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Sammanfattning:
Denna uppsats undersöker tekniska och mänskliga faktorer som påverkar tiden för en skytt att
upptäcka, identifiera och nedkämpa ett mål på markarenan. Uppsatsen lägger fram förslag på
vilka åtgärder ur tekniskt- och utbildningshänseende som kan åtgärdas för att spara tid vid ett
bekämpningsförlopp.
Många strider mellan stridsfordon sker på korta håll i snabba situationer, duellstrider. Stridsavståndet är framtaget från simulerade strider från hela Sverige och är i medeltal så kort som
300 m. Skytten kan med siktets sensor under goda väderleksförhållanden identifiera ett 2,3 m
högt mål på 1520 m men kan under svårare förhållanden som i dimma få problem att identifiera
motsvarande mål på stridsavstånd under 300 m. Detta tillsammans med sannolikheten att träffa
målet på grund av systemspridning och val av riktpunkt gör att verkan kan vara svår att utvärdera och därmed finns risk att skytten fortsätter och bekämpar med risk för överbekämpning
av målet som i sin tur leder till tidsförluster och minskad förmåga hos chefer att agera.
Syftet med uppsatsen är att studera bekämpningsförloppet för att bygga upp kunskap inom
området, för att kunna förstå var det går att optimera. Denna optimering skall sedan leda till
att minska tiden från upptäckt till att målet är nedkämpat.
Resultatet av undersökningen visar att den beprövade erfarenheten som återfinns i Försvarsmaktens handböcker och reglementen är väl avvägd men saknar referenser så att spårbarheten
är bristfällig. Resultatet visar också att om skjutregler följs så kommer motståndaren att kunna
nedkämpas med tillräcklig verkan. Dock så är det beroende på var i målet träffen tar. I front
kommer det vara svårt att observera verkan medans träffar i sida leder till brand i stor utsträckning. Skytten kan vara tvungen att skjuta upp till åtta skott för att nedkämpa ett stridsfordon
beroende på skjutavstånd och riktpunkt i målet.
Med detta resultat så rekommenderas att det sker en fortsatt undersökning om vilka algoritmer
som kan stödja en bildförbättrande optronik. Fusion av sensorer och eldledningssystemet bör
undersökas för att hitta lösningar som gör det möjligt att prediktera eldmoment automatiskt för
att snabba upp bekämpningskedjan.
Nyckelord:
Bekämpningskedjan, Kill Chain, träffsannolikhet, nedkämpningsmodell, tidsaspekt
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Abstract:
This paper examines the technical and human factors that affect the time a gunner detects,
identifies and destroy a target. The paper submits suggestions on technical and educational
measures that can be rectified to save time in a combat process.
Many battles between combat vehicles take place in swiftly situations, duel fighting. The combat distance is derived from simulated battles from all over Sweden and is set to as short distance as 300 m. The gunner can, under good weather conditions, identify a 2.3 m high target
at a distance of 1520 m, but under difficult conditions like in fog, it may be hard to identify at
the given distance of 300 m. This, together with, the hit probability of hitting the target due to
system scattering and selection of aim point at the target, makes it difficult to determine the
effect of the given fire. There is a risk that the gunner will overcompensate that with firing to
many rounds at the target, which in turn leads to time losses.
The purpose of the paper is to study the Kill chain process to build up knowledge of the processes, in order to understand where it is possible to optimize. This optimization should then
reduce the time from detection until the target is destroyed.
The results of the analysis show that the proven experience contained in the Armed Forces
manuals and regulations is well balanced but lacks references so that traceability is inadequate.
The result also shows that if rules of firing are followed, the opponent will be destroyed with
sufficient effect. However, it depends on where the target is hit. In the front, it will be difficult
to observe the effect, but a hit in the side of the target the effect will be fairly easy to observe
as it leads to fire in a high number of extent. The gunner may have to fire up to eight rounds
to be sure to destroy a combat vehicle depending on the distance to the target and where the
round hit the target.
With this result, it is recommended that a further examination be carried out on which algorithms can support image enhancing electro optics. Fusion of sensors plus fire and control
systems ought to be examined to find solutions that enable predictive automatically sets of fire
to speed up the kill chain.

Key words:
Kill Chain, hit probability, kill probability, combat modeling, time aspects
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1 Inledning
Strid är en kamp, en kamp mellan viljor (Försvarsmakten, 2014). För att vara framgångsrik i denna
kamp krävs förmåga att hantera sina vapen och göra detta väl. Hanteringen består av själva handgreppen men även förståelsen för hur vapnen ska sättas in för att ge störst verkan. Verkan fås främst
av att avgiven eld får avsedd effekt i målet. I direkta stridskontakter är elden avgörande för att
chefer ska kunna taktisera för att nå avsedda mål med striden. Försvarsmaktens Operativa doktrin
beskriver taktiken som; en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och
metoder som används för att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden. För att möta det
taktiska syftet måste förbandet ha en väl fungerande stridsteknik, där förmågan att samordna eld
och rörelse är framgångsfaktorer. Samordningen av eld bygger i sig på att bekämpningen av motståndaren sker med tillräcklig eldkraft och snabbare än vad motståndaren själv kan åstadkomma
för att hela tiden vara steget före och inte själv bli nedkämpad. (Ibid)

Själva bekämpningsförloppet kan ses som en kedja av händelser, dessa händelser är beroende av
varandra för att en motståndare ska kunna nedkämpas. Dessa händelser utgår från hur ett stridsförlopp ser ut med att ett mål upptäcks, klassificeras och identifieras. Om det identifierade målet är
motståndaren måste beslut om vapeninsats göras och själva elden avges, för att avslutas med att
utvärdera om den avgivna elden verkligen givit avsedd effekt. (Ball, 2003)

Inom marinen och flygvapnet är denna kedja av händelser tydliggjord och benämns som, bekämpningskedjan, på engelska kallad, Kill Chain. Litteraturstudier har visat att detta är mer utförligt
beskrivet i vetenskapliglitteratur för dessa vapenslag.

Tidigare erfarenheter av stridsvagnsdueller pekar på att det har förekommit överbekämpning av
mål. Zetterling beskriver, i sina analyser av striderna kring Kursk juli 1943, att stridsvagnsbesättningar fortsatte bekämpningen av motståndarens stridsvagnar tills de brann trots att stridsvagnen
redan var nedkämpad (Zetterling, 2007). Exemplet visar på svårigheten med utvärdering av verkan
och svårigheten med optimering av eldgivning. Svårigheter som medför onödiga tidsförluster och
ökad tid innan målväxling kan ske. Trots att detta är erfarenheter från en historisk stridsvagnsstrid
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så är ett sådant fenomen intressant att analysera för att kunna hitta modeller för att minimera överbekämpning. Optimeras inte stridsförlopp kan det leda till överbekämpning som i sin tur leder till
att skytten fokuserar på ett redan nedkämpat mål istället för att leta nya mål eller frigöra tid till
manövrering. Detta leder även till ökad ammunitionsförbrukning.

Denna uppsats analyserar och beskriver bekämpning av markmål genom att studera bekämpningskedjan med tyngdpunkt på perspektiven tid till identifiering och verkan i målet. Frågor som berörs
i uppsatsen: Kan motståndaren upptäckas tidigare med en mer genomarbetad scanningsmetod? Kan
värdefull tid sparas genom att effektivisera bekämpningsförloppet? Kan verkan av avgivna skott
utvärderas för att snabbare kunna ta beslut om fortsatt bekämpning? En tänkt militär nytta med att
förkorta bekämpningsförloppet skulle bli tidsvinst där vunnen tid skulle kunna nyttjas till att chefer
kan leda alternativt genomföra ny bekämpning av annat mål. Genom att frigöra tid, kan den tiden
användas till att manövrera vagnen till växeleldställning eller för vagnchefen att utöva ledning och
därmed blir både enskilt stridsfordon och förbandet farligare för motståndaren.

2 Problemformulering
Striden mellan pansarfordon är våldsam och kännetecknas av snabba stridsförlopp med korta beslutstider. Många strider avgörs inom loppet av minuter och i vissa fall utvecklas det till rena dueller där enstaka sekunder är av betydelse. Vilka faktorer påverkar då möjligheten att segra i dessa
snabba stridsförlopp. Vad gör att vissa skyttar upptäcker en motståndarvagn och lyckas bekämpa
vagnen innan motståndaren hinner agera?

Strid till sjös och i luften är väl dokumenterad i vetenskaplig litteratur med omfattande teoretiska
resonemang som gör striden begriplig ur ett vetenskapligt perspektiv. Modeller för bekämpningen
finns framtagna för att åskådliggöra hur förloppet hänger ihop. Dessa modeller skapar en bekämpningskedja som går att följa som i sin tur möjliggör kontroll var i förloppet en optimering kan sättas
in för att öka sannolikheten till lyckad bekämpning. Detta vetenskapliga förhållningssätt är inte
lika genomarbetat och väldokumenterat för markstrid. Litteraturstudien visar att detta inte är helt
undersökt och analyserat, därmed saknas en vedertagen modell byggd på vetenskaplighet för strid
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mellan stridsfordon. Det saknas också en djupare utbildning i skjutlära och sannolikhetslära enligt
Markstridsskolans utvecklingsavdelning (Krantz, 2018). Utan att riktigt veta vad som påverkar
tidsfaktorn under en strid så saknas också möjligheten att optimera hela förloppet. Försvarsmaktens
litteratur beskriver hur saker ska utföras men de djupare bakomliggande faktorerna är ofta utelämnade eller så saknas tydliga referenser. Exempel på det är Försvarsmaktens skjutreglementen för
Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122 som beskriver hur skytten ska prioritera mål men beskriver
inte vapenverkan beroende på var skotten träffar på tydligt sätt. (Markstridsskolan, 2012),
(Försvarsmakten, 2017). Detta kan försvåra utvärdering av eldgivningen med tidsförluster som en
möjlig följd. Utan spårbarhet i källorna finns risken att optimering inte sätts in på rätt ställe eller
inte ens är möjlig. Det blir inte lika enkelt att utvärdera var i bekämpningsförloppet det finns optimeringsbehov genom att kedjan av händelser inte finns beskriven i spårbara modeller. Är det val
av eldställning eller är det kommunikationen i vagnen alternativt skyttens riktarbete som skapat ett
övertag eller i värsta fall att den egna vagnen blir träffad innan vi själva öppnat eld. Hela kedjan av
åtgärder i ett stridsförlopp behöver konkretiseras och modelleras för att kunna hitta optimeringsmöjligheter.

3 Frågeställning
Vilka faktorer, påverkar sannolikheten till identifikation av stridsfordon och minimerar antal avgivna skott för att uppnå verkan, i en duellsituation mellan pansarfordon?

4 Syfte
Syftet med uppsatsen är först att studera ett bekämpningsförlopp för att generera ökad kunskap
inom området, för att senare ge förslag till kommande undersökning för möjlig optimering. Det
andra syftet är att undersöka vilka parametrar som går att påverka för att minska tiden till identifiering och nedkämpning i en duellsituation.

Det finns en kunskapslucka rörande vad som påverkar parametrarna i bekämpningskedjan både
tekniskt och sociotekniskt. Kunskapen om hur vår beprövade erfarenhet har tillkommit och vilken
vetenskaplig grund som våra reglementen och handböcker vilar på behöver studeras.
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Uppsatsen riktar sig till lärare vid grundläggande militärtekniska utbildningar och officerare som
ska utbilda på skjutlära och genomföra skjututbildning. Den avser att skapa en grund till teorierna
bakom Försvarsmaktens handböcker och reglementen. I och med detta skapa en förståelse för hur
utbildning och träning kan struktureras och effektiviseras för att möjliggöra att stridsfordonsbesättningar förbättrar sin sannolikhet till seger i duellstrider.

5 Teorianknytning
Uppsatsen stödjer sig på de teoribildningar om bekämpningskedjan som finns framtagna sedan
tidigare av bland annat (Ball, 2003) och (Jaiswal, 1997). De båda författarna beskriver en tänkt
kedja av händelser som behövs för att en lyckad bekämpning skall vara möjlig. Kedjan av händelser
är ihoplänkad enligt; vara på plats och vara eldberedd, att skytten med siktets sensorer kan observera inom tilldelat eldområde, att elden kan ledas och eventuellt kraftsamlas mellan flera vagnar
för effektivast möjliga eldgivning, att skytten avfyrar kanonen med rätt ammunitionstyp, att skottet
träffar, att verkan av skottet ger så stor skada att målet blir nedkämpat, att skytten kan observera
denna verkan och kan besluta om det behövs skjutas fler skott för att få avsedd verkan. Avslutningsvis krävs det att detta sker så snabbt att inte motståndaren hinner påbörja sin egen motsvarande kedja och skjuter innan vi skjutit.

Som ses är det är inte bara teknik som skapar denna kedja utan även skytten är en viktig komponent.
Samverkan mellan skytten och tekniken i denna bekämpningsprocess bildar ett sociotekniskt system. Människan blir en delkomponent i denna stridssituation som beskrivs som en duell.

