmågorna är identifiering, att
verifiera före en insats och kunna bekräfta och dokumentera verkan av en insats. I uppsatsen behandlas endast
elektrooptiska och elektromagnetiska sensorer som utifrån sina egenskaper delas in i olika sensorklasser.
Sensorklasserna kopplas senare till underrättelsefrågorna. Vid analysen kopplas förmågorna, genom
underrättelsefrågorna, ihop med sensorklasserna. Denna koppling ger för valda förmågor, ett utfall i
sensorkombinationer som värderas. Resultatet visar att användandet av underrättelsefrågorna inte ger en entydig
sensorkombination, som svarar mot sökt förmåga. För att klarlägga vilken sensorkombination som är lämpligast
måste ytterligare information inhämtas om stridsfältsmiljön samt egenskaper hos målobjektet. Med hjälp av denna
ytterligare information, faller det ut en bästa sensorkombination. Den förmåga som är realiserbar till år 2010, av de
sensorkombinationer som värderades är: kunna bekräfta och dokumentera verkan av en insats
Nyckelord: underrättelsefrågor, spaningssystem, sensordatafusion, sensorkombinationer, förmågor
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I Sverige pågår en omfattande ominriktning av Försvarsmakten (FM). Det viktigaste skälet till

ominriktningen är det kalla krigets slut. Det ominriktade framtida försvaret skall kunna

hantera både gamla och nya hot. Detta skall göras av en försvarsmakt som är mindre i volym,

där tänkbara konflikter kan sträcka sig från en insats långt borta på en låg teknisk nivå till

stormaktsanfallet på svenskt territorium.

En minskad FM leder till en minskad utbildningsvolym av värnpliktiga. Det innebär att

många rutinmässiga arbetsuppgifter som idag utförs av värnpliktiga måste ersättas med ny

teknik. Detta i sin tur innebär att ett minskat försvar måste vara tekniskt mer kvalificerad för

att uppnå samma uthållighet som tidigare. En ökning av mängden tekniskt komplexa system

kräver även en ökning av tekniska specialister. I en minskad struktur, där resurserna blir mer

begränsade, krävs en ökad samordning av tillgängliga resurser för att få önskad effekt.

Exempel på önskad effekt kan vara att en militär insats sker vid rätt tidpunkt och plats samt

med adekvat insats1.

All tillgänglig tillståndsinformation om egna, allierade och motståndarens förband samt för en

given situation bedömda eller beräknade hot brukar benämnas "den gemensamma

lägesbilden".  För att angriparens resurser ska bli synliga krävs system av sensorer. Ett system

av sensorer kan möjliggöra en snabb identifiering av mål, vilket krävs för en snabb

insatsledning. Med en snabb identifieringsförmåga och insatsledning ökar möjligheterna för

att erhålla önskad effekt i målet genom att utvärdering av en insats och upprepade insatser

sker på kortare tid.

Sensorer som reagerar på en komplex omgivning ingår i dag i många tekniska system.

Dagligen stöter vi på flera sensorer i vår omgivning. De enklaste tänder belysningar och

öppnar dörrar eller ingår i rörelsedetekterande larmsystem. För att sensorerna skall upplevas

som trovärdiga, så skall de reagera vid kriterier som är likvärdiga med hur en "mänsklig

sensor" reagerat vid en motsvarande situation och inte ge falsklarm i tid och otid. Ett "system"

                                                

1 Söderqvist Olof, Berglund Erik (2001), FoRMA/PE Årsrapport 2000 - En visionsstudie om Försvarsmaktens
insatsfunktion. Stockholm
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som ofta ger falsklarm, förlorar på mycket kort tid sin trovärdighet2. För att sensorer skall

ersätta mänskliga operatörer inom t.ex. övervakning, målföljning och identifiering, krävs att

sensorsystemen blir mer kvalificerade och att olika sensorers egenskaper kan integreras på ett

intelligent sätt, populärt kallat sensordatafusion.

Ett fungerande sensorsystem, där samtliga tillgängliga sensorer bidrar med sin pusselbit till

lägesbilden genom sensordatafusion, kräver ett ledningsstödsystem och ett nätverk som

beslutsfattaren kan interagera med. Data från en sensor på till exempel en vapenbärande

plattform kan då spridas till andra enheter och där integreras till en så komplett lägesbild som

möjligt, så att en bättre underrättelseförmåga än en tänkt motståndare kan uppnås för en

beslutsfattare.

I en minskad krigsorganisation där antalet förband har minskat måste är kravet desto större på

adekvat information komma från ledningsstödsystemet. Genom att beslutsfattaren interagerar

med ledningsstödsystemet t.ex. genom att ställa frågor som systemet ger svar på, blir

informationen mer anpassad till beslutsfattarens behov och kravet på att komma innanför

angriparens beslutscykel kan uppnås. I det framtida ominriktade FM styrs beslutsfattarens

behov av de framtida förmågor som skall uppnås. I denna uppsats redovisas en metod som

kan tillämpas för att bestämma en lämplig sensorkombination mot en given framtida förmåga.

1.2 Problemformulering

Utred om de traditionella underrättelsefrågorna (de åtta s-en3) kan användas för att välja

sensorer i ett ledningsstödsystem. Går det att indela olika typer av sensorer i sensorklasser.

Värdera om utfallet av sensorklasserna är tillämpliga för beslutsfattning inom ramen för

markstrid och de förmågor (Identifiering, Verifiera före insats och BDA4) som skall uppnås

till år 2010.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att teoretiskt avgöra om underrättelsefrågorna, de åtta s-en,

tillsammans kan utgöra en grund för val av sensorkombinationer som svarar mot den

                                                

2 Sagan om pojken som vaktade får och ropade Vargen kommer! Ur Aisopos fabler.
3 Stund, Ställe, Slag, Styrka, Sysselsättning, Sagesman, Symbol, Sedan
4 BDA= Battle Damage Assessment. Här i betydelsen "Kunna bekräfta och verifiera verkan efter en insats."
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frågeställning beslutsfattaren ställer till ledningsstödsystemet för att lösa framtida förmågor.

För att finna lösningen på problemformuleringen avses att söka svar på följande

frågeställningar:

1. Hur kopplas underrättelsefrågor mot önskade förmågor?

2. Hur indela olika typer av sensorer i sensorklasser?

3. Vilka underrättelsefrågor kan användas för att urskilja lämplig sensorklass?

4. Värdera om utfallet av underrättelsefrågorna ger en sensorkombination som är realiserbar.

5. Om flera sensorkombinationer, vilken ytterligare information krävs för val av lämplig

kombination?

6. Finns det inom uppsatsens ram någon forskning som pekar på att det 2010 är möjligt med

sensordatafusion?

1.4 Avgränsningar och antaganden

Uppsatsens tidsperspektiv är från idag fram till år 2010. Anledningen till detta är att projekt

FoRMA redovisar ett antal önskvärda förmågor som bör vara uppfyllda vid den tidpunkten.

Vidare begränsas omfånget till att fokusera förmågorna identifiering, verifiera före insats och

bekräfta och dokumentera verkan av en insats (BDA). Att studera samtliga i FoRMA

redovisade förmågor skulle varit intressant men skulle inte inom problemformuleringen

tillföra någon ytterligare information. Av samma anledning studeras enbart markförbandens

förmåga inom den nya krigföringen5.

Ledningsstödsystemet antas finnas och nämns endast övergripande. En djupare analys av

ledningsstödsystemet hade varit en intressant uppgift eftersom ledningsstödsystemet är en

förutsättning för att realisera en interaktion med beslutsfattaren, men detta inryms inte i denna

uppsats. Vid beskrivningen av de olika sensorklasserna kommer en avgränsning att ske till

elektrooptiska och elektromagnetiska sensorer. Avgränsningen till dessa sensortyper syftar till

att öka tydligheten i uppsatsen, vilket gör analyser och diskussioner mer lättöverskådliga

längre fram.

                                                

5 Under Folk och Försvars konferens i Sälen 2001 fastslog ÖB om RMA att: " I Sverige kallar vi nu det  - den
nya krigföringen." http://www2.mil.se/index.php?c=news&id=1025. 2001-02-05.
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1.5 Metod

Inledningsvis i uppsatsen beskrivs de förmågor som projekt FoRMA redovisar. Vidare ges en

beskrivning av sensorn och dess egenskaper. Uppsatsen är därefter komparativ vid

värderingen av utfallet av sensorkombinationen.

Förändring efterhand

FOI, FMV
Rapporter, utbildningsunderlag från FOI

FörmågorDefinitioner
Begrepp

Kunskapsinhämtning

Underrättelsefrågor - sensorklass

Värdering förmågor  - sensorklass

Diskussion

Värdering

Sammanfattning och slutsatser om
sensorkombinationen är realiserbar
till år 2010

Grovstruktur

Sensorer

PROBLEMFORMULERING

Aktuella
projekt

Underrättelse
frågor

Figur 1 Metod för problemformulering, kunskapsinhämtning, värdering samt redovisning av resultat.

1.6 Källor

Uppsatsen bygger i huvudsak på rapporter från Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och

av Försvarsmakten beställda dokument. Bara öppna rapporter har använts. I fråga om framtida

förmågor har rapporter från pågående projekt använts som underlag. Samtal genomfört med

representant för FMV inom området multisensordatafusion stärker aktualitet och

tillförlitlighet på använda källor.
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1.7 Definitioner och begrepp

Sensordatafusion6 innebär att i realtid kombinera information från flera sensorer och

därigenom uppnå större robusthet, precision och överblick från system av sensorer. Det kan

enkelt uttryckt vara ett sätt att reducera datamängder utan att minska informationsinnehållet i

motsvarande grad. Sensordatafusion är under utveckling och mycket återstår att göra på

området, till exempel när det gäller fusion av data från sensorer med mycket olika karaktär -

avståndsinformation från en laser fusioneras med information från en infraröd bildalstrande

kamera.

1.8 Disposition

I kapitel 2 redovisas utdrag ur FoRMA-rapporter samt vilka förmågor som Försvarsmakten

förväntas uppnå år 2010. De tre förmågorna som uppsatsen avser att behandla lyfts här fram.

Dessa utgör sedan underlag för värdering mot sensorklasserna.

