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Kan HPM användas som motmedelssystem för helikopterplattformar?
Sammanfattning:
Denna studie undersöker ifall man i framtiden skulle kunna använda High Power Microwaves
(HPM) som skyddssystem på helikopterplattformar. Skulle HPM kunna slå robotsystem på det
elektroniska djupet istället för att avhaka eller blända hotsensorn, vilket idag görs med hjälp av
facklor eller remsor.
Uppsatsen beskriver funktion och ingående komponenter för HPM-konstruktioner, olika
verkansformer samt skydd mot elektromagnetisk strålning. En beskrivning av hotrobotars olika
delar och hur HPM påverkar dess funktioner ges.
Ett scenario utarbetas för att skapa ett fast utgångsläge för SWOT-analys och beräkningar av ett
HPM-baserat motmedelssystem. Scenariot är gjort för att skapa sämsta tänkbara läge för en
helikopterplattform.
Uppsatsen jämför även HPM-teknik med Directed Infrared Counter Measures (DIRCM), vilket är
ett relativt nytt elektrooptiskt motmedel för skydd av helikoptrar mot IR-robotar. Efter
jämförelsetabell och SWOT-analys forstätter studiens fokus vara HPM.
Slutsatsen visar att det, av vikt-, volym-, uteffekt- och tidsskäl i en nära framtid inte lämpar sig att
slå robotsystem på det elektroniska djupet för att skydda en mindre helikopterplattform mot
hotrobotar. HPM- system lämpar sig däremot väl för rörligare större plattformar som TP84.
HPM-teknik på helikopter visar sig emellertid kunna nyttjas som verkans- och Understödssystem
för skydd av större geografiskt område, vid förflyttning eller som telekrigsunderstöd av
markförband, vilket möjliggörs av helikopterns höga rörlighet.
Nyckelord:
Högeffektiv pulsad mikrovågsstrålning, HPM, DIRCM, Helikopter, motmedelssystem.
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Is it possible to use High power microwave as countermeasure on a helicopter.

Abstract:
This study investigates the possibility of using High Power Microwaves (HPM) in the future as a
countermeasure for a helicopter platform. The opportunity to kill a robot by hitting the electronic
components instead of tricking the robots sensor with flares and chaff as is done today.
The essay describes the function and components of a HPM-construction, different ways to
engage threat missiles and how to protect against electromagnetic radiation. It also describes the
different parts of threat missiles and how HPM affects it´s features.

A scenario is developed to have a solid base for a SWOT-analysis and for the calculation of a
HPM-based countermeasure system. The scenario made in order to describe the worst possible
situation for a helicopter platform.

A comparison is done between HPM-technology and Direct infrared counter measure (DIRCM),
which is a relatively new helicopter electro-optic system for protection against IR-missiles. A
SWOT-analysis of HPM and DIRCM is made and comparison is done. After the comparison the
essays continued focusing HPM.

The conclusion shows that, due to weight, volume, output power and available time, it´s not
possible in the near future to damage the electronic components of threat missile systems in order
to protect a smaller helicopter. However, HPM systems are suitable for larger moving platforms
like the transport aircraft Hercules. HPM-technology on a helicopter can also be useful in different
action and support situations such as protecting larger geographic areas, during relocation or by
providing electronic warfare action from an air born platform to targets on the ground, which is
enabled by the high mobility of the helicopter.

Keywords:
High power microwave, HPM, DIRCM, Helicopter, countermeasure.
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1: INLEDNING
I detta kapitel presenteras bakgrunden och studiens avsiktliga syfte och mål, detta för att
skapa en förståelse hos läsaren av det valda ämnet och uppsatsen inriktning.
Tillvägagångssättet och avgränsningar redovisas.
1:1 Bakgrund
Mycket av det vi använder idag är uppbyggt av elektroniska kretsar, där
informationsöverföringen består av väldigt låga strömstyrkor. Allt från datorer, mobiler, TVapparater, bilar och våra hem blir hela tiden smartare och smartare tack vare den tekniska
utvecklingen. Vi kommunicerar med våra maskiner på ett sätt idag som inte var tänkbart för
flera år sedan. Vem visste för 30 år sedan att hela internet kunde nås via en mobiltelefon stor
som en tablettask?
Mycket av detta sker med hjälp av elektroniska kretsar som bearbetar information och sänder
den vidare genom luften med hjälp av elektromagnetiska vågor. Tillämpningen av
elektromagnetiska vågor kan till exempel vara att visa in en flygfarkost för landning,
positionsstyra en robot eller publicera en realtidsbild från en UAV i luften.
Den elektromagnetiska strålningen är mycket användbar och används brett i dagens teknik för
kommunikation och informationsöverföring. Kretsar och elektronik är i flera fall
dimensionerade för så låg effekt som möjligt för att undvika att skapa störningar eller skador i
vår atmosfär och omgivning. Detta betyder i sin tur att en utomstående strålkälla med enkelhet
skulle kunna påverka de elektroniska kretsarna eller funktioner i ett system.
1: 2 Effekten av mikrovåg.
Kunskapen om elektromagnetiska fält och dess störningar på elektriska system är väl
etablerad. Allt från att högtalare som brusar av en närliggande telefon, eller att telefonen och
datorerna ska stängas av innan man kan lyfta med ett flygplan.1 Vi lever i en miljö fylld av
elektromagnetiska vågor, både av naturlig art, som statisk elektricitet och åska, men även av
människor genererade källor som radar/radiofält och High power microwave (HPM) källor.2
Effekten, den nukleära elektromagnetiska pulsen, märktes vid kärnvapenprov. Utvecklingen
och forskningen av HPM-teknik, dess störande och förstörande verkan, på elektroniska
system började dock inte ta fart förrän tidigt 70-tal. Sedan dess har utvecklingen av HPM varit
ett etablerat forskningsområde, både för skydd och generering av strålning.
1

Moberg Henrik(red.) & Wiss Åke(red.); FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd; FOI;
Stockholm; 2001; S.50
2
Ibid s.50
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HPM-system kategoriseras i Sverige som en del av telekrigföring, då det är en del inom
området för elektromagnetiska pulsvapen (EMP).3 EMP berör däremot alla typer av
elektromagnetiska pulser (så som lightning EMP vilket är den elektriska urladdningen som
sker vid ett blixtnedslag, nuclear EMP, som är den elektromagnetiska strålningen som uppstår
vid en kärnvapendetonation). 4 Det som utmärker HPM inom EMP är dels den höga effekten
som utgörs, att den är mänskligt konstruerad samt den extremt korta pulslängden.
Ett delsyfte med telekrig på den taktiska och stridstekniska nivån är att nedsätta effekten hos
motpartens lednings-, underrättelse- och vapensystem.5 Samtidigt är huvudsyftet med HPMvapen att störa eller förstöra funktioner och system som är beroende av elektronik.
En kortvarig störning kan resultera i omstart på vissa föremål så som fordon och telefoner.
Vid en sådan störning på flygsystem eller medicinsk utrustning skulle konsekvenserna kunna
bli avsevärt värre.6 När elektroniken tar upp för mycket av den energi HPM-källan skickar ut
störs den inte bara av felaktiga signaler, utan kan även förstöras permanent. Detta eftersom
energin smälter eller på annat vis förstör ledningsmönster och halvledare i kretsarna. Detta
kräver dock höga fältstyrkor, jämförbara med det närliggande området hos en kraftig
radiosändare. Sådana fältstyrkor skapas i verkanssammanhang genom en riktad energi.7
1:3 Problemformulering
1:3:1 Hot och möjligheter i såväl civil som militär verksamhet.

FOI nämner i sin litteratur tre orsaker till varför HPM utgör ett hot mot militära och civila
system.8


Den växande användningen av elektroniken, även för säkerhetskritiska funktioner.



Den snabba miniatyriseringen av elektronik, vilket gör den ännu känsligare då mindre
komponenter kräver mindre strömstyrkor, störs lättare av externa signaler samt
medger mindre avstånd för att skapa elektriska överslag i kretsar.



Val av skärmande material för elektriska komponenter, där man oftare väljer
kompositer eller plaster istället för metaller, vilket skyddar bättre mot

3

Högkvarteret Försvarsmakten; Telekrig - lärobok för armén; M7746-168001; 1997; s.62
Jonsson Staffan; Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM); FOA; 1997; FOA reg nr 97-2900/L; S.1
5
Försvarsmakten; Telekrig lärobok för armén; s.9
6
Ibid s. 50
7
Ibid s. 51
8
Ibid s. 51
4
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elektromagnetiska vågor då elektronerna i metallen interfererar med den inkommande
strålningen.

Det hot som HPM utgör för olika elektriska system skulle kunna nyttjas som verkanssystem.
Robottekniken idag blir mer och mer avancerad vilket både medför känsligare elektronik,
samt kompositkonstruktioner som inte blockerar utomstående elektromagnetisk strålning.
Därför skulle ett motmedelssystem för sådant hot väl kunna utgöras av en högeffektiv
pulserad mikrovåg. Man skulle exempelvis slå mot den inkommande robots styrning eller
verkansdel i syfte att förstöra robotens funktioner innan den når verkan. 9 Fördelen med att
använda HPM gentemot andra typer av motmedelssystem, så som laser, remsor eller facklor
är HPMs förmåga att slå mot elektroniken. Detta gör att samma system kan användas på flera
olika typer av robotar. Facklor eller remsor är motmedel som verkar mot en viss typ av
sensorteknik. Dessa kompletterar varandra och skapar skyddssystem för både IR och
radarrobot, medan ett HPM-system klarar att slå mot båda robottyperna.
1:3:2 Helikopterplattformen.

Tekniken förbättras inte bara i robotar, detta gäller alla system såväl militära som civila. På
helikoptersystem går tekniken idag bland annat mot fly-by-wire styrsystem. Detta betyder att
alla styrsignaler behandlas genom datorer och skickas i elektriska ledningar till olika servon
istället för genom mekaniska axlar. Elektroniken blir således både känsligare, mer omfattande
och säkerhetskritisk. En annan aspekt är att helikoptrar mestadels byggs i kompositmaterial
för att göra dem lättare. Kompositmaterial är däremot inte lika avskärmande för
elektromagnetisk strålning och gör det därför lättare för utomstående elektromagnetism att nå
diverse kretsar.10
Helikopterns uppgift i Sverige är i nuläget olika former av transporter, räddningsinsatser,
lednings- och operationsstöd, specialförbandsoperationer, ytmålsspaning och ubåtsjakt.11
NH90, ( i Försvarsmakten HKP 14) saknar således möjligheter till attackuppdrag samt
utrustning för detta. Befintliga vapensystem är till för självskydd och utgörs i form av en
kulspruta modell 58, som inte är gjord för att möta robot- eller sensorhot.

