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Artificiella neurala nät för datorseende hos en luftmålsrobot.  

Sammanfattning: 

Studiens syfte är att öka förståelsen för möjligheterna med modern artificiell intelligens (AI) 

vid militär användning genom att bidra med information om ny teknik. 

Moderna civila applikationer av datorseende som skapats genom användande av så kallade 

artificiella neurala nät visar resultat som närmar sig den mänskliga synens nivå när det gäller 

att känna igen olika saker i sin omgivning. Denna studie motiveras av dessa observationer 

inom området AI i förhållande till situationer i luftstrid då pilotens syn används för att känna 

igen flygplan innan det bekämpas. Exempelvis vid användande av hjälmsikte riktar pilotens 

ögon målsökaren hos en luftmålsrobot mot det flygplan som robotens målsökare sedan låser 

på. Utanför visuella avstånd kan pilotens ögon av naturliga skäl inte användas på detta sätt, 

varför datorseende använt i en luftmålsrobot undersöks. Resultaten från studien stödjer att 

datorseende genom användande av artificiella neurala nät kan användas i en luftmålsrobot samt 

att datorseende kan utföra uppgiften att känna igen stridsflygplan. 

Nyckelord: 

Militär nytta, Artificiell Intelligens, datorseende, djupinlärning, artificiella neurala nät, 

luftmålsrobot, luftstrid. 
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Artificial Neural Nets for Computer Vision with an Air-target Missile. 

Abstract:  

This study is aimed at increasing the knowledge to those concerned within the Armed Forces 

by providing information on the possibilities of modern artificial intelligence (AI). 

Motivation comes from observations of civilian technology on the use of AI in the field of 

Computer Vision showing performance equaling the level of the human vision when using 

the technology of Deep Learning of Artificial Neural Nets. In air-combat aircraft the pilot´s 

vision is used for recognizing the aircraft that is about to be shot down. For example when 

utilizing helmet mounted displays, the seeker of an air-target-missile is directed upon the 

aircraft on which the pilot´s eyes are looking. However when air-target-missiles are utilized 

beyond visual range the pilot´s vision cannot help in directing the seeker on a specific target. 

Therefore computer vision within an air-target-missile is studied.  

The results of the study support that the technology of neural networks may be used in an air-

target-missile and that computer vision provided by this technology can do the job of 

recognizing a combat aircraft.  

Key words: 

Military utility, Artificial Intelligence, Computer Vision, Deep Learning, Artificial Neural 

Networks, Air-target Missile, Air-Combat. 
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1 Inledning  

Artificiell intelligens (AI) är ett begrepp som går att återfinna i modern historia redan från 

mitten av 1800-talet. Under 1940-talet forskades det inom ämnet och då med fokus på ett 

begränsat område vid namn ”Cybernetics”, vilket var startskottet för det som idag även kallas 

artificiella neurala nät (se nedan beskrivning). Samma koncept forskades kring under 1980-

talet, då under begreppet ”Connectionism”, vilket resulterade i ett stort intresse för AI under 

1990-talet, men som tillfälligt dog ut då den tekniska mognaden inte motsvarade 

förväntningarna inom området. Den tekniska utvecklingen har som bekant utvecklats i hög takt 

under de senaste decennierna och idag finns det förutsättningar att på ett relevant sätt 

förverkliga de visioner som finns inom forskningsområdet och i slutändan få resultat som har 

direkt inverkan i människors vardag. 

Idag rapporteras det löpande om AI, där intelligens och egenskaper som skapats genom 

datormodeller jämförs med mänsklig intelligens och mänskliga egenskaper, där datorseende är 

ett sådant område. Beroende på utgångspunkt, kan begreppet datorseende ha olika betydelser. 

I denna studie undersöks den del som gör att datorer känner igen objekt i bilder. Figur 1 visar 

flera av de vanliga betydelserna av begreppet.   

 

 

Figur 1. Datorseende enligt NVIDIA. Tre olika betydelser av begreppet datorseende, enligt NVIDIA, med den 

för studien relevanta betydelsen inringad med röd streckad linje (NVIDIA, 2018). 

 

Datorseende gör nytta av program med algoritmer. De bästa modellerna för datorseende uppnås 

sedan några år genom att datorer följer komplexa algoritmer vilka tagits fram genom så kallad 

djupinlärning (översättning från eng. Deep Learning) av artificiella neurala nät. Det handlar om 

generella matematiska modeller som är självförbättrande inom ett specifikt område genom 

mängdträning på rådata. Inom området datorseende mängdtränas artificiella neurala nät på 

digitalbilder och blir därigenom bättre och bättre på att känna igen de objekt som förekommer 

i träningsbilderna.  

Det finns många användningsområden för datorseende. Ett av dessa är datorseende för 

självkörande bilar. Där används kameror som skapar bilder av omgivningen. Dessa matas till 
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en dator, vilken har till uppgift att känna igen de objekt som finns i bilder tagna i realtid. Här 

kan exempelvis det igenkända objektet [människa] vara kopplad till en logik som genererar 

signaler till bilens styrning och bromsar så att bilen kan svänga undan eller stanna. Datorseende 

används med bra resultat i civila sammanhang och flera av de civila tillämpningarna är högst 

relevanta i en militär kontext.  

Ett exempel är om en luftstridsrobot som närmar sig flygplan kan känna igen dem och styr för 

att bekämpa det högst prioriterade målet samt undvika otillåtna mål. Det sistnämnda skulle i en 

förlängning kunna innebära att den luftmålsrobot som har datorseende användas i ett läge då en 

motsvarande robot utan datorseende inte kan avfyras på grund av gällande insatsregler. I ett 

sådant läge skulle datorseende tillföra att långräckviddiga luftmålsrobotar kan användas utifrån 

sin kapacitet även i de fall då visuell identifiering krävs, genom att den kan diskriminera sådana 

flygplanstyper som utgör otillåtna mål.  

I den här studien undersöks om aktuell nivå av datorseende som skapas genom artificiella 

neurala nät kan fungera som en del i en målsökare i en luftmålsrobot som känner igen flygplan.  

2 Problemformulering 

I luftstrid är det viktigt att rätt mål bekämpas. Dels måste det flygplan som ska bekämpas vara 

ett tillåtet mål och dels vill man gärna bekämpa högt prioriterade mål. För att tydliggöra vilka 

flygföretag som är tillåtna mål används begreppet identiteter. I luftstrid används identiterna 

Hostile (fientlig), Friend (egen) eller Unknown (okänd). Kraven som ställs för att identiteten 

Hostile ska kunna tilldelas ett flygföretag varierar från situation till situation. Som 

Luftvärnsreglemente samordning Lvbat–C2StriC beskriver det så finns det flera kriterier som 

kan ligga till grund för identiteten Hostile. Detta exemplifieras med följande kriterier 

(Försvarsmakten, 2011): 

 Flygplanstyp  

 Uppträdande/verksamhet i förhållande till gällande ATO (Air Tasking Order) och ACO 

(Air Coordination Order) 

 Radarstörning 

 Avstånd och/eller riktning i förhållande till skyddsobjekt 

 Avsaknande av IFF (Identification Friend or Foe, teknisk igenkänningsutrustning, förf. 

förklaring). 

I moderna stridsflygplan finns flera exempel på användning av pilotens syn när det gäller 

vapenanvändning, bland annat hos luftmålsroboten IRIS-T vars målsökare riktas mot det mål 

som piloten tittar på genom sitt hjälmsikte. Ett annat exempel är visirmonterade eller 

hjälmmonterade bildförstärkare som är anpassade för pilotens syn så att synen i större grad ska 

kunna användas i mörker. På dessa sätt kompletterar pilotens syn den målsökare som finns hos 
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vapnet genom att den aktuella flygplanstypen känns igen samt att pilotens syn kan bidra till att 

ett viktigt mål bekämpas.  

Långräckviddiga luftmålsrobotar som HAWK, AMRAAM och METEOR flyger uppåt 25km 

och däröver. De förlitar sig på egen målsökare som fångar och leder mot det aktuella målet, 

men de har inte förmågan att känna igen flygplanstyper som de närmar sig. Det innebär att 

samma fördelar som pilotens syn ger vid korta stridsavstånd idag inte finns när en av de 

långräckviddiga luftmålsrobotarna närmar sig sitt mål. Det innebär också att om det i en 

situation krävs kunskap om vilken flygplanstyp som målet utgör för att medge att identiteten 

sätts till Hostile så går klockan och man riskerar att tappa initiativet.  

Betänk exempelvis en luftstridssituation där det finns en blandning av identiteterna Hostile, 

Friend och Unknown. De flygplan som har den sistnämnda identiteten kan vara egna som har 

trasiga igenkänningsutrustningar, civila flygplan eller annan extern stats flygplan. De kan även 

vara motståndarens flygplan vilka ännu inte kunnat tilldelas identiteten Hostile. Att visuellt 

identifiera de flygplan som är Unknown skulle lösa problemet. Det finns bara ett stort men, 

nämligen att vi har skaffat oss långräckviddiga luftmålsrobotar eftersom motståndaren också 

har långräckviddiga luftmålsrobotar. Det innebär att det är förknippat med en risk att bli 

bekämpad om ett eget flygplan flyger fram med för att ”titta”, eller med andra ord att genomföra 

en visuell identifiering, samt dessutom en risk för att förlora initiativet i striden.  

Iakttagelser av civila tillämpningar av datorseende är mot denna bakgrund intressanta att 

undersöka. AI för datorseende har under de senaste åren utvecklats och nu finns teknik som gör 

att en dator presterar bättre i lösande av visuella uppgifter än den mänskliga synen. Det finns 

civila referenser som visar detta, bland annat från Facebook som i sin AI Group kommit långt 

inom det svåra området ansiktsigenkänning och har med en träffsannolikhet på över 97 % i ett 

bildmaterial på 4000 bilder närmat sig den igenkänning som den mänskliga synen har (Gisslén, 

L., 2014, s. 18). Ett annat exempel är Kalle Åström vid Lunds universitet som beskriver i en 

video hur de bästa datormodellerna för ändamålet uppnår bättre resultat än den mänskliga synen 

(Åström, 2018). Att det är intressant att undersöka djupinlärda artificiella neurala nät som ger 

datorseende motiveras av att Goodfellow et. Al. säger att datorseende uppnår bäst resultat med 

djupinlärning (Goodfellow, et al., 2017, s. 97).  

Sammantaget finns det motiv att undersöka om våra långräckviddiga luftmålsrobotar kan ges 

ett bidrag i form av datorseende som ger sådana fördelar som pilotens syn ger vid kortare 

stridsavstånd, samt att undersöka om artificiella neurala nät kan stå för denna datorsyn. 

2.1 Frågeställning  

Mot bakgrund av ovanstående söker studien svar på frågeställningen:  

Vilka är förutsättningarna för att göra våra luftmålsrobotar mer allsidiga med neurala nät för 

datorseende som har till uppgift att känna igen flygplan innan roboten träffar?  
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3 Syfte 

Ett av de grundläggande syftena med militärteknik är att för skapa förståelse för möjligheter 

och begränsningar som teknik kan lägga på militär verksamhet (Axberg, 2013, s. 9).  

Studien söker svar på om tekniken med neurala nät för datorseende kan fungera hos en 

luftmålsrobot som ska känna igen flygplan. Syftet är att bidra med information om hur moden 

AI kan förbättra militära förmågor och därmed till analys av den militära nyttan av denna teknik 

för Försvarsmakten. 

Studien söker inte svar på djupgående tekniska frågeställningar, vilka krävs för att exempelvis 

konstruera en målsökare. Istället riktar den sig i första hand till militära intressenter som 

underlag inför eventuella beslut om fortsatta studier vilka kan besvara vilken militär nytta ur ett 

helhetsperspektiv som kan ligga i militära tillämpningar av den undersökta tekniken.  

4 Teorianknytning 

Studien stöds på tre olika teoriområden vilka används inom en övergripande referensram i form 

av militär nytta  (Andersson, et al., 2015). Denna referensram anger att för analys av militär 

nytta (översättning från eng. Military Utility) med en teknologi behöver teknologin i ett 

inledande steg appliceras i ett militärt tekniskt system som del av en militär förmåga i en 

specifik kontext för en viss användare, varefter mer ingående analyser av vad teknologin 

innebär för en militär användare kan göras. I undersökningen används tre teoriområden för detta 

inledande steg. De tre teoriområdena är datorseende och hur datorer blir intelligenta, 

Johnsonkriteriet för olika grad av igenkänning beroende på detaljrikedomen hos objekt i bilder 

samt OODA-loopen ur ett pilotperspektiv i en luftstridssituation. 