I kapitel 3 beskrivs hur underrättelsefrågor kan vara ett stöd för beslutsfattaren att interagera

mot ledningsstödsystemet. Detta leder till att de valda förmågorna från kapitel 2 kan kopplas

till underrättelsefrågorna. Kopplingen mellan underrättelsefrågorna och de tre valda

förmågorna sammanställs slutligen i en tabell.

I kapitel 4 beskrivs de sensortyper som ingår i denna uppsats, deras egenskaper samt styrka

och svagheter. Beroende på sensorernas unika egenskaper att inhämta data, indelas dessa i

olika sensorklasser. Dessa sensorklasser kopplas sedan till underrättelsefrågorna från kapitel

3.

I kapitel 5 beskrivs teknik från detektor i sensorer till att skapa bildalstrande system av

sensorer. Här presenteras styrande parametrar som påverkar prestanda hos ett spaningssystem.

I kapitel 6 beskrivs  aktuella forskningsprojekt som pågår inom sensordatafusionsområdet.

I kapitel 7 genomförs inledningsvis en värdering av olika sensorklasser, givna av kap 4, mot

de valda förmågorna Identifiering, Verifiering före insats och Bekräfta och dokumentera

verkan av en insats (BDA). Denna värdering resulterar i en eller flera möjliga

sensorkombinationer. För varje utfall av sensorkombination redovisas möjligheter och

                                                

6 Alm Irma (1998), Multisensorteknik och datafusion - ett FOA-perspektiv.
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begränsningar, vilket slutligen ger det bästa valet av sensorkombination för att lösa önskad

förmåga.

I kapitel 8 dras slutsatser och uppsatsens problemformulering och frågeställningar besvaras.

Slutligen förs en avslutande diskussion.
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2 Den nya krigföringen

Under våren och sommaren 1998 genomförde det amerikanska konsultföretaget SAIC, en

omfattande studie på uppdrag av den HKV. Studien, kom till stånd efter diskussioner mellan

SAIC och Försvarsmaktens strategiavdelning, kallas Dominant Battlespace Awareness for the

Swedish Armed Forces 2020. Det är en framtidsstudie som beskriver hur ett framtida svenskt

försvar, baserat på DBA7-konceptet, skulle kunna vara beskaffat. Studiens syfte var att

studera ett DBA-system för Sverige. DBA-systemet var utformad för att kunna upptäcka och

följa alla militärt relevanta operationer i Sveriges närområde, såväl på ytan som i luften och

under vattenytan. I samverkan med Försvarsmakten gjorde SAIC sedan en ansats att beskriva

de militära resurser som motståndaren förväntades besitta i de olika scenarierna.

2.1 Projekt FoRMA

Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) genomförde med hjälp av Försvarets Materielverk

(FMV) under år 2000 två övergripande studier inom RMA8-området på uppdrag av

Högkvarteret (HKV). Dessa genomfördes på FOI i form av två delprojekt - DBA

(situationsuppfattning) och DS9. Försvarsmaktsidé 2020 (FMI 2020) ligger nu som grund

inför fortsatta FoRMA/PE10 arbetet. Ur dokumenten framkommer ett nytt begrepp som är

"kollektivt försvar". Resonemanget bygger på att Sverige inte kommer att stå ensamt om det

blir angripet, utan svenska försvarets förmåga kommer att förstärkas genom en kollektiv

alliansmedverkan. FM skall även kunna verka interoperabelt och internationellt i än större

omfattning. Internationella insatser kommer få en stor spännvidd, från humanitära till

fredsframtvingande insatser.

FM behöver en förmåga och hög teknisk nivå för att snabbt kunna möta hot från en jämbördig

motståndares aktiva som passiva system. FM skall ha en förmåga att kunna möta motståndare

som genomför en tekniskt lägre och okonventionell form av krigföring. FM nya organisation

måste kunna, ur ett tekniskt perspektiv, möta både asymmetrisk och traditionell krigföring.

                                                

7 DBA =  Dominant Battlespace Awareness,  Situationsuppfattning.
8 RMA = Revolution in Military Affairs, ny grund för försvarsmaktens utformning, den nya krigföringen.
9 DS = Decision Superiority, beslutsöverläge
10 PE = Precision Engagement, rätt insats. Alvå Peter, Lägesrapport FoRMA, 2000-09-04, FOA (2000)
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I det framtida perspektivet bedöms en större del av civilbefolkningen bo i anslutning till och i

stora städer. De senaste konflikterna i Europa visar tydligt trenden att strid i urbaniserad miljö

blir vanligare vilket medför att striden blir tätare och mer svåröverskådlig. Strid i urbaniserad

miljö kräver en god uppfattning om läget på egna och fientliga enheter. Detta gör att specifika

system måste utvecklas främst avseende behov av nätverks- och kommunikationslösningar,

sensorer och underrättelser, kontroll av egna förband, soldater och resurser. System behövs

för rätt insats och för att eliminera civilt lidande och skador på byggnader, collateral damage

samt minska egna förluster, blue on blue.

2.2 Framtida förmågor

Enligt rapporten FoRMA/PE11 bygger framtidens förmågor på att snabbare nå resultat med

mindre resurser och små förluster. Detta innebär att vid insatser med militära styrkor kommer

det att ställas kravet att våld endast nyttjas på ett anpassat sätt och med minimala skador på

civila människor eller byggnader. Andra krav som ställs är förmågan att samverka med andra

enheter nationellt som internationellt. Detta täcker även in den rent tekniska samverkan som

är nödvändig för att kunna uppdatera system och utbyta information.

I Tabell 1 nedan redovisas ett begränsat utdrag12 från en sammanställning på önskvärda

förmågor som FM behöver för att lösa de krav som "den nya krigföringen" kommer att ställa.

Tabellen har av författaren kompletterats med en anmärkningskolumn.

                                                

11 Söderqvist Olof, Berglund Erik (2001), FoRMA/PE Årsrapport 2000 - En visionsstudie  om Försvarsmaktens

insatsfunktion. Stockholm

12 Alvå Peter (2000), Lägesrapport FoRMA, 2000-09-04, FOA s. 53.
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Tabell 1 Förmåga/egenskaper som krävs för den nya krigföringen 2010. (Alvå Peter, Lägesrapport FoRMA,

2000-09-04, FOA s. 53.)

Exempel på
förmåga/egenskap

Kommentar Anmärkning

Igenkänningsförmåga Förmåga att erhålla positiv bekräftelse
på olika objekts identitet. Ej tillräckligt
med militärt/ ej militärt.

Igenkänning korrelerar
inte med kommentaren
varför författaren
fortsättningsvis väljer att
använda begreppet
identifieringsförmåga.

Förmåga att selektera mål Förmåga att identifiera och bekämpa
"rätt mål" utan att någonting annat
drabbas av sidoeffekter.

Precision Förmåga att bekämpa det mål som
avses med tillräcklig precision i rum, tid
och verkan.

Att verifiera före bekämpning Förmåga att på ett sent stadium
kontrollera att det verkligen är rätt mål
som blir bekämpat.

Författaren kommer
fortsättningsvis att ersätta
bekämpning med insats.

Kunna bekräfta och
dokumentera verkan av en
insats.

Viktigt för beslut om fortsatta insatser

Förmåga till Interoperabilitet;
Joint & combined; NATO m.fl.

Förutsättning för samverkan mellan
nationer och försvarsgrenar, dvs teknik
och/eller mjukvara bygger på en
internationell vedertagen standard.

2.3 Sammanfattning

Projekt FoRMA redovisar ett antal förmågor, enligt Tabell 1, som morgondagens

försvarsmakt skall uppfylla. Författaren har valt att fortsättningsvis i denna uppsats använda

begreppet identifiering, istället för igenkänning eftersom det bättre korrelerar med källans

kommentar. Vidare väljer författaren att ersätta ordet bekämpning med insats istället i

förmågan "att verifiera före bekämpning". Eftersom målet är ju inte bekämpat förrän insatsen

har bekräftats. Därför kommer denna uppsats fortsättningsvis behandla de tre förmågorna

Identifiering, Verifiera före insats och Kunna bekräfta och dokumentera verkan av en insats.
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Dessa har utvecklats ytterligare nedan och definitionerna kommer att användas

fortsättningsvis i uppsatsen.

Identifiering innebär förmåga att erhålla bekräftelse på olika objekts identitet. Med objekt

menas markbundet föremål eller en person som ska identifieras och eventuellt nedkämpas

(finns tillgängligt i hotbibliotek). Med identitet menas förutom att det skall kunna klassas som

eget eller fientligt objekt (stridsvagn, lastbil, civil buss etc.), skall typ inom en klass samt

nationalitet kunna urskiljas (t.ex stridsvagn typ T-80). Identifieringsförmågan skall finnas

tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Att verifiera före insats innebär förmåga att vid kontroll erhålla positiv bekräftelse på olika

objekts identitet innan insats och att det verkligen är rätt mål (det målföljda) som avses

bekämpas. Kravet är tidkritiskt då vapenbärarens fart och avstånd till målet är styrande för

denna förmåga. Vapeninsatsen skall kunna avbrytas om "fel mål" har identifierats. Funktionen

verifieringsförmåga kan vara integrerad i målsökaren eller i sensorer på stridsfältet som

övervakar eller kontinuerligt ger måldata via ledningsstödsystemet till vapenbäraren, tills

objektet/målet har träffats.

Kunna bekräfta och dokumentera verkan av en insats innebär krav på att kunna

skillnadsdetektera i målområdet. För detta krävs information om hur stridsfältet ser ut under

och efter en vapeninsats. Detta ställer sannolikt krav på att kunna lagra information från

tidpunkt för klassning och identifiering, tills målet är bekämpat. Och krav på att kunna

identifiera och följa flera olika objekt i målområdet. Ett stort faktaunderlag om aktuella

objekts identitet i målområdet kan minimera sannolikheten för fel och öka trovärdigheten på

resultatet av genomförd insats. Resultatet av genomförd insats är viktig för beslut om

eventuell förnyad sådan.