9

Axberg, Stefan. (et al); Lärobok i militärteknik Vol. 4: Verkan och skydd; Försvarshögskolan; Stockholm;
2009; s.215
10
http://www.nhindustries.com/site/docs_wsw/PDF/NH90_brochure.pdf S.6 Hämtad (2017-04-06)
11
Bild från föreläsningsunderlag presenterat av mj Björn Johansson; GK luft taktik; Luftmakt helikopter; MHS
Karlberg; 29-10-2014
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Det som hanterar robothot på helikoptrar av sådan typ i dagsläget är facklor för IR-robot och
remsor för radarrobot. Hur effektivt detta är i framtiden är oklart då robotarnas sensorer blir
smartare och mer svårstörda med hjälp av t.ex. bildalstrande sensorteknik. Att i framtiden
skydda sig från robot- och sensorhot genom högeffektpulsad mikrovågstrålning som skapar
störningar i elektroniska styr- och verkansdelar, skulle kunna vara en möjlighet istället för att
förvränga sensorinformationen, så som görs i dagsläget.
Nackdelen med ett sådant system är att HPM-vapen fungerar som vilken riktad strålkälla som
helst. Energin blir inte 100% riktad framåt utan kommer, i form av back- och sidolober,
försvinna ut i olika riktningar trots riktantenn.12 Delvis så kommer helikoptern möjligtvis
kunna påverka sina egna eller allierads känsliga system, men framförallt försvinner energi ut i
overkansbara riktningar.
1:3:3 Alternativt skyddssystem.
Directional infrared counter measures (DIRCM) är idag ett av de nya skyddssystemen för
helikopterplattformar. Principen med DIRCM är att upptäcka målet och blända robotens
optiska sensor med elektromagnetisk strålning inom IR-spektrat. Tekniken utgår från hot av
IR-robotar, då flera av dagens luftvärnsrobotar ingår i denna kategori.13 Exempel på detta är
IRIS-T samt majoriteten av handburna luftvärnssystem (man-portable air-defense systems,
Manpads). Problematiken med systemet är att den inte får någon effekt på raddarrobotar. Med
teknikutvecklingens gång mellan verkan och skyddssystem ses det därför som relevant att
finna ett sätt att kunna verka mot samtliga hot genom ett skyddssystem.
1:4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ett generellt motmedelssystem som slår
på det elektroniska djupet kan användas på en generell helikopterplattform. Speciellt ifall en
övergång från att påverka sensorinformationen till att förstöra dess ingående system är möjlig.
Detta då ett elektronikslående system kan agera mot flera olika typer av hot. Inom hotbilden
skulle detta då kunna vara såväl IR-robotar som radarrobotar. Däremot kan ett sådant system
inte verka mot simpla raketsystem.
Att undersöka ett luftbaserat system framför ett markbaserat bygger på att mark eller
sjöbaserat system inte får lika snabba och förödande konsekvenser vid stridskontakt.
Konsekvenser av felaktiga eller uteblivna system och bristen på reservdelar är mer kritisk för
12

Axberg, Stefan. (et al); Lärobok i militärteknik Vol. 1: Grunder; Försvarshögskolan; Stockholm; 2007; s.124
http://www.oldcrows.org.au/files/2008%20Convention/Directed%20IR%20Countermeasures/MUSIC%20%20Fibre%20Laser%20DIRCM%20System%20-%20Lovett.pdf (hämtad 2017-05-17)
13
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luftarenan eftersom mycket sker inom ett snabbare förlopp än på marken. Helikoptern är,
utifrån de kritiska sårbarheterna, bland de svåraste systemen att skydda. Detta eftersom den
delvis befinner sig på relativt låga höjder för luftvärnssystem, men även att den är rör sig
långsamt i jämförelse med flygplan. Detta gör helikoptern till ett betydligt lättare mål.
1:5 Frågeställning
Den frågeställning jag skall besvara i denna uppsats är följande:
• Hur ser möjligheterna ut att i framtiden skydda helikopterplattformar genom att bekämpa
elektroniken på inkommande hot?

Uppsatsen kommer främst utgå från att skydda en luftoperativ helikoptern med hjälp av HPM.
Andra alternativ som DIRCM finns att använda som motmedelssystem. DIRCM har liknande
princip som facklor eller remsor, att få roboten att tappa mållåsning på helikoptern, varför
uppsatsen studerar HPM-teknik för att se möjligheterna till att slå mot elektroniken i
inkommande hotsystem, och att i framtiden slå mot robotens avioniksystem istället för att
blända eller förvirra sensorn.

2: Metod
Datainhämtningen för studien har bedrivits på tre olika sätt; (i) litteraturstudie, (ii) intervju,
(iii) laboration. Detta för att komplettera varandra, intervjun fyllde många av de
informationsluckor som fanns inom litteraturstudien, samt gav en större grund och förståelse
för det arbete som gjorts. Laborationen gjordes för att dels visa enkelheten i att bygga ett
sådant system, men även för att visa hur elektroniska system påverkas av elektromagnetiska
fältstyrkor.
Främst har resonemang kring det befintligt tillgängliga forskningsläget i form av
litteraturstudier skett.
Kunskapsuppbyggnaden har även skett genom studiebesök, observation och samtal med
personal på centrala befattningar, med god kunskap samt goda insikter inom HPM-området.
Detta skedde i samband med ett studiebesök på BAE-systems. Personalen i fråga är i
skrivande stund projektgrupp på BAE-system vars nuvarande fokus ligger på

10(47)
KD: ANDREAS KLINT

strålkällsutveckling. Tidigare har personerna varit delaktiga i framtagandet av HPM-vapnet
Blackout.14
Sist har även en laboration gjorts för att exemplifiera och validera den elektromagnetiska
påverkan på elektroniska kretsar. Modellen är ingen fullskalig prototyp och arbetar endast
som en strålkälla. Prototypen har därmed varken en pulsfrekvens eller storskaligt effektuttag,
främst på grund av kostnads- och tidsskäl. Modellen skapar fältstyrkor som är tillräckliga för
att förstöra och störa olika enkla kommersiella system, detta för att visa vilka effekter som
kan ske vid de givna fältstyrkorna. Experimentet ligger framförallt som stöd och validering i
analysen.
Den insamling som skett har skapat underlag för att genom uppsatsen ge läsaren en förståelse
för de grundläggande principerna för hur ett HPM-system fungerar, vad som krävs för att
skapa ett väl fungerande skyddssystem samt de för och nackdelar som finns med ett sådant
system.
Inhämtade data har sedan legat till grund för olika modellberäkningar som utgår från scenarier
av vad som kan anses vara de största hoten för en helikopter i fientligt lufthav.
2:1 Avgränsning.
Uppsatsen fokuserar på en HPM-strålkälla, dess konstruktion och uppträdande gentemot ett
hotsystem för att besvara frågeställningen. HPM-system är idag väldigt tunga och kommer av
den anledningen inte att kunna användas som helikopterbaserade motmedelssystem i
dagsläget. Uppsatsen syftar till att undersöka principen att slå ingående elektroniska system
hos robotsystem, HPM-systemet utgör endast en grund för diskussion och forskning.
Uppsatsen begränsas till nuvarande tekniknivå på HPM-system och tar inte teknologiska
framsteg i beaktande. Då tekniken hela tiden förbättras kommer dagens komponenters storlek,
vikter, styrningar etc inte vara aktuella inom en snar framtid. Prestanda påverkas även av
oföränderliga naturkonstanter gällande vågutbredning, gravitation m.m.
2:2 Tidigare forskning
Flertalet avhandlingar och forskningsrapporter har skrivits om HPM, både för den generella
utbredningen om strålkällor, samt som verkans- och skyddssystem i militära sammanhang.
Idag bedrivs forskning av HPM i många länder, främst för militära applikationer. Mycket av
forskningen är hemligstämplad och informationsutbyte mellan stater och aktörer är mycket
14

http://67.225.133.110/~gbpprorg/mil/herf/bae_pdf_bofors_hpm_blackout.pdf (hämtad 2017-04-18)
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ovanligt. Av de utländska öppna källorna ses den amerikanska vapenindustrin Raytheon, med
sitt landbaserade system Phaser, som ledande inom området. Trots öppna källor är även här
avstånd och effekter fortfarande hemligstämplad för phaser-systemet. Den information som
finns avseende systemet är dess data för permanent förstöring av elektronik på 1000 meters
avstånd.15
Internationellt sett avseende militär verksamhet finns James Benford, John A. Sweagle och
Edl Schamiloglu som författat High power microwaves, vars senaste upplaga är från 2015.
Den senaste upplagan talar för nya applikationer och användningsområden för HPM-system,
och hur dessa kan komma att integreras för att bilda system av system. Inom integration för
flygande skyddssystem är den närmaste hänvisningar markbaserade system, för att skydda
civila flygfarkoster från manpads. Någon information eller förslag till ett helikopterbaserat
system finns inte att utläsa.
De som i Sverige varit och är mest framgångsrika inom forskningen av HPM-teknik är
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och BAE Systems. Forskningens fokus är i nuläget
främst mot den mark- och sjöbaserade arenan.16
Av de mer generella populärvetenskapliga publikationerna är FOI orienterar om
elektromagnetiska vapen och skydd. Här behandlas strålkällorna laser samt HPM, hur HPMsystem är uppbyggda, hur de kan verka på elektroniska system, samt olika sorters
applikationer och tändsystem för såväl fordonsintegrerade vapen och HPM-granater. Denna
dokumentation beskriver väl komponenter för ett HPM-system, och hur de fungerar för att
kunna avge mikrovågsstrålning, även vilka olika typer av komponenter som finns för att få
fram den typ av effekt som önskas. Litteraturen nämner fördelar och nackdelar med såväl
vapnet, verkanseffekter, tekniken samt ingående delar.
Stefan Silfverskiölds doktorsavhandling, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High
Power Microwaves on MilitaryElectric System, 17 har huvudfokus på elektromagnetismen.
Han avhandlar här den miljön som elektriska system verkar och påverkas av, på vilka sätt
olika påverkningar sker och vad utfallen kan bli. Avhandlingens grund ligger i den militära

15

http://www.militaryaerospace.com/articles/pt/2016/11/raytheon-sets-phasers-to-drone-destruction-withdirected-energy-weapon-test.html (hämtad 2017-04-18)
16
Intervju; projektgrupp; BAE systems; 2017-04-18
17
Silfverskiöld Stefan; Effect of lightning electromagnetic Pulse and High Power Microwaves on Military
Electrical Systems; Uppsala universitet; Uppsala; 2002.
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vetskapen om mikrovågsmiljön, sårbarheter, konsekvenser och påverkanssätt som kan ske vid
felsignaler, samt vikten av att undvika sådana företeelser.