5.1

Det sociotekniska systemet

Bekämpningskedjan består inte enbart av tekniska faktorer utan det finns en operatör i detta fall en
skytt som måste utföra handgrepp och ta beslut för att tekniken ska få full verkan. Därav så stödjer
sig en del av analysen på det som Lars Ingelstam, beskriver i sin bok, System - Att tänka över
samhälle och teknik. Ingelstam beskriver hur teknik och människa utgör två delkomponenter i ett
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sociotekniskt system. Ingelstam talar om hur tekniska system inte kan separeras från det sociala
systemet (Ingelstam, 2012).

Detta sätt att se på teorin liknar väl det system av människa och teknik som ska interagera i en
duellsituation. Det avgörande är inte bara hur långa upptäcktsavstånd som siktesoptiken medger
utan också hur välutbildad och erfaren skytten är, samt hur samtränad besättningen är. Bekämpning
av markmål blir således inte bara en fråga om teknik utan mer hur teknik och människa interagerar.
Den sociotekniska kopplingen blir tydlig när skyttens åtgärder och utbildningsståndpunkt med dennes erfarenhet sammankopplas med rent matematiskt framtagna modeller för snabbare bekämpning.

5.2

Modeller för systematisk bekämpning

För att beskriva och analysera ett stridsförlopp finns ett antal olika modeller framtagna för att operationalisera förfarandet. Modellerna beskriver de ingående delarna som behövs för en lyckad
bekämpning. Beskrivningen av dessa modeller syftar till att ge en teorigrund för att kunna strukturera upp analysen av bekämpningsförloppet samt skapa en modell för optimeringsberäkningar. De
modeller som denna uppsats analyserar är främst framtagna för luftstrid och luftvärnsstrid. Det
finns utrymme för att modellera markstrid med enbart någon mindre justering. Vilket även
(Jaiswal, 1997) ger utrymme till i sin modell. Författaren har själv tillfört de förändringarna som
krävs för en lyckad bekämpning av markmål i en modell som beskrivs i sista delkapitlet.
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5.2.1 Bekämpningsmodell enligt Ball Robert E.
Ball (Ball, 2003), beskriver bekämpningskedjan som en kedja av beroende händelser som följer en
logisk följd från att vapensystemet är aktivt till att utvärdering av verkan har skett. Den modell som
beskrivs här är framtagen för bekämpning av luftmål från ett markgrupperat luftvärnsrobotförband.
Modellen beskriver den kedja av händelser som sker från att vapensystemet är aktivt vidare mot att
systemet upptäcker och identifierar målet, vapnet avfyras, missilen snappar upp och låser på målet,
missilen detonerar och att splittren ger verkan. De olika delarna presenteras nedan:


PA är sannolikheten att robotsystemet med eldledning är aktivt



PD är sannolikheten att motståndarens flygplan kan detekteras



PL är sannolikheten att vapnet avfyras



PI är sannolikheten att missilen fungerar och att målsökaren hittar flygplanet



PH är sannolikheten att missilen träffar antingen med direktkontakt eller med zonrörsfunktion



PK är sannolikheten att missilens splitter verkligen ger avsedd verkan och flygplanet störtar, även kallat Pkill eller Pnedkämpa



PS är sannolikheten att bekämpningen misslyckas och flygplanet överlever robotbeskjutningen, (survivability)

Detta ritas upp i ett träddiagram för att bli mer åskådligt. I den vänstra delen av träddiagrammet
framgår komplementhändelserna, exempelvis att vapensystemet inte är aktivt, PcA. Genom att alla
händelser är beroende av den tidigare händelsen för att slutligen flygplanet ska nedkämpas så är
denna bekämpningskedja bestående av betingade sannolikheter, betecknade exempelvis som PDǀA.
I detta exempel är PDǀA sannolikheten att detektion kan göras givet att vapensystemet med eldledning är aktivt. Träddiagrammet ser då ut så här:
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P cA

PA
PcDǀA

PDǀA

PcLǀD

PLǀD
PcIǀL

PIǀL

PcHǀI

PHǀI
PcKǀH

PKǀH

P S = P cK = 1 – P K

PK = PA PDǀA PLǀD PIǀL PHǀI PKǀH

Figur 1 Bekämpningskedjan som ett träddiagram enligt Ball R. E

Detta ger att de olika sannolikheterna multipliceras för att ge den totala sannolikheten för en lyckad
bekämpning. Komplementet till detta blir då givetvis att något steg misslyckas och då uteblir bekämpningen. (Ball, 2003)
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5.2.2 Bekämpningsmodell enligt Jaiswal N. K
Jaiswal (Jaiswal, 1997), beskriver en liknande kedja för bekämpning av mål. Den är inte specificerad mot en viss typ av mål utan kan användas för markmål. Dock påpekar Jaiswal att det kan behövas en utökning av modellen på grund av markmålens möjligheter att köra i skyl eller skydd
under själva processen att identifiera. (Jaiswal, 1997)
Start
Search
Target detected
Target
Acqusition

No

Acqusition
Target Acquaried
Yes
Tracking

No

Recognition, Identification and

Target
Engagement

Idenifying Friend or Foe (IFF)
Weapon Target Assignment
Weapon Aiming and Firing

Damage
Assessment

Hit Achieved
Yes
Kill Achieved
Yes
Other Targets Available

No
No

Yes
Figur 2 Flödes schema för bestämning av mål, verkan och utvärdering av träff enligt Jaiswal N. K
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5.2.3 Bekämpningsmodell enligt Skjutlära för armén 1986
Eldens fysiska verkan beror på verkan av projektiler eller splitter, tryckvågor och av ljus eller
värme. Förutsättningar för hög sannolikhet att nedkämpa beror på stor verkan vid träff, god precision, stor eldhastighet och hög teknisk tillgänglighet. Med detta sammanfattat i en modell så skulle
detta se ut så här:
𝑃𝑛𝑒𝑑𝑘ä𝑚𝑝𝑎 = 𝑃𝑣𝑎𝑝𝑛𝑒𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟 ∙ 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑃𝑛𝑒𝑑𝑘ä𝑚𝑝𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑛 𝑡𝑟ä𝑓𝑓
(Försvarsmakten, 1986)

Med denna modell kan nedkämpningssannolikheten räknas fram men den behöver kompletteras
med risken att en projektil inte levererar tillräcklig verkan för att nedkämpa ett stridsfordon. Skjutreglerna föreskriver två träffar för nedkämpning (Markstridsskolan, 2012). Detta medför att Pträffa
med ett skott

och Pnedkämpa med ett skott skulle behöva kompletteras eller bytas ut med Pminst två träff och Pvitala

delar obrukbara.
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5.2.4 Bekämpningsmodell för markstrid
Modellen i figur 3, får ses som en tillämpning av modellerna som författarna Ball och Jaiswal samt
Skjutlära för armén tidigare har ställt upp. För att anpassa modellen för ett markstridsförlopp har
jag fört in processteg för rörlighet till eldställning, sensorn bemannad och aktiv inom eldområdet
med möjlighet att scanna efter mål, utvärdering av verkan för att besluta om fortsatt eldgivning och
skydd i form av att överleva beskjutning eller manövrering för att minska sannolikheten till att bli
upptäckt och beskjuten. De tillförda delarna är markerade med rött i figur 3. Modellen är tillämpbar
för strid från stridsställning alternativt för en hastigt uppkommen duell.

Start
Eldställning
Scanning
Scanning
efter mål

Nej

Upptäckt
Klassificering
Identifiering

Nej

Beslut om eldgivning
Bekämpnings förlopp

Vapnet fungerar
Projektilen träffar
Verkan

Utvärdering av
verkan

Utvärdering av verkan
Skydd från beskjutning
Nytt mål tillgängligt

Figur 3 Flödes schema för bekämpning av markmål

Nej
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De olika delprocesserna måste vara slutförda för att gå vidare i kedjan. Dock behöver inte händelsekedjan startas om från början. Exempel på sådan händelse skulle vara då skytten nedkämpat ett
mål och har fler mål i siktet därmed behöver inte hela processen börjas om utan skytten kan antingen invänta order från vagnchefen eller direkt påbörja avge ny verkanseld.

Denna modell för bekämpning kan ses som universell och inte enbart tillämpbar för duell mellan
pansarfordon utan kan anses som generisk för markstrid.

6 Metod
6.1

Forskningsdesign

Inledningsvis genomfördes litteraturstudier av modellering av stridssituationer och bekämpningskedjan med tillhörande sannolikhetsberäkningar. Parallellt genomfördes en inledande explorativ
intervju med överstelöjtnant Ove Grönlund ur Utvecklingsavdelningen på Markstridsskolan
(MSS), i syfte att undersöka behovet av att studera bekämpningskedjan. O. Grönlund menar att det
finns ett behov av att höja kunskapsnivån om nedkämpningssannolikhet och att undersöka verkan
av den avgivna elden (Grönlund, 2018). Senare under de semistrukturerade intervjuerna med specialister ur Utvecklingsavdelningen vid MSS framkom att bekämpningsförloppet i duellstrid är det
mest intressanta att undersöka. Duellsituationen mellan pansarfordon valdes därför som studieobjekt i denna uppsats.

Vidare studerades och analyserades Försvarsmaktens litteratur kopplat till stridsteknik och taktik
för stridsfordonsförband samt skjutreglementen för Stridsfordon 9040 och Stridsvagn 122.

Därefter undersöktes bekämpningskedjans delar ur ett tekniskt och sociotekniskt perspektiv. Bekämpningsförloppet analyserades utifrån modeller. Modellerna utgjorde sedan grunden för sannolikhetsberäkningar för upptäckt och identifiering. Bekämpningskedjans processteg, eldgivning för
att nedkämpa, undersöktes ur två perspektiv. Det första var hur stor sannolikheten var att träffa ett
verkligt mål och den andra var hur stor sannolikheten till verkan projektilen hade. Detta gjordes
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med sannolikhetsberäkningar för träff och simulering av verkan för att ta fram verkanssannolikhet.
Resultaten av simuleringen utgjorde grunden för en kvantitativ analys av sannolikheten att uppnå
tillräcklig verkan för att motståndaren ska vara nedkämpad.

Slutligen analyserades modeller och verkanssimulering utifrån perspektivet vad som är möjligt att
på ett sociotekniskt plan påverka och vad som kan behöva förbättras på ett tekniskt plan för att öka
sannolikheten att verka snabbare än motståndaren. Analysen syftade till att göra en explorativ
undersökning hur bekämpningskedjans sensor- och verkansprocesser ska kunna optimeras. Analysen ska tillföra kunskap inom området markmålsbekämpning.

6.2

Inhämtningsmetod

Studierna av vetenskaplig- och Försvarsmaktens litteratur genomfördes i syfte att analysera modeller för strid och kunskapsuppbyggande.

Kunskapsuppbyggnad genomfördes även som semistrukturerade intervjuer av personal ur Markstridsskolan (MSS), (intervjuer, 2018). Personalen är systemföreträdare för Stridsfordon 90 och
Stridsvagn 122 med lång erfarenhet av systemen med dess utveckling och framtida modifikationer.
Intervjupersonerna är utvalda på grund av att de anses som experter inom sitt område och besitter
djup kunskap och erfarenhet av Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122. Deras arbete som systemföreträdare gör att de följer verksamhet på såväl förband som utvecklingsverksamhet på MSS med
tillhörande arbete mot Högkvarteret och Försvarets materielverk. Fördelen med denna semistrukturerade intervju var att intervjupersonerna kunde förklara fritt hur tekniska system utnyttjas och
hur systemen har utvecklats över tiden. Nackdelen är att det endast är systemföreträdare ur MSS
som intervjuats, det hade varit av godo om även brukare och personal ur industrin hade varit möjligt
att intervjua för att bredda perspektiven.

Simulering av bekämpningen genomförs som en Monte Carlo simulering med utvärderingsverktyget AVAL. AVAL är ett av FOI utvecklat analysverktyg för simulering av verkan av projektiler i
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bland annat stridsfordon. AVAL finns i olika versioner där denna version har generiska värden för
projektil, skydd och komponenters placering i syfte att inte göra uppsatsen hemlig.

6.3

Scenario

Duellen som analyserats utgår från två likvärdiga pansarfordon på stridsavståndet 300 m. Valet av
300 m bygger på det avstånd som framtagits från flertalet simulerade strider, och är ett medelstridsavstånd, enligt intervjupersonerna (Krantz, 2018). Det ger att grova fel, systematiska fel, slumpvisa
fel (stokastiska fel) som uppstår vid skjutning kommer få viss inverkan på 300 m men kommer öka
med avståndet. Därav så måste också skjutning på stridsavståndet 1000 m undersökas
(Försvarsmakten, 1986). Dessa två avstånd betecknas som betäckt terräng med sikt upp till 300 m
och småbruten terräng med sikt upp till 1000 meter enligt Markstridshandbok Armé – Begrepp och
förkortningar 2016 (Försvarsmakten, 2016).