4.1 Militär nytta 

Genom förståelse för en teknik kan nytta i verksamheten uppnås. För att förstå militär nytta 

med en teknologi behöver man ha ett verktyg för att kunna mäta den påverkan som denna har 

på en militär organisation och dess förmågor i förhållande till vilka kostnader som är 

inblandade. I (eng.) ”Military Utility: A proposed concept to support decision-making” beskrivs 

ett koncept för hur militär nytta utvärderas ur ett helhetsperspektiv genom att använda tre 

dimensioner nämligen militär effektivitet, militär lämplighet och ekonomisk överkomlighet 

(eng. Military Effectiveness, Military Suitability respektive Affordability) (Andersson, et al., 

2015). För att analysera dessa dimensioner behöver man först bestämma övergipande 

ingångsvärden. Detta sker genom att teknologin som det är fråga om appliceras i ett militärt 

tekniskt system vilket i sin tur behöver sättas in i en militär förmåga för en specifik användare 

i en specifik kontext (Andersson, et al., 2015, s. 27). Konceptet med militär nytta bildar i denna 

studie en referensram som konkretiseras med dessa ingångsvärden. Referensramen tillför att 
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resultaten från denna studie lättare kan byggas vidare på i eventuella efterföljande studier som 

använder samma referensram.  

Den militära nyttan som referensram används i form av det första steget (eng.) Basic i det 

beskrivna konceptet, vilket i studien konkretiseras genom: 

 Beskrivning av datorseende och den aktuella teknologin som ligger till grund för 

datorseendet. 

 Applicering av teknologin på ett militärt tekniskt system i form av en generisk 

luftmålsrobot 

 Att undersöka luftmålsroboten i en specifik kontext i form av en luftstridssituation där 

OODA-loopen används för att utvärdera hur luftstridsförmågan påverkas av tillfört 

datorseende hos luftmålsrobotar.  

Analyser av de underliggande dimensionerna militär effektivitet, militär lämplighet och 

ekonomisk överkomlighet hänförs till eventuella efterföljande studier.  

4.2 Datorseende  

En litteraturstudie inom området datorseende visar att samma begrepp används med olika 

innebörd, vilket Gunilla Borgefors och Nils Olander redan i slutet av 80-talet diskuterade i sin 

rapport ”Svaret är Datorseende - Hur var frågan?”. De beskriver ett vacklande språkbruk som 

en indikation på områdets svårigheter, och att man beroende på utgångspunkt använder 

begreppet framför allt utifrån tillhörighet till tre olika grupperingar, nämligen den som sysslar 

med modellering av mänskligt seende ”den fysiologiska skolan” eller den som löser 

väldefinierade praktiska problem ”den tekniska skolan” eller slutligen den grupp forskare som 

inte är medvetna om vilken skola de tillhör alternativt inte heller intresserar sig för det. Enligt 

samma författare kan förvänta sig helt olika innebörd av begreppet mellan de närliggande 

disciplinerna bildbehandling, datorgrafik, bildanalys och mönsterigenkänning, samt föreslår en 

för denna undersökning passande begreppsanvändning ”The general goal of computer vision is 

to analyse images of a given scene and recognize the content” (Borgefors, G.; Olander, N., 

1988, ss. 10-13).  

Stanford University Computer Vision Lab beskrivning av sin verksamhet inom området, visar 

flera närliggande begrepp. Från hemsidan är följande citat talande för mångtydigheten av 

datorseende: ”In computer vision, we aspire to develop intelligent algorithms that perform 

important visual perception tasks such as object recognition, scene categorization, integrative 

scene understanding, human motion recognition, material recognition, etc.” (Stanford 

University Computer Vision Lab., 2018). 

Sammanfattning datorseende 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående problematisering att begreppet datorseende behöver 

specificeras för att vara entydigt för denna studie. En litteraturkälla från 1980-talet använder 

begreppet liknande en källa från 2018, i hur datorseende delas in i olika betydelser. Baserat på 
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denna indelning används begreppet datorseende i denna studie att likt mänsklig syn känna igen 

saker eller med andra ord objekt vilka finns i bilder. 

4.2.1 Forskning om datorseende 

Området AI och datorseende handlar om att skapa datormodeller som uppträder intelligent. 

Användandet av neurala nät har de senaste åren markant höjt nivån på vad datorer är användbara 

till inom området datorseende. 

Maskininlärningssystem används för att identifiera objekt i bilder, transkription av tal till text, 

klassning av nya objekt och val av relevanta objekt i söksvar. Dessa typer av applikationer gör 

nytta av en teknik kallad djupinlärning (översättning från engelskans ”deep learning”) (LeChun, 

et al., 2015). Djupinlärning av neurala nät är en form av effektiv maskininlärning, som är 

självlärande och genererar algoritmer som är självförbättrande. 

Huvudaspekterna av djupinlärning av artificiella neurala nät är att de karakteristiska dragen och 

de förmågor som nätet uppnår, inte är framtagna av människor utan från en generell 

inlärningsprocedur (LeChun, et al., 2015, s. 436). Denna procedur kräver stora mängder 

träningsmaterial för att i sammanhanget datorseende uppnå användbarhet i att kunna känna igen 

objekt i bilder. 

Svenska FOI rapporterade under 2017 om en snabb utveckling inom området neurala nät och 

datorseende. David Gustavsson exemplifierar med uppnådda resultat i en tävling i datorseende, 

samt om andra användningsområden för neurala nät (Gustavsson, D. et. Al., 2017, ss. 16-18). 

(Se även avsnitt Expertintervju.) 

För att hitta information om neurala nät i samband med militär forskning för rena militära 

tillämpningar får man närma sig resonemangen som förs utanför vetenskapliga forum och 

närma sig militärteknik i populärlitteratur. I till exempel tidskriften Military Technology 

specialupplaga om obemannade militära system från 2017 beskrivs användning av neurala nät. 

Paolo Quanta, Ställföreträdande chef för forskning om avancerad aeronautisk teknik i det 

italienska nationella Forskningsrådet (ita. Consiglio Nazionale delle Ricerche), resonerar om 

hur modern AI kommer att vara en viktig byggsten mot autonoma flygplan samt hur neurala 

nät är viktiga i detta för att skapa datorseende för igenkänning av objekt. Han trycker särskilt 

på att en dator med seende måste skilja på vän och fiende vid vapeninsats. Han beskriver vidare 

i samma tidning att US navy i projektet UCLASS (eng. Unmanned Carrier Launched Airborne 

Surveillance and Strike) genom artificiella neurala nät räknar med att uppnå autonoma starter 

och landningar från hangarfartyg samt lösande av autonoma flyguppdrag. (Quaranta, 2017, ss. 

47-77). 

Europeiska försvarsbyrån, EDA, har i sin tidskrift Eurpoean Defence Matters nummer 14 2017 

med två artiklar som berör ämnet. En av dem handlar om framtida betydelse av djupinlärning 

för självlärande försvar inom IT-området. Den andra redogör för att en arbetsgrupp vid namn 

”DEEPLEAR” som tillsattes 2015 för att följa den förväntade starka utvecklingen hos teknik 
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som använder artificiella neurala nät och djupinlärning. (Montiel-Sánchez & Llopsis-Sanchez, 

2017,ss. 14, 18). 

Sammanfattning forskning om datorseende 

Slutsatsen av forskningsgenomgången är att forskning för rena militära tillämpningar av neurala 

nät för datorseende inte stod att finna i den öppna litteraturen. Däremot finns en högst levande 

diskussion i populärlitteratur om neurala nät, vilka sätts i samband med programmering av 

framtida förbättringar av algoritmer, genom att de är självförbättrande. Denna iakttagelse stöds 

av FOI rapportering på området från 2017.  

Det är svårt att avgöra hur mycket befintlig sekretess har påverkat resultatet av 

forskningsgenomgången. Baserat på genomgången ovan fastslås ändå att neurala nät anses vara 

ett viktigt område för att utveckla framtidens intelligenta militära teknik. Vilket stöds av de 

organisationer och skribenter som står för inläggen både i FOI:s rapportering samt i 

populärlitteraturen.  

4.2.2 Militära produkter med datorseende 

Mängder av militära tillämpningar använder sig av elektrooptiska sensorer för att uppfatta mål 

och andra objekt av intresse. Det finns sådana system i ett väldigt stort antal. I studien begränsas 

antalet tillämpningsområden till vad som bedöms vara relevant. 

Nedan följer ett urval av militära system, vilka utgör ett representativt urval av militära system 

som använder elektrooptiska sensorer för att definiera mål eller andra intressepunkter. 

Inledningsvis beskrivs system som förmågemässigt ligger nära den luftmålsrobot som 

undersöks. 

Elektrooptiska målsökare finns hos Robot 74 (Sidewinder) och den mer moderna Robot 98 

(IRIS-T). Båda använder infraröda (IR) målsökare, där den senare har en digital så kallad 

bildalstrande målsökare (Jane´s, 2007, s. 477). Bildalstrande är en benämning som tydliggör att 

digitala funktioner för bildbehandling används för att tolka den aktuella sensorbilden. Det 

innebär att målsökaren har förmågan att uppfatta luftmål, inte bara som en sammanhållen 

kontrast mot bakgrunden, utan som ett objekt med en utbredning som möter hur kriterier för 

hur exempelvis ett flygplan ser ut. Sannolikt finns således någon form av datorseende. En annan 

bildalstrande Luftmålsrobot är Python 5 som även den har en IR-målsökare, med en upplösning 

om 128 x 128 pixlar. 

Motsvarande målsökare finns för markmålsrobotar inom AGM (eng. Air-to-Ground Missile) 

65 Maverick-serien. Den tidiga modellen AGM 65A har en analog TV-målsökare som med 

hjälp av kontrastföljning håller kvar målet i sikte fram till träff. Medan en de senare AGM 65F 

och – G har bildalstrande IR-målsökare. (Jane´s, 2007, s. 494).  

Ovanstående vapensystem är medtagna som exempel på målsökare som använder elektrooptik 

till att i olika grad se målet. Från att uppfatta målet som en ”blob” som är detekterbar i 

förhållande till bakgrunden, till en digital bildalstrande målsökare som kan uppfatta en bild av 
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målet. Datorseende som undersöks i denna studie är då datorer kan känna igen objekt i bilder, 

och där ligger de system som använder bildalstrande teknik nära begreppet datorseende. 

Däremot saknas beskrivning av neurala nät för datorseende i den vetenskapliga litteraturen som 

beskriver militära system likt det som undersöks.  

Sammanfattning militära produkter med datorseende 

Nuvarande militära tillämpningarna med datorseende genom neurala nät har inte kunnat 

bekräftas genom litteraturstudier.  

På den civila sidan framträder en annan bild, bland genom de fyra AI seminarier som använts i 

metoden för studien.  

4.2.3 Hur datorer blir intelligenta 

Datorseende sorterar in under AI, vilket är en generell beskrivning av smart teknik. Som påtalats 

tidigare i studien har begreppet Artificiell intelligens använts under många år. I litteratur på 

området från 70-talet beskriver man framtidsteknik som kan utgöra beslutsstöd, göra 

automatiska urval ur data, genomföra automatisk objektsidentifiering etcetera (Lööf, 1978). 

Beskrivningen från 70-talet är med andra ord numera en verklighet. I mer samtida litteratur är 

begreppet närvarande med mer precisa benämningar genom begreppen svag eller stark AI, 

alternativt smal eller generell AI. Den senare indelningen kan jämföras med att det idag finns 

många tillämpningar av smal AI, medan generell AI som skulle närma sig den mänskliga 

hjärnans förmåga att flexibelt kunna behandla många olika intryck och beslut inom flera 

områden ännu inte existerar. Svaret på frågan hur långt borta det är beror på vem som svarar 

(Tegmark, 2017). 
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Figur 2. Förhållande mellan metoder för att uppnå datormodeller för AI. En översikt som visar att 

djupinlärning (översättning från eng. Deep Learning) ingår i metoder för representativ maskininlärning, vilka i sin 

tur ingår i det större området maskininlärning (Goodfellow, et al., 2017, s. 9). 

 

Att hårdkoda eller med andra ord att programmera hela den instruktion som datorn sedan ska 

följa har varit problematiskt i förhållande till komplicerade algoritmer. Många AI-projekt har 

försökt att genom hård-kodning försöka beskriva (delar av) den verkliga världen med formella 

språk. En dator kan resonera automatiskt runt beslutspunkter i dessa formella språk med hjälp 

av regler för slutsatser. Detta benämns ”Knowledge-based AI”. Inget sådant projekt har varit 

lyckosamt. (Goodfellow, et al., 2017, s. 2).  