Den stora skillnaden i FOIs rapport och Stefan Silfverskiölds avhandling ligger i dess
fokusområde. FOI utgår från strålkällor där även laser beskrivs. Laserns effekt på elektriska
system är inte jämförbart med den verkan som elektromagnetiska vågor skapar. Detta
eftersom den inte leds in i konstruktionen via kablage eller förstör komponenter. Laser
bländar, frostar (påverkar skärpan hos sensorlinsen) eller bränner det den belyser och kan
således verka på alla typer av föremål.

Inom området luftburna HPM-baserade skyddssystem finns begränsad öppen forskning.
Däremot finns en framtidstro och utvecklingsmål för ett helikopterburet system. Dessa
uttrycks starkast i en studie från 1998. Studien är gjord av Arméns taktiska centrum, Skydd
mot högeffekts pulsad mikrovågor - HPM. Begränsningarna som framkommer i studien för ett
luftburet HPM-system är att ett sådant skyddssystems vikter och antenner skulle överstiga
helikopterns kapacitet.18

Även FOI nämner möjligheterna till ett luftburet HPM-skyddssystem i en metodrapport från
1999, dock endast som ett möjligt spelkort i hotbildsstudien Högeffekt pulsad
mikrovågsstrålning.19
Några mer centrala resultat eller aspekter finns emellertid inte i de två ovanstående studierna
utifrån den ställda frågeställningen i denna uppsats, däremot finns tankar om ett
helikopterbaserat HPM-system.
2:3 Källor
De källor som används i uppsatsen är relativt gamla. Däremot så är denna forskning
fortfarande relevant inom området för att besvara frågeställningen. Tekniken har gått framåt i
form av effektiviseringen. Däremot har inte vågutbredning, teorier och grundläggande
konstruktioner förändrats, därför är referenserna fortfarande aktuella. Nyare forskning och
avhandlingar visar liknande eller samma resultat som använda källor, däribland Lärobok i
militärteknik och förstudie RSA EM-hot mot samhällsviktigt verksamhet av MSB och FOI.
18

Försvarsmakten; Projektgrupp Arméns Taktiska Centrum; Skydd mot högeffekts pulsad mikrovågor - HPM;
1998; S.29
19
Andersson Håkan; Hotbildsstudie. Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning (HPM); Försvarets forskningsanstalt;
Linköping; 1999; S.46
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3: Teori
Detta kapitel utgör den teorin som skapar grund för det taktiska användandet av ett
motmedelssystem. Det utgör även den tekniska informationen för systems ingående delar.

3:1 Verkan och skydd
Inom militärtekniken finns två teorier avseende verkan och skydd som väl lämpar sig för denna typ av
studie. Dessa teorier utgörs främst av skyddslöken och bekämpningskedjan.

3:1:1 Skyddslöken
Teorierna för skydd består främst av de åtgärder som vidtas för att minimera fientlig verkan
däribland ett taktiskt uppträdande, möjlighet att slå fientliga krafter innan de hinner agera,
rörlighet, maskering, passiv och aktiv signaturreduktion, redundanta system, ballistiska skydd
samt att skapa en minimal verkan vid angrepp.20
Ett aktivt HPM-system, vars
uppgift är att skydda en luftburen
plattform, kommer att agera inom
skalet Förhindra träff , samt dess
integrerade sensorer, tillhörande
skalet Aktiv hotinformation.
För ett luftburet system blir det
problematiskt att skydda sig längre
in i skyddslöken, eftersom att
förhindra verkan med
Figur 1: skyddslöken De olika ingående skal i
hjälp av pansarliknande materiel eller

skyddslöken. Källa: Lärobok i militärteknik Vol.4

avancerade brandsläckningssystem är
tekniskt svårt på en luftplattform. Dessa är endast
applicerbara på större plattformar. Att applicera pansar på en transporthelikopter skulle
reducera dess kapacitet avsevärt. Därför är ett fungerande motmedelssystem av största vikt för
helikoptrar, då detta utgör det absolut sista skyddet innan en nedskjutning.

20

Axberg, Stefan. (et al); Lärobok i militärteknik Vol. 4: Verkan och skydd: s.15
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3:1:2 Bekämpningskedjan
Ett HPM system som används som motmedel agerar inom skyddslökens tredje innersta skal.
Att förhindra träff genom att beskjuta ett inkommande hot med HPM kan likställas med att
bekämpa ett robotsystem. En central teori för bekämpning är bekämpningskedjan.

Figur 2. Bekämpningskedjan och de olika ingående delar. Källa: Föreläsningsunderlag, MHSkarlberg; föreläsare: Vatsel Soames; föreläsning 2015-11-09
Bekämpningskedjan har samma struktur och ingående delar oavsett om verkan utgörs av en
människa eller autonoma system. Inledningsvis krävs en upptäckt, genom en avvikelse från
normalbilden t.ex. avseende ljud, ljus eller tryck. Därefter lokaliseras målet för att då kunna
klassificera vad det är för mål, och till sist identifieras. Denna information, som symboliseras
genom övre raden av bekämpningskedjan, skapar ett underlag för beslut om hur och på vilket
sätt man skall agera. Sedan görs agerandet med syfte att uppnå den verkan man ville
åstadkomma. Allra sist görs en utvärdering av situationen. Ifall utvärderingen inte är
tillfredsställande repeteras nedre raden i bekämpningskedjan.
Ett användande av bekämpningskedjan kan beskrivas genom att sensorer upptäcker ett mål,
målet lokaliseras inom verkansområde för en helikopter och klassificeras till en inkommande
robot. Därefter identifieras signalerna som radarsignaler och systemet beslutar att skicka ut
remsor. Remsorna levereras då ut i helikopterns omgivning och verkar mot roboten genom att
skapa ett skenmål. Utvärderingen studerar sedan huruvida roboten avhakades. En
identifikation av IR-signaler skulle resultera i att leverera facklor istället för remsor. Ett HPMvapen i sin tur slår mot både IR som radarrobot.

15(47)
KD: ANDREAS KLINT

3:2 HPM
3:2:1 Inledning.

Högeffektpulsad mikrovågsstrålning är en av flera faktorer som utgör den totala
elektromagnetiska miljön i vår omgivning. Som namnet antyder arbetar en sådan källa inom
mikrovågsområdet. Det finns inga fasta gränser idag för vilka parametrar som skall uppfyllas
för att klassificera ett system inom HPM-kategorin, men effektgränsen anges ibland som över
100 MW, detta med anledning av att konventionella mikrovågskällor, som radarstationer, har
detta som en högsta pulseffekt.21
Andra parametrar som HPM-systemen ses ha gemensamt är dess frekvensband som sträcker
sig från 0,3 till 300 GHz. Frekvensbandet som främst används inom radar är 0,1 till 100 GHz.
22

Den utstrålade effekten vars minsta värde för HPM anges ibland till 100MW och sträcker

sig till effekter mot 15 GW. Detta kan jämföras med att Sveriges maximala produktion av
kontinuerlig elektrisk effekt uppgår till 30 GW.23
Fördelen med HPM-vapen är att trots dess höga pulseffekt kan konstrueras för en låg
medeleffekt. Detta ger en väldigt hög, kort puls och relativt lång väntetid tills nästa puls i
jämförelse med radarstationer. Utfallet blir att energin från pulsen inte blir skadlig för en
människa. Då energin inte hinner värma upp beståndsdelar tillräckligt länge för att skapa
någon form av värmeskador eller liknande. HPM klassificeras därför som icke-dödliga
vapen.24
Tekniken för att skapa brännande påverkan på människor genom HPM/EMP finns, verkan är
demonstrerad för såväl smärta samt mindre brännskada.25 Systemet kallas för Painray eller
Active Denial System och planeras användas vid kravaller och liknande då den skapar en
känsla av obehag hos den beskjutna personen.
HPM-systems huvudsakliga syfte är att störa eller förstöra funktioner hos elektronikbaserade
system. Detta genomförs genom att HPM-källan alstrar högeffektiva mikrovågspulser som
riktas in mot ett mål med hjälp av riktantenn. Denna mikrovågsstrålning träffar målet och
tränger in i konstruktionen genom antenner, sprickor, skarvar, hål och andra aperturer eller
svagheter. Mikrovågorna kopplas på så vis via kablage och ledningar till målets
21

Berglund Lars (red.) & Kindvall Göran (red.); FOI orienterar om telekrig; FOI; Stockholm; 2005; s.67
Ibid s.67
23
Moberg Henrik(red.) & Wiss Åke(red.); FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd; S. 52
24
Andersson Håkan; Hotbildsstudie. Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning (HPM); s. 13
25
Axberg, Stefan. (et al); Lärobok i militärteknik Vol. 4: Verkan och skydd; s. 181
22
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elektronikkomponenter. Energin som slutligen når komponenten är förhoppningsvis tillräcklig
stor för att störa eller förstöra funktioner i det avsedda målet.26
3:2:2 Verkan

Att verka genom HPM-vapen kan ske på olika sätt, dels genom att med en singelpuls skicka
ut en stor effekt, dels genom en skur av pulsar med mindre effekt. Hur man väljer att verka är
beroende på situationen. Att avge en kraftig singelpuls kan vara effektivt när man försöker
förstöra elektroniska kretsar, medans en skur av mindre effektmässiga pulsar är nödvändigt
när man vill hålla nere ett mål, när målet ska beskjutas inom en viss vinkel eller inom ett visst
tidsfönster. 27 En problematik med HPM-vapen är möjligheten att utvärdera och konstatera
skadeeffekten.28
Den skadeverkan som ett HPM-system kan skapa på ett elektroniskt system kan arta sig på
flera olika sätt. Skadan kan bland annat:
- Ge upphov till en falsk signal, störningen kan vara temporär eller permanent tills system
omstartas.
- Få systemet att sluta svara på insignaler, så kallad latchup.
- Termisk förstörelse vilket ger överhettningar i elektriska kretsar
- Störa digitala funktioner vilket resulterar i förändrad lagrad information.29