Valet att undersöka just duellsituationen bygger på litteraturstudier och intervjuer med systemföreträdarna. Det har visat sig att det är en vanligt förekommande och samtidigt den mest komplexa
stridssituationen. Duell kan beskrivas som en hastigt uppkommen stridssituation mellan två parter
med likvärdiga förutsättningar. I Försvarsmaktens handböcker förekommer duell som en beskrivning av snabba stridsförlopp eller då syftet är att öka sannolikheten att vara lokalt överlägsen i
antal, benämnt som ökat duellvärde (Försvarsmakten, 2013). Förutsättningarna för denna duell är
att de två ingående stridsfordonen har motsvarande prestanda i siktessystem och vapensystem.

Syftet med simuleringen är att undersöka och analysera den verkan som uppstår vid beskjutning.
Verkan av både enskilt skott och salva, här menat två enkelskott skjutna i snabb följd, undersöks
i syfte att se hur lång tid det tar innan vitala delar träffas och synbar verkan kan observeras. Resultatet av undersökningen kan riskera att bli hemligstämplat om den skarpa projektilen med dess
exakta egenskaper skulle skjutas mot en exakt kopia av det ryska pansarskyttefordonet, BMP 3.
Detta är mindre önskvärt då denna uppsats är tänkt att kunna spridas öppet.
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Förutsättningarna för simuleringen är följande:


Simulering ett; Verkan av ett skott i höger- och vänstersida samt i front



Simulering två; Verkan av två skott i höger- och vänstersida samt i front



Simulering tre; Verkan av ett skott i höger- och vänstersida samt i front med spridningsfel
vänster 0,6 m och lågt 0,4 m



Simulering fyra; Verkan av ett skott i höger- och vänstersida samt i front med spridningsfel
vänster 0,6 m och lågt 0,4 m



Hastighet för pansarprojektil vid anslag, v300 = 1424 m/s och v1000 = 1364 m/s (FMV, 2003).



Målhastighet = 0 m/s.

Antalet skott i varje Monte Carlo simulering är valt till 100. Skjutlära för armén anger minsta antal
skott till större än tio (10), för att skattningen ska bli tillförlitlig (Försvarsmakten, 1986). Spridningsmåttet S50 är taget ur Skjuttabell 40 mm automatkanon Stridsfordon 9040. S50 = 0,7 streck
(str) för Spårljuspansarprojektil 95 med skjutavstånd upp till 2000 m (FMV, 2003). S50 är mindre
på Pansarprojektil 01LK än på Pansarprojektil 95 LK (Krantz, 2018). 0,7 str utgör ändå värde för
simuleringen. Pansarprojektil 40 mm är en generisk underkalibrerad pansarprojektil. (Söks exakta
data för 40 mm Pansarprojektil 95 LK så återfinns de i den skarpa versionen av AVAL). Målet
utgörs av en generisk modell av ett pansarskyttefordon. Där vitala komponenter är placerade på
rimliga platser. (För en exakt verkansvärdering av ett visst typmål bör den skarpa versionen av
AVAL nyttjas).
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7 Undersökningen
Det förlopp som undersöktes är duellstrid mellan Stridsfordon 9040C och hotvagnen BMP 3.
Stridsfordon 9040 består av en vagnchef och en skytt placerade i tornet samt en förare som är
placerad nere i chassiet. Vidare så färdas upp till sju stycken skyttesoldater i stridsutrymmet. Stridsfordon 9040 är försedd med en 40 mm automatladdad pjäs med tillhörande pansarprojektil för
bekämpning av bepansrade fordon. Skytten har ett dagsikte med upp till 8 gånger förstoring och
ett infrarött sikte med två olika synfält brett och smalt. BMP 3 är bemannad och utrustad enligt
bilaga 7.

Duellstrid är ett mycket komplext och varierat förlopp med korta beslutstider. Detta gör att, från
det att skytten identifierat och fått eldtillstånd till att målet är beskjutet är väldigt kort. Den som
snabbast genomför sin bekämpningskedja och träffar kommer öka sin chans att segra i duellsituationen. Om bekämpningsförloppet delas upp i dess olika delprocesser ser man snabbt att det förekommer en mängd processer innan ett skott kan avlossas. Denna uppsats fokuserar på processerna
upptäckt/klassificering/identifiering och bekämpning/verkan. För att göra det tydligare så förutsätts
att målet också är klassificerat när det är identifierat och därmed har skytten redan valt rätt ammunitionstyp för måltypen.

Undersökningen är indelad i en teknisk del och en socioteknisk del. Tekniken undersöks utifrån
matematiska och fysikaliska grunder för att analysera Stridsfordon 9040 C möjligheter. Den sociotekniska delen undersöker vilka parametrar som skytten kan åtgärda för att öka sannolikheten till
identifiering och verkan.

7.1

Fysikens och teknikens påverkan på upptäckts och identifikationsavstånd

7.1.1 Sensorer och strålningsvåglängder
De sensorer som är aktuella för dagens stridsfordon är främst visuella (VIS) och termiskt infraröda
(TIR) sensorer. Föraren är försedd med bildförstärkare för körning i mörker, bildförstärkaren kan
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detektera ljus både i VIS och i det nära infraröda området (NIR). Sensorerna i ett stridsfordon är
känsliga inom våglängderna enligt tabell 1.
Visuell strålning (VIS)

0,4 - 0,8 μm

Nära infra röd strålning (NIR)

0,8 - 2 μm

Termiskt infraröd strålning (TIR)
Mid Wave Infra Red (MWIR)

3 – 5 μm

Long Wave Infra Red (LWIR)

8 – 14 μm

Tabell 1 Våglängdsområden för olika typer av sensorer (Alm, 2004)

Figur 4 Atmosfärstransmission som funktion av våglängd på cirka 2 km avstånd vid marknära förhållanden (Alm,
2004)

Grafen i figur 4. visar atmosfärsdämpningen för olika våglängder nära markytan och i vinklar som
förekommer vid observation nära markplanet. Atmosfären släpper igenom en viss mängd energi
beroende på våglängden på den elektromagnetiska strålningen. Transmissionen är förhållandet
mellan inkommande energi i ett medium (Ein) och den energi som kommer ut (Eut), T = Eut/Ein. För
att det mänskliga ögat ska kunna detektera ett mål från bakgrunden krävs en skillnad mellan signal
och brus på 2 – 5%. Andra signal till brus förhållanden kan förekomma beroende på sensorns tekniska systemprestanda. En fördel med LWIR är att i det våglängdsområdet endast är skillnader i
temperatur som ger signal – brusförhållande. Transmissionen utgör en faktor som måste tas med i
beräkningen när detektionsprestanda på optiska sensorer tas fram. (Svensson, 2018)
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Detektionsavstånd beroende på atmosfärens transmission räknas ut med formel:
𝑇 = 𝑒 −𝛼 ∙ 𝑅
Formel 1 Transmission

Där T är transmissionen, R är avståndet i km och alfa (α) är extinktionskoefficienten.

Extinktionskoefficienten är ett mått på hur mycket atmosfären sprider och absorberar den elektromagnetiska strålningen i en viss våglängd. Extinktionskoefficienten har enheten, km-1 och är beroende av vilket våglängdsintervall som analyseras, atmosfärens sammansättning och temperatur
samt stoft- eller aerosolinnehåll. Det ger att den varierar såväl över tiden för en aktuell plats som
mellan olika platser. Om extinktionskoefficienten kan anses konstant över ett område kan transmissionen beräknas med formeln ovan. Transmissionen kommer minska desto längre sträckan är,
eftersom energi då sprids eller absorberas. För nuvarande använder Försvarsmaktens Meteorologiska och oceanografiska centrum, (METOCC) i Enköping motsvarande extinktionskoefficient för
VIS som för TIR på grund av att de parametrar som används för framtagning för tillfället inte mäts
eller prognosticeras. (Svensson, 2018)

Exempel på väderfenomen som ökar extinktionskoefficienten och minskar transmissionen är t.ex.
dimma, regn, snö, kraftigt dis. Rök och stoft påverkar transmissionen mer för korta våglängder än
för långa, vilket innebär att IR våglängder kan transmitteras genom. (Alm, 2004)

Vid dimma, regn och snö kommer alla våglängder dämpas. Vid sådana förhållanden kan det vanliga
dagsiktet ge högre kontrast än ett IR-sikte, eftersom det blir mycket brus i IR-sikten. IR sikten kan
fortfarande ha fördel om den termiska kontrasten är god och om systemet klarar ett litet signal till
brus förhållande. Dimma definieras som sikt under 1000 m, tätt snöfall kan ha optisk sikt på 1001000m och i regn och dis är det inte ovanligt med sikt ned till ca 2 km. Vid alla dessa förhållanden
kommer identifieringsavstånd vara begränsade både för VIS och IR. I mörker, rök och i en stoftrik
miljö har IR sikten bättre räckvidd. (Svensson, 2018)
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Exempel på åtgärder för att minska Eut är att minska emitterad strålning så att objektet intar motsvarande temperatur som bakgrunden och därmed minskar signal – brusförhållandet till nära noll,
det vill säga föremålet mer eller mindre försvinner i bruset. Kamouflage i form av maskeringsnät
eller naturmaterial minskar konturerna och därmed dämpar kontrasten, så att objektets konturer
minskar och därmed smälter in i miljön vilket försvårar upptäckt i det visuella frekvensområdet.
Kamouflage syftar också till att minska reflekterad strålning. Graden kamouflage av motståndarens
fordon måste beaktas i vilken situation motståndaren befinner sig i. En motståndare som fäller sitt
stridsfordonsförband med fallskärm kommer sannolikt inte ha komouflerat sina fordon i större utsträckning den närmaste tiden efter luftlandsättningen. Ett motståndarförband som verkat i stridsområdet någon timme kan däremot mycket väl ha motsvarande grad av kamouflage som våra egna
stridsfordon.
7.1.2 Definitioner av regn och dimma


Intensiteten på duggregn varierar men ger vanligen mängder avsevärt mindre än 1 mm per
timme.



Lätt regn ger mindre än 0,1 mm per 10 minuter eller högst 0,5 mm på en timme.



Starkt regn ger mer än 0,7 mm per 10 minuter eller mer än 4 mm på en timme.



En ansamling mycket små vattendroppar som begränsar sikten till under 1 km kallas dimma.
Om sikten är längre kallas fenomenet fuktdis. En ansamling mycket små vattendroppar (eller
iskristaller) som begränsar den horisontella sikten till under 1 km kallas dimma.
(SMHI, 2011)
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7.1.3 Extinktionskoefficient för VIS och TIR
Väder

α (km-1)

God sikt 10 - 30 km (SMHI, 2011)

0,17 (Svensson, 2018)

Duggregn

0,735 (Svensson, 2018)

Lätt regn

1,17 (Svensson, 2018)

Starkt regn

7,35 (Svensson, 2018)

Dimma

19,5 (Svensson, 2018)

Goda förhållanden enl STANAG 4347

0,2 (Standadization, 1995)

Begränsade förhållanden enl STANAG 4347

1,0 (Standadization, 1995)

Tabell 2 Extinktionskoefficient beroende av vädret

7.1.4 Grunder optiska lagar
För det första måste linsen klara av rent fysiskt att särskilja två objekt från varandra. Diffraktionsvinkeln får inte vara för stor. Diffraktionsvinkeln måste vara liten för att två närliggande objekt
inte ska falla innanför diffraktionsvinkeln och därmed inte kunna upplösas som två objekt. Diffraktionsvinkeln ges av:
𝜃=

1,22 ∙ 𝜆
𝐷

Formel 2 Diffraktionsvinkel

Där en större diameter på optiken ger en mindre vinkel och högre upplösning. (Alm, 2004)

Förutom själva optiken så måste pixelstorleken på fokalplansdetektorn möjliggöra en god upplösning. En vanlig pixelstorlek är mellan 15 – 25 μm för termiskt infraröda detektorelement (pixlar).
Där egentligen centrumavståndet, (CC-måttet), mellan respektive pixel mäts, s.k. pixel pitch. Förhållandet mellan fokallängden – upptäcktsavstånd och pixelstorleken - objektstorlek skrivs som ett
geometriskt förhållande:
𝑓𝑜𝑘𝑎𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (𝑓)
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 (𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ)(𝑝)
=
𝑢𝑝𝑝𝑡ä𝑐𝑘𝑡𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑅)
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 (𝑂)
Formel 3 Optiska förhållanden
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p
ө

ө
O
R

f
Figur 5 Optiska förhållanden

Detta är de geometriska förhållanden som ges av optiken. För att göra relevanta uppskattningar på
upptäckts och identifieringsavstånd så måste även atmosfärens transmission tas med som en faktor.
7.1.5 Upplösnings prestanda, Johnssonkriteriet
Johnsonkriteriet är ett enkelt sätt att mäta ett sensorsystems prestanda. Johnsonkriteriet ger det antal
pixlar som krävs för att till 50% sannolikhet kunna upptäcka, klassificera och identifiera ett mål.
Antalet pixlar framgår av tabellen nedan:
Typmål

Antal linjepar över minsta dimension

Vy från sidan

Upptäckt

Klassificering

Identifiering

Medel år 1995

1,0

4,0

8,0

STANAG 4347

1,0

3,0

6,0

Tabell 3 Johnsonkriteriet med reviderade och NATO Stanag 4347 värden

Enligt tabellen skulle det behövas följande antal pixlar; 2 st pixlar för upptäckt, 8 st för klassificering och 16 st för upptäckt (Alm, 2004). Enligt STANAG 4347 så krävs det 1 respektive 3 och 6
linjepar för att upptäcka, klassificera och identifiera, dvs 2, 6 och 12 pixlar (Standadization, 1995).
Denna uppsats utgår från STANAG 4347.
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7.1.6 Teknikens inverkan för möjligheten att upptäcka en motståndare
Stridsfordon 9040 C är utrustat med ett IR-sikte av typen, MilSight LIRC – (High Performance
Long-Wave Quantum Well Sensor for Military Vehicle Applications) från FLIR. En uppskattning
av prestandan för siktet är endast möjligt då exakta värden ej är möjliga att använda.