System som har förmågan att skaffa egen kunskap genom sin förmåga att extrahera mönster ur 

rådata har maskininlärning (översättning från eng. Machine Learning). Dessa system är helt 

beroende av vilken representation som matas in rörande rådata. Som exempel kan nämnas en 

maskinlärningsalgoritm vilken använder metoden Logistic Regression. Utifrån de input som 

görs om en patient kan en sådan ge rekommendation för eller emot ett kejsarsnitt. Läkaren matar 

in relevant information, exempelvis om ett blindtarms-ärr finns eller -ej, och modellen lär sig 

hur var och en av dessa inmatningar korrelerar med olika utkomster. Den kan dock inte 

utvärdera och påverka vad läkaren har matat in. (Goodfellow, et al., 2017, ss. 2-3).  

Den konventionella maskinlärningen är begränsad i dess förmåga att processa bland naturlig 

data i sin obearbetade form. Att ta fram de nödvändiga karakteristiska dragen är svårt, 

tidskonsumerande och kräver expertkunskap. Vid utveckling av applikationer av konventionell 
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maskinlärning används mycket tid att ställa in de karakteristiska dragen. (LeChun, et al., 2015, 

s. 436). Därför används den så kallade representativa maskininlärningen, vilket är en 

uppsättning metoder som medför att en maskin kan förses med rådata och automatiskt kan 

upptäcka de representationer som behövs för detektion och klassificering (LeChun, et al., 2015, 

s. 436).  

Sammanfattning hur datorer blir intelligenta 

Sammanfattningsvis så har metoderna för att ta fram algoritmer som gör datorer smarta varierat 

över tiden. Trenden har varit att metoderna utvecklats mot att skapa algoritmer, eller modeller 

som är självförbättrande. Tekniken djupinlärning och då i betydelsen djupinlärning av neurala 

nät, är den mest självförbättrande tekniken. 

4.3 Johnsonkriteriet 

Johnson-kriteriet är en teori som representerar ett klassisk beprövat sätt att förhålla sig till hur 

många detaljer som behöver framgå hos ett föremål för att det ska vara igenkänt till en viss 

grad. Dessa kriterier utvecklas i studien från den ursprungliga analoga endimensionella 

verklighet för vilken de är framtagna till att passa in bättre gällande digitala tvådimensionella 

digital bilder genom Gerald C Holsts (Holst, 1995) beskrivning om utveckling av 

Johnsonkriteriet. De utvecklade Johnsonkriteriet används sedan i fråga om vilken upplösning, 

minsta antal pixlar som flygplan behöver representeras av i en bild, för att datorseende ska 

kunna uppnå igenkänningsgraden flygplanstyp. 

 

 

Figur 3. Johnsonkriteriet. John Johnsons studier med frivilliga under 1950-talet resulterade i empiriskt framtagna 

underlag om den mänskliga perceptionsförmågan. Johnson presenterar tröskelvärden för hur detaljerat vår syn 

förmår uppfatta modeller av militära mål. Tröskelvärdena uttrycks i antal linjepar, eller perioder, som behövs för 

att över huvud taget uppfatta förekomsten av ett objekt, till att mer ingående se vilket objekt det är fråga om. Ju 

fler linjepar som täcker in det aktuella objektet desto större upplösning och högre grad av igenkänning medges 

(Holst, 1995). 

 

4.3.1 Utveckling av Johnsonkriteriet 

För att lite närmare undersöka vad Johnsonkriteriet skulle ställa för krav på upplösning för att 

uppnå en grad av igenkänning motsvarande det som undersöks, nämligen att känna igen 
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flygplanstyperna i Figur 6, används en utveckling av det ursprungliga kriteriet. Skälet till att 

utveckla Johnsonkriteriet är att denna undersökning behandlar digitala elektrooptiska system, 

inte analoga som de ursprungliga Johnsonkriteriet passar för. De ursprungliga kriterierna avser 

dessutom endimensionella upplösningskrav vilket inte passar för en tvådimensionell digitalbild. 

Gerald C. Holst beskriver en sådan utveckling i Electro-Optical Imaging System Performance 

(Holst, 1995, ss. 413-436). De för denna studie relevanta grader av igenkänning är enligt Holst 

begreppsanvändning (eng.) identification.  

De ursprungliga kriterierna enligt Johansons undersökningar från 50-talet säger att 8 militära 

system (stridsvagn, artilleripjäs, etcetera) samt en stående soldat, intill 50 % konfidens känns 

igen intill identification. Identification exemplifieras med att stridsvagn av typ T-52 kan kännas 

igen som just den typen av stridsvagn (Westman & Artman, 2007). För att uppnå denna grad 

av igenkänning ska en viss upplösning över stridsvagnen vara uppnådd. Denna upplösning 

representeras av ett antal cykler, eller perioder, av ljusa och mörka fält (den svart-vita tidseran) 

vilka täcker det aktuella objektets smalaste huvudsakliga utsträckning. Detta värde är 6,4 

perioder +/- 1,5 period.  

Den elektrooptiska industrin använder enligt Gerald Holst siffran 8,0 perioder för denna grad 

av igenkänning när de refererar till Johnsonkriterier (Holst, 1995, s. 416), vilket verkar rimligt 

med tanke på att intervallet sträcker sig från 4,9 till 7,9 

För att höja den teoretiska konfidensen från 50 % till 100 % används faktorn 3 (Holst, 1995, s. 

421). Detta ger följande minsta antal perioder: 

 8 × 3 = 24 perioder. 

Antalet perioder översätts till pixlar genom att 2 pixlar utgör en period. Det ger: 

24 × 2 = 48 pixlar. 

Översättning till krav på upplösning i en tvådimensionell bild för att uppnå igenkänning av 

flygplanstyp utgörs av hur många pixlar som ska täcka den så kallade kritiska dimensionen. 

Den kritiska dimensionen är ett värde som approximeras till kvadratroten ur bredd x höjd, vilket 

i praktiken innebär att översättning av endimensionella krav på upplösning till tvådimensionella 

krav sker genom att de förstnämnda minskas med faktorn 0,75 (Holst, 1995). Det lägre kravet 

på erforderligt antalet pixlar förklaras av att det totalt sett ändå blir fler pixlar i en 

tvådimensionell bild.  

Det innebär för att känna igen typen av objekt till 100 % sannolikhet krävs minst: 

48 × 0,75 = 36 pixlar.  

Ett tillägg är att om det finns en minsta detalj som åtskiljer två olika objekt åt så är upptäckt av 

den minsta detaljen ett krav som måste uppfyllas för att 36 pixlar ska vara tillämpbart.  

En minsta åtskiljande detalj skulle i vår undersökning kunna vara att stjärtfenorna hos 

flygplanstypen F 18 är vinklade utåt, vilket de inte är hos SU30 när de två flygplanen ses 
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framifrån. En fördjupad analys av eventuella åtskiljande detaljer som innebär att 36 pixlar i 

något fall skulle kunna behöva utökas får anstå till en eventuell efterföljande studie. I denna 

undersökning stannar vi vid det framtagna värdet om 36 pixlar. 

4.3.2 Upplösningsbehov baserat på intervjusvar 

Innebörden av de kraven på upplösning som FOI-experten delgav under intervjun visas i Figur 

4 överförda till JAS39 sedd framifrån. 

 

  

Figur 4. Ett stridsflygplan sett ur olika vyer. JAS39 mått approximeras enligt följande, längd om 14 meter, 

vingbredd 8 meter. Kroppen har en diameter på cirka två meter. Fenan sticker upp två meter. Den vy som innefattas 

i modelleringen är inlagd i en röd rektangel med måtten 8x4meter, vilket enligt expertintervjun skulle motsvara 

det lägsta antalet pixlar för att datorseende ska kunna känna igen flygplanstyperna som utgör stridsflygplan. 

 

Det praktiska minsta behoven av upplösning för en kamera som tittar genom ett rektangulärt 

fönster är därmed framifrån en rektangel som innesluter flygplanet, se röd streckad rektangel i 

Figur 4. Antalet nödvändiga pixlar för igenkänning av flygplanstyp är således (faktorn av 

vingbredd och höjd från skrovets undersida till fenans topp): 

 8 × (2 + 2) = 32 𝑝𝑖𝑥𝑙𝑎𝑟. 

4.3.3 Jämförelse mellan upplösningsbehov i intervjusvar och i teorin 

Jämförelsen mellan expertens uttryckta pixelkrav för att känna igen flygplanstyper och de enligt 

ovan utvecklade Johnsonkriteriet visar både på snarlika värden. Den förstnämnda angav som 

beskrivits ovan 32 pixlar, och resultatet av ovanstående utveckling av Johnsonkriteriet till en 

digitalbild visar ett behov på 36 pixlar.  

Det sistnämnda värdet har tagits fram genom härledning av teorin. Det anses därför innebära 

en tydligare spårbarhet till teorierna som används i undersökningen, samt utgör även större krav 

på upplösning. Därför används detta värde i modelleringen. 

4.4 OODA-loopen 

OODA-loopen som Boyd först tog fram för att beskriva hur man som pilot i luftstrid uppnår 

fördelar kontra en motståndare genom att observera, orientera, besluta och agera, blev 

sedermera vedertagen som teoretisk modell för beslutscykler vid militär verksamhet (Widén & 

Ångström, 2005, s. 189). Begreppsdelen -loop innebär att det handlar om en upprepad process 

där agerandet i en situation observeras och baserar en orientering, eller förberedelse för ett 

beslut om ett nytt agerande, vilket genomförs och observeras. Syftet i strid är uppnå högt tempo 

8 m 

4 m 
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i förhållande till motståndaren. Bland annat Bernt Bremer har refererat till OODA i sin teori om 

modeller för ledningprocesser, i den så kallade Dynamiska OODA-loopen, DOODA-loopen 

(Bremer, 2013). Det är en teoretisk modell avsedd för ledningsprocessen, och förs av Bremer 

fram som resultatet av en lång utvecklingsprocess (Bremer, 2013, s. 107).  

Eventuellt kan resultaten av denna studie utgöra underlag för att i kommande studier av mer 

ingående analysera hur DOODA-loopen, och därmed ledningsprocesser påverkas av 

långräckviddiga luftmålsrobotar med datorseende. I denna studie används istället den mer 

generellt hållna ursprungliga OODA som passar bättre eftersom denna studie inte särskilt 

avhandlar ledningsprocesser.  

Undersökningen avslutas med att en luftmålsrobot med datorseende som känner igen flygplan 

intill flygplansklass prövas mot OODA-teorin. De delar av OODA som går fortare med en 

luftmålsrobot som själv kan se vilka flygplan den närmar sig undersöks ur ett pilotperspektiv. 

5  Definitioner 

Artificiella neurala nät: Artificiella neurala nät jämställs i studien med begreppet neurala nät. 

Neurala nät är nätverk av enkla summerande enheter som kommunicerar via kopplingar. I 

biologiska neuronnätverk är enheterna nervceller (neuroner) och kopplingarna synaptiska 

förbindelser. Biologiska neuronnätverk har utgjort förebilder vid utvecklingen av artificiella 

neuronnätverk”…” (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

 

Figur 5. Artificiellt neuralt nät.  Till höger i bilden ett artificiellt neuralt nät. Enheterna (”neuronen”) i nätet 

anges som cirklar och kopplingarna som pilar. Vikten på kopplingen från enhet j till enhet i betecknas wij. När 

insignaler matas in till alla enheter i in-lagret fortplantas aktiviteten genom de båda gömda lagren till det översta 

lagret. Ett artificiellt neuronnät realiseras oftast som ett datorprogram eller som en integrerad krets 

(Nationalencyklopedin, 2018). Till vänster i bilden ett mänskligt neuralt nät som referens, med en infärgning som 

gör att 1 % av alla kopplingar är synliga. 
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Datorseende: Denna studie avser datorseende för att känna igen saker eller med andra ord 

objekt som finns i bilder. I denna studie används inte begreppet datorseende då endast en 

sammanhållen kontrast mot bakgrunden uppfattas. Det är när ett objekt med en utbredning som 

möter hur kriterier för hur exempelvis ett flygplan ser ut som begreppet är tillämpbart.  

Djupinlärning: Ett begrepp som används för att beskriva maskininlärning med hjälp av 

artificiella neurala nät.  

Flygplanstyp: I studien används begreppet så att varje flygplan i Figur 6 är en egen 

flygplanstyp. Urvalet av ett begränsat antal flygplanstyper är till gagn för studien framför allt 

genom att det förenklar kommunikationen med experter inom området datorseende, vilka inte 

nödvändigtvis har erfarenhet inom luftarenan. Flygplanstyperna utgör ett representativt urval 

av stridsflygplan samt andra flygplanstyper för att svara mot syftet med undersökningen. 

I samband med diskussioner om huruvida datorseende känner igen flygplan så att olika 

flygplanstyper känns igen samt kan åtskiljas inbördes, används begreppet grad av igenkänning. 