Verkan av ett HPM-system delas upp i två olika kategorier, framvägskoppling (front-door)
och bakvägskoppling (Back-door). Dessa två olika sätt förhåller sig främst till hur
mikrovågsstrålningen penetrerar sitt mål.
3:2:2:1 Framvägskoppling används i de fall där mikrovågorna tränger in via antenner eller
öppningar som är avsedda för att ta emot mikrovågsstrålning. Då huvudfunktionen för
antennerna är att möjliggöra en informationsinhämtning eller informationsindelning kommer
inte dessa komponenter helt kunna avskärmas eller skyddas, eftersom deras syfte då drastiskt
skulle försämras.30

26

Projektgrupp Arméns Taktiska Centrum; Skydd mot högeffekts pulsad mikrovågor - HPM; s.9
Intervju; projektgrupp; BAE systems; 2017-04-18
28
Moberg Henrik(red.) & Wiss Åke(red.); FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd; skydd s.55
29
Jonsson Staffan; Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM) för operationer i konfliktområde; FOA; 1996; s.2
30
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elsak-skydd-em-risker-iemi-2011.pdf
s. 15 (hämtad 2017-04-24)
27
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Framvägskopplingen kan i sin tur delas in i första och andra ordningens framvägskoppling.
Första ordnings framvägskoppling innebär att den utsända störningsfrekvensen
överensstämmer helt eller delvis med mottagarens arbetsfrekvens. Andra ordningens
framvägskoppling (out of band front-door) är då mottagaren är konstruerad för att ta emot
strålning inom ett annat spektrum än mikrovågsområdet, exempelvis då en vanlig
radiomottagare eller en optisk apertur bestrålas av HPM.31
3:2:2:2 Bakvägskoppling utgör de fall där strålningen tränger in genom andra vägar. dels
genom oavsiktliga öppningar i form av sprickor och skarvar, dels genom avsiktliga öppningar
som kontaktdon eller kabelgenomföringar.32 Orsaken till att de avsiktliga öppningarna
kategoriseras som bakvägskoppling och inte andra ordningens framvägskoppling, är att dessa
ledningar kan avskärmas utan att någon funktion på utrustningen reduceras.33
Vilken av dessa två verkansformer som lämpar sig bäst är helt beroende på den konstruktion
som målet har, i vilken riktning som målet beskjuts ifrån samt vilken frekvens som används. I
det mest optimala fallet är en första ordningens framvägskoppling mot ett oskyddat system det
effektivaste sättet.
En bakvägskoppling kan vara effektivast då vetskapen om målets frekvens är okänt. Eftersom
olika våglängder kan tränga in på olika platser i konstruktionen, kan en signal med brett
frekvensband leverera mycket energi. Valet av fram eller bakvägskoppling är därför beroende
på situation.
3:3 Konstruktion
Trots flera uppbyggnadstyper av HPM-vapens för att nå olika effekter, storlekar eller
tillämpningar finns en generell modell för av hur dessa fungerar. Skillnaden utgörs endast i
val av komponenter och arbetssätt. En högeffektspulserad mikrovågskälla kan indelas i fyra
olika delar, kraftaggregat, pulsgenerator, mikrovågsrör och antenn.

31

Projektgrupp Arméns Taktiska Centrum; Skydd mot högeffekts pulsad mikrovågor - HPM; s.9
Ibid. s.9
33
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elsak-skydd-em-risker-iemi-2011.pdf
s. 16 (hämtad 2017-04-24)
32
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Figur 3. HPM vapen med ingående konstruktionsdelar.
Källa: FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd
3:3:1 Kraftaggregatet
Kraftaggregatets uppgift är att ladda upp pulsgeneratorn. Denna kan t.ex drivas av en
dieselgenerator eller vara inkopplad på befintliga batterier. Det är även kraftaggregatets
verkningsgrad som i många fall avgör vilken frekvens och effekt man kan använda. En låg
frekvens möjliggör hög uteffekt och en hög frekvens ger lägre uteffekt pågrund av
uppladdningstiden.34

3:3:2 Pulsgeneratorn
Pulsgeneratorn laddas upp som en kondensator med en hög spänning av kraftaggregatet. Vid
urladdning av pulsgeneratorn sänder den in elektroner till mikrovågsröret, och det är denna
komponent som styr hur kort en puls kan bli.35 Det viktigaste med pulsgeneratorn är att
urladdningen kan ske så snabbt som möjligt, detta för att erhålla en snabb stigtid när pulsen
väl skapas. Stigtiden är den tid då pulsens går från 10% till 90% av sin maximala effekt. Korta
pulser är eftersträvansvärda av flera anledningar. En snabb stigtid på pulsen ger inte ett
skyddssystem möjlighet att hinna stänga eller blockera inkommande signaler förrän verkan är
gjord.
En annan anledning är att fältstyrkan blir så hög att luften joniseras och skapar överslag i
luften och förbrukar en del av pulsenergin.36 En kort puls minimerar detta fenomen när pulsen
går från antenn till luft. Detta fenomen beror på luftens genomslagshållfasthet.

34

Intervju; projektgrupp; BAE systems; 2017-04-18
Moberg Henrik(red.) & Wiss Åke(red.); FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd; s.52
36
Axberg, Stefan. (et al); Lärobok i militärteknik Vol. 4: Verkan och skydd; s.117
35
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3:3:3Mikrovågsrör
Mikrovågsröret genererar mikrovågor. Elektroner som kommer från pulsgeneratorn
accelereras av magnetfält. Fältet ger sedan upphov till svängningar i elektronerna och
därigenom avges mikrovågsstrålning.37 Mikrovågsrörets konstruktion bestämmer vilken
frekvens som sänds ut. Smalbandiga vakuumkaviteter som magnetroner, virkator eller
MILO38 används främst i de fall man vill slå genom framvägskoppling.39 Bredbandiga
störkällor är inte att föredra vid framvägskoppling då antennen endast tar emot ett begränsad
område av frekvensen. Däremot är bredbandiga mikrovågsrör att föredra vid bakvägskoppling
då skärmverkan hos system kan variera stort. Breda frekvensspektra når såväl maximum som
minimum av den frekvens som kan påverka målet i en bakvägskoppling.40

3:3:4 Antenn
Antennen är i sin tur det sista steget på HPM-systemet och har vanligtvis en parabolisk
utformning. Härifrån övergår den elektromagnetiska strålningen från konstruktionen ut i
luften. Antennens utformning och storlek ger antennens direktivitet, vilket är ett mått på
antennens riktverkan som ger en koncentration av effekten mot avsett mål.41 En antenn
kommer däremot aldrig kunna koncentrera alla energi rakt fram på grund av
diffraktionsfenomen, som skapar visst läckage i form av back- och sidolober. 42
Begränsningen avseende vilken uteffekt som kan ges (alternativt riktverkan på antennen),
ligger som tidigare nämnts, i luftens genomslagshållfasthet.43 Lösningen man ser inom
antennskedet är att förse antennen med svavelhexaflourid vilket reducerar risken för
plasmabildningen innan skott.44
3:3:5 Slutsats HPM-konstruktion
Ett HPM-vapen består likt ovan av fyra block, som för mindre effekter lätt går att få tag på i
handeln. Att bygga en mindre störsändare för störande eller förstörande syfte är därför inga
svårigheter. Att bygga ett vapen som förstör oskyddad elektronik på 15 meters avstånd kan
kosta under 2000 kronor. Att nå högre effekter likt den som behövs för verkan mot
37

Moberg Henrik(red.) & Wiss Åke(red.); FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd; s.52
Milo är en HPM-källa som skapar strålning genom elektronaccerelation i vakuum eller tunt plasma.
39
Axberg, Stefan. (et al); Lärobok i militärteknik Vol. 4: Verkan och skydd; s.117
40
Jonsson Staffan; Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM); s.3
41
Axberg, Stefan. (et al); Lärobok i militärteknik Vol. 4: Verkan och skydd; s.117
42
Försvarsmakten; Lärobok i telekrigföring för lutvärnet - Radar och radartaktik; M7741-850101; 2004; s.62
43
Axberg, Stefan. (et al); Lärobok i militärteknik Vol. 4: Verkan och skydd; s.117
44
Moberg Henrik(red.) & Wiss Åke(red.); FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd; s.53
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robotsystem krävs mer forskning och en stor budget samt komponenter som inte går att köpa
över disk.

3:4 Hotsystem
För att HPM-systemet ska vara ett tillräckligt skydd krävs att det avger tillräcklig effekt, att
pulsen transmitteras genom atmosfären och att hotsystemet är tillräckligt känsligt för den
elektromagnetiska pulsen.
3:4:1 Robothot
Det finns idag två typer av sensorteknik för robotar, radar samt IR. Systemen är mycket
likartade i uppbyggnad med skillnad i inhämtningsteknik. Generellt sett är ett sådant hot
uppbyggt av tre olika delar. Verkansdel, styrningsdel och framdrivningsdel med diverse
underkategorier i varje del enligt bild nedan.45

Figur 4: Ingående delar i en robot. Källa: Lärobok i militärteknik Vol. 4: Verkan och skydd;

Det som HPM-systemet har möjlighet att med mikrovågspulser påverka är framförallt
styrnings- och verkansdelen då dessa delar baseras på elektroniska system. HPM kan verka
mot såväl radarrobot som R-robot och slå mot styrlag, styrautomat, måldetektering samt
initiering genom bakvägskopplingar. Framvägskoppling sker däremot genom målsökaren,
vilket skiljer de olika robottyperna åt.
3:4:1:1 IR-Robot
IR-roboten arbetar inom de infraröda våglängderna och styrs genom att detektera målets egna
värmeutstrålning. Moderna målsökare inom området är även bildalstrande, vilket gör att
reflektioner jämförs i systemets signalbehandling med olika hotbildssiluetter. Facklor eller
mycket varma källor kan urskiljas då de innehar ett felaktigt utseende eller beteende mot de
som roboten letar efter.46 Denna typ av mål slås således antingen genom en bakvägskoppling
45
46

Axberg, Stefan. (et al); Lärobok i militärteknik Vol. 4: Verkan och skydd; s.215
http://www.luftvarn.se/hot/vlv_1301_iris_t_sls.pdf (hämtad 2017-04-26)
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eller genom en andra ordningens framvägskoppling i termer av mikrovågsbekämpning.
Framvägskopplingen syftar då främst till att slå ut elektroniken i målsökaren eller sända
felaktiga signaler vidare in i systemet för att motverka robotens förmåga till verkan.