Figur 6 Mil Sight LIRC (FLIR, 2018)

Krav på signal till brusförhållande

Min 5 %

Antagen Fokallängd

200 mm

Antagen Pixel pitch

25 μm

Spektral band

7.5-9.3 μm (FLIR, 2018)

Brett FOV (640 x 480)

13° x 10° (FLIR, 2018)

Smalt FOV (640 x 480)

4.6° x 3.5° (FLIR, 2018)

Storlek

260 x 150 x 125 mm (FLIR, 2018)

Tabell 4 Mil Sight LIRC

Höjd BMP 3

2,3 m (FMV, 1998)

Objektshöjd för upptäckt (2 pixlar)

1,65 m

Objektshöjd för identifiering (12 pixlar)

0,19 m

Tabell 5 Objektshöjd BMP 3

𝑓𝑜𝑘𝑎𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (𝑓)
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 (𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ)(𝑝)
=
𝑢𝑝𝑝𝑡ä𝑐𝑘𝑡𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑅)
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘(𝑂)

Upptäcktsavstånd:
0,20
25 ∙ 10−6
=
⟺ 𝑅 = 13200 𝑚
𝑅
1,65
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Identifieringsavstånd:
0,20
25 ∙ 10−6
=
⟺ 𝑅 = 1520 𝑚
𝑅
0,19
Kontroll linsdiameter för att kunna upplösa ett 0,19 m stort objekt.
1,22 ∙ 𝜆
𝐷
λmedel = (7,5 + 9,3) / 2 = 8,4 μm
𝜃=

ө = IFOV = upplösningsvinkel = 3,5/480 ≈ 0,0079⁰; 1,27 ∙ 10−4 rad
1,27 ∙ 10

−4

1,22 ∙ 8,4 ∙ 10−6
=
⟺ 𝐷 ≈ 0,081 𝑚; 81 𝑚𝑚
𝐷

Linsdiameter på 80 mm med en yttre dimension på IR-siktet av total höjd om 125 mm (se tabell
4.) och upplösning på 0,19 m på 1520 m och 1,65 på 13200 m antas som rimligt. FLIR system
anger själva upptäcktsavståndet för Mil Sight LIRC till 10000 m (FLIR, 2018).

För att få ett korrigerat värde så måste även avstånd med atmosfärsdämpning tas fram. Det lägre
av de framtagna värdena får anses vara det avstånd där säker upptäckt eller identifiering kan ske.
𝑇 = 𝑒 −𝛼 ∙ 𝑅

Siktavstånd vid 5 % transmission:
Väder

α (km-1)

Transmission (%)

Avstånd (km)

God sikt 10 - 30 km (SMHI, 2011)

0,17 (Svensson, 2018)

5

17,6

Duggregn

0,735 (Svensson, 2018)

5

4,08

Lätt regn

1,17 (Svensson, 2018)

5

2,56

Starkt regn

7,35 (Svensson, 2018)

5

0,41

Dimma

19,5 (Svensson, 2018)

5

0,15

Goda förhållanden

0,2 (Standadization, 1995)

5

15,0

Begränsade förhållanden

1,0 (Standadization, 1995)

5

3,0

Tabell 6 Siktavstånd beroende på väder och sikt
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Uträkningar med hjälp av optiska förhållanden ger att FLIR/LIRC har optiska prestanda som gör
att den kan identifiera ett 2,3 m högt mål med 12 pixlars noggrannhet på ett avstånd av 1520 m.
Avståndet beroende på transmissionen och väderförhållandena ger att endast i starkt regn och
dimma skulle identifikationsavståndet nedgå till avstånd på 150 – 410 m. Vilket är fullt rimligt
enligt egna erfarenheter från skarpskjutningar i anslutning till havsskjutfält på hösten då fuktig och
dimmig väderlek har förekommit.

7.2

Skyttens påverkan på upptäckts och identifikationsavstånd

7.2.1 Sannolikheten att detektera ett rörligt mål på ett visst avstånd
Jaiswal (Jaiswal, 1997), beskriver följande samband för sannolikheten att upptäcka ett rörligt mål
(se figur 6.). Sensorn är placerad vid S och R är maximal sensorräckvidd. Då skulle ett mål som
framrycker längs linjen O – T kunna detekteras mellan A – B med det närmsta avståndet till målet
i punkten P. Den kortaste sträckan mellan sensor och mål blir då sträckan, P-S.

Figur 7 Avstånd från sensor till rörligt mål längs en viss rak linje
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Sannolikheten att upptäcka ett mål på avståndet x från sensorn och då avståndet ökar upp mot ± R
blir P(x) och bildar normalfördelningen enligt figur 7. P(x) är som störst då x ≥ 0 och är som minst
då avståndet närmar sig ± R (Jaiswal, 1997).

Figur 8 Normalfördelad upptäcktssannolikhet beroende på avstånd mellan sensor och mål

Sökbredd är tillika det eldområde som skytten skall observera inom. Observationen sker genom att
skytten metodiskt söker av eldområdet med ett svepmönster som liknar det litteraturen betecknar
som scanning (Strickland, 2011). Skytten scannar av eldområdet växelvis med både VIS och TIR
siktena. Sökbredden är det område som anges som W.

Sannolikheten till upptäckt fås genom att integrera normalfördelningsekvationen mellan två olika
upptäckts avstånd. Men kan förenklas genom att dela upp avståndet mellan A – B (figur 7.) i åtta
lika delar enligt figur 9.

Figur 9 Normalfördelning

Sannolikheten att upptäcka ett mål med scanning
Både, Strickland (Strickland, 2011), i boken Mathematical Modeling of Warfare and Combat
Phenomenon och Jaiswal (Jaiswal, 1997), i boken Military Operations Research, beskriver sannolikheten att upptäcka ett mål genom scanning eller kontinuerlig sökmetod på motsvarande
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sätt. Befintlig konstruktion på sensorsystemen på bepansrade fordon medger för tillfället endast icke automatiserade scanning-liknande sökförfaranden. Då skulle sannolikheten att upptäcka ett mål, på ett visst försök, n, skrivas som:
𝑃𝑛 = 1 − (1 − 𝑑)𝑛
Formel 4 Sannolikhet att upptäcka ett mål med n stycken scanningar

Där Pn är sannolikheten till upptäckt och d, (detection), är sannolikheten till detektion. Då
skulle det gå att räkna ut behovet av antal scanningar för att upptäcka ett mål genom att använda denna formel:
𝐸𝑛 =

1
𝑑

Formel 5 Antal scanningar för upptäckt

(Strickland, 2011) och (Jaiswal, 1997).
7.2.2 Stridsfordon 9040C sannolikhet att upptäcka motståndaren inom eldområdet
Normal bredd på en stridsställning för en pluton med tre sensorer, i form av infraröda sikten (IRsikten), är 300 m. Total vinkel på eldområdet för en pluton kan uppgå till 360⁰ med fokus på eldområdets mitt. Det är viktigt med överlappande eld- och observationsområden så att det inte uppstår ytor som inte är möjliga att observera eller öppna eld mot. För ett IR-sikte ger det ett observationsområde på minst 90⁰ (Försvarsmakten, 2013). Stridsavstånden kan inte överstiga vapnens praktiska skottvidd som med hänsyn till vapnets egenspridning och projektilens penetrationsförmåga
är 2000 m för ett frontmål och 1800 m för ett rörligt mål (Markstridsskolan, 2012). Siktets upplösning medger att ett 2,3 m högt mål i form av en BMP 3 kan identifieras på 1520 m.

Det antas att motståndaren uppträder framför egen vagn inom en siktesbredd på ett avstånd av 300
– 1000 m. Bredden på eldområdet med en siktesbredd skulle då bli med en Field of View, (FOV)
på 13⁰.
Siktesbredd i mils:
6400
𝑀
=
⟺ 𝑀 ≈ 231 𝑚𝑖𝑙𝑠
360
13
Formel 6 Jämviktsekvation för omvandling grader till mils
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Bredd på eldområdet med en siktesbredd, stridsavstånd 300 m:
𝑆 = 𝐴 ∙ 𝑀 = 0,3 ∙ 231 = 69,3 𝑚
Bredd på eldområdet med en siktesbredd, stridsavstånd 1000 m:
𝑆 = 𝐴 ∙ 𝑀 = 1,0 ∙ 231 = 231 𝑚

Dessa värden på bredden av eldområdet antas som rimliga och att skytten då skulle kunna identifiera och välja riktpunkt momentant. Sannolikheten att identifiera skulle i detta fall närma sig 1.
Förutsatt att inte motståndaren öppnar eld, före skytten hunnit avsluta sin bekämpningskedja.

I det fall då inte motståndaren är inom en siktesbredd kan tidigare beskriven modell för sannolikhetsberäkningar användas.

Figur 10 Förutsättningar för sannolikhetsberäkningar

 Motståndaren framrycker längs linjen O – T
 Motståndaren kan först observeras vid punkterna A eller B
 Vagnen med dess IR-sikte är placerad i S
 R är maximalt avstånd för identifiering
 Sträckan P – S är kortaste avstånd i duellen
 x är det avstånd där eldgivningen påbörjas
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Eldområdet är sedan tidigare minst 90⁰ och i denna modell satt till 90⁰. Eldområdet benämns som
W med höger gräns benämnd som W1 och vänster gräns som W2. En modell över eldområdet beskrivs i figur 10.
B

Q2

Q1

P

W2

45⁰

A

W1

R

S
Figur 11 Modell av geometrin i ett eldområde

Längsta identifieringsavstånd och eldområdets bredd.
Minsta stridsavstånd
𝑊1

Avståndet A – B

PS300

424 𝑚

2980 m

PS1000

1414 𝑚

2290 m

Tabell 7 Längsta identifieringsavstånd och eldområdets bredd för stridsavstånd 300 m och 1000 m

Det variabla detekterings- och skjutavståndet, x, kan variera från 300 m upp till 424 m i en situation
med kortaste stridsavstånd på 300 m och från 1000 till 1414 m för ett stridsavstånd på 1000 m.
Detta ger att Stridsfordon 90 med FLIR/LIRC och en skytt som observerar inom eldområdet kan
identifiera ett stridsfordon inom hela eldområdet (tidigare framräknat identifieringsavstånd är 1520
m). För att sedan få en skattning av sannolikheten att detektera ett stridsfordon inom eldområdet så
har den maximala bredden för sensorns identifikationsavstånd delats upp i åtta delar. Varav varje
del ger en standardavvikelse, σ, enligt figur 12.
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R

W

Figur 12 Exempel på hur sannolikheten till identifikation varierar med identifieringsavståndet

Över det maximala identifieringsavståndet 1520 m så går sannolikheten att identifiera mot noll
samtidigt som när avståndet minskar så ökar sannolikheten för att gå mot 1 när avståndet minskar
till noll.
För PS300 så skulle σ bli:
𝜎=

2980
= 372,5 𝑚
8

2 ∙ 𝜎 = 2 ∙ 372,5 = 745 𝑚

Eldområdet, W, är sedan tidigare uträkning 600 m brett vilket ger att sannolikheten att detektera
(d) ett pansarskyttefordon inom eldområdet antas till 60%.

W2

W1

Figur 13 Sannolikhet att detektera ett mål inom FOV på 300 m
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För PS1000 så skulle σ bli:
𝜎=

2290
= 286,25 𝑚
8

2 ∙ 𝜎 = 2 ∙ 286,25 = 572,5 𝑚

Eldområdet, W, är sedan tidigare uträkning 2000 m brett vilket ger att sannolikheten att detektera
(d) ett pansarskyttefordon inom eldområdet antas till 75 %.