En lägre grad av igenkänning är när flygplanstyper inte känns igen och inte kan åtskiljas från 

andra. En högra grad av igenkänning är när flygplanstyper känns igen och kan särskiljas från 

andra. 

När det gäller andelen rätta svar som datorn ger på vilken flygplanstyp som finns i bilder 

används begreppet konfidens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 6. Flygplanstyper för igenkänning genom datoseende. Ett utdrag från verklighetens många fler olika 

flygplanstyper.  (Försvarsmakten, 1999). 
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Luftmål: En flygande farkost som utgör mål för en vapeninsats.  

Luftmålsrobot: En robot som är avsedd för verkan mot luftmål.  

Luftstrid: Övergripande benämning på strid i och om luftarenan. 

Målsökare: Den del i till exempel en luftmålsrobot som kan urskilja luftmål från bakgrunden, 

samt olika luftmål från varandra. Ingen åtskillnad görs i studien mellan begreppen -sökare och 

-följare, vilket innebär att olika möjliga betydelser av begreppen av målsökare och målföljare 

sorteras in under det förra.  

Robot: Användningen av ordet robot är om inget annat anges i betydelsen robotvapen enligt 

National Encyklopedins definition: robot, missil, motordriven, styrbar vapenbärare som själv 

styr mot målet eller leds mot detsamma (Nationalencyklopedin, 2018). 

6 Metod 

Studiens syfte samt följande fyra huvudsakliga ingångsvärden utgör grund för valet av metod: 

 Det första är att svara mot referensramen med militär nytta så att denna studie lämpligare 

kan utgöra bidrag till kommande studier genom en standardiserad begreppsanvändning. 

 Det andra är att det undersökta teknikområdet om datorseende och neurala nät är 

svårfångat för den som inte är expert 

 Det tredje är att kunskapsområdet är nytt för skribenten 

 Det slutliga är att Försvarshögskolans Militärtekniska institution förmedlade 

inbjudningar till en serie AI-seminarier, vilka under vårterminen 2018.  

6.1 Metodval 

Metoden behöver tillgodose behov av informationsinhämtning, att validera skribentens 

iakttagelser samt bilda en imaginär bro till militära tillämpningar som följer det som anges i 

referensramen om militär nytta (Andersson, et al., 2015), vilken anger att teknologi ska 

appliceras på en militär teknik som ska beskrivas i en specifik kontext. Den valda metoden 

innefattar fem steg; litteraturstudier, seminariedeltagande, intervjuer, modellering av den 

undersökta tekniken i en luftmålsrobot samt en luftstridssituation där den påverkan som en 

datorseende luftstridsrobot har på OODA-loopen undersöks.  

För att med studiens olika delar tydligare bilda en helhet så används i slutet av vart steg en 

sammanfattning av vilken information som tas med vidare i undersökningen. Det är ett sätt att 

möta behov av att hålla ihop undersökningen så att den inte blir ”spretig”, samt att undvika en 

alltför omfattande studie. 
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Figur 7. Grafik över studiens metod. 

 

Studien inleds i första med att beskriva tekniken med neurala nät för datorseende. 

Nästa steg, Seminariedeltagande, visar att det finns många exempel på driftsatta produkter som 

använder denna teknik. Detta baseras på totalt fyra seminarier där företrädare för flera 

Universitet samt näringslivet förmedlat information om forskning samt aktuella tillämpningar. 

Seminarierna är använda för att knyta kontakter för expertintervjuer (Gustavsson, 2018)  och 

(Johansson, 2018) samt en referensintervju (Arbrink & Edström, 2018).  

Expertintervjuerna bidrar till förståelse av den undersökta tekniken samt validerar övriga 

observationer. Totalt fyra experter från FOI, FMV och CAMCON AB, ligger till grund för 

detta. En av intervjuerna, referensintervjun, redovisas inte i sammanfattningen av 

expertintervjuerna. Skälet till det är att den tjänar framför allt till att balansera undersökningens 

framåtriktade fokus i förhållande till befintlig och beprövad militär teknik, att kvalitetssäkra 

denna studie mot det etablerade området för elektrooptiska sensorer och målsökare samt för att 

litteraturförankra den utveckling av Johnsonkriterierna som realiseras i teoriavsnittet. Därmed 

ges i den intervjun inte svar på frågor om neurala nät, och den ger därför inget bidrag till empirin 

där datorseende genom neurala nät undersöks.  

I steget modellering sker en teoretisk prövning av den undersökta tekniken i en luftmålsrobot. 

Tanken är att efterlikna de förutsättningar som gäller för en målsökare i en luftmålsrobot som 

genom datorseende känner igen ett stridsflygplan som en viss flygplanstyp. Nästkommande 

steg prövar samma luftmålsrobot mot militärteori i form av OODA-loopen för att undersöka 

hur förmågan till luftstrid påverkas. 

Svagheter i metoden är att den är utsträckt och stegvis. I varje steg sker punktnedslag vilket 

medför att undersökningen rent tekniskt är smal. Det innebär att resultaten troligtvis inte är 

direkt överförbara till en handgriplig specificering av ett tekniskt system av den typ som 

behandlas. För en sådan behövs ytterligare fördjupade studier.  

Litteratur-
studier Seminarier 

Expert-
intervjuer

Modellering
OODA-
loopen
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Fördelar med metoden är att den sträcker sig hela vägen från beskrivning av grundteknik till ett 

militärt scenario och på så sätt tydligt exemplifierar möjliga militära fördelar. Fördelar med 

metodens stegvishet är att det bidrar till transparensen i studien, genom att underlätta för läsaren 

som blir redovisad förenklingar samt de stegvisa summeringar som görs löpande innan varje 

nytt metodsteg inleds i undersökningen. En ytterligare fördel är att expertintervjuerna validerar 

övriga metodsteg. 

Sammanfattningsvis börjar studien med att förklara vilken teknik som ligger bakom den civila 

nyttan, därefter försöker studien åskådliggöra en möjlig överspridning till militär teknik i form 

av modellen av luftmålsroboten, så kallat ”Dual Use”. Slutligen används OODA-teorin som 

referens till hur en datorseende luftmålsrobot påverkar luftstriden.  

7 Undersökning 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet bygger studien på litteraturstudier, seminariedeltagande, 

intervjuer, modellering samt OODA-loopen i en luftstrissituation. I avsnittet redogörs för de 

utförda undersökningarna samt sammanfattningsvis i var del vilken information som tas med 

vidare i undersökningen. 

7.1 Djupinlärning 

Forskningsöversikten visade är djupinlärning av neurala nät ingår i metoder för representativ 

maskininlärning. 

 Datorseende gör nytta av avancerade algoritmer som på senare år har blivit så mycket bättre 

tack vare att de i ökande grad har blivit självförbättrande. Tidigare modeller för datorseende 

var mer arbetsintensiva vid framtagandet. Eller som Ian Goodfellow beskriver det i boken Deep 

Learning så tog det mycket mankraft i anspråk då det kunde ta decennier för ett helt 

forskarkollektiv att ta fram en avancerad algoritm. En lösning på problemet är att använda 

maskinlärning, inte bara för att datorn ska kunna upptäcka hur inmatningar korrelerar med olika 

utkomster, men även upptäcka vad som är lämpliga representationer ur aktuell rå-data för att 

komma fram till en lösning i det aktuella problemet (Goodfellow, et al., 2017). Figur 8 

åskådliggör detta hos ett tränat neuralt nät.  

Djupinlärning för att uppnå datorseende har sedan 2014 gett oss de bästa modellerna för 

datorseende i bilder. Innan dess var de bästa modellerna framtagna på annat sätt. När 

djupinlärning kom med i bilden så skedde dramatiska förbättringar i resultaten, vilket FOI-R 

4530 (Gustavsson, D. et. Al., 2017) exemplifierar med att den årliga förbättringen av de bästa 

modellerna tidigare var mindre än en procent, men med djupinlärning har förbättringstakten 

varit mellan 7 och 10 % per år. 
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Figur 8. Illustration av ett djupinlärt artificiellt neuralt nät för datorseende. Funktionen av hur ett tränat 

neuralt nät löser problemet att identifiera en människa beskrivet i omvänd ordning, det vill säga uppifrån och ner: 

Det översta lagret (benämnt ”Output” i bilden) löser sin uppgift, nämligen att beskriva vilka objekt som finns i 

bilden, genom att sätta ihop delar av objekten som kommer från det tredje gömda lagret. I det tredje gömda lagret 

sätts delarna av objekt ihop genom de hörn och konturer som inkommer från det andra lagret. I det andra gömda 

lagret sätts hörn och konturer ihop genom de kanter som inkommer från det första gömda lagret. I det visuella 

lagret behandlas pixlarna det vill säga den rådata som bilden utgör. (Goodfellow, et al., 2017, s. 6). 

 

Huvudaspekterna av djupinlärning av artificiella neurala nät är att det karakteristiska dragen 

och de förmågor som nätet uppnår inte är framtagna av människor, utan från en generell 

inlärningsprocedur (LeChun, et al., 2015, s. 436), samt att datorseende uppnår bäst resultat med 

djupinlärning (Goodfellow, et al., 2017, s. 97).  

 

Figur 9. Träning av ett neuralt nät. Bilder av ett ansikte ur 133 olika vinklar. Figuren åskådliggör att mängder 

av träningsbilder krävs för att uppnå igenkänning av ett ansikte genom datorseende med neurala nät. Här ur 

Goodfellow et. al. 2017.  
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Sammanfattning djupinlärning 

Sammanfattningsvis så är artificiella neurala nät modeller för att i små iterativa steg skapa 

lösningar på stora komplexa problem.  Neurala nät som djupinlärts genom träning på bilder ger 

de bästa produkterna för datorseende, och har så gjort det senaste halvdecenniet. Figur 9 

exemplifierar att ett färdigtränat neuralt nät känner igen objekt som det tränats på genom för 

verkligheten representativa bilder.  

7.2 Expertintervjuer 

Syftet med expertintervjuerna är att komplettera och validera övriga delar av studien. Urvalet 

av intervjupersoner är anpassat för att komplettera de egna studierna, samt skribentens egen 

bakgrund som stridspilot. Därför har totalt fyra intervjupersoner identifierats för att genomföra 

tre intervjuer.  

För att kunna identifiera lämpliga intervjupersoner används iakttagelser från eget deltagande i 

tre stycken seminariedagar arrangerade genom KTH av Wallenberg AI Autonomous Systems 

and Software Program, respektive ett seminarium som arrangerades av FMV, under våren 2018.  

Seminarierna skapade möten mellan representanter för akademiska institutioner och 

näringslivet inom respektive område AI i Industrin, AI i Hälso- och sjukvård, AI i Samhälle 

och miljö respektive Neurala nät för bland annat datorseende. För en översikt över vad som 

avhandlats i Wallenbergs-seminarierna, rekommenderas ett besök på deras hemsida 

(Wallenberg Autonomous Systems Programme, 2018).  

Det blev tydligt att användningen av neurala nät verkar ha funnit sin plats inom många områden, 

inte bara för datorseende enligt denna studie. Man använder dem till att hitta egna 

representationer, identifiera mönster och att skapa datorseende som känner igen objekt i såväl 

bilder av utemiljöer som i gruvor som i digitalbilder av organ i människokroppen. Även inom 

meteorologin, utbildningsväsendet och polisväsendet finns tillämpningar med neurala nät.  

Ur seminarierna identifierades behov av intervjuer och intervjupersoner enligt följande 

upplägg. Intervjuerna delas in i två olika grupper beroende på syftet med intervjun. Den första 

gruppen utgörs av representanter av det etablerade teknikområdet för målsökare. Den andra 

gruppen utgörs av representanter för kunskap och tillämpningar av datorseende genom 

användning av neurala nät. 

Den första djupintervjun gjordes med representanter för etablerad målsökarteknologi samt dess 

tillämpningar (Arbrink & Edström, 2018). Den var en referensintervju vilken har gett resultat 

som övergripande har format studien samt har tydliggjort behov i samband med flera 

begreppsanvändningar. Inför denna intervju var upplägget inte helt känt eftersom det inte gick 

att veta i förhand vad som skulle bli utkomsten, såsom Esaiasson et. Al. beskriver det så kan 

samtalsintervjuer använda för att utforska ett nytt område (Esaiasson, et al., 2007, s. 287). 

Intervjufrågorna och svaren redovisas i Bilaga 2. 
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De övriga två intervjuerna representerar tekniken med neurala nät för datorseende. För detta 

valdes David Gustavsson, FOI Linköping, bland annat medförfattare till FOI Årsrapport Teknik 

för informationsfusion och analys (TIA) 2017, FOI-R 4530. Samt Ann-Louise Johansson, VD 

för CAMCON AB. I realiteten blev det en djupintervju och en personlig kommunikation efter 

att representanten för CAMCON AB, med hänvisning till ekonomiska behov för att fullt ut 

kunna avsätta nödvändig tid till djupintervju och samt förberedelser därtill, avböjde och istället 

ställde upp att svara på frågor genom personlig kommunikation. Underlagen från dessa två 

intervjuer redovisas som Bilaga 1. 