3:4:1:2 Radarrobot
Radarroboten arbetar inom radarbandet och är en aktiv monostatisk radar vilken sänder ut sina
egna signaler för att lyssna på dessas ekon för att upptäcka mål. Alternativt kan det vara
multistatisk radar vilket innebär att en annan sändare belyser ett mål och radarroboten tar
emot dess eko.47 En sådan robot använder sig då av en mottagare i spetsen bestående av bl.a.
en antenn. Är arbetsfrekvensen känd sedan tidigare för systemet, eller om det på något vis kan
detekteras är en första ordningens framvägskoppling optimalt för att störa eller förstöra ett
sådant hot.48 Detta är alltså ett enklare förfarande än störning eller förstörning av en IR-robot.

3:5 Atmosfärsdämpningen för mikrovågor
Den effekt som sänds ut från HPM-systemet är utifrån systemets komponenter inte helt
obegränsade av atmosfären. Det finns alltså en atmosfärsdämpning att ta hänsyn till beroende
på vilken frekvens man väljer att sända på.
Atmosfärsdämpningen orsakas främst av resonans med olika gaspartiklar i luften, främst av
syrgas och vattenånga, och har störst inverkan på frekvenser över 10 GHz.49 Under 10 GHz
utgörs dämpningen som kraftigast av några dB/km, när väderförhållandet innebär kraftigare
skyfall då halten av vattenpartiklar i luften är hög. Med ett verkansavstånd på en kilometer
skulle en sådan dämpning innebära att ca 80% av den utsända effekten når sitt mål.50 Ju högre
frekvens som används desto större blir dämpningen, den dämpning som sker under 1 GHz är i
regel försumbar.51
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Gustafsson Björn (red.); Radarteknik grunder; s.12
Jonsson Staffan; Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM); s.11
49
Gustafsson Björn (red.); Radarteknik grunder; Försvarsmaktens tekniska skola; Version 2013-04-04; s.21
50
Johansson Bo; HPM-strålnings utbredning från källa till mål; FOI; Stockholm; 2003 s.43
51
Gustafsson Björn (red.); Radarteknik grunder; s.21
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Atmosfärsdämpningen för mikrovågor från 3 Ghz till 350 GHz visas i Diagram 1 nedanför.

Diagram1: Atmosfärsdämpningen för mikrovågor/km beroende av frekvens.
Källa: Gustafsson Björn (red.); Radarteknik grunder; Bilaga 2
Här ses den kraftiga ökningen av atmosfärsdämpningen som sker redan efter 10 GHz. Här
framgår även de dämpningstoppar, vid bl.a. 22 GHz och 60 GHz, där ett HPM-system skulle
tappa stor effekt. Detta måste beaktas vid dess användande.
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3:6 Påverkan av oskyddad teknik.
Erfarenheterna inom test och försök talar för att objekt blir störda vid elektriska fältstyrkor på
några hundra V/m.52 Vid dessa fältstyrkor ökar felfrekvenser hos datorer dramatiskt, kameror
får linje- och bildsynkroniseringsproblem. Ännu större fältstyrkor skapar systemfel i datorer
och tvingar dem till omstart, TV-bilder förvrängs och bitfel blir talrika i sambandsutrustning.
53

Vid fältstyrka upp mot tiotal kV/m börjar komponenter förstöras. Ett antagande på förstörande
fältstyrkor, enligt arméns taktiska centrum, ligger runt 15 kV/m medan störande fältstyrkor
ligger på 500 V/m.54
3:7 HPM-Skydd.
Det bedrivs en bred forskning i möjligheterna till att skydda sig från yttre störningar.
Planering och forskning drivs sedan länge för såväl tekniska som taktiska åtgärder för att
minimera den påverkan som ett HPM-system kan avge, såväl hot av fientlig makt som skydd
mot egna system. 55 Alla apparater och installationer konstrueras för att ha förmåga att fungera
i en traditionell EMC-miljö utan att negativt påverka varandra.56 HPM skapar en hög
effekttopp i den elektromagnetiska miljön, den är skadlig för såväl hot som egna närliggande
system.
De taktiska uppträdandet för en helikopter eller luftvärnssystem är svåra att ändra. Därav
kommer skydd mot elektromagnetiska miljön främst handla om tekniska åtgärder. Dessa kan
delas in i tre olika delar, skärmning, filtrering eller reduktion.57
Skärmning används allmänt i försvarsmakten idag, främst för att förhindra röjande signaler
(RÖS). Detta hindrar informationsläckage genom kablar, spänningsförsörjning,
systemkopplingar eller luft.58 Signaler som inte kommer ur en skärmning kommer inte heller
in. En vanligt skyddsprincip är en Faradays bur. Principen är ett helt tätt omslutande

52

1 V/m är den potentiella skillnaden på 1 volt mellan två punkter med ett avstånd av 1 meter mellan varandra.
Projektgrupp Arméns Taktiska Centrum; Skydd mot högeffekts pulsad mikrovågor - HPM; S. 11
54
Ibid.
55
Armens taktiska centrum; Skydd mot högeffekt pulsad mikrovåg (HPM); s.24
56
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elsak-rapport-projektfrekvensomriktare-2016.pdf (Hämtad 2017-05-09)
57
http://www.smithsconnectors.com/us/technologies/emi-emp-filter (Hämtad 2017-05-09)
58
Försvarets materielverk; Anvisningar lokala nät; IT-säkerhet; 2008; s.15
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metalliskt konduktivt skal där yttre elektriska fält påverkar elektronerna i höljet utan att
påverka vad som finns inuti.59
Filtreringar används ofta idag och är både det smidigaste och billigaste sättet att skydda
elektronik, eftersom det endast behöver fokusera kring området där den skyddsvärda
elektroniken befinner sig. Ett filtreringssystem sammanknyter elektriska kretsar och låter
därför informationsflödet passera genom dessa. Filter kan ha uppgifter som att bryta för höga
spänningstoppar i kretsen, filtrera bort vissa frekvenser eller endast släppa genom en viss typ
av frekvens.60
Reduktion innebär att reducera de komponenter eller delar som kan ta emot eller avge ett
magnetiskt fält. I dagens läge görs detta främst genom fiberoptiska ledningar istället för att
använda konduktiva ledare.61 Fiberoptiska ledningar transporterar ljus genom glasledningar
och påverkas därför inte av elektromagnetisk strålning.
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http://www.faradaycage.org/ (hämtad 2017-05-09)
http://www.murata.com/en-us/products/emc/emifil/knowhow/basic/chapter01-p1 (hämtad 2017-05-27)
61
https://www.tinygreenpc.com/blog/optical-fibre-immune-to-electromagnetic-interference (hämtad 201705-27)
60
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4: Empiri
Detta kapitel omhändertar de laborationer, erfarenheter och observationer som genomförts
inom forskning av high power microwave. Kapitlet syftar att gen en högre förståelse av
effekter, skyddsanordningar samt den elektromagnetiska miljön,
4:3 Egen laboration.62
För att påvisa de ingående delarna för hur en strålkälla påverkar ett elektroniskt baserat
system utformades en simulerad miljö i mindre skala. Vid modelleringen användes delar från
en 750 Watts mikrovågsugn till att bygga en förenklad miniatyr av ett HPM-system.
Kraftaggregat utgjordes av en högspänningsgenerator samt högspänningskondensator som
laddades upp via 230Volts/50Hz matning från ett vägguttag. Kondensatorns funktion är att
snabbt kunna leverera den effekt som krävs för starta upp magnetronen. Magnetronen
utgjorde mikrovågsröret i konstruktionen, där ett utlopp för mikrovågor finns i form av en
cylindrisk vågledare som riktade mikrovågsstrålningen och fungerar som en antenn.
Som inkommande hot användes en quadrokopter inköpt från en elektronikaffär. Vilket gjorde
att det simulerade hotet bestod av oskyddad elektronisk konstruktion.
4:4 Teoretiska effekter för HPM-verkan .
Nedan visas vilka teoretiska effekter som krävs för att påverka elektroniska system.
Nedastående tabell visar tre olika optimala kombinationer av frekvens, effekt och antennarea,
där en högre frekvens ger en mindre antennarea. Viktigt att poängtera angående nedanstående
diagram är att detta är effekttätheten (S) som funktion av avstånd för ett hypotetiskt HPMvapen. Diagrammet skulle därav ändras avsevärt beroende på antennkonstruktion, effekter
och miljö. Torr luft ger teoretiskt uteffekten på ett HPM-system på 3 MV/m (103dbW/m2)

62

Bilaga 2 behandlar mer ingående för laborationens utförande.
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Tabell 1: Samband mellan frekvens, uteffekt
och effektiv antennarea. Realiseras i Diagram 2.
Frekvens
Uteffekt
Effektiv
Antennarea
(GHz)

(GW)

(m2)

10

10

7

15

10

4,5

35

5

0,8

Diagram 2: effekttätheten som funktion av avstånd för ett hypotetiskt HPM-vapen.
Författarens realisering av diagram och tabell från Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning
(HPM) för operationer i konfliktområde.63

I ovanstående diagram och tabell är värden för 35 GHz av störst intresse då den framförallt
har en effektiv antennarea på 0,8 m2 vilket gör den liten och smidig för en helikopter, och en
uteffekt på 5 GW. Nackdel med denna frekvensen är att atmosfärsdämpningen är betydligt
större än vid såväl 10 GHz som vid 15 GHz.64
Den elektriska fältstyrkan 15 kV/m motsvarar 58 dBW/m2 och utgörs av det horisontella
heldragna strecket vid värdet 60 dBW/m2 i diagram 2. Här ser vi att avståndet för att kunna
förstöra ett oskyddat elektroniksystem är över 9 km, samt >100 km för störande verkan.
Mellan störning och förstöring finns även ett felfunktionsskede där komponenter störs eller
förstörs tillfälligt. I det fallet krävs en återhämtningstid för elektroniken, och i vissa fall en
omstart. Elektroniken som påverkats kan helt återhämtas eller få mindre felutfall efteråt, få
såkallade latenta fel.65

63

Jonsson Staffan; Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM) för operationer i konfliktområde.
Se diagram s.21
65
Jonsson Staffan; Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM) för operationer i konfliktområde; s. 4
64
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5: Analys
Analysen syftar till att sammankoppla den teori och empiri som tidigare gåtts genom för att skapa ett
utgångsläge för diskussion. Analysen beskriver förutsättningar, möjligheter och begränsningar med
en situation av helikopterplattform vs robot. Även en jämförelse mellan DIRCM och HPM.