W2

W1

Figur 14 Sannolikhet att detektera ett mål inom FOV på 1000 m

Det antal scanningar som då kan behövas för att verkligen detektera ett stridsfordon inom eldområdena för 300 m respektive 1000 m stridsavstånd skulle då uppgå till.
𝐸𝑛 =

1
𝑑

PS300:
𝐸𝑛 =

1
≈ 2 𝑠𝑡
0,6

PS1000:
𝐸𝑛 =

1
≈ 2 𝑠𝑡
0,75

Detta ger följande sannolikhet för skytten att identifiera med två scanningar:
𝑃𝑛 = 1 − (1 − 𝑑)𝑛
𝑃2 𝑠𝑐𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 300 = 1 − (1 − 0,6)2 = 0,84; 84 %
𝑃2 𝑠𝑐𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 1000 = 1 − (1 − 0,75)2 ≈ 0,94; 94 %
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7.2.3 Skyttens påverkan för tid till upptäckt, klassificering och identifiering
Skytten har tillgång till ett dagsikte, VIS, med 1 alternativ 8 gångers förstoring, ett utblick med 1
gångs förstoring kallat 1:1-utblicket samt ett IR-sikte med 2 och 4 gångers elektronisk zoom samt
två olika FOV, brett och smalt. Uträkningarna ovan bygger på att skytten observerar i det breda
FOV för att byta till smalt FOV för att kunna identifiera. Detta måste skytten själv göra manuellt.
Det framgår inte i Skjutreglementena specifik observationsteknik men i Förbandsreglemente Skyttepluton – grupp Strf 9040 finns det beskrivet hur observationsindelningen i vagnen skall vara gjord
och exempel på nyttjande av skyttens sikten finns beskrivet (Försvarsmakten, 2013). Sannolikheten
för upptäckt går enligt, intervjun med P. Berg och U. Krantz, att öka genom övning i observationsteknik. En erfaren skytt tenderar till att söka av eldområdet på ett effektivt sätt med både dagsikte
(VIS) och mörkersikte (TIR). Där skyttens erfarenhet ger var en motståndare sannolikt tar eldställning och observerar extra noga där. Skyttens erfarenhet medger också att denne känner igen konturer och kontraster vilket gör att skytten snabbare kan urskilja mål från omgivande bakgrund.
Intervjuerna pekar på att skytten ska genomföra sökning av eldområdet enligt Soldaten i Fält 2001
(Krantz, 2018). I den soldathandboken finns det beskrivet observationsteknik för en post
(Försvarsmakten, 2001). De olika observationsteknikerna kan överföras till de teorier som finns
om svepande och sektorindelad sökmetod (Strickland, 2011). Vidare så påpekar intervjupersonerna
att en samövad besättning med vagnchef, skytt och förare som jobbar tillsammans har en ökad
sannolikhet att snabbt upptäcka motståndaren. Erfarenheter från övningar visar att det finns ofta en
eller ett par besättningar som är mer samövade och därmed oftare vinner dueller (Krantz, 2018).
Vilket också stämmer överens med vad Ingelstam skriver om socioteknik. Som i detta fall där olika
besättningar de facto har likadan teknik men ändå tenderar till att prestera olika. Då är det den
sociala komponenten som skiljer.
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Figur 15 Observationsteknik (Försvarsmakten, 2001)
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7.3 Träffsannolikhet vid skjutning mot fältmässiga mål
Skjutlära för armén, 1986 beskriver på ett tydligt sätt hur träffsannolikhet räknas fram beroende på
hur målet ser ut och hur stor vapenspridningen är. De kapitel som avhandlar detta är starkt korrelerade mot vad som finns beskrivet i Mathematical Modeling of Warfare and Combat Phenomenon.
I denna uppsats har jag mestadels valt att nyttja texterna som återfinns i Skjutlära i syfte att förenkla
för läsaren.
7.3.1 Normalfördelning och spridningsmått
Runt medelvärdet, (𝑥̅ ), i en normalfördelnings frekvensfunktion så finns ett visst spridningsmått.
Desto mer exakt mätningen är desto mer exakt kan medelvärdet beräknas och därmed blir spridningsmåttet litet och vice versa om medelvärdet är mindre noggrant beräknat så ökar spridningsmåttet. Spridningsmåttet i denna uppsats utgår från, standardavvikelsen, betecknat med, (σ). Runt
medelvärdet förekommer positiva och negativa värden på standardavvikelsen.

Figur 16 Olika exempel på normalfördelningskurvor med spridningsmått (Försvarsmakten 1986)

Vid en skjutning av ett visst antal skott så uppstår en spridning på grund av vapnets precision och
ballistiska förutsättningar för varje skott. Den spridningen kallas för den kvadratiska medelavvikelsen. Om man då skjuter ett stort antal skott så närmar sig kvadratiska medelavvikelsen standardavvikelsen. För att göra skattningar av standardavvikelsen så bör inte skjutserierna understiga tio
skott. För att räkna ut standardavvikelsen, (σ), används följande ekvation:
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1
𝜎 = √ ∑(𝑥𝑘 − 𝑥̅ )2
𝑛
Formel 7 Standardavvikelse

Då ett stort antal skott skjuts så visas det att, σ inte är bästa sättet att beskriva spridningen på utan
med variansen som kallas s-värdet.
1
𝑠= √
∑(𝑥𝑘 − 𝑥̅ )2
𝑛−1
Formel 8 Varians

I skjuttabeller förekommer därför det så kallade S50 värdet som är den 50 %-iga spridningen. Det
är det värdet som 50 % av skotten beräknas träffa, 25% på vardera sida om medelträffpunkten.
Övriga 50% av skotten kommer fördelas med 25% över gränsen och 25% under gränsen.
Halva S50 utgör själva, sannolika felet och betecknas, r. Förhållandet mellan σ, s-värdet och r framgår av figur nedan.

Figur 17 Förhållandet mellan σ, s-värdet och r (Försvarsmakten, 1986)

Sambandet mellan σ och S50 skrivs som:
𝑆50 = 1,3488 ∙ 𝜎
Formel 9 Förhållande mellan S-värde och standardavvikelse

(Försvarsmakten, 1986)

FÖRSVARSHÖGSKOLAN

C-UPPSATS

Sida 43 (81)

Nils Laestadius
1MT019 2018

2018-12-06

7.3.2 Vapenspridning
Vid skjutning kan följande fel förekomma:


grova fel



systematiska fel



slumpvisa fel (stokastiska fel)

Den mänskliga faktorn, skytten, som av någon anledning gör ett grovt fel måste få hjälp så det
elimineras. Sådana fel kan vara att konstant skjuta med felaktiga avståndsvärden från laseravståndsmätaren i eldledningssystemet eller att förlägga kornpunkten fel i målet. Grova fel förekommer i
mindre omfattning hos färdigutbildade skyttar och kan i denna uppsats räknas bort.

Systematiska fel är de fel som kan påvisas och helt eller till del elimineras. Det skulle exempelvis
kunna vara felaktigt inskjutna avvikelsevinklar. Även om systematiska fel minimeras så uppstår
spridningsfel.
Spridningsfel delas upp i:


banspridning



spridning i banan



framförpunktsspridning



salvspridning

Banspridning är de olikheter från skott till skott som uppstår vid skjutning. Spridning i banan påverkas av tändrörets inställning och markbeskaffenheten. Framförpunktsspridning uppkommer vid
skjutning mot rörliga mål. I denna uppsats kommer endast skjutning med pansarprojektil mot stillastående mål att studeras vilket gör att banspridning och framförpunktsspridning inte är betydelsefulla. Salvspridning uppstår då det skjuts ett antal skott i en eldskur. Det förekommer dock inte i
nuläget som ett skjutförfarande enligt skjutreglementet (Markstridsskolan, 2012). Begreppet salva
i denna uppsats är en serie av enkelskott som skjuts i en snabb följd.

Spridning i höjd och i sida benämns som H50 och B50. Om H50 och B50 är lika stora kan det skrivas
som det radiella felet R50, som även betecknas som Circular Error Probable (CEP). Dessa spridningar är skjutna med stor precision med ett vapen. Då skjutning sker i förband eller mot rörliga
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mål uppstår den fältmässiga spridningen. Den fältmässiga spridningen fås genom skjutförsök i
olika skjutfall och ges i tabeller. Vid skjutning i förband kan en faktor på 1,5 multipliceras till S50värdet. Skjutning mot rörliga mål ökar också den fältmässiga spridningen på grund av osäkerheten
med målets rörlighetstillstånd och om avståndet till målet är stort. Den fältmässiga spridningen
benämns som H50F och B50F. Där F är en faktor som kompenserar för faktorer som tillkommer vid
skjutning under fältmässiga förhållanden, exempelvis svårighet att målfölja så att korrekt framförpunkt beräknas. F är mellan 1,5 - 2,0 för stridsvagn. I denna uppsats så används motsvarande värden
för stridsfordon. (Försvarsmakten, 1986)
7.3.3 Sannolikheten att träffa ett rektangulärt mål
Skjutlära för armén beskriver hur normalfördelningen sprider skotten längs x- och y-axeln. Kvoten
mellan målets bredd och spridningen i sida ger ett värde som används för att ur en tabell läsa ut
sannolikheten att träffa i sida detsamma gäller för sannolikheten i höjd. Tabellens värden är beräknade ur täthetsfunktionen. Den totala sannolikheten fås sedan genom att multiplicera dessa två
sannolikheter (Försvarsmakten, 1986).

= Medelträffpunkt
= Målets mitt

Figur 18 Medelträffpunkt i mitten av målet

𝑏
𝐵50𝐹

= 𝑘𝑣𝑜𝑡 → 𝑃𝑥

Formel 10 Sannolikhet att träffa ett rektangulärt mål x-led

ℎ
= 𝑘𝑣𝑜𝑡 → 𝑃𝑦
𝐻50𝐹
Formel 11 Sannolikhet att träffa ett rektangulärt mål y-led
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𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 = 𝑃𝑥 ∙ 𝑃𝑦
Formel 12 Sannolikhet att träffa ett rektangulärt mål

Om det förekommer spridningsfel så kommer medelträffpunkten att förskjutas från mitten av rektangeln enligt exemplet i figur 16. Då förskjuts även normalfördelningen över ytan och sannolikheten att träffa kommer att minska.

= Medelträffpunkt
= Målets mitt

Figur 19 Medelträffpunkt förskjuten från mitten av målet

2 ∙ 𝑏1
= 𝑘𝑣𝑜𝑡 → 𝑃𝑥1
𝐵50𝐹
2 ∙ 𝑏2
= 𝑘𝑣𝑜𝑡 → 𝑃𝑥2
𝐵50𝐹
𝑃𝑥 =

1
(𝑃 + 𝑃𝑥2 )
2 𝑥1

Formel 13 Sannolikhet att träffa ett rektangulärt mål med medelträffpunkt förskjuten i x-led

2 ∙ ℎ1
= 𝑘𝑣𝑜𝑡 → 𝑃𝑦1
𝐻50𝐹
2 ∙ ℎ2
= 𝑘𝑣𝑜𝑡 → 𝑃𝑦2
𝐻50𝐹
𝑃𝑦 =

1
(𝑃 + 𝑃𝑦2 )
2 𝑦1

Formel 14 Sannolikhet att träffa ett rektangulärt mål med medelträffpunkt förskjuten i y-led
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𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑓ö𝑟𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑠𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑃𝑥 ∙ 𝑃𝑦
Formel 15 Sannolikhet att träffa ett rektangulärt mål med framförpunktsspridning

(Försvarsmakten, 1986)
7.3.4 Sannolikheten att träffa ett mål med godtycklig målyta
Detta räknas ut genom att multiplicera sannolikheten för träff av en rektangulär yta med förhållandet mellan faktisk yta och rektangeln som tangerar målets kanter, se figur 20. Ekvationen skrivs:
𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 𝑔𝑜𝑑𝑡𝑦𝑐𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑦𝑡𝑎 = 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑒𝑙 ∙

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑦𝑡𝑎
𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙𝑛𝑠 𝑦𝑡𝑎

Formel 16 Sannolikheten att träffa en godtycklig yta

Figur 20 Exempel på rektanguläryta och verklig yta

(Försvarsmakten, 1986)
7.3.5 Sannolikhet att träffa en BMP 3 med Strf 9040 och Pansarprojektil 95 LK
Sannolikhetsberäkning för att träffa en BMP 3 med ett skott i sida och i front med medelträffpunkt
mitt i målet och med medelträffbild förskjuten lågt vänster. Förutsättningarna är tagna ur skjuttabell
för Strf 9040. Spårljuspansarprojektil har S50 = 0,7 streck för enkelskott, övriga värden för beräkning är tagna från Försvarets normallufthav (FMV, 2003). Val av fältmässig spridning är ett medelvärde då det högre värdet får anses som något högt med tanke på riktelektronik- och ammunitionsutveckling. Det systematiska felet är satt till 0,6 m vänster och 0,4 m lågt på både stridsavstånd
300 m och 1000 m i syfte att undersöka själva verkan av träff förskjuten från ideal träffpunkt.
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Skjutriktning
Lufttryck vid marken
Virtuell marktemperatur
Kruttemperatur
Vindstilla

0 str (dvs norrut)
1 000 mbar
+ 5° C = 278 K
+ 5° C

Tabell 8 Försvarsmaktens normallufthav (FMV, 2003)