Dessa tre förmågor beskrivna ovan kommer vidare att behandlas inom uppsatsens ram.
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3 Den gemensamma lägesbilden, GLS

Enligt FoRMA utredningen kommer striden i framtiden att föras i avgränsade men inte

nödvändigtvis sammanhängande områden över hela det berörda territoriet. Varje stridsenhet

måste då kunna ges en bild av stridsläget som är förenlig med alla andra enheters.

Målbekämpning skall kunna överlåtas från en styrka till en annan under pågående

stridsförlopp. Ett starkt behov kommer att finnas av system som medger att läget på marken

kan detaljföljas och distribueras till de stridande enheterna - ett motsvarande sätt som idag

sker i luften och till sjöss. Därmed skapas förutsättningar för att koppla samman hittills

separata ledningssystem som utvecklats för att betjäna olika delar av organisationen med

varandra, och därmed uppnå förmåga till integrerade operationer, där mark-, sjö- och

luftstridskrafter deltar i nära samverkan. Denna vision brukar kallas den gemensamma

lägesbilden (GLS). Den gemensamma lägesbilden är en metafor som innebär att man

disponerar all insamlingsbar tillståndsinformation om egna, allierade och motståndarens

förband. Dessutom i en given situation bedömda eller beräknade hot. Begreppet omfattar även

en miljöbeskrivning, väderinformation och demografisk information för berörda områden.

Ett spaningssystem13 skall så bra som möjligt kunna fastställa vad det ser, var det äger rum

och när det sker. Huvudsyftet med ett spaningssystem är att ge ett tillförlitligt beslutsunderlag

(att samla in, analysera, bearbeta och presentera relevant information för en slutanvändare).

Motivet för att utveckla sådana system är att ge den egna sidan ett informationsövertag med

syftet att kunna ta snabbare och mer korrekta beslut och därmed hamna innanför

motståndarens beslutscykel, se Figur 2. För att kunna realisera denna vision om GLS är det

viktigt att det finns en återkoppling mellan slutanvändare och spaningssystem. Det kan

innebära att användaren ger instruktioner om att han vill ha ytterligare information från

systemet eller mer detaljerad sådan. Varje slutanvändare har sina behov av information för att

få tillräckligt med underlag för sina beslut.

                                                

13 här i betydelsen; spaningssystem bestående av en/flera sensorer för att lösa en given uppgift eller upprätthålla
viss förmåga.
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Figur 2 Beslutscykeln ur FOA tidningen nr 4, okt 1999.

3.1 Informationshämtning, vad behöver beslutsfattaren?

Vad är det då för information som beslutsfattaren söker? En utredning14 visar att olika

kriterier bestämmer vilken information beslutsfattaren behöver. Kriterierna som bestämmer

detta är:

• Beslutfattarens förmåga att strukturera en komplex miljö utifrån en modell,

• hans erfarenhet,

• organisationens förmåga att ge aggregerad information,

• graden av förberedelser som finns,

• graden av gemensam situationsuppfattning och gemensam förståelse i organisationen, och

• graden av stöd från informationssystemet.

Utifrån dessa kriterier måste beslutsfattaren ange vilka hot som skall prioriteras. På grundval

av de hot som har prioriterats bör en värdering ske av vilka spaningsuppdrag som bäst ökar

kunskapen om hoten. På frågan om beslutsfattaren behöver all tillgänglig information är

svaret ett entydigt NEJ! Skälet till detta är att beslutsfattaren inte skall konfronteras med mer

eller annan information än den efterfrågade15. Beslutsfattaren riskerar annars att få tillgång till

                                                

14 Lindberg Martin (2000), Kriterier som styr presentation av information för en stridsledare, FHS.
15 Jungert Erland, Letalick Dietmar (2000), Informationssystem för måligenkänning - analys av behov och
problemställningar. Linköping,
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för mycket information som leder till ökad stress och därmed en ökad risk för att felaktiga

beslut fattas i kritiska lägen16.

Informationen som behövs för ett visst uppdrag kan delas in i tre faser17 planeringsfasen,

utförandefasen och bevakningsfasen. Under den första fasen, Planeringsfasen, behövs

information om omgivande terräng, fiendens gruppering/positioner samt om eventuella

förändringar har skett i området. Med kunskap om de enheter som finns i området identifierar

man vilka hot dessa enheter kan utgöra. Vid Utförandefasen finns ett informationsbehov i

nära realtid 18 för att lösa den aktuella striden. Huvudsyftet är att informera om fientliga

förband i det direkta närområdet. Bevakningsfasen är den avslutande fasen när förbandet till

exempel nått sitt mål och har för avsikt att kvarstanna under en kortare eller längre tid. Härvid

krävs information om förändringar i omgivningen det vill säga om fienden framrycker mot

aktuella platser som försvaras.

3.2 Underrättelsefrågor

Ett naturligt sätt för beslutsfattaren att få informationsstöd från ledningsstödsystemet19 borde

vara via frågor, och inte ohämmat informationsflöde, som vidarebefordras från

spaningssystemen. Relevanta frågor till spaningssystemen skulle kunna vara att använda de

åtta s-en, vilka är centrala vid underrättelserapportering, stund, ställe, slag, styrka,

sysselsättning, sagesman, symbol och sedan20. Nedan följer en kortfattad vidareutveckling av

dessa begrepp.

Genom att spaningssystemet detekterar ett objekt kan en tidstämpel på objektet fås och

därigenom presenteras tidpunkten stund. Ställe kan fås av spaningssystemet genom riktning

och aktivt avståndsmätning. Efter identifiering av ett objekt kan slag verifieras. Styrka av

objektet kan beräknas genom att räkna antalet slag efterhand som de registreras av

spaningssystemet.

                                                

16 Larsson Gerry, Ledarskap och stress
17 Jungert Erland, Letalick Dietmar (2000), Informationssystem för måligenkänning - analys av behov och
problemställningar
18 Realtid = begreppet realtid är mångfacetterat. Här i betydelsen att informationen överförs snabbare än 300ms
från källa till operatör.
19 Fjällström P-O, Neider G, Persson M, Risch T och Svensson P (2000), Arkitekturprinciper för
informationsöverlägsenhet i framtidens ledningsstödsystem. Linköping.
20 Försvarsmaktens Underrättelsehandbok Del 1 , 1998 s.37
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Sysselsättning, beskriver vilken typ av verksamhet som bedrivs. Symbol, ger kännetecken

exempelvis ett nummer på ett flygplan. Sedan, ger information om vidtagna åtgärder m h t

händelsen. Sysselsättning, symbol och sedan kräver alla en mer omfattande analys och är

därför inte relevanta att användas som direkta frågor mot ett spaningssystem. Därför kommer

de inte att behandlas ytterligare i denna uppsats.

Sagesman ger information om vilken eller vilka sensorer som lämnat uppgiften. Denna

information kan utnyttjas för att bearbeta och koppla sensorns speciella egenskaper och dess

data.

Genom att utnyttja spaningssystemets möjligheter att jämföra information från en och samma

plats men med tid separation kan en ny underrättelsefråga utvecklas - skillnadsdetektering.

Ytterligare en ny underrättelsefråga som är relevant är då man söker speciella terrängobjekt

som t.ex. broar eller diken. Dessa objekt kan upptäckas genom att använda speciell

filtertekniker vid behandling av digital bildinformation21. En sammanställning på redovisade

och utvecklade underrättelsefrågor lämpliga att ställa till ett spaningssystem ges i Tabell 2.

Genom att utnyttja redovisade underrättelsefrågor kan en beslutsfattare nu utöka sin

informationsinhämtning från spaningssystemet genom att kombinera underrättelsefrågor.

Exempel på frågor till spaningssystemet kan vara:

• Är bron över älven sprängd? (skillnadsdetektering)

• Finns det några diken som är bredare an 4 meter? (stund, ställe, speciella

terrängobjekt)

• Har det passerat något stridsfordon genom bevakningsområdet? (stund, ställe, slag)

                                                

21 Karlsson Mikael, Lauberts Andris (2000), Användning av datafusion vid klassifiering av markmål, en
inledande studie, Linköping
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Tabell 2 Sammanställning på utvecklade underrättelsefrågor.

Underrättelsefrågor Förslag till lösning Anmärkning

Stund Tidpunkt för detektering av objekt
presenteras

Noggrann tidsangivelse underlättar
senare korrelering av olika
sensordata. GPS-tid

Ställe Ur sensordata erhålls avstånd och
riktning till objektet från sensorn

Sensor måste kunna mäta avstånd
och/eller ge riktning till objektet

Slag Klassificering av objekt. Syftar till
identifiering av mål

Identifiering av mål kan göras med
hjälp av flera sensorer.

Styrka Antal objekt räknas efter hand de
klassats av sensorsystemet eller
ledningsstödsystemet

N x Slag

Sagesman Vilken sensor i spaningssystemet
som detekterade objektet.

Antalet tillgängliga sensor varierar i
både tid och rum.

Skillnadsdetektering Algoritm för att subtrahera två
digitala bilder och visa skillnaderna
mellan två digitala bilder.

Bygger på 2D-korrelation22

Speciella terrängobjekt Filterteknik för att söka efter
strukturer i digital bildinformation

Bygger på 2D-korrelation, upptäcka
diken > X m breda

3.3 Koppling mellan förmågor och underrättelsefrågor

I kapitel 2 redovisades tre förmågor som Försvarsmakten skall ha uppnått år 2010

identifiering, verifiera före insats och kunna bekräfta och dokumentera verkan efter en insats.

Genom att identifiera vilka underrättelsefrågor som är relevanta för att lösa en specifik

förmåga framgår kopplingen mellan underrättelsefrågor och önskad förmåga.

För att erhålla Identifiering krävs två underrättelsefrågor, nämligen slag och styrka. Slag är

nödvändig för att klassificera ett objekt. Kopplat till den frågan är styrka som ges av antal

slag.

Verifiera före insats kräver även den slag. Klassificering av ett objekt är nödvändig för att

kunna identifiera och säkerställa att rätt objekt kommer att bekämpas.