5:1 Egen laboration.66
Den egna simuleringen medgav en fältstyrka enligt

. 67Detta ger

. Vilket motsvarar 33 dBW/m2. Detta är mer än en halv gång större än
vad som krävs för att störa elektronik, alltså en fältstyrka mellan störande och förstörande
enligt tidigare resonemang utifrån diagrammet. Quadrokoptern hamnade då i ett tillstånd
mellan störande och förstörande, vilket ger återhämtande felfunktion. Strålkällan påverkade
hotet på det vis att en krävdes en kortare återhämtningstid på ca 30 sekunder samt omstart för
att få quadrokoptern att bli fullt fungerande igen. Teorin om felutfallen i avsnitt 4.4
bekräftades.
Genom att ta ovanstående formel, och använda E = 500 V/m kan det teoretiska avståndet för
min anordning beräknas.

för att sedan kvadrera båda leden fås d =

2,7m Teoretisk skulle min anordning kunna verka mot quadrokoptern på 2,7 meters avstånd.
Vilket visar på den snabbt avtagande effekten för HPM-system.
5:2 Förlorad effekt.
Det finns faktorer som dämpar den teoretiska uteffekten. Exempelvis skyfall, verkanshöjd
som ger olika partikeluppsättningar i luften och atmosfärsdämpningen. Då regn och
verkanshöjder varierar är det omöjligt att inom ramen för detta arbete täcka alla varianter.
Därför görs endast en visad beräkning på atmosfärsdämpningen att göras utifrån Diagram 1.
Efter att ha tagit hänsyn till atmosfärsdämpningen för olika avstånd för frekvensen 35 GHz,
vilket valdes pga lägst uteffekt och minsta antennarean, ser diagrammet istället ut enligt
diagram 3. Den övre linjen utgör linjen för 35 GHz enligt diagram 2 ovan, d.v.s utan
atmosfärsdämpning.

66
67

Bilaga 2 behandlar mer ingående för laborationens utförande.
http://www.ahsystems.com/notes/typical-conversion-formulas.pdf (hämtad 2017-06-05)

28(47)
KD: ANDREAS KLINT

För att få fram atmosfärsdämpningen lästes dB/km ut från atmosfärsdämpningsdiagrammet
enligt Diagram 1, där 35 GHz innebär en dämpning på 0,025 för syre samt 0,07 för
vattenmolekyler. Tillsammans gav detta en dämpning på 0,095 dB/km vilket adderas till den
teoretiska beräkningen. Formeln
decimalform.68 Detta ger dämpningen

där X är decibel och Y blir dämpningen i
ggr. Då förhållandet gäller en

dämpning och inte en förstärkning gjordes värdet om enligt

för att kunna

multipliceras med gällande fältstyrka från diagram 2 där atmosfärsdämpning saknades.

Diagram 3: Effekttätheten (S) som funktion av avstånd för hypotetisk hpm-vapen, där
frekvensen 35 GHz tagits från tabell 1. Undre strecket (lila) utgör effekttätheten efter
atmosfärsdämpningen enligt diagram 1.
Digitalisering av diagram från Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM) för operationer i
konfliktområde
Diagram 3 visar att avståndet för permanent verkan har mer än halverats, och för påverkan
återstår ca en fjärdedel av tidigare avstånd. Ett HPM-vapen får därför en väldigt begränsad
räckvidd.
5:3 Skydd av helikopter
Helikopter är bland det svåraste att skydda mot olika typer av hotsystem. Taktiska fördelar
kan ges av väderförhållanden då moln förhindrar optiska sensorer att upptäcka dess
signaturer, även skyfall försämrar radarrobotars informationsinhämtning avsevärt.
Då helikoptern när den löser transportuppgifter i konfliktområden är en relativt tacksam
målpunkt inom ett fritt skottfält kan hotbilden komma att bli mycket hög. Ett HPM-system
68

http://www.ahsystems.com/notes/typical-conversion-formulas.pdf (hämtad 2017-06-05)
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skulle i ett sådant läge kunna störa eller förstöra ett inkommande robothot. Tiden att verka
består främst av tid för upptäckt, invisningstid samt hotsystemets hastighet.

5:4 Att slå i tid.
Om HPM-systemet orsakar en felsignal i roboten kan utfallen ske på flera vis. Om felsignalen
träffar robotens tändsystem kan roboten komma att destrueras direkt i luften. Om mikrovågor
slår mot styrsystemet kan roboten komma att styra bort från sin bana mot helikoptern eller
helt sluta fungera och roboten fortsätter i den tangentriktning roboten hade vid beskjutningen.
Om effekten av HPM-systemet påverkar måldetektionssystemet och/eller zonröret kan
roboten passera flygfarkosten på nära håll utan att roboten finner något nära att verka mot,
varvid målträff undviks.
Eftersträvansvärt är i detta fall att motmedelssystemet hinner slå ut robotens funktioner i
sådan omfattning att roboten inte kan träffa målet fysiskt. Optimalt hade varit att med HPM
uppnå en självantändning av initiationssystemet. Då alternativen avseende hur roboten
påverkas är flera, kommer beräkningar främst ske på en utslagen men fortfarande flygande
robot ske. Detta eftersom en självdestruktion helt oskadliggöra robotens verkan, medan ett
signalfel fortfarande kan får roboten att verka.
Att slå i tid handlar endast om att avge tillräckligt verkan i målet, hit hör även detektion,
mållåsning och målföljning samt att påbörja en verkansfas enligt bekämpningskedjan. Därav
ligger ett par väsentliga tidskrävande steg innan HPM-systemet kan påverka roboten med
mikrovågsengergi.

5:5Beräkningar
5:5:1 Förutsättningar

Nedanstående beräkningar är gjorda mestadels från naturvetenskapliga förhållanden.
Uppsatsen behandlar inte något specifikt system utan undersöker möjligheterna att kunna slå
ut en robots ingående elektronikdelar istället för att lura dess data. Detta medför vissa
övervägda och medvetna antaganden. Vid beräkningar av specifika system, situationer eller
förutsättningar kan dessa parametrar ersättas med de som används i kommande
argumentation.
5:5:2 Scenario

Scenariot är att Sverige en längre tid befunnit sig i ett successivt försämrat säkerhetspolitiskt
läge. Beredskapen i Försvarsmakten har höjts och partiell mobilisering har påbörjats.
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Helikopterflottiljen genomför förmågehöjande övningsverksamhet. En NH-90 befinner sig
över åkerlandskap utan större vegetation. Plötsligt upptäcks ett inkommande hot.
Det inkommande hotet som kommer att användas vid beräkningarna utgörs av ett vertikalt
samt snett inkommande hot som förflyttar sig i luften med en hastighet av Mach2,2 ( 750
m/s). Hotet är ett generiskt robothot, men hastigheten är representativ för till exempel FIM-92
Stinger.69 Vid det horisontella inkommande hotet utgår beräkningarna från gravitationen i
samband med helikopterns höjd, då stigförmågan kan varieras beroende på vilken
helikoptertyp beräkningar görs utifrån.
Flera robotsystem idag är raketdrivna genom hela sin flygfas, därför antas att roboten inte har
möjlighet till glidflygning. Därför kommer roboten ha en bibehållen hastighet eftersom
raketen inte slutar brinna. Effekten blir då att systemet låser sig och styrsystemet slutar att
styra mot helikoptern. Istället kommer hotet fortsätta i den vektor som rådde vid störningen
påbörjades, eller helt tappa kontrollen. Helikoptern kommer vara av höjdstorleken 5 meter
och vara hovrande på en stationär plats i luften vid upptäckt av robothot.

5:6 Verkan mot hotsystem.
5:6:1 Horisontellt inkommande hot.

En robot vars hastighet är 750 m/s med en helt horisontell riktning kommer behöva bekämpas
inom en viss tid. Denna tid ska möjligöra att hotet efter en systemlåsning inte hinner inta en
bana korsande helikopterns position, alternativt att helikoptern hinner förflytta sig sin höjd
vilket den snabbast gör som ett fallande objekt. Med en helikopterhöjd på 5 meter innebär
detta att gravitationen behöver påverka en utslagen robot en så lång tid det tar för helikoptern
att falla 5 meter.
Sträckan räknas ut genom

. Då vi redan vet att helikoptern behöver falla fem

meter, men vill veta vilken tid det tar görs formeln genom
Sekund
Det tar 1 sekund för helikoptern att med enbart gravitationen falla 5 meter. Detta är den
fallhöjd som krävs för att helikoptern fysiskt inte skulle kunna träffas av ett hotsystem om
dess elektronik blir fryst, eftersom helikoptern förflyttats hela sin helikopterhöjd. Hur långt
69

http://www.armyrecognition.com/united_states_american_missile_system_vehicle_uk/stinger_fim-92_fim92a_man_portable_air_defense_missile_system_manpads_technical_data_sheet_picture.html (hämtad 201705-10)
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bort som systemet måste störas fås genom formeln

. Där hastigheten på

inkommande hotet är mach2,2 och tiden är 1 sekund enligt ovanstående beräkning.
Sträckan hotet hinner färdas under tiden helikoptern faller 5 meter är därav

Vitala funktioner hos ett hot som inkommer horisontellt mot en stillastående helikopter skall
därför försättas med felfunktioner 1 sekund innan träff, för att garanterat inte skadliggöra
helikoptern. Denna sekund utgör tiden för det faktiska agerandet, en viss reaktionstid behövs
även innan agerandeskedet.
5:6:2 Vertikalt/snett inkommande hot.