Figur 221 Skjutfall med medelträffpunkten mitt i målet

h2

h2
b1

h1

b2

Figur 212 Skjutfall med ett spridningsfel med medelträffpunkten förskjuten, vänster lågt

b1

h1

b2
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Dessa beräkningar ger följande.
StridsavSannolikhet att
stånd
träffa med ett
skott. Skjutfall
med medelträffpunkt mitt i målet.
Sida
300 m
85 %
1000 m
68 %

2018-12-06

Sannolikhet att
träffa med ett skott.
Skjutfall med medelträffpunkt mitt i
målet
Front
85 %
63 %

Sannolikhet att
träffa med ett
skott. Skjutfall
med medelträffpunkt lågt vänster
i målet
Sida
85 %
64 %

Sannolikhet att
träffa med ett
skott. Skjutfall
med medelträffpunkt lågt vänster
i målet
Front
85 %
53 %

Tabell 9 Träffsannolikhet för ett skott med Stridsfordon 9040 mot BMP 3

7.3.6 Behov av antal skott för att träffa med minst två träff
Sannolikheten att träffa med minst två skott är binomialfördelad då skytten skjuter skotten oberoende av eldobservation och eldreglering i den här modellen. Behov av antal skott för att erhålla
minst två träffar räknas ut med nedanstående formler.
𝑛
𝑃 𝑒𝑥𝑎𝑘𝑡 𝑘 𝑡𝑟ä𝑓𝑓 = ( ) ∙ 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 𝑘 ∙ (1 − 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 )𝑛−𝑘
𝑘
Formel 17 Sannolikhet till exakt k träff

𝑃 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 2 𝑡𝑟ä𝑓𝑓 = 1 − 𝑃 𝑒𝑥𝑎𝑘𝑡 0 𝑡𝑟ä𝑓𝑓 − 𝑃 𝑒𝑥𝑎𝑘𝑡 1 𝑡𝑟ä𝑓𝑓
Formel 18 Sannolikhet till minst två träff

(Vännman, 2013)

Behov av antal skott för stridsavstånd 300 m och 1000 m för skjutfall med medelträffpunkt mitt i
målet respektive lågt vänster i målet.
Stridsavstånd

Behov av antal
skott för att erhålla minst två
träff. Skjutfall
med medelträffpunkt mitt i målet.
Sida
300 m
4 st
1000 m sida 6 st

Behov av antal
skott för att erhålla
minst två träff.
Skjutfall med medelträffpunkt mitt i
målet.
Front
4 st
7 st

Tabell 10 Behov av antal skott för att erhålla minst två träff

Behov av antal
skott för att erhålla minst två
träff. Skjutfall
med medelträffpunkt lågt vänster
i målet.
Sida
4 st
7 st

Behov av antal
skott för att erhålla minst två
träff. Skjutfall
med medelträffpunkt lågt vänster
i målet.
Front
4 st
8 st
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7.3.7 Bekämpningssimulering med AVAL
AVAL är ett simuleringsverktyg som utvecklas av FOI på uppdrag av Försvarsmakten. Det används för att beräkna sannolikheten att en stridsdel ger skada eller utslagning av ett mål. Alternativt
kan målets sårbarhet simuleras och därmed ge sannolikheten till att skadan uppstår. AVAL genomför Monte Carlo simuleringar. Parametrar som ingår är bland annat vapnets egenspridning,
träffläge, penetrationsdjup, vilken detalj som blev träffad och vad det får som följdkonsekvens. En
parameter som ökar reabilliteten i simuleringen är tidsfaktorn efter att en komponent blivit träffad.
AVAL kommer räkna med sekundäreffekter av att komponenter blivit träffade. Det kan exempelvis
vara sikteselektroniklådan som träffats av ett sekundärsplitter som gör att skyttens sikte slutar att
fungera. (Hartmann, 2017)

Data för projektil och mål som använts i denna studie är generiska. Projektilen kallas 40 mm pansarprojektil och har ansatta prestandadata som bedömts vara i rimlig storleksordning. Målet är ett
pansarskyttefordon utan verklig förebild. Det är främst avsett att utgöra ett exempel för att lära sig
använda programmet. Här används det för att skapa jämförande resultat i några olika bekämpningsfall. Sannolikheterna för verkan bör ej betraktas som absolutbelopp utan endast jämföras med
varandra. (Hartmann, 2017)

Två skjutfall kommer att simuleras, ett med medelträffpunkten mitt i målet och en med medelträffpunkten förskjuten lågt vänster. Skjutfallet med förskjuten medelträffpunkt härrörs till ett konstant
systematiskt fel i utgångsriktning beroende av inverkan från inriktningsnoggrannhet, avvikningsvinklar samt glapp i riktsystem och vapen. Stridsavståndet i respektive skjutfall är enligt tidigare
300 m och 1000 m. Simuleringen genomförs i två separata steg. Steg ett är utvärdering av verkan
av enskilt skott och steg två är utvärdering av verkan när skytten skjuter ett skott följt av ytterligare
ett enligt skjutreglementet.
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Följande urval av händelser är gjort för att kunna värdera verkan av enskilt skott och två skott salva.
Händelser som leder till att skytt och eller vagnchef kan observera tydliga indikationer på att målet
är nedkämpat ligger som grund för urvalet. Tid tillgänglig för denna observation är 1, 5 och avslutningsvis 60 sekunder. Händelser som ger omedelbar indikation på nedkämpning är brand antingen
från initierad ammunition eller annan orsak, vagnchef nedkämpad och huvudbeväpning och eller
mobilitet ur funktion. Notering; endast där det skiljer mellan sannolikheterna kopplat till tiden från
träff till händelse är detta noterat annars är det den initiala sannolikheten att skadan uppstår som är
angivet.

Figur 23 Exempel på Monte Carlo simulering i AVAL
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Skjutfall
med medelträffpunkt
mitt i målet.
Enkelskott

Stridsavstånd Sannolikhet
initiering ammunition

Sannolikhet
brand

Sannolikhet
vagnchef nedkämpad

Skjutning i
höger sida
med pprj 40
mm
Skjutning i
vänster sida
med pprj 40
mm
Skjutning i
front med pprj
40 mm

300 m

27 %

30 %

1000 m

32 %

39 %

300 m

51 %

57 %

1000 m

56 %

61 %

300 m

1%

1%

1000 m

2%

5%

71 %
75 % efter 60 s
70 %
74 %
71 %
76 % efter 60 s
75 %
81 %
1%
2 % efter 60 s
2%

Sannolikhet
att huvudbeväpning och
eller att mobilitet ur funktion
87 %
90 %
92 %
92 %
9%
99 % efter 60 s
10 %
99 %

Tabell 11 Resultat av simulering i AVAL enkelskott, medelträffpunkt mitt i målet

Skjutfall
med medelträffpunkt
förskjuten på
grund av systematiskt fel
till vänster
lågt
Skjutning i
höger sida
med pprj 40
mm
Skjutning i
vänster sida
med pprj 40
mm
Skjutning i
front med pprj
40 mm

Stridsavstånd Sannolikhet
initiering ammunition

Sannolikhet
brand

Sannolikhet
vagnchef nedkämpad

Sannolikhet
att huvudbeväpning och
eller att mobilitet är ur
funktion

300 m

5%

12 %

1000 m

4%

13 %

300 m

3%

16 %

24 %
32 % efter 60 s
34 %
46 %
17 %

1000 m

1%

11 %

300 m

2%

5%

8%
11 % efter 60 s
10 %
13 % efter 60 s
18 %
43 % efter 60 s
7%
27 %
2%

1000 m

0%

29 %

30 %

Tabell 12 Resultat av simulering i AVAL enkelskott, medelträffpunkt vänster lågt i målet

15 %
10 %
99 %
29 %
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Skjutfall
med medelträffpunkt
mitt i målet.
Salva två
skott
Skjutning i
höger sida
med pprj 40
mm
Skjutning i
vänster sida
med pprj 40
mm
Skjutning i
front med pprj
40 mm

2018-12-06

Stridsavstånd Sannolikhet
initiering ammunition

Sannolikhet
brand

Sannolikhet
vagnchef nedkämpad

Sannolikhet att
huvudbeväpning och eller
att mobilitet ur
funktion

300 m

58 %

63 %

94 %

99 %

1000 m

57 %

71 %

91 %

97 %

300 m

85 %

86 %

90 %

99 %

1000 m

76 %

79 %

86 %

99 %

300 m

2%

7%

3%

1000 m

2%

8%

4%

14 %
100 % efter 60 s
10 %
100 % efter 60 s

Tabell 13 Resultat av simulering i AVAL salva två skott, medelträffpunkt mitt i målet

Skjutfall
med medelträffpunkt
förskjuten på
grund av systematiskt fel
till vänster
lågt. Salva
två skott
Skjutning i
höger sida
med pprj 40
mm
Skjutning i
vänster sida
med pprj 40
mm
Skjutning i
front med pprj
40 mm

Stridsavstånd Sannolikhet
initiering ammunition

Sannolikhet
brand

Sannolikhet
vagnchef nedkämpad

Sannolikhet
att huvudbeväpning och
eller att mobilitet är ur
funktion

300 m

15 %

30 %

25 %

1000 m

15 %

30 %

25 %

300 m

6%

30 %

1000 m

8%

31 %

300 m

1%

43 %

33 %
60 %
28 %
54 % efter 60 s
40 %

60 %
70 % efter 60 s
60 %
70 % efter 60 s
36 %

1000 m

1%

36 %

35 %

Tabell 14 Resultat av simulering i AVAL salva två skott, medelträffpunkt vänster lågt i målet

35 %
40 %
34 %
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Skyttens påverkan på sannolikheten att nedkämpa motståndaren

7.4.1 Vikten av att minska banspridning och salvspridning
I fallet då banspridning och salvspridning uppstår kan inte enbart skytten belastas. Skytten måste
förvisso inrikta pjäsen själv men kan få stöd med fartbedömning av vagnchefen. Men hela besättningen ansvarar för att minimera felaktigheter. Besättningen tillsammans måste genomföra en så
noggrann och korrekt inskjutning som möjligt av avvikelsevinklarna. Hela besättningen ansvarar
för att vårda materielen korrekt så förslitning och glapp minskas. Vagnchefen måste visa ledarskap
genom att påminna och kontrollera att skytten genomför de inställningar i riktsystemet som påverkar utgångshastighet. Tillsammans gör detta att banspridning och salvspridning minskar och projektilerna träffar med minimerad spridning på tänkt träffpunkt.

Skytten måste förstå hur motståndarens fordon är konstruerat för att kunna välja en riktpunkt så att
projektilen träffar där det ger mest verkan. Varje skott måste ge maximal verkan inne i tornet eller
där ammunitionen är lagrad, så kallad restverkan. Det kan uppnås genom att träffa mitt i fordonet
så att sekundärsplittret från pansaret och projektilen träffar ammunitionslagringen. Högst sannolikhet att splitter träffar ammunition eller andra vitala delar fås om fragment av projektilen och/eller
splitter i tillräcklig mängd stöts ut i närheten av dessa komponenter. Personal eller elektronik som
träffas kan ge temporär nedsatt funktion. En träff förskjuten från mitten kommer ge mindre splittertäthet kring ammunitionslagringen och därmed minska sannolikheten att något splitter antänder
ammunitionen. På detta sätt måste skytten främst förstå vikten av att träffa rätt punkt i målet och
också vara mycket noggrann med att hela tiden tillse att systematiska fel minimeras.
7.4.2

Skyttens observation av träff

Vid träff i pansarplåt så uppstår ett blixtfenomen. Detta ljussken indikerar att målet är träffat. Rök
och dammuppkast framför skjutande vagn är frekvent förekommande varav denna observation kan
försvåras. Därav är samövningen inom plutonen av största vikt för att sidovagn kommer in med
observation som stöd. Detta extra moment kan vara svårt att genomföra i praktiken vilket leder till
att observation av träff kan vara svårt för besättningen. Särskilt då vagnchefen som regel inte ska
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observera på beskjutet mål utan söka efter nya mål för att hela tiden ligga på förhand. (Krantz,
2018)
7.4.3

Skyttens möjlighet och förmåga att observera verkan

Enligt intervjupersonerna är ett av de säkraste tecknen att målet är bekämpat eller på väg att bli
utslaget, är att målet stannar och att tornet inte söker efter mål. Detta kan initialt vara svårt att
uppfatta då besättningen fortfarande är inne i bekämpningskedjans slutfas, utvärdering av träff.
Återigen är samövningen av vikt för att sidovagn kan komma in med rapport om att målet är utslaget.