                                                

22 Berglund Lars (2000), Passiv optronisk målföljning, Linköping
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Kunna bekräfta och dokumentera verkan efter en insats ställer förutom krav på slag även krav

på skillnadsdetektering. Klassificering av ett objekt är nödvändig för att klarlägga om det är

utslaget. Bekräftelsen tydliggörs av en skillnadsdetektering när informationen från två

tidpunkter jämförs. I Tabell 3 redovisas alternativavskiljande kopplingarna mellan

underrättelsefrågorna och önskad förmåga. Resultatet av kopplingen mellan

underrättelsefrågor och förmåga kommer vidare att behandlas i kapitel 6.

Tabell 3 Kopplingen mellan framtida förmågor och utvecklade underrättelsefrågor (Und-fråga).

Förmågor

Und-fråga

Identifiering Verifiera före
insats

Kunna bekräfta och
dokumentera verkan
efter en insats

Stund

Ställe

Slag x x x

Styrka x

Sagesman

Skillnads-
detektering

x

Speciella
terrängobjekt
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4 Sensorer - möjligheter och begränsningar

"It all starts with sensors"
okänd

Under det senaste decenniet har det skett en omfattande utveckling av sensorer militärt men

framför allt kommersiellt. Under Gulf-kriget användes termiska sensorer (värmekameror)

främst av stridande markförband och flygstridskrafter hos koalisationen. De "ägde den mörka

delen av dygnet" och detta bidrog till en snabb seger mot Irak. Hos de allierade inom NATO

ingår mörkerkapacitet idag som standard i de flesta avancerade militära systemen. Ökade

kommersiella satsningar inom sensorområdet har inneburit att tekniken blivit billigare och

mer lättillgänglig. Vem äger inte ett skymningsrelä23 eller har påverkat en automatisk

dörröppnare?

4.1 Sensor - a sensing element

Vad är en sensor?

I svenska språket används ett flertal begrepp med liknande betydelse. Dessa är:

sensor, detektor och givare.

Ur Nationalencyklopedin24 kan följande läsas om begreppen:

sensor

kommer från troligen från engelskan - sensing. Givare är den svenska benämningen på sensor.

En anordning som känner av… ändringen av en fysikalisk storhet som tryck, temperatur,

flödeshastighet eller pH-värde eller intensiteten för ljus, ljud eller radiovågor och omvandlar

informationen till en form som lämpar sig för ett datainsamlande system…

                                                

23 skymningsrelä = sensor som automatiskt tänder belysningen då det mörknar ute.
24 Nationalencyklopedin (2001-03-14)
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detektor

system eller apparat som används för att påvisa och lokalisera närvaron av ett ämne, en

process i naturen, en fysikalisk egenskap (till exempel tryck, temperatur eller fuktighet) i det

omgivande mediet, elektriska eller magnetiska fält, tyngdkraftsfält, elektromagnetisk strålning

eller partikelstrålning.

I uppsatsen kommer båda begreppen, sensor och detektor, att användas. Begreppet detektor

kommer att beskrivas som delmängden av en sensor, många detektorer bildar tillsammans en

sensor.

4.2 Sensorer för militära tillämpningar

Det pågår en ständig utveckling avseende vad en sensor kan detektera. Ett ökat intresse finns

för att använda sensorer som mäter ljud och vibrationer, och sensorer som känner av kemiska

ämnen i luft. Ljud- och vibrationsmätning kan användas för att registrera fordonsrörelser och

detonationer. Mätning av kemiska ämnen i luft kan användas för att varna för brandfarliga

och/eller giftiga ämnen för människor och djur. Utvecklingen har dock kommit längst inom

det elektromagnetiska och elektrooptiska området varför sensorer inom dessa två områden

kommer att behandlas i denna uppsats.

4.2.1 Elektromagnetiska sensorer (EM)

Aktiv EM, radar

En radar sänder ut en känd signal som sedan reflekteras av målet. En del av den reflekterade

signalen uppfattas av radarns mottagare. Genom att mäta tiden mellan utsänd och mottagen

signal kan avståndet till målet beräknas kontinuerligt. Målets relativa hastighet ges av

frekvensskillnaden mellan utsänd och mottagen frekvens så kallad dopplereffekt. Denna

egenskap är fördelaktig då undertryckning av markklotter25 är önskvärd, genom att

egenskapen urskiljer rörliga objekt mot en stillastående bakgrund. Riktning ges av mekanisk

vinkel eller genom detektering i olika lobvinklar. Radar har en begränsad förmåga att avbilda

formen hos målet. Detta beror på aperturens (antennens) storlek i förhållande till våglängden.

Ju kortare våglängden är desto högre upplösning för en given antennstorlek. En utveckling av

SAR (Syntetisk AperturRadar) och ISAR (Inverse SAR) utnyttjar plattformens respektive
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målets rörelse för att förbättra radarns förmåga att avbilda målet med hög upplösning i såväl

vinkel och avstånd. Den förbättrade upplösningen parallellt med plattfo rmens rörelseriktning

erhålls genom integration under en viss flygsträcka, den syntetiska aperturen, av alla

registrerade koherenta radardata från samma avstånd. ISAR används vid inriktad spaning mot

och följning av stora långsamma mål, där erforderlig mättid kan erhållas. ISAR kan då

utnyttjas för klassificering av objekt genom att spana mot detta under en längre tid (flera

sekunder) och registrera deras interna rörelser.

Passiv EM, signalspaning (SIS)

Signalspaning (SIS) är passiv mätning av radar/radio för riktnings- och lägesbestämning samt

klassificering26 av emittrar. De egenskaper som kan mätas hos signalerna är amplitud,

frekvens, utbredningsriktning och polarisation.

Utbredningsriktningen till signalen bestäms med hjälp av en gruppantenn. För bra värden på

riktningsbestämning (någon grad i upplösning), krävs att gruppantennerna är anpassade till

aktuellt frekvensområde och för godtagbar27 geografisk lägesbestämning av emittern, krävs en

mätbas med två eller tre gruppantenner.

För att lyckas med ovanstående, krävs en ändamålsenlig mottagare som har en stor momentan

bandbredd, vilket gör det möjligt att snabbt beskriva det frekvensmässiga innehållet i det

valda frekvensområdet som utspanas.

Atmosfärens inverkan på elektromagnetiska sensorer

Atmosfären påverkar elektromagnetisk strålning på olika sätt. Gaser som finns i luften har

egenskaper som påverkar elektromagnetisk strålning. Syre har ett brett absorptionsband runt

60 GHz. Vattenånga däremot absorberar nära 22 GHz28.  Elektromagnetisk strålning från ett

radarsystem som arbetar vid frekvenser under 10 GHz påverkas endast marginellt på avstånd

med fri optisk sikt. Atmosfären kan vid anomali ge en radar bättre räckvidd än vad den borde.

                                                                                                                                                        

25 se ordlista sidan 52
26 Andersson Börje, Bergdahl Hans…(2001). Signalspaningsteknik., Linköping
27 Här ; målet bekämpningsbart med artilleri cirka 100 x 100m.
28 Asp Börje (2000), Vågutbredning över mark och hav, Linköping s. 34
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Detta beror på att aktuell luftfuktighet och olika temperaturskikt i luften ger olika

brytningsindex och därmed ge räckvidder bortom horisonten.

Sammanfattning elektromagnetiska sensorer

Signalspaning innebär passiv mätning, riktnings- och lägesbestämning samt klassificering29

av emittrar. Vidare mäts amplitud, frekvens och polarisation. Atmosfären kan vid anomali ge

elektromagnetisk strålning bättre räckvidd som bland annat beror på luftfuktigheten.

Atmosfären påverkar inte frekvenser under 10 GHz i någon större omfattning på avstånd med

fri optisk sikt. Radar har förmåga att kontinuerligt mäta avstånd till målet. Markklotter

undertrycker radar med hjälp av dopplereffekten. SAR förbättrar radarns förmåga att avbilda

målet med hög upplösning i såväl vinkel och avstånd mot långsamma mål.

4.2.1 Elektrooptiska sensorer (EO)

Aktiv EO, laser

Bland aktiva laserradarsystem finns laseravståndsmätare och bildalstrande system.

Laseravståndsmätare fungerar likt en radar som mäter avståndet. Laserns speciella egenskap

att skicka ut koherent strålning möjliggör att den kan användas för spaning och målutpekning,

följning, samt som hjälp vid klassificering och identifiering av objekt. Laser kan upptäcka och

följa ett flertal mål samtidigt, även om de ligger mycket nära varandra. Eftersom

öppningsvinkelnθ   för en given våglängd λ  är omvänt proportionell mot aperturdiametern D.

(Exempel NdYag-laser har våglängden 1,06µm, med en aperturdiametern som är 2 mm, ger

en öppningsvinkel av lasern på ca 0,5 mrad. Vilket innebär att laserstrålen kommer bilda en

cirkelformad punkt med 5 cm diameter på 1000m avstånd). Sammantaget ger lasern

information om målets geometri, riktning, hastighet och så små rörelser som vibrationer.

Utvecklade lasersystem skulle kunna ges automatiska måligenkänningsegenskaper, ATR,

samtidigt som den kan göras robust mot interferenser och aktiv störning.

Passiv EO, IR
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Alla föremål, människor som fordon, utstrålar energi enligt Stefan-Boltzmanns lag30. Ett

objekt strålar generellt i alla våglängder. Vid rumstemperatur ligger den maximala strålningen

på 10 µm. När temperaturen ökar förskjuts strålningsmaximum mot kortare våglängder och är

4 µm vid 750 K. Ju hetare objektet är desto mer och kortvågigare strålning emitteras

(utstrålas). Genom att kunna detektera strålning i dessa våglängdsband, erhålls förmåga att

upptäcka objekt även under den mörka delen av dygnet.

Enkla passiva EO som registrerar ett objekts värmeutstrålning, kan vara av typen

punktmålsavkännande eller bildalstrande. Den bildalstrande förmågan hos EO utvecklas

ständigt och innebär förmåga att kunna erhålla geometriska data på objektet. Den information

som erhålls från passiva system är förutom bildinformation också objektets riktning relaterad

till sensorpla ttans läge. Vidare kan signalstyrkan registreras. För att mäta avstånd kan Johnson

kriteriet31 utnyttjas eller en mätbas upprättas med flera sensorer, där avståndet beräknas med

trigonometri. Passiva sensorer inom det elektromagnetiska området avslöjar sig inte för

omgivningen genom emitterad32 strålning. Emellertid kan vissa typer av yttre sensororgan

som linser och antenner tjäna som goda reflektorer för infallande strålning och därför avslöja

sensorplattformens läge så kallad Retroreflex ("Kattögereflex").