Vid vertikalt inkommande hot kommer en förflyttning med hjälp av gravitationen inte vara till
någon hjälp. Ju större vinkeln blir från vertikal beskjutning till horisontell kommer situationen
stegvis gå över mot tidigare beräkningar. Vid en vertikal beskjutning krävs istället en
förflyttning i ett horisontellt led. Maxhöjden för systemet som beräknas ligger på 3000 meter,
samt en hastighet på Mach2,2. Vilket är den hastighet FIM-92 stinger erhåller av den initiala
accelerationsfasen efter 2 sekunder.70 Av detta sätts hastigheten till mach 2,2 (748 m/s) under
kommande beräkningar.
Beräkningen kommer således hantera den tid det tar för en Stinger att nå olika höjder för att få
fram den tid som en helikopter måste hinna agera på.
Då hotsystemet har en accelerationsfas i början som går från 0 till 750 m/s initialt beräknas
medelaccelerationen genom
medelaccelerationen får vi fram sträckan genom formeln

. Med hjälp av
vilket ger resultat 1 samt 2

sekunder i tabellen nedan. Utefter 2 sekunder adderas endast 750 meter / sekund tills
distansen är nådd på 3000 meter. Detta är exempelhotets öppna maximala höjd.

70

http://www.designation-systems.net/dusrm/m-92.html (Hämtad 2017-05-10)
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Tabell 2: Stingers flugna distans efter given tid.
Tid (sekund)
1
2
3
4
5

Distans (meter)
187,5
750
1500
2250
3000

En NH90 TTH har en maximala flyghöjd på 6000 meter71. Detta betyder att om helikoptern
befinner sig på 3000 meter höjd, beskjuts av en stinger så har helikoptern ca 5 sekunder på sig
att flytta sig ut ur robotens bana. Detta förutsätter att en tillräcklig verkan av HPM-systemet
fås i målet.
5:7 Resultat av beräkningar.
Möjligheterna till självskydd genom att slå mot ett hotsystems elektroniska system befanns
vara oeffektivt i det givna scenariot, eftersom en fryst robot kan komma att uppträda likt en
dum robot. En effektiv utväg för ett HPM-vapen är att utgöra en del av ett uppbyggt systemav-system, där systemet samtidigt som upptäckt och beskjutning övertar helikopterns styrning
för att snabbt förflytta sig, alternativt att beskjutningen resulterar i en för tidig destruktion av
roboten.
Jag kommer nedan att jämföra för- och nackdelarna med användandet av DIRCM istället för
HPM-teknik.

71

http://www.army-technology.com/projects/nh90-tactical-transport-helicopter (hämtad 2017-05-02)
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5:8 Spelkort DIRCM vs HPM
För att förklara skillnaderna på DIRCM och HPM skapas en tabell för deras olika värden som
utgör spelkort i efterföljande SWOT-analys.
DIRCM.72

HPM.73. 74 75

Uteffekt

1500 Watt

Ca 1 GW

Räckvidd

Oväsentligt maxvidd

Störande: 3000 m76

Verkar väl inom krav.

Förstörande: 100 meter

Vikt

40 kg

500 Kg

Storlek

H:33cm B:27cm

L: 250 cm D: 100 cm

Energitillförsel

500 /1500 Watt

Beroende Pulsfrekvens.
Kan batteriladdas.

Våglängd

1.5-2.5

3-5 micrometer

Verkansform

Bländning

7,5 - 30 cm
Störning/Förstörning

5:8:1 Swotanalys
Nedan görs en SWOT-analys för DIRCM mot HPM. SWOT-analys syftar till att kartlägga
olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT är bestående av fyra fält. Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats.77 Styrkorna och svagheter beskriver systemets
interna egenskaper medans möjligheter och hot betraktas vara externa.
DIRCM
Styrkor









Billigt
Fysiskt litet
Snabbmanövrerat (<1000°/s)
Relativt smalt frekvensband
Låg effekt.
Kontinuerlig beskjutning
Möjligheter
Flera system med hög integration
Snabbt växla mellan mål.

72




Svagheter
Endast IR-störning
Alternativ för facklor, inte remsor

Risker/ Hot



Röjande
Verkar ej mot samtliga hot
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HPM









Styrkor
Kräver inga större energituttag.
Stor variation av frekvens
Verkar mot all elektronik (båda typer
av robotar)
Enklare komponenter
Möjlig att köra batteridrift
Kontinuerlig beskjutning
Möjligheter
Förstörande alt störande
Verkan, skydd, understöd






Svagheter
Tungt
Verkansverifiering svårt
Platskrävande
Långsamt vridbart.




Risker/ Hot
Vådabekämpande
obeprövad tillämpning

5:8:2 Jämförelse av DIRCM och HPM
DIRCM använder sig av infraröd laserbelysning för att lura inkommande IR-robotar. Ett
Infrarött motmedelssystem verkar endast inom våglängderna för IR, och kommer därför
enbart kunna ersätta facklor, och då inte kunna stoppa en radarrobot. Ett HPM-system klarar
av att bekämpa såväl IR-robotar som radarrobotar. Fördelaktigt med båda systemen är deras
elektriskt genererade kraft, som gör att de alltid kommer kunna verka så länge systemen
fungerar och har tillgång till primärenergi.
Enligt utvecklare för DIRCM tar processen från att hotet detekteras tills missilen är påverkad
endast några få sekunder. Effekten som åstadkoms är en störning av sensorsignalen och
roboten viker då av från den planerade banan mot helikoptern. Processen för ett HPM-system
beräknas ha samma detektionstid, men då antennen är av större format än DIRCM har den
sämre flexibilitet och omriktningen tar en längre tid. HPM åstadkommer senare ingen
förvirrning av sensorsignalen utan slår mot den ingående elektroniken i syft att roboten ska
tappa mållåsning.
DIRCM är ett effektivt motmedelssystem för dagens hot, dock agerar det endast inom IRspektrat och blir därför endast en ersättare/komplement för facklor. Uppgifter om ett
likvärdigt system som ersättare för remsor har inte hittats av författaren. Då principen för
bekämpning av inkommande robothot är densamma som idag kommer den kommande
diskussionen fokusera på möjlig HPM-användning mot båda robottyperna (IR- och
radarrobot)
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6: Diskussion
I diskussionen hålls HPM systemet i fokus utifrån analysen, samt dess möjligheter och
begränsningar för att appliceras enligt tidigare givna scenario (enligt 5:5:2).

För att svara på frågeställningen: Hur ser möjligheterna ut att i framtiden skydda
helikopterplattformar genom att bekämpa inkommande hots ingående elektronik?; krävs att ta
hänsyn till vissa parametrar.

6:1 Egen erfarenhet
Den egna laborationen påvisade svårigheterna för verkansverifiering med ett HPM-system.
Huruvida verkan som gjorts är tillfälligt störande, skador med återhämtningsmöjligheter eller
permanenta går alltså inte att urskilja omedelbart. Detta åtminstone så länge inget synbart
händer med det beskjutna systemet, exempelvis explosion.
Prototypen konstruerades av lätt, billig och tillgänglig teknik. Så länge som det fanns tillgång
till någon form av strömkälla hade vi möjlighet att beskjuta elektroniska system. Detta
innebär att någon viktberäkning eller begränsningar i ammunition för en helikopter inte skulle
behövas iakttas för systemet. Nackdelen med dagens facklor och remsor är att de är
engångssystem.

6:2 En ny teknik.
Trots att kunskapen om HPM och dess effekter är väl känt, har taktiska HPM-vapen inte
anskaffats för den här aktuella tillämpningen. Förutom forskning kring centrala delar i HPMvapen har forskningen främst fokuserat på att skydda system mot vad som skulle kunna bli
bieffekter av kärnvapenladdningar, blixtnedslag eller telekrig. Teorier har länge funnits om
hur dess användning ska finnas på såväl flyg, sjö och markbaserade plattformar. Hittills har
tekniken medgett större fordonsmonterade system (för till exempel IED destruktion eller för
kravallvapen likt Painray), samt handburna korträckviddiga system som används inom markoch sjöarenan. Tekniken medger i dagsläget inte storlekar eller viktmässigt luftanpassade
system som kan användas som motmedelssystem för helikopterplattformar.

6:3 Den luftburna arenan
Lufthavet sätter hårda krav på storlek, uthållighet och vikter. Varje system som sätts in eller
utökas kräver borttagning eller förminskad funktion hos andra system som bieffekt. Detta
gäller förvisso alla typer av system. Men luftarenan är särskilt känslig för vikter och
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volymkomponenter. Ett tillfört HPM-system för att skydda helikoptern på erfoderligt avstånd
kan skapa vikt- och volymförhållanden att helikoptern inte kan lösa uppgiften. En
transporthelikopter som tappar förmåga att lyfta eller placera last p.g.a. moduler för
motmedelssystem blir oanvändbar. Helikoptern kommer således sannolikt kunna skydda sig
själv mot inkommande hot men inte kunna lösa sin huvuduppgift.

6:4 HPM-konstruktionen
Ett HPM-vapen är oeffektivt, om det inte samarbetar med andra system. System som
exempelvis upptäcker det inkommande hotet och riktar in antennen. Dessa system och
funktioner beskrivs lättast i bekämpningskedjan.

Här tillhör HPM-konstruktionen endast delen leverera och delvis verkan. Övre radan utgörs
framförallt av sensorer och hotbildsbibliotek. Beslut tas genom mänskliga faktorn eller
förinställda program beroende på hotbild. Verkan blir beroende av problematiken utifrån hur
mycket effekt som tränger in, samt på vilket sätt den tränger in i den elektroniska
konstruktionen. Återigen uppstår svårigheterna med att utvärdera den skada som skett genom
en HPM-puls. Ovan beräkningar och scenarion i uppsatsen har endast fokuserat på blocket
"leverera". Som synes finns flera åtgärder och system som har sina begränsningar och tidsrum
att agera inom för att uppfylla ett helt fungerande skyddssystem.
6:5 Självskydd
De militära HPM-applikationerna används inte som självskydd i dagsläget. De HPM-system
som skapats idag är containerbaserade system som skyddar andra viktiga föremål och är inte
skapade för att skydda enbart sin egna container. Systemet utgör således inte ett huvudfokus
för fientlig verksamhet som en helikopter skulle gjort. Markbaserade system utgör idag skydd
för större stabsplatser i skogen, viktig infrastruktur som flygplatser eller större marina fartyg.
Exempel är Raytheons HPM-vapen vilket permanent skadar en drönare på 1 km avstånd.
Mindre handburna störsystem för skydd av baser och infrastruktur har konstruerats, dock med
en räckvidd som är för kort för självskydd av en helikopter.
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6:6 Teknikutvecklingen
Den sista aspekten som väljs att ta upp utifrån uppsatsens innebörd är Teknikutvecklingen.
System kommer ständig förbättras för att fylla sin funktion, Robotar kommer göras mindre
störkänsliga genom att exempelvis byggas med fler fiberoptiska sammankopplingar eller
byggas likt en faradays bur runt de elektroniska systemen. Roboten skulle då behövas
beskjutas med högre effekt eller mer exakta frekvenser. För att få ut mer effekt eller bättre
data kommer vikten, storleken och ekonomiska resurser öka.