Även här skulle en automatik som känner av målets rörelser eller värmeutveckling kunna stödja i
denna process för att minimera tid som besättningen lägger på att fortsätta att bekämpa ett redan
utslaget mål. Detta skulle också göra att situationen snabbare blir löst och vagnen kan påbörja
manövrering till ny eldställning eller påbörja ny bekämpningsförlopp. På detta sätt skulle vagnen
och dess besättning minska sannolikheten att själv bli bekämpad och samtidigt utgöra ett mycket
större hot för motståndaren då bekämpningskedjan effektiviseras.
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8 Resultat
8.1

Sannolikhet till upptäckt och identifiering med scanning av eldområdet

Studien visar att ett 2,3 m högt mål i form av en BMP 3 upptäcks på 13200 m avstånd och identifieras på 1520 m med siktet, FLIR/LIRC, som för nuvarande är monterat i Stridsfordon 9040C. I
störd miljö nedgår sikten till 410 m i tätt regn och till ända ner till 150 m i dimma. Detta gör att det
kan uppstå stridssituationer då strid uppstår på mycket korta avstånd.

Sannolikheten att med scanningsmetod att identifiera ett 2,3 m högt stridsfordon då normalfördelning råder uppgår till 84 % på 300 m och till 94 % på 1000 m, beroende på siktets FOV. I båda
fallen krävs två scanningar av eldområdet för att upptäcka stridsfordonet.

8.2

Skyttens påverkansfaktorer för upptäckt och identifiering

Skytten kan påverka sannolikheten till upptäckt och identifiering genom att tränas på stridsliknande
situationer. Där motståndaren uppträder stridstekniskt rätt och utnyttjar terrängens möjligheter till
skydd och skyl. Skyttens riktarbete och scanning av eldområdet måste kopplas mot hur terrängen
ser ut och var motståndaren sannolikt kommer gruppera.

Vagnsbesättningen med vagnchef, skytt och förare bör samtränas så att varje befattningshavare
självständigt kan agera och förstå stridssituationen.

8.3

Sannolikheten för Stridsfordon 9040 vapensystem att träffa BMP 3

Undersökningen visar att det vanligaste stridsavståndet, vid duell under svenska förhållanden är
300 m. Vid en duell på det stridsavståndet är det 85 % träffsannolikhet, även om ett relativt stort
spridningsfel om 0,6 m vänster och 0,4 m lågt räknas med. Med den träffsannolikheten så krävs
fyra skott för minst två träff. På 1000 m nedgår träffsannolikheten till 68 % för träff i sida och 63
% för träff i front. Med träffsannolikhet på 64 % respektive 63 % så måste skytten skjuta 6 respektive 7 skott för att erhålla minst två träff. För att vara säker på minst två träff när medelträffpunkten
är förskjuten enligt undersökningen så nedgår träffsannolikheten på 1000 m till 64 % respektive 53
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% i sida och front. Vilket ger att skytten måste skjuta 7 st. skott i sida och 8 st. skott i front för att
erhålla minst två träff. (Tabell 10 och 11)

Stridsfordon 9040 är försedd med ett magasin med tre fack, varje fack är påfyllt med åtta skott
(FMV, 2003). Skytten måste vara beredd på att skjuta slut på ett fack och fackväxla när träffsannolikheten nedgår under 60 %, vilket utgör ett extra moment för skytten som måste läras in och
även ökar tiden för nedkämpning. Därav är det av vikt att skytten regelmässigt genomför återfyllnad av facket efter laddning så att det finns åtta skott att tillgå innan kanonens mekanism hakar upp
på sista skottspärren.

8.4

Skyttens möjlighet att påverka sannolikheten till nedkämpning

Resultatet från simuleringen ger tydlig indikation på betydelsen av träffpunkten och antal avgivna
skott i salvan. Denna version av AVAL använder inte fullskarpa parametrar utan ger absolutvärden
som går att jämföra för att se skillnader mellan de olika skjutfallen. Det första som måste poängteras är att skytten har stor inverkan i bekämpningskedjans verkans processteg. Främst genom att
skytten väljer en riktpunkt mitt i målet där träff med pansarprojektil verkligen ger verkan. Vidare
pekar undersökningen på att skyttens träning måste inriktas mot att snabbt uppfatta situationen och
sedan beslutsträning så att skytten skjuter på identifierade mål. Vid rena duellstrider är dock val av
riktpunkt inte inledningsvis av högsta prioritet, jämfört med vikten att träffa – den som skjuter först
får ett överläge och påverkar motståndaren. Vilket skapar tid till att skytten riktar om och träffar
där det ger mest verkan.

Undersökningen visar att en träff i sidattityd ger betydligt större verkan än vid en träff i fronten. I
26 % fler av fallen uppstår initiering av ammunitionen vid en träff i sida jämfört med en träff i
front. Då skytten skjuter en två-skotts salva så blir skillnaden än större, 44 % fler gånger initieras
ammunitionen. Skjutreglementet anger att det krävs två skott för nedkämpning vilket är en väl
avvägd skjutregel för att få tillräcklig verkan. Dock gäller denna skjurtregel endast vid träff mitt i
sidan på målet. Skulle träffen ta förskjutet från målmitt eller i fronten så kommer det behövas andra
indikatorer på att målet är nedkämpat än just brand.
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8.5 Sammanställning av resultat
Modellen för markstrid utgör grunden för de faktorer som undersökningen visar går att påverka.
Start
Eldställning
Scanning
Scanning
efter mål

Nej

Upptäckt
Klassificering
Identifiering

Nej

Beslut om eldgivning
Bekämpnings förlopp

Vapnet fungerar
Projektilen träffar
Verkan

Utvärdering av
verkan

Nej

Utvärdering av verkan
Skydd från beskjutning
Nytt mål tillgängligt

Figur 24 Bekämpningsmodell för markmål

I fasen Scanning efter mål visar undersökningen:
 Skytten kan med FLIR LIRC upptäcka ett 2,3 m högt mål på 13200 m och identifiera det på
1520 m. Det som bör påverkas är att införa anvisningar i handböcker om hur scanning ska gå
till och ett minsta antal scanningar som skytten måste göra innan det går att anmäla att det inte
finns något fientligt i eldområdet.
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 Skyttens utbildning kan påverkas genom att träna skytten i hur motståndaren uppträder för att
optimera hur eldområdet scannas av.
I fasen Bekämpnings förlopp visar undersökningen:
 Skytten kommer att ha 85% träffsannolikhet på stridsavstånd 300 m och behöver skjuta fyra
skott för att nedkämpa målet. Detta gäller även om ett systematiskt fel om 0,6 m vänster och 0,4
m lågt, läggs till. På skjutavstånd 1000 m så kan det behövas upp till sex skott i sidattityd och
sju skott i front för att erhålla två träff. Själva träffsannolikheten är inte direkt påverkbar med
den precision som Stridsfordon 9040 har, utan det är mer avgörande att skytten i sig eftersträvar
att så snabbt som möjligt får in skotten i mitten av fordonet där projektilen ger mest verkan.
Förutom skyttens strävan mot att träffa mitt i målet, så kan utbildning om konstruktion av motståndarens fordon öka förståelsen för vikten av detta. Till detta så är inte Stridsfordon 9040
eldhastighet gränssättande utan skytten bör mängdträna så att tiden mellan skott minimeras.

I fasen Utvärdering av verkan visar undersökningen:
 Träffpunkt i målet är avgörande för verkan. Undersökningen visar vikten av att snabbt avgöra
vilken verkan som uppstått för att snabba upp bekämpningsförloppet. Det som går att påverka
är att undvika skott i fronten utan om möjligt välja sidattityd där brand beräknat uppstår i 44 %
fler fall. Då det inte uppstår brand i målet kan det ändå vara utslaget. Ett sätt att se att ett mål är
nedkämpat även då det inte uppstått brand, är att fordonet stannar och motståndaren slutar vrida
tornet för att leta mål.

9 Analys
Resultatet av undersökningen visar att modellerna för bekämpningskedjorna kan utgöra en grund
för att förstå vad som går att påverka i ett bekämpningsförlopp. Det som undersökningen visar är
att det är en stark koppling mellan teknik och människa i bekämpningskedjan. De två specifika
delarna som undersökningen analyserar är de tekniska och mänskliga förutsättningarna för att upptäcka, identifiera och verka mot ett annat pansarfordon i en ren duell. I denna sociotekniska konstellation visar undersökningen att de beprövade erfarenheterna som står skrivna i handböcker och
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även i viss mån lever som kulturella företeelser är i mångt och mycket byggda på saklig grund som
går att bevisa med modellering.

Det visar sig att några faktorer som går att påverka är hur utbildningen av skyttar och vagnchefer
går till. Det är viktigt att verkligen träna på olika scenarion mot en verklig motståndare för att lära
sig handgreppen. Det är också viktigt att verkligen öva och träna på att utföra det som står i handböckerna för att effektivisera utbildningen. Skyttar som verkligen bemästrar sina skjutregler kommer snabbare att kunna få in verkningsbara träffar. Följande kapitel analyserar mer i detalj vilken
faktor som går att påverka för att snabba upp bekämpningskedjan.

9.1

Stridsfordon 9040C tekniska möjligheter till upptäckt och identifiering

Siktet har en ren optisk geometri som medger ett identifikationsavstånd på 1520 m. Det gör att
motståndaren kan identifieras i siktförhållanden som råder i normalfall. I starkt regn och i dimma
kommer sikten att nedgå avsevärt ända ner till 150 m och skytten kan få problem att observera både
med VIS och TIR. Förutom vädrets påverkan kan även upptäckt och identifiering försvåras om
motståndaren kamouflerar sina stridsfordon från upptäckt i frekvensområdena VIS och TIR. Graden av kamouflering är sannolikt avhängd på tid i operationsområdet och kan beräknas öka med
tiden. Därav vikten av att bekämpa motståndaren tidigt efter en luftlandsättning eller en landstigning innan motståndaren hunnit vidtaga åtgärder som försvårar identifiering. En konstruktionsdetalj som försvårar för motståndarens kamouflering, är avgasutblåsets placering på BMP 3. Genom
att det har en kombinerad funktion som avgasutblås och rökgenererare så är det placerat på höger
sida av fordonet och försvårar därmed kamouflering av IR-signaturen, se figur 25.
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Figur 25 Placering av avgasutblås (inringat) BMP 3 (FMV, 1998)

En ren duellsituation i betäckt terräng med sikt ner till 300 m så är siktesbredden 69,3 m och efter
antagandet att motståndaren är synlig inom siktesbredden så är sannolikheten att identifiera nära
100 %. Dock så förutsätter det att skytten har siktet och kanonen inriktat mot det terrängparti där
motståndaren är grupperad. En erfaren skytt tenderar till att scanna av terrängen och fokusera på
terrängpartier där motståndaren verkligen har högre sannolikhet att gruppera. Det vill säga att det
inte kan anses som att skytten genomför en slumpmässig scanning.

Bekämpningskedjans inledande steg är upptäckt, klassificering och identifiering av målet. Här visar undersökningen att, i de fall där motståndaren inte direkt befinner sig inom siktesbredden så
måste skytten genomföra en scanning av eldområdet. Beroende på stridsavståndet så kommer eldområdets bredd att variera. Eldområde med vinkeln 90⁰ med ett stridsavstånd om 300 m ger, 600
m totalbredd. Skytten skulle då med två scanningar få en 84 % sannolikhet att motståndaren då
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befinner sig inom eldområdet. Det ger att optroniken inte i sig begränsar möjligheten att upptäcka
utan att det tillkommer andra faktorer så som stridstekniskt uppträdande och väderfaktorer.

Det som går att påverka är utbyte av siktet till ett sikte med högre upplösning men främst ett sikte
som ger skarpare kontraster så att signal – brusförhållandet ökar så att ett mål snabbare kan urskiljas
från bakgrunden. Samt att skytten tränas i att anpassa siktet efter rådande förhållanden, skytten
måste lära sig justera in siktesbilden så att maximal kontrast beroende på väder och yttre förhållanden erhålls.

En utveckling för elektrooptiken skulle kunna vara mer utvecklade algoritmer för att kunna förstärka konturer och kontraster för att snabba upp en upptäckts och identifierings process. Mer om
detta i kapitel 11., Fortsatta studier.

9.2

Skyttens påverkan för sannolikheten till upptäckt och identifiering

Skyttens möjligheter till upptäckt och identifiering är tydligt kopplad till scannings teknik och erfarenhet. Litteraturen beskriver sannolikheten att upptäcka ett mål genom scanning och sektorsindelad sökmetod. Där sektorindelad sökmetod mer liknar ett slumpmässigt sökmönster vilka båda i
slutändan ger motsvarande upptäcktssannolikhet. En skytt kommer inte söka rent slumpmässigt
utan beroende på hur terrängen ser ut och skyttens erfarenhet eller till och med i vissa fall intuition
kommer avgöra om en motståndare upptäcks eller inte. Intervjuerna visade att det förekommer
besättningar som är mer samtränade och därmed snabbare upptäcker motståndaren. Beroende på
att de har en effektiv kommunikation i vagnen med självständiga och erfarna besättningsmedlemmar. (Krantz, 2018)
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Det vagnchefen och skytten, kan göra för att öka sannolikheten till upptäckt är att hela tiden i ett
stridsområde analysera hur terrängen ser ut och observera de platser där det är mest sannolikt att
en motståndare skulle uppträda. Exempel på det illustreras i figur 26-27.