Atmosfärens inverkan på elektrooptiska sensorer

Atmosfären påverkar elektrooptisk strålning på olika sätt. Det optiska våglängdsområdet

brukar delas in i delområden, band, på följande sätt, se Tabell 4.

Tabell 4 Optiska våglängdsområdet delas in i fyra delområden. UV, VIS, NIR och TIR. (Berglund Lars,

Introduktion till Robusta Optroniksystem, s 2)

                                                                                                                                                        

29 Andersson Börje, Bergdahl Hans…(2001). Signalspaningsteknik., Linköping
30 Stefan-Boltzmanns lag, anger hur den från en svartkropp utstrålade energin (E) beror av den absoluta
temperaturen (T). Josef Stefan fann empiriskt att energin var proportionell mot fjärde potensen av temperaturen,
vilket Ludwig Boltzmann kunde visa teoretiskt 1884. Detta kallas nu Stefan-Boltzmanns lag,
Nationalencyklopedin (2001-03-14)
31 se ordlista sidan 52
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Delområde Våglängd

UV, UltraVioletta området: ? <400 nm

VIS, VISuella (synliga): 400 < ? < 700 nm

NIR, Nära InfraRöda 0,7 < ? < 3µm

TIR, Termiska IR: 3 < ? < 14 µm

Transmissionen i det optiska området varierar starkt med våglängden. För vissa våglängder,

sk absorptionsband, är transmissionen mycket låg. Orsaken till detta är att gaserna ozon (O3)

syre (O2) och koldioxid (CO2) absorberar energi i just de våglängdsområdena. Av denna

anledning är för militära tillämpningar de mest intressanta våglängdsbanden (inom IR-bandet)

1.5-3 µm, 3-5 µm och i någon mån även 8-12 µm. Figur 3 visar hur ett transmissionsspektrum

för våglängdsområdet 0.2 - 20 µm ser ut uppmätt i normal atmosfär över en 1 km lång

sträcka. Avståndsmätning med EO är begränsad eftersom atmosfären påverkar strålningen på

flera olika sätt, vilka redovisas kort i Tabell 5.

Figur 3. Atmosfärstransmission som funktion av våglängd inom optiska området, mörka området dämpar

signalen, ljusa medger transmission. (Berglund Lars, Introduktion till Robusta Optroniksystem)

                                                                                                                                                        

32 emitterar= utstrålar
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Tabell 5 Fyra typer av parametrar som genom atmosfären har inverkan på optiska system. Ur Berglund Lars,

Introduktion till Robusta Optroniksystem, 1999.

Parameter Inverkan på optiska system som beror på atmosfären

Spridning mot molekyler och aerosolpartiklar orsakar dämpning, vilket innebär att effekten i en
stråle minskar med ökande avstånd. Kontrasten blir sämre vid observation av ett
objekt eftersom strålen sprids.

Absorption i gaser, som innebär att strålningens energi "sugs upp" av molekylerna och höjer
deras energi vilket orsaker dämpning.

Emission från gaser ger bakgrundsstrålning. Gas som absorberar vid en viss våglängd
utstrålar bra i samma våglängd.

Turbulens brytningseffekter pga. temperaturen. Jmf "dallrande luft" ovanför varm asfalt. Detta
ger skärpereduktion i t.ex en bildsensor.

Sammanfattning EO sensorer

Enkla passiva EO kan vara av typen punktmålsavkännande eller bildalstrande. De har

förmåga att detektera objekt även under den mörka delen av dygnet. Dock har signalstyrkan

från objektet begränsat värde vid avståndsmätning, eftersom prestanda och räckvidd för

passiva optiska system beror på atmosfärparametrar.

Aktiv EO som laser, möjliggör målutpekning, följning, samt som hjälp vid klassificering och

identifiering av objekt. Den ger noggrann riktning och avstånd till objektet.

Det visuella området brukar traditionellt användas för att uppskatta atmosfärens påverkan på

optiska sensorsystem. Dimma och dis ger vanligtvis kortare räckvidd inom visuella området.

4.2 Sammanfattande slutsatser, sensorklasser för militära tillämpningar

Utifrån sensorers egenskaper att exempelvis mäta avstånd, riktning och temperatur kan man

indela deras egenskaper i fyra klasser33, sk sensorklasser. Denna indelning passar för militära

tillämpningar och visas i Tabell 6 nedan för de sensortyper beskrivna ovan.

                                                

33 Alm Irma (1998), Multisensorteknik och datafusion - ett FOA-perspektiv . Linköping
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Tabell 6 Klassindelning lämplig för militära tillämpningar av elektrooptiska (EO) och elektromagnetiska (EM)

sensorer.

Sensor

Sensorklasser

Radar, EM

Aktiv

SIS, EM

Passiv

EO

Aktiv

EO

Passiv

Rumsliga Riktning Riktning Riktning Riktning

Avstånd Avstånd Geometri

Spektrala (temperatur, emissionsspektrum) X X

Temporala (hastighet, rörelse) X X

Kontextuella (uppträdande, rörelse, gruppering) X X X X

För att kunna koppla samman sensorklasser (Tabell 6) med underrättelsefrågorna (Tabell 2),

identifieras nedan vilka sensoregenskaper som är relevanta för en specifik underrättelsefråga.

Tid kan ges av samtliga typer av sensorer varför alla sensorklasser ger automatiskt svar

avseende Stund.

Ställe erhålls genom att riktning och avstånd mäts. Detta kan göras av en radar eller en Aktiv

EO som har dessa rumsliga egenskaper.

Slag innebär klassificering syftande till identifiering. Klassificering kan genomföras som en

jämförelse av en geometrisk form t.ex en stridsvagn mot en dito ur ett hotbibliotek. Då

geometrin påverkas av avståndet, behövs båda de rumsliga egenskaperna avstånd och

geometri för identifiering.

Styrka är antalet N x Slag och får då en rumslig egenskap.

Sagesman är den sensor i spaningssystemet som detekterade objektet.

Skillnadsdetektering, innebär att de tre sensorklasserna, var och en, kan användas för att visa

skillnadsinformation av två digitala källor/bilder som inhämtats vid två olika tidpunkter.

Speciella terrängobjekt bygger på filterteknik som söker efter strukturer i digital

bildinformation. Egenskapen är rumslig.
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En sammanställning av kopplingarna mellan underrättelsefrågor och sensorklasser är

sammanställd i Tabell 7 (Här har sensorklassen ”kontextuella” utelämnats då den kräver en

mer omfattande analys).

Tabell 7 Koppling mellan underrättelsefrågor och sensorklasser. X betecknar underrättelsefråga som ges av

samtliga sensorklasser med automatik. ? anger en jämförelse mellan två tidpunkter.

Sensorklass

Und-fråga
Rumslig Spektrala Temporala

Stund X X X

Ställe Avstånd + Riktning

Slag Avstånd + Geometri

Styrka Avstånd + Geometri

Sagesman X X X

Skillnadsdetektering ?Geometri ?Spektrala ?Temporala

Speciella terrängobjekt Geometri

Informationen i Tabell 7 visar därmed att det är möjligt att hitta sensorklasser som svarar mot

underrättelsefrågorna givna i Tabell 2 och samtidigt utläsa vilka egenskaper sensorn behöver

för att svara på underrättelsefrågan.
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5 Från en detektor till ett bildalstrande spaningssystem

Författaren av denna uppsats har valt att kort redovisa hur en målföljare/målsökare fungerar

och vad som ligger till grund för en målsökares prestanda. Detta har gjorts eftersom likheterna

med hur en målsökare är uppbyggd och arbetar är tekniskt jämförbart med hur ett

spaningssystem fungerar och kan därmed fungera som ett stöd för analysen i kapitel 7. För

detta ändamål har ett bildalstrande sensorsystem valts att beskrivas närmare.

5.1 Bildalstrande sensorsystem - kort historik och framtid

Ett bildalstrande sensorsystem består i princip av tre huvudkomponenter (detektor,

signalbehandlare och presentationsenhet). I första generationens bildalstrande sensorsystem

genereras bilden i IR-området genom ett mekaniskt/optiskt arrangemang där skanningen

åstadkoms med rörliga speglar. I princip blev det möjligt att på detta sätt generera en bild

genom skanning med ett enda detektorelement, se Figur 4.

Figur 4 Bildgenerering med arrangemang av skannande speglar och detektor. (Berglund Lars, Introduktion till

Robusta Optroniksystem)
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Dock blev den mekaniska lösningen svår att realisera tekniskt då utvecklingen gick mot att

presentera bilden på en TV-skärm34. I generation 2 utvecklades seriell skanning, där flera

detektorer utnyttjar parallell skanning. Idag dominerar generation 3 marknaden dvs stirrande

arrayer (utan skanning), för olika våglängdsband inom hela det optiska våglängdsområdet. Ju

fler bildelement en array innehåller desto högre upplösning får sensorn för ett givet avstånd.

Vidare går utvecklingen mot smarta bildsensorer. En smart bildsensor innebär att bildsensorn

utgör en kombination av sensor och signalbehandlingselektronik på samma chip. Fördelarna

är flera. Valfria delar av en bild kan registrera och behandla mycket snabba förlopp. De kan

konstrueras så att de registrerar förändringar i bilden, vidare utvecklas bildsensorn med

förmåga att kompensera för ljusa och mörka avsnitt i bilden. Utan denna funktion kan bilden

blir svår att tolka eftersom dynamiken (här gråskale-informationen) försämras då mörka delar

i bilden blir underexponerade och ljusa överexponerade.

Figur 5 visar en smart smart bildsensor som utvecklats vid FOI och australienska DSTO

(Defence Science and Technology Organisation).