7: Slutsats
Slutsatsen som dragits av denna uppsats tyder på att ett helikoptersystem inte har möjlighet att
skyddas genom HPM-system. Sättet att påverka robotar är inte lika funktionellt som dagens
vilseledning av olika slag. Detta av flera anledningar, som behandlas nedan.


Eftersom hastigheten på ett inkommande hot är hög når inte ett skyddssystem bästa
effekt genom att lamslå dess funktioner, utan genom att försätta roboten i en bana som
inte korsar helikopterns position. Möjligheterna finns att utfallet blir sådant vid en
HPM-puls men det är inte garanterat. Trots den bredd på möjliga utfall en HPM-puls
kan ge, samt olika dimensioner av skada, kan detta leda till ovisshet. Paratmetrar för
ett utvärderingssystem eller möjligheterna för ett sådant att kunna avgöra effekten blir
bristande. I detta avseendet är facklor och remsor bättre då dem kan lura roboten
avseende målets position. På så vis kan passiva sensorer upptäcka aktiva robotars
förändrade signaler och utvärdera om motmedelssystemet var tillräckligt. Å andra
sidan hanterar inte facklor och remsor dagens och morgondagens moderna
robotsystems mot-motmedel (ECCM)



Nästa nackdel är antennens placering. Ett helt rundtäckande skyddssystem kommer
aldrig kunna skapas på grund av antennplaceringen. Någon vinkel blir ständigt en död
vinkel som är det område där systemet inte kommer att kunna sända signaler. Detta
beroende på att helikoptern fysisk kommer att befinna sig framför antennen. Detta kan
jämföras med antenners placering på land, där eftersträvan är så högt upp som möjligt.
Detta delvis för den ökade räckvidden men även för minskningen av möjliga
blockerande föremål som träd, hus eller berg. Även här finns fördel med dagens
facklor då dess avhakningsprincip bygger på att utge sig för att vara helikoptern, på en
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plats där helikoptern inte finns. Således blir utstrålningsskuggan som skapas av
helikoptern i en mycket mindre omfattning ju längre bort från facklorna den kommer.


Ett tredje skäl till att HPM-system är opraktiskt som självskyddssystem är de korta
reaktionstider som krävs i luftrummen. En tidsaspekt som tillsammans med
begränsningarna inom HPM-krigföringens utvärderingsförmåga, samt antennstorlek
som vid mikrovågsförstärkning blir storleksmässigt begränsat manövrerbar. Som
skapar förhinder för en tidsaccepterad komplett bekämpningskedja. Välriktade
huvudloober skapar smalare och mer koncentrerade pulser, men samtidigt ett mindre
område att bekämpa hot inom. Samtidigt bör sensorer på helikoptern uppfatta det
inkommande hotet i sådan tid att det hinner bekämpas. Vilket kan bli väldigt
problematiskt då stabilisation av antennen samt beräkning av riktning kräver hög
noggrannhet på de avstånd som skulle krävas för att tidsmässigt klara
bekämpningskedjan.



Slutligen är HPM-tekniken inte jämlik robotteknikens utveckling. Det kommer krävas
stora resurser att nå det HPM-system som effektivt kan agera motmedelssystem för en
helikopter. Lika fort som ett HPM-system finner nya teknologiska framsteg kommer
mer avancerade hotsystemet konstrueras för att motstå dessa. Dessa konstruktioner
kan likställas med att reducera känsliga komponenter och ersätta med fiber, eller
konstruera robotar utifrån Faradays bur principen.

HPM-system är alltså effektiva som verkanssystem när situationen medger en
förhandssituation alternativt långsammare mål som drönare. Systemet lämpar sig inte väl som
motmedelssystem mot robotar på en helikopterpattform, men kan fungera på rörligare
luftplattformar likt TP84. Robothotet undviks idag lättast med vilseledning (facklor & remsor)
av sensorinformationen snarare än med HPM.
Trots det negativa utfallet från undersökningen avseende plattformsskydd kan ett HPMbaserat system användas som ett verkans- och understödssystem i en helikopterplattform, då
principen för dessa system blir lik landbaserade system. De kan utgöra en modul eller ett
system för att skydda en större bas, område eller förflyttning. Tillämpningar skulle i sådana
fall kunna innebära verkan mot UAV, nedhållande av radarsensorer vid skvadrons/divisions
framryckning eller understödjande av markoperationer med telekrigförmåga från luften. Den
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främsta fördelen med ett helikopterbaserat verkans och understödssystem är möjligheten till
rörlighet.

8: Framtida forskning.
Framtida forskning inom möjligheterna för elektriskt genererat skydd är ett komplement eller
ersättare för facklor likt DIRCM är för IR. Detta för att få motmedelssystem vars energi
skapas genom helikoptern, och medgör att ett systemfel krävs för att helikoptern inte skall
kunna generera ett självskydd.
Forskning av elektriskt missvisande av inkommande hots zonrör för en för tidig
självdestruktion, detta för att kunna använda sig utav ett gemensamt motmedelssystem för
helikopter som beskjuter zonrörets sensor.
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Bilaga 1: Definitioner.
Betäckning
s
a
T
V
V0
G
H
E
P
d
G
S
D

Benämning
Sträcka
Acceleration
Tid
Hastighet
Utgångshastighet
Gravitation
Höjd
Elektrisk fältstyrka
Effekt
Avstånd till antenn
Förstärkning
Effekttätheten
Antenndiameter

Enhet
Meter
m/s2
Sekunder.
Meter/sekund
Meter/sekund
9,82 meter / sekund
Meter
V/m
Watt
Meter
dBi
W/m2
m
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Bilaga 2: Genomförande av laboration.
Tillverkning av modell.
Den modell som används är byggd från en mikrovågsugn av märke Whirlpoorl. Vars
strålkälla har en effekt på 750 Watt. Ifrån denna mikro plockades högspänningsgenerator,
kondensator samt strålkällan bestående av en magnetron som avger en frekvens på 2,4 GHz.

Bild1: Skyddsskalet runt mikron är borttaget.

Bild : 2. Högspänningsgenerator
ihopkopplat med kondensator.

Bild 3: 750 watts magnetron med
antenn för utgående signal.

Bilaga 2: Genomförande av laboration
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Dessa tre delar monterades samman på en träskiva, varpå den befintliga strömkabeln till
mikron anslöts direkt till högspänningsgeneratorn. Magnetrornen jordades tillsammans med
högspänningsgeneratorn. slutligen monteras modellen på en bräda för att erhålla en stilla och
stabil ställning.

Bild 4: Hopsatt modell för simulering av mikrovågors effekt på elektroniska system.

Bilaga 2: Genomförande av laboration
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Utförande av experiment.

Bild 5: Inledande testanordning. Helikoptern flög här ovanför konstruktionen.

Till en början användes en Riktantenn från Radiolänk 371, i vilket är hängandes i snören på
bild 5. Riktantennes uppgift är att centrera den elektromagnetiska strålningen från strålkällan,
och koncentrera energin rakt upp. Vid flera försök och svårigheter med att finna en korrekt
brännpunkt för strålkällan ändrades inriktning på experimentet. Till en början besköts
quadrokoptern underifrån, efter svårigheter med att hamna inom tillräcklig fältstyrka gjordes
testanordning om för att istället beskjuta quadrokoptern ovanifrån. Då utan någon riktantenn.
Quadrokoptern som används under experimentet är en Intruder ufo från Xinxun. Vars
mottagarfrekvens är jämförbart med magnetronens sändarfrekvens 2.4GHz. Huruvida exakt
frekvensen överrensstämmer är oklart.

Bilaga 2: Genomförande av laboration
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Bild 6: Testanordningen efter ändrad inriktning. Strålkälla, indikationslampa sett ovanför
brädan. Samt quadokopter i vänstra nedre hörn. Quadrokoptern flögs här under
konstruktionen.

Bilaga 2: Genomförande av laboration
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Resultat.
Vid första försöket flögs quadroptern ovanför, för att möjliggöra en god riktverkan från
riktantennen. Resultatet blev en förlorad kontroll över quadrokoptern som avstannade helt och
föll till marken.
Efter tre försök med samma resultat ändrades uppsättningen då antagning om en felplacerad
riktantenn gjorde det svårt att både skapa en brännpunkt samt hitta och beräkna vilken
fältstyrka quadrokoptern utsattes för. Anordningen ändrades enligt Bild6.

Vid andra försökstillfället riktades energin neråt och quadrokoptern flög under
konstruktionen, varpå resultat snabbt gavs av olika utslag.
Tre flygningar hann göras där resultat blev enligt nedan.
1. Quadrokoptern tog inte längre emot signaler från kontrollen och dog. Åtgärdades
genom en omstart där batteriet avlägsnades för att sedan återmonteras.
2. Quadrokoptern skapade sina egna signaler och startade en eller två rotorer utan att få
kommando från kontrollen. Resultatet blev att denne rullade ett halvt varv och
stannade uppochner på marken. Åtgärdades genom en omstart likt punkt 1.
3. Vid tredje försöket tappades kontrollen, för att sedan inte få något svar även vid
omstart. Tidigare kännetäcken på dåligt batteri var en orkeslös Quadrokopter som inte
orkade lyfta, så var inte nuläget. Dock slutade denne fungera efter omstart så batteriet
laddades åter upp och kunde sedan flygas igen efter 20 minuter.

Vid tredje genomförandet av flygningar resulterades i likt punkt två. Efter dessa skjutningar
kunde flygning inte göras förräns en omstart samt en viss väntetid på ca 20-30 sekunder. En
väntetid som inte behövdes vid föregående tillfälle. En väntetid utan omstart gjordes även på
2 minuter utan resultat. En omstart var nödvändig.

Bilaga 2: Genomförande av laboration