Nedanstående sammanfattning över intervjupersonernas respektive underlag om datorseende 

genom neurala nät återger varför dessa personer kontaktades för att genom intervjuer 

representera expertkunskaper inom området datorseende genom neurala nät. 

I underlaget från David Gustavsson, FOI i Linköping, rapporteras om är en generellt snabb 

utveckling de senaste åren inom området datorseende, och exemplifierar med uppnådda resultat 

i en tävling i datorseende som går ut på att deltagande lag får låta sin modell för datorseende 

beskriva vilka objekt som finns i varje bild i en bildkatalog on-line (Gustavsson, D. et. Al., 

2017, ss. 16-18). 

 

Figur 10. David Gustavsson presenterar FOI modell för datorseende i MS CoCo. FOI bild hämtad ur FOI-R 

4530, som exemplifierar uppnådda resultat med sin modell för datorseende 2017 i bildkatalogen hos MS CoCo 

(Gustavsson, D. et. Al., 2017). 

 

Det finns för närvarande flera olika sådana tävlingar on-line. Microsoft med sin tävling MS 

CoCo (Microsoft Common Objects in Context) och Princeton University med ILSVRC 

(Imagenet Large Scale Visual Recognition Contest) för att nämna två av de största. Tävlingar 



 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 25 (49)  

Per Hård af Segerstad 

1MT019 2018  

Självständigt arbete 2018-06-07 

 

 

av den här typen utgörs av en bildkatalog med bilder (tusentals till tiotusentals), med en 

tillhörande träningskatalog innehållande många bilder (miljontals) för att träna upp deltagande 

lags neurala nät för de objekt som finns i tävlingsbilderna. Totalt sett är detta en intressant 

intervjuperson med sin kunskap om datorseende i komplexa bilder samt forskartillhörigheten 

på FOI. 

I Ann Louise Johansson underlag från ett AI seminarium beskrivs hur företaget tagit fram en 

modell som gör att datorer kan användas för att i ett fordon känna igenom vägskyltar 

(Johansson, A.-L., 2018). Denna baseras på ett neuralt nät som företaget självt har producerat 

träningsbilder till genom att under körning med en bil låta en kamera ta bilder, i vilka vägskyltar 

naturligt förekommer, vilka man sedan låtit träna sitt neurala nät på. Nästa steg är att låta denna 

färdiga modell bidra med datorseende i fordon. 

 

 

Figur 11. QAMCOM AB modell för datorseende. Den känner igen text, färger symboler och placeringar. Många 

olika objekt känns igen i samma bild i realtid (Johansson, A.-L., 2018), det vill säga under det att bilen körs så tas 

bilder framåt i vilka de olika objekten känns igen. 

 

Ann-Louise Johansson är en intressant intervjuperson mot bakgrund av företagets produkt för 

att lösa realtidsproblem med datorseende vid framförande i fordon.  

Sammanfattning av intervjuer 

Först och främst bekräftas att neurala nät som genererar datorseende är användbara till att känna 

igen flygplan, samt att det inte verkar finns något hinder mot realtidsanvändning. 

Från djupintervjun tar vi med oss siffran 1 sekund för att utan datalänk göra jobbet i en bild. Vi 

tar också med oss att prestanda motsvarande NVIDIA Jetson Tx2 är relevant. Det är en mobil 

hårdvara som ryms i handflatan. 
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När det gäller hur lågupplösta bilder av flygplan kan vara men ändå kännas igen intill 

flygplanstyp och särskiljas inbördes så krävs en pixel per meter flygplan gånger lika många 

motsvarande i höjdled.   

Uppgiften att ett färdigtränat neuralt nät fungerar för datorseende utan behov av uppkoppling 

till externt stöd, har bäring på de förutsättningar som finns i samband med en tillämpning i en 

luftmålsrobot. 

Vi tar även med oss beskrivningen av att stora mängder representativa träningsbilder krävs för 

att få användbar datorseende genom neurala nät. Samt att färdigtränade neurala nät kan 

betraktas som fixerade och därefter utgör en med lätthet kopierbar algoritm vilken gör att datorn 

löser sina uppgifter utan krav på externt stöd. 

7.3 Modellering 

Modellering görs för att undersöka om det finns förutsättningar för att datorseende skapat 

genom färdigtränade neurala nät kan användas i en luftmålsrobot. De speciella förutsättningar 

som gäller vid användning för det syftet undersöks, med ingående förenklingar enligt nedan.  

I detta steg av undersökningen används skribentens bakgrund för att försöka omsätta de svar 

om tidigare erhållits i studien till behov som tekniken kan behöva möta i luftstrid. 

En luftmålsrobot rör sig mot sitt mål med hög relativ hastighet och den utgör en egen kropp av 

vissa mått som efter avfyrning inte har en tråduppkoppling mot bakre serverstöd eller dylikt. 

Det innebär att funktioner som inbyggs behöver kunna lösa sina uppgifter trådlöst både vad 

avser kraftförsörjning och informationsutbyte. Det innebär också att det finns en tidsaspekt för 

att hinna med uppgiften innan roboten kolliderar med målet. Visuella problem med att 

identifiera en flygplanstyp som har att göra med närmandefarter illustreras i Figur 12. 
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Figur 12. Flygplan som är påväg att kollidera. Figur som åskådliggör tid till kollision i förhållande till 

vinkelutbredning hos ett stridsflygplan sett framifrån vid närmandehastighet 600 knop (Hobbs, 1991, s. 16). 

 

I genomförandet av modelleringen används den närmandehastighet mellan luftmålet och 

luftmålsroboten som åskådliggörs i Figur 13.  

Ljudfarten som används vid modelleringen är 331,5 m/s, vilket motsvarar en lufttemperatur på 

0 grader C. Temperaturen 00 C motsvarar höjden 3800m över havsytan i standardatmosfär (150 

C vid havsytan, och 0,650 minskning för varje 100 höjdmeter) (MACH - Wikipedia, 2018). 

 

 

 

 

 

  

Ljudfarten på den aktuella höjden ger följande relativa hastighet: 

(1,5 × 331,5) + 0,9 × 331,5) = 795,6 m/sekund. 

 

Figur 13. Grafik över modelleringen. Ej i skala. 

Luftmål Luftmålsrobot 

Kamerans 

apertur 

Fartvektor M 1.5 Fartvektor M 0.9 
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7.3.1 Modellens ingående delar 

Följande punkter behandlas i modelleringen: 

 Luftmål vilket representeras av en förenklad modell av JAS39C/D, se Figur 4. 

 Luftmålsrobot representerad av en generisk långräckviddig luftmålsrobot. Framtill på 

roboten sitter en kamera som fotograferar målet som växer bild för bild som tas under 

det att närmandet sker.  

 Kamera i form av NIKON D850 avsedd för ljus motsvarande det för det mänskliga ögat 

synliga. Kameran har en upplösning om 45,7Mpixlar (8272x5525) (NIKON, 2018). 

Den har ett objektiv med 100mm brännvidd monterat. Motiv till valet av kamera är helt 

enkelt att valet föll på detta exempel på konsumentkamera. Det underlättade även att 

nödvändig teknisk data var öppen och tillgänglig. En nackdel med detta val av kamera 

är de många pixlars upplösning. Detta riskerar att ge ett missvisande resultat i denna 

modellering, där pixlarna tillåts utgöra en ideal upplösning genom att många 

elektrooptiska faktorer avgränsats bort. Därför redovisas resultat även baserat på halva 

antalet pixlar. 

 Ett hypotetiskt färdigtränat neuralt nät som genomför identifiering i de bilder som 

produceras av kameran. Tiden för dess behandling av varje bild är en sekund, med 

beräkningskraften hos NVIDIA Jetson TX2. Detta baseras på expertintervjun av David 

Gustavsson. Detta val motiveras med att hårdvaran är gjord för mobil användning i 

samband med djupinlärda neurala nät samt att den ryms i handflatan. 

 Farten hos luftmålet är 0,9 Mach, vilket är normal stridsfart i underljud. 

 Farten hos luftmålsroboten är 1,5 Mach vilket är ett antagande. I verkligheten beror den 

på vilken robot som avses, samt logiken som styr dess fart i förhållande till det aktuella 

läget. Den valda hastigheten är representativ. 

7.3.2 Förenklingar 

Redovisade förenklingar tydliggör vilka delar som ligger till grund för undersökningens 

resultat. Denna tydlighet är avsedd som ett bidrag till eventuella efterföljande studier. 

Fokus i modelleringen läggs på de parametrar som expertintervjun angav som centrala. Vidare 

utförs modelleringen i en för verkligheten representativ situation mellan målflygplan och 

luftmålsrobot.  

Den kamera som fotograferar målet anses ha en ideell upplösning. Det innebär att det antal 

pixlar som täcker luftmålet ligger till grund för svar på frågan om igenkänning hinner uppnås 

på respektive avstånd. De i verkligheten utmanande faktorer, inklusive meteorologiska faktorer, 

vilka gör att detta idealförhållande inte råder avgränsas i denna förenklade modellering bort 

med motivering till tillgänglig tid för undersökningens genomförande. 
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Sensorytan hos kameran, om (8272x5525) pixlar, anses i modelleringen ha samma utsträckning 

avseende bredd- och höjdförhållande som luftmålet sett framifrån, enligt den rödstreckade 

rektangeln i Figur 4. 

För modellens enkelhet har luftmålsroboten en konstant fart på Mach 1.5, samt målflygplanet 

har en konstant hastighet om Mach 0.9.  

För enkelhets skull har ett fast skjutfall, nämligen fram-skott valts som förenklad representation 

av ett verkligt skjutläge. 

Alla de funktioner som en målsökare kan omhänderta undersöks inte eftersom syftet inte är att 

konstruera en målsökare. Istället är den kamera som tar bilder på luftmålet redan i starten av 

modelleringen riktad mot detsamma, utan att logik och funktion för att uppnå detta beskrivs. 

7.3.3  Genomförande av modellering 

Modelleringen sker genom att baserat på de teoretiska värden som tagits fram i undersökningen, 

räkna fram vilket antal pixlar som täcker in JAS39 på respektive avstånd. På så sätt besvaras 

om och i så fall på vilket avstånd som bilder som fotograferar luftmålet är tillräckligt pixelrika 

för att generera igenkänning. Detta intill graden igenkänning av flygplanstyp med en konfidens 

om 100 %. Den relativa hastigheten mellan Luftmålsrobot och luftmålet används för att 

redovisa återstående tid till kollision. 

Från expertintervjun med FOI forskaren används siffran 1 sekund för ett färdigtränat neuralt 

nät att arbeta igenom en hel bild och känna igen alla flygplan däri.  

Från teorin används upplösningskravet om 36 pixlar. 

Kamerans upplösning är 45,7 Mpixlar (8272x5525 pixlar) med ett 105 mm objektiv ges field-

of-view på respektive avstånd enligt Tabell 1.  

Från den uträknade närmandehastigheten tas 795,6 m/s. 

Från Figur 4 tas den rödstreckade rektangeln om 4x8 m vilken omsluter JAS39 sedd framifrån. 

Beräkningar 

Den rektangel som innesluter JAS39 yttermått i framifrån-vyn, Figur 6, täcks in med det 

angivna ”antal pixlar över JAS39”, enligt nedanstående ekvation: 

((𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑦𝑔𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑚å𝑡𝑡) ÷

(𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 − 𝑜𝑓 − 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑)) ×

𝑘𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑝𝑝𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑥𝑙𝑎𝑟 ö𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑛ä𝑚𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙  

(Källa: Egen) 

Värdena för avståndet 21 000 meter sätts in i ekvationen som exempel: 

((8 × 4) ÷ (7560 × 5040)) × 45,7 × 106 ≈ 38 stycken pixlar 
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Antal pixlar 

över JAS 39 

(stycken) 

Field-of-

view (meter) 

Avstånd 

mellan robot 

och luftmål 

(meter) 

Återstående 

tid till 

kollision 

(sekunder) 

Återstående 

tid vid ½ 

antalet pixlar 

(sekunder) 

Avstånd vid 

½ antalet 

pixlar 

(meter) 

2933 857x571 2500 3,1 1,6 1250 

737 1710x1140 5000 6,2 3,6 2500 

184 3430x2290 10 000 12,6 6,3 5000 

82 5140x3430 15 000 18,9 9,5 7500 

42 7200x4800 20 000 25,1 12,6 10 000 

38 7560x5040 21 000 26,3 13,2 10 500 

35 7920x5280 22 000 27,6 13,8 11 000 
 

Tabell 1. Sambandet mellan pixlar över luftmålet, avstånd och tid till kollision. Givet behovet av minst 36 

pixlar över luftmålet och de ingående farter som luftmålsroboten och luftmålet har, samt den i modellen använda 

kameran utläses i tabellen hur långt till kollision som motsvaras av hur många pixlar som luftmålet täcks in med. 