Figur 5. Smart bildsensor utvecklad vid FOI och DSTO med 320 x 240 array med termiska detektorer. Jämför

storlek med myntet. (Gustafsson Torbjörn (2000), Smarta fokalplansarrayer. Linköping)

                                                

34 Bilden på en TV-skärm behöver uppdateras med en frekvens >25 Hz för att inte flimra.

Detektor array

320 x 240

Kontakter för anslutning
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5.2 Detektorn - en viktig byggsten

Den del som påverkar ett sensorsystems prestanda mest är i första hand detektorn. Nedan

beskrivs kortfattat de två huvudklasserna av detektorer inom det optiska området,

fotondetektor och termisk detektor35.

Fotondetektor är den vanligaste detektortypen i optiska system. Då fotoner träffar

halvledarmaterialet, avger fotondetektorn en elektrisk strömförändring. För att detektera dessa

små strömförändringar, krävs att halvledarmaterialet är nedkylt så att egenbruset inte skall

påverka för mycket. För att detektera inom hela det optiska våglängdsbandet (multispektralt)

krävs flera olika avstämda detektorelement. Fördelen med denna typ av detektor är att den är

snabb. Nackdelar är att den måste anpassas mot det våglängdsområde den skall detektera

inom och att den kräver kylning. Detta innebär att systemlösningen med fotondetektor blir dyr

och som koncept volymmässigt större än en okyld.

Termisk detektor kallas också okyld detektor eftersom den inte behöver kylas. Prestanda är

tillräckligt bra vid rumstemperatur. IR-strålningen åstadkommer en temperaturförändring i

detektorelementet hos den termiska detektorn och förändrar detektorelementets fysikaliska

egenskaper. Genom att mäta dessa förändringar direkt eller indirekt får man ett mått på den

infallande IR-strålningen. Fördelen med en termisk detektor är att den detekterar strålning i ett

stort spektrum och arbetar bra utan kylning vilket gör den sammantaget mycket billig.

5.3 Vad styr prestanda för ett spaningssystem?

För att utveckla en målsökare i ett spaningssystem krävs att målsökaren är optimerad mot det

eller de mål den skall detektera, identifiera m.m. För att erhålla bästa prestanda hos en enskild

målsökare36 behöver svar erhållas på frågeställningar enligt Tabell 8. Utifrån svaren på

frågorna i Tabell 8 kan relevanta parametrar för målsökarens prestanda urskiljas. Exempel på

relevanta parametrar37 är listade i Tabell 9. Då parametervalet i Tabell 9 styr vilka prestanda

spaningssystemet erhåller och hur det korrelerar mot aktuellt hot/objekt är det viktig att

beskriva, m h a Tabell 8, aktuellt hot/objekt så bra som möjligt.

                                                

35 Ringh Ulf (1999), Kompendium till kursen "Robusta Optroniksystem", Linköping
36 Berglund Lars, Introduktion till Robusta Optroniksystem, 2000.
37 Berglund Lars, Introduktion till Robusta Optroniksystem, 2000
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Tabell 8 Exempel på frågeställningar för att klarlägga prestanda hos en målsökare.

Frågeställningar Exempel

Vad är målobjektet? Är det en stridsvagn, lastbil eller en person?

Vilken storlek har målobjektet? Vilken målarea har objektet?

Vilken signatur har målobjektet? Är objektet kallare eller varmare än bakgrunden?

Vilka hastigheter kan målobjektet ha? Är målet stillastående eller rör den sig fort?

I vilket avståndsintervall skall
målobjektet detekteras/upptäckas?

På ca 100m eller ca 2000m?

I vilket avståndsintervall skall
målobjektet följas?

På ca 500m eller ca 1500m38?

Tabell 9 Parametrar som påverkar målsökarens prestanda. (Berglund Lars, Introduktion till Robusta

Optroniksystem)

Parametrar Prestanda som påverkas

Synfält Momentana synfältet, Field Of View (FOV).

Antal detektorelement Storleken på vald detektorarray

Vinkelupplösning Vinkelupplösning per bildelement

Våglängdsområde Våglängdsintervall inom vilket sensorn arbetar

Kylning Nedkylningstid och köldmedium

Temperaturupplösning Responskurva.

Bildfrekvens Den frekvens med vilken bilden uppdateras

Antal grånivåer Antal bitar som som målsökaren arbetar med internt

Fast eller rörlig målsökare Påverkar hur stort synfältet blir

Utvridningshastighet Hur snabbt den rörliga målsökaren kan röra målsökarhuvudet.

                                                

38 Stort synfält hos en sensor är att föredra eftersom hela stridsfältet kan överblickas på en gång, men på grund av
optiskt tekniska skäl är det svårt och kostsamt att göra synfältet större än cirka 30°.
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5.4 Hur ta reda på vilka prestanda som krävs?

För att välja rätt sensor under given förutsättning används olika beräkningsmodeller. Vid

beräkning av prestanda för en sensor, skiljer man på fallen punktmål respektive utbredda

mål39. Punktmål uppträder som namnet antyder som en punkt i detektorarrayen i

spaningssystemets sensor. Ett utbrett mål upptar härvid flera punkter i detektorarrayen.

För att detektera ett punkt- eller utbrett mål krävs generellt att emitterade signalen är större än

bakgrundsbruset (Noise) i det detektorelement som registrerar signalen. Vid jämförelse av

prestanda hos två EO jämförs förmågan att upptäcka små skillnader i temperatur mellan

punkt-/utbrett mål och aktuell bakgrund. Dagens EO ligger i området 0.1 - 0.01 K. Ett annat

prestandamått för EO är Minimum Resolveable Temperature Difference, MRTD. Det är en

äldre men en väl etablerad metod att mäta prestanda. Det ger ett mått på vilken minsta

temperaturskillnad över ett antal bildelement, en mänsklig operatör kan sönderdela eller

upplösa ett utbrett mål, genom att studera utsignalen från given sensor på en display. Genom

experiment med observatörer bestämde Johnson40 hur många linjepar (= 2 st. bildelement)

som krävdes över aktuella målets minsta dimension för att med 50% sannolikhet detektera,

bestämma orientering, igenkänning och identifiering av taktiska mål, se Figur 6 och Tabell

10, där innebörden av de olika kategorierna framgår av Tabell 10.

Figur 6 Linjepar och pixel (bildelement) definition. Linjepar över målets minsta dimension. (Berglund Lars,

Introduktion till Robusta Optroniksystem)

                                                

39 Punktmål upptar ett bildelement (pixel) och utbrett mål kan upplösas i flera bildelement (pixel)
40 Berglund Lars, Introduktion till Robusta Optroniksystem
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Tabell 10 Innebörden av kategorierna detektion, orientering, igenkänning och identifiering.

Kategori Innebörd av kategorin

detektion
(Detection)

upptäckt, fläck har rimlig sannolikhet för att vara ett sökt objekt. 1 linjepar krävs för
upptäckt.

Orientering
(Orientation)

Att kunna bestämma objektets orientering. Om objektet ses från sida eller framifrån. 2
linjepar krävs för orientering.

Igenkänning
(Recognition)

- igenkänning/klassificering, objekt som är urskiljbar med tillräcklig tydlighet så att en
specifik klass kan särskiljas (stridsvagn, lastbil, personal) 4 linjepar krävs för
igenkänning

Identifiering
(Identification)

identifiering till typ, objekt som är urskiljbar med tillräcklig tydlighet för att specificera
typ inom en klass Ex. strv T80. 6 linjepar krävs för identifiering.

De vanligaste använda kriterierna är upptäckt och igenkänning för vilka man sätter kravet 1

linjepar respektive 4 linjepar över målets minsta dimension. Genom denna teknik kan

räckvidden beräknas mot icke kamouflerade objekt för EO-system om längden på objektet är

känt41.

I denna uppsats är en av förmågorna identifiering av ett objekt. Det innebär att det över

objektet behöver vara minst 6 linjepar över minsta dimensionen för att uppfylla det

förmågekravet, se Figur 7.

Figur 7 Upplöst stridsvagn i de fyra upplösningarna från vänster (1 x 4) detektering, (3 x 6) orientering, (16 x 8)

igenkänning och (25 x 12) identifiering.

                                                

41 Jmf. avståndsmätning med streckplatta i kikare. 1 streck motsvarar 1 m på 1 km avstånd.
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5.5 Slutsatser bildalstrande spaningssystem

Det som vidare utvecklas idag är smarta sensorer med tidig bildbehandlingsförmåga. För att

öka möjligheterna att få invisning och verkan med spaningssystemen måste egenskaper hos

objektet som studeras vara kända, eftersom de får en direkt koppling till hur spaningsystemet

skall vara utformat. Bristande kunskaper om målobjektets unika parametrar medför sämre

förutsättningar för spaningssystemet att lösa önskade förmågor.
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6 Aktuella projekt inom sensordatafusionsområdet

Nedan redovisas kortfattat ett antal projekt som pågår inom multisensorfusionsområdet.

Bakgrunden till att dessa redovisas är att de inryms i den problemformulering som uppsatsen

avser att belysa.

6.1 Målinmätning med IR-sensor och mm-vågbandsradar

Vid FOI pågår sedan flera år tillbaka studier av multisensormålsökare42 inom IR- bandet (3.5-

4.9 µm) och mm-vågsbandsområdet (ca 94GHz). Multisensormålsökaren har bestått av ett

skannande radarsystem kombinerat med antingen en enkel IR-detektor eller en bildalstrande

IR-kamera. Ett nytt system med en stirrande mm-vågbandsradarsensor är under utveckling

och kommer att ge bättre prestanda vad beträffar mottagarkänslighet, brusegenskaper m.m.

De har genomfört tester mot ett rörligt fordonsmål i en utomhus scen. Associeringen av objekt

i IR- och mm-vågbandsradardata har byggt på IR-bildens matchning mot en 8x8 bildelement

mm-vågsradarbild, avstånd från mm-vågbandsradarn, samt genomförda beräkningar.

Beräkningarna har sedan lagrats i en 4D rymd (bredd, höjd, djup och tid) med plats för ett

antal efter varandra följande tidshändelser. De associerade objekten har sedan rangordnats.

Eftersom beräkningarna är mycket omfattande har de begränsats till 64 separata mätningar

från mm-vågbandsradarn. Till i år (2001) är en demonstrator planerad för att i nära realtid visa

fördelarna med multisensormålsökare och sensordatafusion. Då sekretessen inom

målsökarområdet är stort har det varit svårt att få en klar bild om moderna målsökare och dess

funktion. Det sammanfattade och gemensamma intrycket är dock att multisensortekniken är

ett bra sätt att ta hand om nya motmedel och störmetoder, men att multisensorsystemen

tenderar att bli dyra och bör därmed prioriteras för högvärdiga mål i första hand.

6.2 Målsökarstudie

Ett samarbetsprojekt mellan FOI, SAAB Dynamics AB och CelciusTech Electronics AB

startade 1997. Syftet med projektet är att värdera multimålsökare mot dagens

enkelsensormålsökare i sjö- och markmålstillämpningar.

                                                

42 Carlsson C. (2000), Multisensorteknik datafusion - sensorval, dataadministration och utvecklingstrender.
Linköping
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Det man vill värdera är signalanalysens förmåga att klassificera och nedbringa antalet

hypotetiska mål. Genom kombination av särdrag erhållna från olika sensorer matchas de

sedan mot en databas innehållande ett objektbibliotek för objektbestämning. Försöken pågår

så att man bygger upp ett bibliotek av data för respektive målobjekt. En flygbar prototyp av

en multisensormålsökarhuvud kommer att tas fram, det skall innehålla en multispektral,

stirrande IR-sensor och en mm-vågbandsradar.

6.3 Smart Sensor Web43 (SSW)

Är ett amerikanskt projekt där DoD, National Labs, amerikanska industrin och universiteten

är engagerade. Sammanhållande för verksamheten är DoD och utvecklingen sker "Joint" för

amerikanska armén, flygvapnet och marinkåren.  Deras vision är att utveckla ett yttäckande

system med sensorer, och med hjälp av kommersiell teknik fusionera data från dessa för att

presenteras för beslutsfattare på alla nivåer genom kommersiell WEB-teknik. En programidé

de arbetar efter är:

 - att i närtid kunna visa demonstratorer med långsiktiga lösningar.

Amerikanska benämningen på verksamheten är: Smart Sensor Web: Web-Based Exploititaion

of Sensor Fusion for Visualization of the Tactical Battlefield.

Enligt författaren av artikeln44 kommer morgondagen slagfält innehålla många typer av

sensorer som tillsammans bildar en "local situational awareness". Stora mängder sensorer

utspridda i terrängen kommer dock ha begränsat värde om man inte på ett enkelt och effektivt

sätt kan samla sensorinformationen, och sprida den till lämplig beslutsfattare som för tillfället

behöver informationen.

Genom att använda kommersiellt tillgängliga sensorer som kommunicerar med kommersiell

teknik, GSM, trådlösa nätverk45, kan sensorinformationen automatiskt distribueras till noder

som är anslutna till Internet. Via Internet kan sedan informationen hämtas och läsas via en

WEB-browser av en beslutsfattare.

                                                

43 Jeffrey L Paul (2000?), Smart Sensor Web: Web-Based Exploititaion of Sensor Fusion for Visualization of the
Tacticirkal Battlefield. Pentagon, Washington, DC, U.S.A.
44 Jeffrey L Paul (2000?), Smart Sensor Web: Web-Based Exploititaion of Sensor Fusion for Visualization of the
Tacticirkal Battlefield. Pentagon, Washington, DC, U.S.A.
45 Jungert Erland, Jönsson Christian, Klöör Per, Zyra Stan (2000), Decision Making and
Data Fusion in an Interactive Adaptive UGS Network. Linköping
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Syftet med projektet är att få ner datamängderna som levereras till beslutsfattaren genom att

utveckla smartare sensorer. Idén är att sensorn själv skall bearbeta inbilden genom ATR

algoritmer och med neurala nät. Tekniken skall vara självlärande, klara olika kontrastverkan

mellan objekt/ bakgrund som beror på olika yttre miljöförhållanden och därmed bli mer

robust mot störning.

Vidare beskriver författaren att informationen från alla olika sensortyper (som t.ex. väder)

fusioneras till högre nivå genom informationsfusion. All information skall sparas ned i

databaser, och på förfrågan från en beslutsfattare oberoende av nivå, skall sedan

informationen presenteras i önskad skärning.

Författaren av artikeln menar vidare att tekniken tillsammans med intelligenta interaktiva

displayer ger nya möjligheter för riktig beslutsfattning.  Detta löses genom att det skapas en

virtuell verklighet utifrån den samlade informationen (från databaser som fyllts av

information från smarta sensorer), genom att nyttja den kommersiella videospelbranschens

teknik. För att visualisera hur anfallsområdet för ser ut - utan att behöva befinna sig där

(Remote Location). Smart Sensor Web kommer i framtiden att kunna sammanföra data från

både bildalstrande som icke bildalstrande sensorer46.

Författaren menar att den stora vinsten kommer att vara presentationen av det 3-dimensionella

rummet av stridsfältet, som kommer att kunna visualiseras fusionerat i både rum och tid (4-

dimensionellt), men det kommer att kräva omfattande forskning för att komma dit och de är

de kommersiella krafterna som skall vara drivande.

Avslutningsvis menar författaren att informationsöverlägsenheten kommer att uppnås av den

som disponerar en i realtid och intelligent arbetande WEB-centrerad arkitektur. Detta koncept

kommer att leda till Beslutsöverlägsenhet (Decision Dominance) på slagfältet.

6.4 Slutsatser - Aktuella projekt inom sensordatafusionsområdet

Utveckling inom sensordatafusionsområdet pågår i Sverige och internationellt. Framstegen är

dock begränsade och fokus ligger på att skapa mer robusta sensorkombinationer i främst

målsökare i befintliga robotsystem. Projektet i Sverige "Målinmätning med IR-sensor och

mm-vågbandsradar" visar på komplexiteten att praktiskt genomföra en sensordatafusion.

                                                

46 Till icke bildalstrande sensorer räknar man akustiska, seismologiska, magnetiska och gyron.
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Krävande beräkningar redan på sensorarrayer på 8 x 8 bildelement som skall korreleras med

en IR-bild, visar att systemet i laborationsversion både har begränsad räckvidd och prestanda

idag.

Många artiklar tillsammans med  FMV:s Tekniska utvecklingstrender47   har beskrivit

möjligheterna med sensordatafusion. Samtidigt har konkreta framsteg varit svåra att finna.

Sekretessen runt militära forskningen bidrar även till att hålla statusen på utvecklingsnivån

inom sensordatafusionsområdet oklar.

                                                

47 Wistrand Gunnar (2001), Tekniska utvecklingstrender (1 Bilaga). Stockholm, FMV Analys 23210:2515/2001
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7  Analys av förmågor och underrättelsefrågor

I denna analys skall de valda förmågorna, identifiering, att verifiera före insats och kunna

bekräfta och dokumentera verkan av en insats utifrån tidigare resonemang i uppsatsen,

resultera i ett antal möjliga sensorkombinationer sammanställda i en tabell. Utfallet av

sensorkombinationerna skall därefter värderas.

Här följer en kort förklaring hur denna analys skall genomföras. Analysen består av tre delar

Tabell 3, Tabell 7 och Tabell 6. Resultatet i Tabell 3 visar kopplingen mellan de tre valda

förmågorna och de utvecklade underrättelsefrågorna. Resultatet i Tabell 7 visar kopplingen

mellan de utvecklade underrättelsefrågorna och sensorklasserna. Slutligen Tabell 6 redovisar

kopplingen mellan sensorklass och typ av sensor.

Genom att koppla samman Tabell 3 och Tabell 7, bildas en koppling mellan valda förmågor

och sensorklasser. Till resultatet av sensorklasserna kopplas sedan Tabell 6, som ger ett utfall

av möjliga sensorkombinationer för respektive förmåga.

Förmågan Identifiering och att verifiera före insats ger sensorklass rumslig (geometri och

avstånd). Ur Tabell 6 hämtas uppgifter om sensorklass Rumslig (geometri, avstånd) vilket

innebär att möjliga sensorkombinationer blir Radar eller aktiv EO vilka ger avstånd,

tillsammans med EO passiv som ger geometri. De möjliga sensorkombinationerna för

identifiering blir därmed Aktiv EO + Passiv EO eller Radar + Passiv EO.

Förmågan att kunna bekräfta och dokumentera verkan av en insats ger genom

underrättelsefrågan  skillnadsdetektering, utfall i alla sensorklasserna. Ur Tabell 6 hämtas

uppgifter om utfallet i sensorklassen, vilket ger att de redovisade typerna av sensorer i Tabell

6 kan skillnadsdetektera. De möjliga sensorerna för kunna bekräfta och dokumentera verkan

av en insats blir därmed Radar, SIS, Aktiv EO, Passiv EO.

Resultatet av hela analysen är sammanställd i Tabell 11.
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Tabell 11 Ett urval av FM förmågor enligt FoRMA/PE år 2010 och som är inom ramen för den gemensamma

lägesbilden. Förmågorna har knutits till underrättelsefrågor som ger ett utfall i en kombination av sensorklasser.

Sensorklass

Förmåga

Rumslig
(geometri)

Rumslig
(Avstånd)

Spektral
(temp,

emission)

Temporal
(hastighet)

Möjliga
sensorkombinationer

(ur tabell 6)

Identifiering x x Aktiv EO + Passiv EO
Radar + Passiv EO

Att verifiera före insats x x Aktiv EO + Passiv EO
Radar + Passiv EO

Kunna bekräfta och
dokumentera verkan av
en insats

x x x
Radar, SIS, Aktiv EO,
Passiv EO

Ur Tabell 11 framgår att sensorkombinationerna för respektive förmåga inte är entydig. För

varje förmåga har minst två alternativ till sensorkombinationer framkommit.

För att tydliggöra vilken sensorkombination som är mest lämplig mot given förmåga, krävs

ytterligare information. Hur sensorer påverkas av olika miljöfaktorer som t.ex. atmosfär

redovisas i uppsatsens kapitel 0 och 0. Vidare behövs information om målobjektets

egenskaper och uppträdande vara kända, se slutsatser i kapitel 5.5. Eftersom de parametrarna

påverkar vilken prestanda som krävs av sensorkombinationen. Realiserbarheten värderas mot

statusen på den forskning som pågår idag, se kapitel 6, Aktuella projekt inom

sensordatafusionsområdet.