Field of view på respektive avstånd är hämtade från Points-in-focus (Franke, 2018). 

 

I modelleringen erhålls positiva svar på igenkänning av flygplanstypen JAS39 ut till 21 km 

avstånd respektive 10,5 km vid användning av halva antalet pixlar. I och med att det största 

avståndet identifierats, där kamerans bilder täcker JAS39 med tillräckligt många pixlar 

genomförs inga fler beräkningar. 

När luftmålsroboten och JAS39 flyger mot en kollisionspunkt med farten Mach 1,5 respektive 

Mach 0,9 återstår 26,3 sekunder till kollisionspunkten. Vid användning av halva antalet pixlar 

återstår 13,2 sekunder.  

Sammanfattning av modellering 

Positivt svar erhålls avseende de pixelkrav över JAS39 sedd framifrån, om minst 36 pixlar, med 

den använda kameran ut till drygt 21km avstånd. Vi ser att på 22 km avstånd så uppnås endast 

att luftmålet täcks in med 35 pixlar. 

Tidsåtgången om 1 sekund som det neurala nätet behöver för att räkna igenom bilden utan 

datalänkinformation inryms in till ett avstånd om drygt 800 meter (2500/3≈833 m).  

Teorin leder även fram till att ett optimalt färdigtränat neurala nätet i princip i en 

tvådimensionell yta om 7,560 km x 5,040 km ≈38 km2 ska kunna känna igen alla flygplan intill 

graden flygplanstyp, med konfidensen 100 %, så länge som de täcks in med minst 36 pixlar. 

Observeras bör att tabellen är baserad på idealvärden och de tidigare redovisade förenklingarna. 
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7.4 OODA ur ett pilotperspektiv 

Undersökningen visar att det kan finnas förutsättningar för att använda datorseende som 

genererats genom träning av neurala nät i en luftmålsrobot och för att känna igen och därmed 

särskilja de olika flygplanstyperna.  

Hur detta påverkar OODA-loopen ur ett pilotperspektiv undersöks nedan i över en 

ögonblicksbild av en luftstridssituation. De delar av OODA som i den situationen går fortare 

med en luftmålsrobot som själv kan se vilka flygplanstyper den närmar sig lyfts fram.  

En luftmålsrobot som kan känna igen flygplan som den närmar sig, kan prioritera mål, samt 

undvika civila, egna och allierades flygplan används. Syftet med detta är att sätta in resultaten 

från undersökningen i en militär kontext för att tydliggöra i vilka delar av Boyds OODA-teori 

som datorseende hos en luftmålsrobot är till fördel. 

7.4.1 Luftstridssituation 

Ögonblicksbilden av en luftstrid åskådliggörs i Figur 14. 

I luftstrid används identiterna Hostile (fientlig), Friend (egen) eller Unknown (okänd). Kraven 

som ställs för att identiteten Hostile ska kunna tilldelas ett flygföretag varierar från situation till 

situation. Som Luftvärnsreglemente samordning Lvbat–C2StriC beskriver det så finns det flera 

kriterier som kan ligga till grund för identiteten Hostile. Detta exemplifieras med följande 

kriterier (Försvarsmakten, 2011): 

 Flygplanstyp (se även nedan under definitioner) 

 Uppträdande/verksamhet i förhållande till gällande ATO (Air Tasking Order) och ACO 

(Air Coordination Order) 

 Radarstörning 

 Avstånd och/eller riktning i förhållande till skyddsobjekt 

 Avsaknande av IFF (Identification Friend or Foe, teknisk igenkänningsutrustning). 

Dessa kriterier är framtagna för dagens luftmålsrobotar som saknar förmågan att kunna känna 

igen flygplan. 
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7.4.2 OODA 

Syftet är här som nämns ovan att undersöka om vi uppnår en snabbare OODA-loop genom 

användande av datorseende luftmålsrobotar.  

OODA-loopens olika steg säger i korthet följande (Widén & Ångström, 2005, s. 189): 

O – Observe. Upptäcka. 

O – Orient. Bedömning av situationen. 

D – Decide. Besluta. 

A – Action. Agera. 

 

Figur 14. Luftstridssituation. Bilden är hämtad ur Taktikreglemente för luftoperationer med förf. tillägg av 

flygplanstyper till höger i bild (Försvarsmakten, 2017, s. 147). 
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Ur ett pilotperspektiv görs följande analys av hur OODA-loopen påverkas av att flygplanet 

tillförs luftstridsrobotar med datorseende som känner igen flygplanstyper: 

 

 

Figur 15. Cockpit-vy luftmålsrobot med datorseende. Grafik är från Teknisk prognos 2014. Bilden är signerad 

Martin Ek. Den visar hur en UCAV (eng. Unmanned Combat Aerial Veehicle) används framskjutet från en JAS39 

(Rönnberg, 2014). I den lilla infällda bilden till höger symboliseras Hostile av rött och Friend av blått. 

 

Observe- (Piloten observerar de taktiska displayerna.)  

Orient- En viss tvekan finns mot att använda de långräckviddiga luftstridsrobotarna av dagens 

typ eftersom Hostile och Friend är nära varandra och Friend finns mellan Hostile och det egna 

flygplanet. Orient påverkas av tillfört datorseende hos luftmålsrobotar så att piloten inte före 

avfyrning måste avgöra om det med hänsyn till relativ positionering går att avfyra med 

anledning av risk för att roboten låser på fel mål när den öppnar sin målsökare. Den datorseende 

roboten kan ju själv säkerställa att den inte träffar ett av de egna flygplanen. Även ett eventuellt 

flygplan som inte är del av konflikten undviks av luftmålsroboten själv. 

Decide- Av de flygplan som har tilldelats identiteten Hostile är det oklart vilka som utgörs av 

vilken flygplanstyp. Det har att göra med vilket av de Hostile flygplan som är prioriterade mål. 

En A50 kan exempelvis vara ett högre prioriterat mål än en SU30. Decide påverkas så att 

luftmålsroboten själv kan känna igen flygplan som den närmar sig och besluta vilket av dem 

som ska anfallas beroende på vilken prioriteringsordning som roboten fått att förhålla sig till. 

Act- Piloten avfyrar mot det beslutade målet. Act påverkas så att avfyrning av de 

luftmålsrobotar med datorseende kan ske tidigare i striden än av de robotar som saknar 

datorseende, eftersom tiden som åtgår för att hitta ett Hostile som inte är nära ett Friend utgår. 

Dessutom behövs inte tiden för att besluta om vilket Hostile som är prioriterat. 
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Sammanfattning av OODA 

Sammanfattningsvis så uppnås fördelar med datorseende i luftmålsrobotar i förhållande till 

OODA. Det är i steget Orient där större handlingsfrihet uppnås genom att luftmålsroboten själv 

kan se att ett luftfartyg som den styr mot verkligen utgör ett godkänt mål. I situationer då flera 

av motståndarens flygplan får bekämpas så kan en luftmålsrobot med datorseende bekämpa den 

flygplanstyp som utgör det mest prioriterade målet. Även Decide påverkas genom att roboten 

kan bidra med eget beslut om vilket mål som är mest prioriterat. 

OODA ger att en luftmålsrobot som kan känna igen ett flygplan och därmed säkerställa att rätt 

mål anfalls. Det gör att fulla prestanda används och de avfyras på långa avstånd och därmed 

minskar risken för att själv bli bekämpad av motståndaren. En sådan luftmålsrobot kan själv 

komma förbi hinder som har med visuell identifiering att göra och därmed snabbare orientera 

den egna striden mot fienden. En luftmålsrobot kan även själv välja det högst prioriterade målet. 

En målsökare som både kan leda mot ett luftmål likt dagens långräckviddiga system och känna 

igen luftmålet intill flygplanstyp, skulle därmed vara ett bidrag till ökad handlingsfrihet och 

initiativförmåga i luftstrid.  

Tidsvinsterna består i att Orient och Decide av vilket mål som bäst anfalls flyttar utanför 

kabinen samt att eventuella tidsförluster beroende på att Friend och Hostile är för nära varandra 

för att medge robotavfyrning minimeras.  

8 Resultat och analys 

I avsnittet läggs resultaten av undersökningen fram vilka analyseras. 

8.1 Resultat 

Tekniken för djupinlärning, och då i betydelsen djupinlärning av neurala nät är för närvarande 

den mest självförbättrande tekniken för att uppnå komplexa algoritmer för datorseende. Detta 

verkar ha bidragit till att skapa de bästa produkterna med datorseende det senaste halvdecenniet. 

Flera olika uppgifter talar för att tekniken i nuvarande mognad är mycket användbar i civil 

teknik. 

Svaren från intervjuerna visar att det skulle kunna finnas förutsättningar för den undersökta 

tekniken att fungera hos en luftmålsrobot då det handlar om relativt liten mobil hårdvara samt 

en vanlig kamera som är inom dagens målsökarstorlek samt att färdigtränade neurala nät 

fungerar för datorseende utan uppkoppling till externt stöd. Dessa svar bildar grund i den 

förenklade modelleringen i vilken en luftmålsrobot, som har till uppgift att identifiera ett 

stridsflygplan, klarar sin uppgift. OODA-loopen visar att situationer som innebär tidsförluster 
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kan undvikas samt att roboten med datorseende kan bidra med att själv välja och prioritera 

bland målen. 

 

8.2 Analys 

Genom de metodiska stegen har undersökningen sökt svar på frågeställningen.  

Det inledande steget visar att neurala nät är den bästa tekniken för att uppnå datorseende. Detta 

bekräftas av vad som framkommit under seminarierna och genom expertintervjuerna, varför 

denna iakttagelse anses ha god tillförlitlighet. 

I det andra steget, seminariedeltagande, används informationen främst som ett bidrag till att 

förstå att AI-tekniken med neurala nät används och levererar nytta i flera civila driftsatta 

tekniska system. Därigenom visas att tekniken har nått en mognad vilket motiverar att försöka 

använda den för militära syften. Seminarierna bidrar med förståelse för hur nyttan kan se ut 

med den undersökta tekniken, genom många exempel, men inte till att översätta tekniken till 

en luftmålsrobot. För det söks svar på frågor i expertintervjuerna. 

Expertsvaren är samstämmiga gällande att neurala nät kan användas för datorseende mot 

flygplan samt att de går att använda i realtidslösningar. Värdet för tidsåtgång för samt lägsta 

upplösningskrav för att uppnå igenkänning i modelleringen baseras endast på en experts 

utlåtande. För denna svaghet söks kompensation genom att utveckla teorin om 

Johnsonkriterierna, vilket leder fram till att de värden som experten angivit avseende minsta 

upplösning styrks. Värdet för tidsåtgången som används i undersökningen om 1 sekund har 

dock inte bekräftats på annat sätt.  

I modelleringen tas endast en förenkling av verkligheten upp. I denna erhålls ett positivt svar. 

Efterföljande generaliseringar av studien bör genomföras med medvetenhet om de förenklingar 

som ligger till dess grund. 

8.2.1 Kritisk granskning 

I resultatet av litteraturstudien finns en osäkerhetsfaktor nämligen sekretess, eftersom den 

forskningslucka som undersöks bland annat berör militära system och deras förmågor. Det 

innebär att både beskrivningen av den teoretiska forskningen och beskrivningen av befintliga 

modeller och system som använder liknande eller samma teknik baseras på det material som 

varit möjligt att få tillgång till. Svensk och utländsk Försvarssekretess samt Företagssekretess 

skulle kunna innehålla fakta som om den vore känd för skribenten kunde haft inverkan på 

litteraturstudien. 

Ovanstående modell baseras på förenklingar, vilka därför ska användas som indikation på att 

datorseende från en luftmålsrobot för att känna igen flygplanstyper är möjligt. Flera av de 

fysikaliska grundförutsättningar som påverkar digitalbilder, särskilt när bilder tas på långa 
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avstånd är inte omhändertagna. Syftet med undersökningen har försökt mötas av 

undersökningens fem steg.  

Har studien uppnått sitt syfte? Mäts rätt saker för att komma fram till svar på studiens 

problemformulering, eller med andra ord är undersökningen valid? Och är den metod som valts 

samt hur användningen av dess ingående delar reliabel, alltså mäter den det som vi anger att 

den ska mäta?  