Nedan kommer en kort analys genomföras som väger in ovan berörda parametrar för att

värdera utfallet av sensorkombinationerna samt slutligen värdera om de är realiserbara inom

tidsramen 2010.

7.1 Värdering - av prestanda och realiserbarhet hos

sensorkombinationerna.

Som framkom ovan måste även information om målet och miljön vara känd för att bestämma

vilken sensorkombination som bäst löser en given förmåga. Utifrån ramen på denna uppsats

att behandla markstridsförband, används följande antagande för hur ett hot uppträder och

stridsfält ser ut:
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Eventuella hot kommer från relativt långsamma målobjekt som rör sig från stillastående till

max ca 70 km/h (stridsvagn). Stridsfältet medger lokalt begränsade fria optiska räckvidder på

maximalt ca  2000 meter med korta exponeringstider (flera sekunder) beroende på taktik och

vegetation samt varierande yttre betingelser som nederbörd, rök och mörker.

7.1.1 Värdering av sensorkombinationer kopplat till identifiering och verifiering

före insats

Två sensorkombinationer framkom av tidigare analys för respektive förmåga identifiering och

att verifiera före insats, dessa var Aktiv EO + passiv EO samt radar + passiv EO. Dessa skall

jämföras nu mot förutsättningarna för hot och stridsfält. Utifrån frågeställningarna i Tabell 8

har EO lika förutsättningar i de båda sensorkombinationerna. Laser (Aktiv EO) har

förutsättningarna för att mäta avstånd, hastighet och ge geometriska information för aktuellt

objekt över hela stridsfältets djup. Radar har stora begränsningar att mäta avstånd och

långsamma rörelser på objekt på långa avstånd. Detta innebär att laser har bättre

förutsättningar att stödja passiva EO med avståndsinformation för att underlätta

bildbehandlingen, vilken sammantaget ger den sensorkombinationen bättre prestanda än vad

radar + passiv EO ger.

Realiserbarhet

I Sverige pågår för närvarande (2001) ingen forskning på sensorkombinationer av typen laser

(aktiv EO) + passiv EO. Däremot sker det forskning på mm-vågbandsradar och bildalstrande

EO, enligt tidigare kapitel 6.

7.1.2 Värdering av sensorkombinationer kopplat till bekräfta och dokumentera

verkan av en insats

Fyra sensorer framkom av tidigare analys för förmågan att kunna bekräfta och dokumentera

verkan av en insats, dessa var radar, SIS, aktiv EO och passiv EO. De olika sensortyperna

skall nu jämföras mot förutsättningarna för hot och stridsfält som är givna ovan.

Radar löser med SAR teknik uppgiften oberoende av väderlek men har begränsningar med att

uppdatera snabbt rörliga mål. SIS kan täcka ett stort stridsområde för att lokalisera

förändringar hos emittrar. Flera SIS krävs för att kunna lokalisera en emitter. Laser (aktiv EO)

har förmåga att alstra bilder från stridsfältet som skulle kunna jämföras. Laser kan dock
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påverkas negativt av rök och dimma. Passiv EO får begränsningar då yttre förhållanden som

rök, dimma uppträder på stridsfältet, men kan inom ett specifikt område, oberoende av

ljusförhållanden, generera bilder som kan användas för att detektera skillnader. Det innebär

att SAR har de bästa förutsättningarna för att klara uppgiften oberoende av yttre förhållanden.

Det krävs dock att den sitter på en flygande plattform. En enklare markbaserad lösning är en

passiv EO som löser uppgiften med kända begränsningar.

Realiserbarhet

Av ovan nämnda system pågår forskning i olika omfattning på samtliga ovan nämnda

sensorer.

Försök med Carabas-II48 systemet visar att det tekniskt är möjligt att genomföra

skillnadsdetektering av ett terrängavsnitt med tät vegetation med lågfrekvent radar (20-90

MHz) som bygger på SAR-tekniken. Systemet kunde detektera det fordon som körts ut i det

terrängparti som avsöktes. Den låga frekvensen som Carabas-II använder möjliggör att

detektering kan ske genom vegetation då ingen reflektion sker pga. den långa våglängden.

7 Slutsatser och avslutande diskussion

Resultaten från Kapitel 7 visar att det går att använda underrättelsefrågorna för val av

sensorkombinationer för att uppnå FM framtida förmågor. Det går även att indela olika typer

av sensorer i sensorklasser på ett logiskt och användbart sätt.

Samtliga underrättelsefrågor är dock inte användbara för val av sensorer i ett

ledningsstödsystem. De underrättelsefrågor som har en begränsad användbarhet är

sysselsättning, symbol, sedan. Genom att tillföra nya underrättelsefrågor kan ytterligare

information erhållas från sensorkombinationerna via ledningsstödsystemet. Två exempel som

redovisats i uppsatsen är skillnadsdetektering och speciella terrängobjekt.

För en given förmåga i Tabell 11 är inte utfallet av sensorkombination entydig. För att

tydliggöra vilken sensorkombination som är mest lämplig mot given förmåga, krävs

ytterligare information. Uppgifter om målobjektet egenskaper och uppträdande är sådan

                                                

48 Division of sensor technology, Annual report 1999, Linköping. FOA
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information som behöver vara kända, eftersom de påverkar vilka prestanda som krävs av

sensorkombinationen. Vidare behövs information om miljöfaktorer som t.ex hur stridsfältet

ser ut och hur atmosfären påverkar olika sensorers prestanda.

Av de sensorkombinationer som värderades var endast sensorkombinationen för att kunna

bekräfta och dokumentera verkan av en insats realiserbar till år 2010. Inom området finns

teknik som är operativ, Carabas-II. Vid värderingen av prestanda och realiserbarhet hos

sensorkombinationerna för identifiering och verifiering före insats blev resultatet, att en aktiv

EO + passiv EO, utifrån givna förutsättningar vara den mest lämpliga tekniska lösningen.

Dessa två förmågor kommer inte att vara realiserbara till år 2010. Motivet till detta är att

statusen på forskningen i Sverige idag inte kommit längre än vad som redovisats i uppsatsen.

Utifrån den forskning som redovisats i uppsatsen så kommer FOI sannolikt till år 2010 att ha

en fungerande mm-bandvågsradar som arbetar tillsammans med en EO med hjälp av

sensordatafusion.

Uppsatsen har visat att underrättelsefrågor är möjliga att använda vid val av

sensorkombinationer för att erhålla förmågorna, identifiering, verifiera före insats och kunna

bekräfta och dokumentera verkan av en insats. En förutsättning för att få förväntat svar från

ledningsstödsystemet är att begrepp och nomenklatur är enhetlig och följer en fastställd

struktur. Underrättelsefrågorna behöver utvecklas ytterligare vilket inte inryms i denna

uppsats, men kan vara en utmanande och intressant uppgift för vidare forskning inom området

sensordatafusion.
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3. Ordlista och förkortningsförteckning

Begrepp Betydelse

Detection upptäckt, fläck har rimlig sannolikhet för att vara ett sökt objekt

EM ElektroMagnetisk (strålning)

EO ElektroOptisk (strålning)

Identifiering att särskilja mellan igenkända objekts militära beteckning

Igenkänning att särskilja målets från andra militära mål av samma generella klass

IRST InfraRed Search and Track

Johnson-kriteriet ett mått på vilken minsta temperaturskillnad över ett antal bildelement, en
mänsklig operatör kan sönderdela eller upplösa ett utbrett mål, genom att
studera utsignalen från given sensor på en display.

Klassificering att särskilja potentiella mål från icke mål av samma storlek och ange målets
generella klass

Markklotter Oönskad reflektion av elektromagnetisk strålning från marken som försvårar
detektering av målobjektet.

Recognition - igenkänning/klassificering, objekt som är urskiljbar med tillräcklig tydlighet
så att en specifik klass kan särskiljas (tank, truck, man)

Sensordatafusion Handlar om att bygga upp en lägesbild baserad på de data som sensorerna
ger. Även ett visst användande av statiska data (t.ex sensor- och
målegenskaper, hotbibliotek) förekommer. Sensordatafusionen innefattar
typiskt målföljning, men även måltypsidentifiering baserad på sensordata.

Signatur Alla kroppar emitterar spektralt som är varmare än 0º Kelvin. Olika
egenskaper hos målobjektet ger olika signaturer. Jmf jetmotor red- and blue
spike i våglängdsbandet.

Sedan Vidtagna åtgärder m h t händelsen

Symbol Kännetecken ex på ett flygplannummer 212 osv.

Upptäckt Att särskilja ett potentiellt mål från bakgrunden

µ-SAR Flyg/satellitburen Yttäckande Syntetisk AperturRadar inom
mikrovågsområdet
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4. Abstract

Common intelligence-questions - the solution

when choosing a multiple-sensor

By Major Folke Sundqvist, Swedish National Defence College

Abstract (Draft)

Based on the extensive changes that the Swedish Armed Forces are undergoing within the
framework of a Revolution in Military Affairs (RMA), there are reasons to examine what
demands sensor-systems are needed to meet in the future. The Swedish Defense Research
Agency (FOI) and The Swedish Defense Materiel Administration (FMV) made a study and
identified important abilities. Some of the abilities were Identification, Verification of
Targets before Impact and Battle Damage Assessment (BDA) and will be further examined
in this paper. The aim of this paper is to clarify if specified intelligence-questions toward
Command and Control system can help to select adequate combination of multiple sensors
that solves the chosen abilities that are needed within the specified timeframe in 2010.
Open literature, reports and researches from FOI have been used during this work. To start
the work it was necessary to couple ability towards. Then the questions were coupled
towards classes of sensors. Different types of sensors were then divided in different sensor-
classes. The result of the analysis shows that specified intelligence-questions could work in
pinpointing out appropriate combination of sensors but the results were not unique. Further
questions have to be found and answered i.e. conditions of the atmosphere and furthers
information of the target. These facts could increase the possibility for the Command and
Control system to deliver appropriate combination of multiple sensors in the future. An
ability that will work within the timeframe is Battle Damage Assessment.
Keywords: intelligence-questions, recconaissance-system, sensordata-fusion, multiple-
sensors and ability