Dessa relevanta frågor besvaras genom följande resonemang. Metodens steg modellering 

bygger på teorier och intervjusvar, vilket inte är den bästa grunden för exakta matematiska 

beräkningar. Dynamisk simulering med riktiga neurala nät hade varit att föredra. Detta var inte 

möjligt att uppnå detta inom ramen för denna undersökning. Men syftet är att undersöka om 

tekniken med neurala nät för datorseende kan fungera hos en luftmålsrobot för att känna igen 

flygplan vilket inte ställer krav på fullständiga fysikaliska hänsynstaganden i varje steg. Det är 

dock alltjämt en svaghet att inte fullt ut ta hänsyn till fysikaliska naturlagar. Detta kan dock 

delvis kompenseras i undersökningen genom att de föregående delarna används överlappande 

och inbördes kontrollerande, exempelvis där information från experten används som stöd att 

validera de egna litteraturstudierna.  

9 Slutsatser 

Slutsatserna från den genomförda undersökningen är: 

 Neurala nät för datorseende fungerar vid realtidsanvändning 

Observationer från AI seminarier samt expertintervjuerna är samstämmiga i att 

realtidsanvändning av datorseende vid framförande av fordon fungerar. 

 Datorseende som genererats genom artificiella neurala nät fungerar hos en 

luftmålsrobot 

Inget externt stöd krävs för att färdigtränade neurala nät ska fungera för att känna igen 

flygplan. Expertintervjuerna säger att igenkänning av flygplan uppnår samma goda 

resultat som igenkänning av andra objekt i bilder. 

 Stora mängder representativa träningsbilder krävs  

För att skapa datorseende genom neurala nät krävs stora volymer träningsbilder vilka 

måste vara representativa för den verklighet inom vilken datorseendet ska lösa 

uppgifter.  

 Positivt svar erhålls vid igenkänning av JAS39 ut till 21 km  

Pixelkrav om minst 36 pixlar över JAS39 sedd framifrån gör att kameran som används 

i modelleringen ger bilder som genererar igenkänning hos datorseende ut till 21 km 

avstånd mellan luftmålsrobot och JAS39.  
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 OODA-loopen går snabbare 

Den egna förmågan till luftstrid påverkas positivt vid tillförsel av datorseende hos en 

luftmålsrobot som används i luftstrid. Steget Orient och Decide i OODA-loopen går 

fortare då luftmålsroboten själv svarar för att bara träffa tillåtna mål samt väljer det 

högst prioriterade målet av de flygplan den känner igen.  

 

Baserat på ovanstående har studien funnit nedantående svar på frågeställningen:  

Vilka är förutsättningarna för att göra våra luftmålsrobotar mer allsidiga med neurala nät för 

datorseende som har till uppgift att känna igen flygplan innan roboten träffar? 

Det finns förutsättningar att luftmålsrobotar blir mer allsidiga och därmed ökar 

stridsdugligheten om de utrustas med datorseende. Det har att göra med att roboten anfaller det 

viktigaste målet utan vissa tidsförluster som annars kan vara ett faktum. Det bästa datorseendet 

idag uppnås genom användning av teknologin med förtränade neurala nät. Därför beror den 

nämnda allsidigheten hos luftmålsrobotar på om sådant datorseende fungerar utefter de 

förutsättningar som råder i luftstrid hos en luftmålsrobot. Studien pekar på att det hela kan 

fungera. 

Ovanstående innebär att en efterföljande studie av militär nytta med den undersökta teknologin 

för datorseende kan använda denna studies resultat för det inledande steget i Andersson et. Al. 

koncept för analys av militär nytta (Andersson, et al., 2015) enligt följande: 

Den undersökta teknologin för datorseende verkar fungera hos en luftmålsrobot som 

känner igen flygplanstyper vilket ger fördelar för luftstridsförmågan i den specifika kontext 

som beskrivs. 

10 Diskussion 

I luftstrid är det viktigt att hålla tempo och precision. En hel strid kan påverkas av enstaka 

inledande förluster av tid och flygplan. Det kan vara just här som luftmålsrobotar med 

datorseende har som mest att bidra med, nämligen att vi kommer till tidiga robotskott. I 

situationer där annan teknisk utrustning inte förmått ge tydliga identiteter hos samtliga flygplan 

i luftstridsområdet så kan datorseende luftmålsrobotar ändå medge att man slipper bli 

tillbakapressad av motståndaren. 

Små mål som uppträder i svärmar kan för en radarrobot se ut som ett stort mål och man riskerar 

att ödsla dyra luftmålsrobotar mot billiga små obemannade flygfarkoster. Dessa kan dock 

prioriteras bort av en luftmålsrobot med datorseende, vilken i stället väljer att styra mot högre 

prioriterade mål.  

Det finns indikationer i forskningsrapporter som har bäring på att förse vapen som används för 

skydd mot ballistiska missiler med förmågan till optisk igenkänning. Bland annat från 90-talet 
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finns ganska övergripande rapporter om detta. Varför inte någon uppföljning har hittats i den 

öppna litteraturen kan man spekulera i. En möjlig förklaring är att tekniken var lovande och den 

fortsatta forskningen sekretessklassades. Det kan innebära att befintliga vapensystem redan 

använder den undersökta tekniken.  

Grupper och individer som hittills inte kunnat skaffa sig avancerade målsökare kan idag göra 

det genom den undersökta tekniken. Hårdvaran som används är hyllvara och dessutom till en 

låg prislapp. Prislappen för den kamera och mobila dator som undersöks är cirka 50 000 kronor. 

Dagens obemannade farkoster vilka finns att köpa i de flesta teknikaffärer kan förses med denna 

teknik för datorseende och därigenom autonomt fås att starta upp och flyga mot mycket precisa 

objekt såsom enskilda individer, fordon, delar av byggnader etcetera. Om farkosten förses med 

sprängmedel skulle den bli ett avancerat autonomt vapen. 

Framtidens flygplansburna motmedelssystem kanske inte kan avhaka eller lura luftmålsrobotar 

som har datorseende motsvarande pilotens förmåga att skilja känna igen olika flygplanstyper. 

Det innebär att nya förstörande motmedelssystem behöver tas fram som komplement till dagens 

motmedelssystem. I USA har regeringen lagt studieuppdrag på industrin att ta fram laservapen 

avsedda för användning ombord på de nya stridsflygplanen Joint Strike Fighter för att kunna 

förstöra anfallande luftmålsrobotar. Sveriges JAS39 E/F kan ha behov av utökad kapacitet 

jämfört med de motmedelssystem som idag ligger i materielplanen.  

11 Fortsatta studier 

Den genomförda studien tjänar som underslag till fortsatta studier av den militära nytta som 

kan ligga i datorseende genom att användas som referens till fördjupade studier av de 

underliggande dimensionerna militär effektivitet, militär lämplighet och ekonomisk 

överkomlighet (Andersson, et al., 2015). Skribentens bakgrund som stridspilot gör det 

naturligare att ha en uppfattning om fortsatta studier om den militära effektiviteten än de övriga 

två dimensionerna. 

En lämplig väg mot fördjupade studier av den militära effektiviteten kan utgöras av en metodik 

som startar med operativa och taktiska analyser av vilka fördelar som kan uppnås i luftstrid 

genom den undersökta tekniken. Svaren på dessa analyser skulle kunna utgöra en del i 

beslutsunderlaget till resurssättning av fortsatta tekniska studier genom en större 

generaliserbarhet.  

Analyserna om fördelar i luftstriden bör omhänderta analyser av följande påståenden: 

 Det är en fördel om vi kommer till skott med en luftmålsrobot tack vare att den kan 

känna igen motståndarens militära flygplan, jämfört med en luftmålsrobot som inte kan 

avfyras i avsaknad av datorseende. Insatsregler kan skrivas utifrån en högre nivås 

perspektiv, så att exempelvis flygplan av typen x, y och z inom luftstridsområdet är att 
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betrakta som fientliga. Det skulle innebära en annan möjlighet till att hålla högt temo i 

striden samt minska risken för att tappa initiativ.  

 Det är en fördel att en luftmålsrobot automatiskt väljer det mest prioriterade av 

motståndarens flygplan. Ett luftmålsrobot som när den kommer nära luftmålet själv kan 

se och välja mellan ett fientligt stridsflygplan och ett viktigare mål kan vara värdefull. 

Även det omvända resonemanget när det gäller prioriterade mål talar till en seende 

luftmålsrobots fördel, nämligen om det förekommer störsändning eller skenmål. En 

radarriktad robot kan luras att gå mot ett skenmål vars emitterande signatur passar de 

kriterier som radarmålsökaren använder sig av. Skenmål kan utgöras av bogserade 

skenmål eller av egenflygande skenmål i form av UAV som förekommer i närheten av 

det avsedda luftmålet.  

 Vi får utöver befintliga procedurer och tekniska hjälpmedel, ytterligare en förmåga att 

undvika vådabekämpningar genom att våra luftmålsrobotar, såväl de som avfyras från 

eget luftvärn som de från eget stridsflyg kan undvika att träffa egna eller allierade 

flygplan.  

 Datorseende hos en luftmålsrobot har bäring på kommande flygsystems behov av 

egenskydd eller uppträdande. 

 Datorseende som skapas på det sätt som beskrivs i undersökningen och ges till en 

luftmålsrobot har koppling till behov av hotanalys mot bakgrund av att organisationer 

och grupper som tidigare inte haft luftmålskapacitet, med denna teknik kan skaffa sig 

kvalificerade luftmålsmålsökare. 

 

Samt nedanstående två frågor:  

 Hur får man acceptans i den militära organisationen för avancerade automatiska 

funktioner som tar beslut? 

 Juridik; -vem bär ansvaret för felaktigt beslut av en automatisk identifieringsfunktion? 

  

Baserat på svaren på ovanstående påståenden och frågor söks sedan lämpligen svar på 

nedanstående tekniska frågeställningar som kan validera och komplettera resultaten från denna 

undersökning: 

 Hur tas relevant träningsunderlag fram för att förträna neurala nät för datorseende som 

i luftstrid känner igen flygplanstyper? 

 Vilka resultat uppnås med ett tränat neuralt nät vid dynamisk simulering med en 

luftmålsrobot som flyger mot ett flygplan? 

 Hur ser en lämplig modell ut bestående av olika neurala nät och andra eventuella delar 

vilka sammanförs för att kunna dra fördel av datalänkinformation om sådan finnes? 



 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 40 (49)  

Per Hård af Segerstad 

1MT019 2018  

Självständigt arbete 2018-06-07 

 

 

 Vilka minsta åtskiljande detaljer mellan flygplanstyper finns och hur påverkar det 

behovet av minsta antal pixlar för igenkänning intill flygplanstyp? 

 Hur användbar är en motsvarande funktion för ”datorseende” i samma setup mot ett 

manövrerande mål (Vilket medför luftmålet kontinuerligt ändrar utseende sett ur 

kameran)?  

 Vilka förutsättningar finns att med en bra placering på en luftmålsrobot ha både kamera 

vilken avbildar målet, samt en annan målsökarfunktion exempelvis radar?  

När det gäller de övriga två dimensionerna av militär nytta, militär lämplighet och ekonomisk 

överkomlighet, så överlåts fördjupade analyser till efterföljande studier. 

11.1 Redan inplanerade studier 

FOI genomför en studie för Försvarsmakten inom deep learning i artificiella neurala nätverk 

för att komma fram till resultat om hur man snabbt kan tolka hyperspektrala bildunderlag på ett 

effektivt sätt (Bergström, D. et. Al., 2015, s. 32). 

Försvarsmaktens långsiktiga behovsställning i form av perspektivplanering innefattar inte några 

inriktningar specifikt mot datorseende i den meningen som undersöks häri. Man nämner 

övergripande att man ser behov av automatiserade funktioner inom bildområdet, men då 

framför allt för hantering av ”Big Data” (Försvarsmakten, 2016, s. 34). 
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Bilaga 1 

Intervju med David Gustavsson (Linköping den 2018-04-17) och Personlig 

kommunikation med Ann-Louise Johansson (E-post mellan den 2018-

04-12 och 2018-04-25) . 

Här redovisas de delar av intervjusvaren som hänförs till frågor från tidigare steg i metoden, 

samt ytterligare information som betjänar efterföljande steg del av undersökningen, 

Modellering. Det är svaren från djupintervjun som redovisas om inte annat särskilt anges. 

F: Hur ofta kommer datorseende mot flygplan med denna teknik att ge rätt svar, alltså vilken 

konfidens kan vi räkna med intill igenkänning till graden flygplanstyp? 

-Bättre än de resultat som uppnås vid användning igenkänning av objekt i bilder i MS Co Co. 

För att svara mer precist än så behöver man genomföra undersökningar i större skala, 

exempelvis genom simuleringar. 

David Gustavsson beskriver i intervjun att det riktiga problemen med neurala nät är att ta fram 

tillräckligt stort antal träningsbilder med den variation som motsvarar den verklighet som man 

vill att det färdigtränade neurala nätet ska kunna hantera. 

Träningen innebär som beskrevs tidigare att man inmatar det neurala nätet med bilder 

innehållande de sådana objekt som man vill att den färdiga modellen för datorseende ska känna 

igen. Det kan innebära att det neurala nätet kanske behöver tränas på hundratals bilder för varje 

objekt, exempelvis flygplan framifrån, flygplan ovanifrån, från sidan, svarta, vita, grå etcetera. 

Utöver detta behöver kameratekniska faktorer som är för verkligheten representativa vara del 

av träningsunderlaget. Om man exempelvis vill ha känner igen flygplan som är lågupplösta, 

”grovt pixlade”, på grund av att de är fotograferade på långa avstånd så behövs sådana 

träningsbilder. Olika bakgrunder kan också spela in vilket gör att nätet behöver kunna urskilja 

flygplan från bakgrunden om denna utgörs av andra flygplan såväl som av exempelvis himmel 

eller skog. 

När det gäller bilder IR-bilder så är det lika aktuellt med ett representativt urval av 

träningsbilder. Men variation mellan olika flygplanen IR-signatur är delvis beroende på andra 

faktorer än de som ger variation inom det visuella våglängdsspektrumet. Flygplan i IR-bilder 

kan exempelvis se olika ut beroende på hastighet genom luften samt motorpådrag vilket endast 

marginellt påverkar bilder i det för det mänskliga ögat synliga ljuset. Dessutom så försvåras 

validering av annan nations militära flygplans IR-signaturer eftersom de utgör resurs för 

nationell säkerhet. 

F: Hur grovt upplösta kan flygplanstyperna vara men ändå kännas igen? 

-Experten resonerar samtidigt som han tittar på flygplanen i bilderna (Figur 3), åtminstone en 

pixel per meter flygplan gånger lika många i höjdled.  
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F: Ett neuralt nät som är tränat enligt det ovan beskrivna, har det behov av externt stöd eller 

uppkoppling för att generera datorseende? 

-Nej, det behövs inte. Ett färdigtränat neuralt fungerar som en algoritm, eller uppsättning av 

flera algoritmer som körs på vanliga datorer.  

 F: Hur snabbt går det då för ett tränat neuralt nät att uppnå igenkänning till graden 

flygplanstyp? 

-När det gäller hur snabbt ett neuralt nät, som färdigtränats på bilder av de för undersökningen 

aktuella flygplanstyperna, klarar av att i en bild känna igen de förekommande flygplanstyperna 

så är svaret mellan 1 sekund och 1/200 sekund. Datorhårdvaran som gör beräkningarna är i 

detta fall en NVIDIA Jetson TX2. Den är nyligen framtagen som specialiserad för användning 

av djupinlärning av neurala nät, som tjänar på hög kapacitet i fråga om parallella beräkningar, 

i kontrast till exempelvis de i persondator ofta förekommande General Purpose Unit (GPU), 

vilka är optimerade för andra typer av beräkningar. Experten har ytterligare ett motiv till att 

använda denna processor i undersökningen, nämligen att den är framtagen för mobilt 

användande. 

F: Varför är det då relevant resonera om två så skilda fall att det tar allt ifrån 1/200 sekund till 

1 sekund innan datorseendet känner igen objekten i en bild? 

-Svaret är att det stora tidsintervallet mellan 1/200-dels sekund och 1 sekund förklaras på 

följande sätt. Om varje flygplanstyp kan vara av vilken storlek som helst i bilden, samt vara 

placerade var som helst i bilden, synlig ur vilken vinkel som helst samt med olika upplösningar 

så är det potentiellt många steg som behöver gås igenom innan alla variabler är avklarade. Det 

innebär att det kan finnas en koppling till den datalänk som finns mellan stridsflygplan och 

långräckviddiga luftmålsrobotar. Länken kan uppdatera roboten om målets position (3-D), samt 

fartvektor. Roboten kan även flyga mot målet utan information från datalänk. Antingen genom 

att den följer sin egen målsökare, vilken guidar roboten mot målet som urskiljs som en 

intressepunkt jämfört med omgivningen, alternativt genom ”död räkning” då den egna 

målsökaren inte leder mot målet. 

F: Hur kan då den nämnda informationen från datalänken vara till stöd för att snabba upp 

datorseendet? 

-Jo, en datalänk som uppdaterar informationen om målets fartvektor och 3-D position 

underlättar för datorseendet i luftmålsroboten och gör att varje bild kan avhandlas snabbt. 

Genom information som kan omsättas till var i bilden det aktuella luftmålet finns samt storleken 

i bilden, vilken korresponderar med avståndet mellan kameran och målet kan genvägar i 

beräkningarna tas vilket gör att igenkänningen uppnås fortare. Om tillräcklig information finns 

för att även säga vilken aspektvinkel som målet har så kan det gå ännu fortare. Om denna 

information förmedlas till den datormodell som står för datorseendet hos luftmålsroboten så tar 

det 1/200 sekund att uppnå igenkänning. Om ingen av ovanstående information finns så tar det 

i storleksordningen 1 sekund att komma fram till samma sak. 
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F: Hur skulle en lämplig lösning kunna se i verkligheten och vilka resultat skulle vara rimliga 

att förvänta sig? 

David Gustavsson diskuterar under intervjun hur en sammansatt modell för datorseende som 

kan dra nytta av position och aspektvinkel hos målet. –Man kan använda flera olika 

färdigtränade neurala nät. De kan vara indelade så att ett är tränat på alla flygplanstyper sedda 

framifrån, och ett annat är tränat på samma flygplanstyper sedda från sidan, ett tredje är tränat 

på lågt upplösta framifrån, ett fjärde på lågt upplösta från sidan och så vidare. Dessa neurala 

nät sätts samman i en modell som kan använda information från en datalänk som beskrivs ovan. 

Då kan rätt neurala nät användas direkt på den del i bilden där målflygplanet kommer att dyka 

upp allt eftersom närmande mellan luftmålsrobot och målflygplan sker.  

Ann-Louise Johansson på QAMCON AB lämnar följande svar på samma frågeställning: 

”-Din fråga är lite som ”hur långt är ett snöre” i och med att svaret beror på flera olika saker i 

relation till val av algoritm, kamerans uppläsning och vilken HW (hardware, översätts till 

hårdvara, skribentens tillägg) som du har tillgänglig. Jag skickade vidare frågan till en av våra 

experter och här kommer hans lite mer utförliga svar: 

 To start with the problem would be solved by combining several steps of algorithms. First, 

the camera need to detect the target, either by an automatic algorithm or manually pointing the 

camera to the target. Then, some super-resolution-based algorithm needs to extract the object’s 

pixels from successive frames, superimpose the pixels and generate a clear picture of the target. 

The number of pixels depends on the resolution of the camera and frame rate. Next, one needs 

to estimate the position of the target and transform the target into a standard position. All the 

above steps are called pre-processing, which are usually achieved by traditional image 

processing algorithms. Finally, the pre-processed image is then fed into the neural network for 

classification. The overall speed of the algorithm depends on your hardware device and 

software algorithms. From Qamcom’s perspective, all the above algorithms can be 

implemented in real-time.” (Johansson, 2018). 

Således diskuteras lite olika huruvida traditionellt framtagna bildanalysalgoritmer används, 

eller –ej. I båda svaren uppnår neurala nät igenkänningen. Samt vi finner stöd i att det går att 

använda neurala nät för datorseende i realtid. 
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Bilaga 2,  

Referensintervju Åke Arbrink och Stig Edström, FMV Tre Vapen den 

2018-03-22. 

Frågorna (1 till och med 13) överlämnades i förväg via e-post. Intervjun genomfördes som en 

ostrukturerad intervju, vilken fokuserades mot hur man uppnår en bra undersökning av 

användbarhet av neurala nät för datorseende i målsökare.   

1. Vilka frågor borde jag ställa till er? 

 

2. Vilka delar ingår i en målsökare? (förutom en dator och digitalkamera som jag pratar 

om i mitt PM)? 

 

3. Vad inryms inom begreppet simulering av ny målsökare, och vad är lämpliga krav att 

ställa på en simulering för att man ska kunna gå vidare med resultatet? 

 

4. Om man utför det som jag beskriver i mitt PM, vad bör det kallas? (förenklad 

simulering? Initial modellering?) 

 

5. Den beskrivning i mitt PM rörande Bilalstrande målsökare, är den rättvisande? (Som 

kontrast till funktioner för bildanalys kan i sammanhanget målsökare begreppet 

bildalstrande förtydligas. Det är en benämning som tydliggör att en målsökare 

använder digitala funktioner dels för signalbehandling utifrån den aktuella 

sensorbilden, dels för att tolka den aktuella sensorbilden till en referensbild av målet. 

Sensorn kan vara av olika typ, exempelvis IR-målsökare. Den principiella stora 

skillnaden mot att använda sig av objektsidentifiering i en bild är att bilden inte 

behöver komma från en målsökare. Istället är alla typer av bilder inklusive en bild från 

en målsökare, en digitalbild från en kamera, en bild från ett radarsvep, -möjliga att 

använda och låta en relevant algoritm för objektsidentifiering jobba på genom att 

använda de ”konsument” -algoritmer som alltså körs på konsumentdatorer enligt 

beskrivning ovan.) 

 

6.  Är de definitioner som jag använder bra? –tillägg/fråntag? 

 

Svar: Använd militära beteckningar och förklara: 

Detection, classification, recognition, identification 

Målsökare kontra Målföljare 

 

7. Hur tar man fram en ny målsökare? 

 

8. Känner ni till någon teori inom området simulering som kan vara användbar att pröva 

innehållet i min C-uppsats mot? 
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Svar: nej 

 

9. Känner ni till några befintliga tekniska system inom området målsökare eller 

spaningssystem därute som ligger nära automatisk bildobjektsidentifiering?   

 

Svar: Tung styrd attackrobot byggde på bilder där den analoga målsökaren exempelvis 

kunde målsöka och målfölja rätt bro efter att den på marken innan uppdrag blivit förevisad 

bron. TAURUS där tidigare SAAB var delägare, numera bara Airbus(?), som med ir 

hittade sin väg framåt genom att fånga vägar och vägkorsningar (Haaufftransformel), 

FOG M Usa 

10. Vad kostar en målsökare, exempelvis de som vi har idag i IRIS-T? 

Svar: pass 

 

11. Om man ska bygga en ny målsökare, hur mycket av innehållet är specialiserad 

hårdvara för militära ändamål? 

Svar: ganska mycket. 

 

12. Har ni några synpunkter om vart forskningen generellt inom målsökarområdet är 

påväg för närvarande? 

 

13. Har David Gustavsson FOI rätt när han säger att FOI funktion för datorseende skulle 

ge bättre resultat mot ett flygplan i luften än mot de bilder som den kördes mot i 

MSCoCo (se figur 1 i mitt PM)? 

 

Övrigt: 

Åke o Stig verkar ha rätt kompetens för att representera det etablerade målsökarområdet. 

(…) (Borttagen text från intervjuanteckningarna på grund av integritetsskäl.) 

Det är inte samma sak i annan våglängd, exempelvis i IR är varje bildpunkt mycket mer 

innehållsrik vilket ställer andra krav på det material som används för djupinlärning, samt 

ställer andra krav på beräkningskraften i vid träning. 

Begreppet signatur 

Problematisering runt material för att träna ann, rörelseoskärpa, problematisering kring den 

snabba storleksförändring av målet när målsökaren närmar sig, svårigheter i samband med 

bakgrund moln och siktnedsättningar Kan göra nytta i slutfasen. Kanske kan skilja på 

stridsflygplan och avfyrad robot. 

Förtydliga att ANN är förtränat på aktuella mål. Simulering på dagen. 
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Om simulering inte kan genomföras så kalla det räkneexempel, förberedelse för simulering 

I problemformuleringen beskriv att det handlar om AI om det ska göra det, exempelvis ”Hur 

presterar en modell för deeplearning …” 

Beskriv deep learning på en halvsida med bra referenser. 

AI användbar inte bara för datorseende utan kanske även som tankemuskel vid beslut hur 

tolka materialet. 

De är inne på framför allt spaning och inhämtning med hjälp av automatisk detektion i stora 

bildmaterial. 

Ifrågasättande om det går att kopiera ett förtränat nät. 

Problematiseringen om IR kontra visuella spektrat. IR innehåller mycket mer information i 

varje pixel. 

Problematisering om snabba vinkelskillnader i kombination med att målen ser mycket olika ut 

framifrån, från sidan samt ovan/underifrån. Hur ljuset faller påverkar mycket. Bakgrunden 

kan vara komplex även i luften. 

 

 