Figur 26 terrängen sett genom skyttens sikte (Markstridsskolan, 2012)

Figur 27 Exempel på troliga platser där motståndaren framrycker eller tar eldställning (Markstridsskolan, 2012)

Det skulle då ge att skytten observerar de terrängpunkter där motståndaren mest sannolikt kommer
framrycka eller ta eldställning. Det skulle kunna vara de inringade områdena i figur 27, Trädridån
vänster om kyrkan, Vägslutet, Terrängen hitom sänkan och Vadet. Det som skulle kunna vara naturligt är exempelvis att fästa uppmärksamhet vid bron men det känner även motståndaren till och
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här kommer förståelsen för striden in som en otroligt viktig parameter. Skytten kan inte med sannolikheten 100 %, veta att motståndaren inte väljer framrycka över bron men kan anta att motståndaren väljer den mest stridstekniska framryckningsvägen och undviker ett tydligt terrängföremål.

För direkta dueller där motståndaren hastigt dyker upp i siktet och jämbördiga förhållanden till
upptäckt får anses råda så avgörs mycket av hur erfaren skytten är att snabbare än motståndaren
förstå vad som händer och dra slutsatsen att duellen är ett faktum och skjuta så välriktad eld som
situationen medger.

9.3

Stridsfordon 9040 C tekniska förutsättningar för nedkämpning

När skytten identifierat målet och fått tillstånd att öppna eld så återstår verkansdelen i bekämpningskedjan. Ett sätt att snabba upp beslutsdelen är att skytten har tilldelats eldtillstånd under anfall,
då duellsituationer är mer frekvent förekommande så att detta processteg förkortas ner avsevärt
(Markstridsskolan, 2012).

Stridsfordon 9040 C har rent tekniskt, goda möjligheter att segra i en duell på 300 m då beräknad
träffsannolikhet i snitt är 85 % och det behövs maximalt fyra skott även om skytten inte får eldobservation från vagnchef eller sidovagn. På 1000 m är träffsannolikheten 68 % för sidmål och 63 %
för frontmål. Ett systematiskt fel på 0,6 m vänster och 0,4 m lågt skulle inte ge någon lägre träffsannolikhet på 300 m medans på 1000 m skulle sannolikheten vara 64 % i sida och nedgå som
minst till 53 % i front. Eldhastigheten i sig begränsar inte då Stridsfordon 9040 har en automatkanon med kapacitet på 300 skott/min (FMV, 2003). Utan det är skyttens möjligheter att observera
som begränsar tiden för eldgivningen. I de fall då skytten själv kan observera sin träff kommer
antal skott att kunna minska till maximalt tre skott för att erhålla två träff. Vilket gör att det tekniska
systemet är förtjänt av en välutbildad skytt som främst förstår riktregler och konstruktion av motståndarvagnar samt kan utföra handgreppen för att erhålla träff. Tekniken tillsammans med skytten
kommer bilda det effektiva sociotekniska system där tekniken inte gräns sätter utan hur väl skytten
interagerar med tekniken.
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Simuleringarna visar att det är skillnad på verkan beroende var träffen tar. Därav är det av yttersta
vikt att besättningen följer de beprövade erfarenheterna som är beskrivna i Markstridshandböckerna. Där det tydligt framgår att strävan är att skjuta flankerande eld på försvarbara skjutavstånd.
Vid flankerande eld är det frekvent förekommande med ammunitionsinitiering jämfört med träff i
front. Den generiska simuleringen ger endast absolutvärden varför det inte går att exakt fastställa
hur ofta detta sker men undersökningen pekar tydligt på att det är stora skillnader. Vid en duellsituation kan dock inte målets attityd påverkas utan det är förutsättningarna vid den hastigt uppkomna
situationen som avgör. I duellsituationer på stridsavstånd 1000 m kan behövas upp till åtta skott
för att erhålla två träffar. Om träffarna tar i fronten kommer det vara mycket svårt att observera
någon direkt verkan. Den beprövade erfarenheten från simulerade strider är att en träffad vagn
stannar och tornet slutar att leta efter mål (Krantz, 2018). Detta går dock att observera och bör
utgöra en av parametrarna för att vagnchefen väljer att målväxla.

Vikten av eldobservation och eldreglering är av största vikt för att minska antalet skott och snabbbare få verkan i målet. För att vara säker på att erhålla två träffar så krävs det att skytten skjuter
fler än två skott. Här skulle ett automatiskt system vara till hjälp då det kan vara svårt att observera
en träff på grund av värmeutveckling, dammuppkast och rök.

9.4

Skyttens påverkan på sannolikheten till nedkämpning

Förutsättningen för att ha hög sannolikhet att, vinna en duellstrid är att öppna eld först och att visa
liten egen målyta (Markstridsskolan, 2012). Vilket är kopplat till sikteselektroniken och skyttens
förmåga till att urskilja målet från bakgrunden. Men även kopplat till att skytten också träffar med
avgivna skott. Desto mer välutbildad skytten är desto snabbare kommer denne att kunna rikta om
ifall ett skott inte träffar. Detta steg kan ses i bekämpningsmodellen som Jaiswal har tagit fram som
även har byggts på i denna uppsats (Jaiswal, 1997). Utvärderingsdelen är steget till att fastställa
om det var träff, var träffen tog och därefter skjuta ett skott till med ledning av denna observation.
Där detta andra skott skall omriktas för att träffa mitt i sidan på målet. Vagnchefen och föraren har
del i att skytten ska kunna agera genom att bistår med eldobservation och att föraren förstår hur
denne ska framföra vagnen så att den visar så liten målyta som möjligt och samtidigt framförs så
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mjukt att skytten kan rikta. Besättningen tillsammans med de möjligheter och begränsningar som
vagnen har är även här ett tydligt sociotekniskt system.

10 Diskussion
Själva metoden med semistrukturerade intervjuer har varit givande med att MSS har bistått med
beprövad erfarenhet från stridsfordonsstrid. Det hade varit gynnsamt om det också funnits möjlighet att intervjua personal ur industrin och brukare för att ytterligare verifiera det som MSS beskriver. Vidare har metoden med simulering givit en ökad förståelse för faktorer som ligger till grund
för vad Försvarsmakten skriver i handböcker och reglementen. Simuleringsprogrammet AVAL har
givit möjlighet att jämföra resultatet av verkan beroende av träffar i olika attityder och olika träffpunkter i målet. Att genomföra studier och analyser av skarpa simuleringar med AVAL, kan skapa
ytterligare förståelse för bekämpningsförloppet.

Nedan diskuterar författaren undersökningsresultaten genom att först återge forskningsfrågan och
sedan diskutera de olika resultaten ur undersökningen.

Vilka faktorer, påverkar sannolikheten till identifikation av stridsfordon och minimerar antal avgivna skott för att uppnå verkan, i en duellsituation mellan pansarfordon?

Beprövad erfarenhet säger att det är viktigast att skjuta först i en duellsituation i syfte att så snabbt
som möjligt påverka motståndaren (Försvarsmakten, 2013) och (Krantz, 2018). För att uppnå detta
måste stridsfordonsbesättningen nyttja de tekniska systemen på avsett sätt men också koppla det
till hög grad av förståelse för hur en motståndare agerar. Det är samspelet mellan tekniken och
människan som utgör det vinnande konceptet, socioteknik. Denna undersökning visar att det finns
möjlighet att identifiera motståndaren på längre avstånd än normala medelstridsavstånd. För att bli
först till skott och sedan snabbt skjuta det antal skott som behövs för att verkligen få verkan i målet,
krävs det erfarenhet och stöd. De faktorer som det behövs stöd med för att bekämpningskedjan
skall kunna genomföras snabbare ligger främst inom förbättrade sikten som möjliggör snabbare
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identifiering. Detta kan uppnås med bildbehandling av insignalen och med bildigenkännande algoritmer vilka skulle kunna förstärka kontrasten mellan mål och bakgrund. Det skulle underlätta för
att snabbare kunna identifiera vad som befinner sig inom siktesbredden - FOV. Förutom det första
steget att siktet får en förbättrad bildbehandling som förstärker signaturer mellan mål och bakgrund
så skulle även ny teknik som Machine Learning kunna öka stödet. Moderna Machine Learning
algoritmer kan exempelvis stödja med att ur siktesbilden med hjälp av lagrade parametrar ta ut mål
som är svåra att identifiera för en skytt på grund av lågt signal till brus förhållande (Schubert,
2017).

Undersökningen visar också att det kan vara svårt att verkligen observera den verkan som uppstår
om inte träffen tar mitt i sidan så att ammunitionsbrand eller annan brand uppstår som enkelt kan
observeras. Förvisso uppstår ett tydligt blixtfenomen vid träff med pansarprojektil i pansarplåt men
på grund av yttre faktorer som dimma, regn, rök med mera så kan det vara svårt att utvärdera var
träffen tar. Därav så ger ett automatiserat stöd till eldledningssystemet och siktessystemet ökade
förutsättningar att utvärdera och därmed bli snabbare till att bedöma verkan. Här skulle en algoritm
i ett bibliotek som känner igen målets föregående rörelsemönster och jämför det med det nuvarande
och om de två rörelsemönstren inte korrelerar med det förväntade rörelsemönstret så kan den skillnaden utgöra en parameter för att bestämma om målet är träffat. Även en högkänslig termiskt infraröd sensor som känner av målets förändrade värme som stödjer skytten för att utvärdera träffen
kan utgöra komplement till eldledningssystemet.

En möjlighet för att snabba upp bekämpningskedjan där människan kan ha svårt att hinna ta beslut
och agera skulle kunna vara att ta in signaler från flera olika sensorer för att avgöra målets tillstånd.
En sensorfusion skulle kunna möjliggöra en avlastning av skytten och överlåta beräkning av eldinsats och utvärdering till bekämpningsalgoritmer liknande de inom verkans- och motmedelssystemet på Visbykorvetten (Beckman, 2014). Genom att ta in data från flera olika sensorer och jämföra
den signalen mot ett hotbibliotek så skulle eldledningssystemet själv kunna genomföra själva bekämpningsprocessen efter att skytten avfyrat. Systemet skulle själv kunna känna av träffläget och
ta ut ny riktning av kärnlinjen utan att skytten ändrar riktpunkt. Det skulle också kunna vara möjligt
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att eldledningssystemet själv räknar ut vilken eldinsats som skulle behövas för att nedkämpa målet
och väljer ammunitionstyp och antal skott själv för att optimera verkan.

Resultatet av undersökningen visar att det är jämnt fördelat mellan rent tekniska och skyttens egenskaper som gör det sociotekniska systemet effektivt. Det måste påpekas att utbildning och träning
av skytten måste fördjupas där skytten hela tiden skall stimuleras till att söka efter att träffa där
skottet ger verkan.

Undersökningen visar även att en modell för markstrid inte finns entydigt framtagen utan det behövs en vedertagen modell att utgå ifrån i våra handböcker. Den modell som finns beskriven i
kapitel 5.2.4 är något att utgå ifrån, då den får anses som generisk för bekämpning av markmål
oavsett om det rör sig om strid mellan pansarfordon eller strid mellan skyttesoldater.

11 Fortsatta studier
11.1 Automatisk bildförbättring i siktet
Studien har visat att skytten med Strf 9040 C-siktet, förvisso kan observera och träffa för att få
verkan inom de normala stridsavstånden som i medeltal förekommer i Sverige. Dock framkommer
det, att det kan uppstå försvårande fenomen så som damm och rök alternativt väderfenomen som
minskar skyttens och egna besättningens möjlighet till utvärdering av verkan. Fortsatta studier
skulle behövas främst inom bildförbättrande optronik där sikteselektroniken kan förstärka konturer
och kontraster samt även bistå med utvärderingsalgoritmer. Exempelvis genom att siktet har förbättrad upplösning och lägre signal – brus förhållande så att en liten kontrast mellan bakgrund och
mål fortfarande går att urskilja och förstärkas upp så att det blir en tydlig bild i siktet. Beroende på
var träffen tar kan det vara svårt att initialt observera brand, främst om det är en träff i fronten eller
i motorpartiet. Dock säger den beprövade erfarenheten att en träffad vagn oftast stannar och att
skytten slutar vrida tornet. Detta förändrade rörelsemönster borde undersökas vidare och ihopkopplat med övrig information ge möjlighet till att detektera om målet är nedkämpat. Machine Learning
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skulle kunna vara ett område där sådant stöd skulle finnas inom en snar framtid. Redan nu finns
algoritmer för igenkänning av fordon i mycket brusiga bilder (Schubert, 2017). Ett automatiserat
stöd skulle kunna snabba upp bekämpningskedjan och tiden för bekämpning skulle kunna nedgå.

På kort sikt kan automatisk zoom eller automatisk växling mellan brett och smalt synfält -FOV.
kunna avlasta skytten och förenkla optimering av siktesbilden. En bieffekt av sådan typ av elektronik skulle vara att utbildningstiden skulle kunna nedgå då skytten får stöd automatiskt med justering av bilden istället för att skytten ska själv ställa in Förstärkning och Nivå på IR-siktespanelen
(FMV, 2003).

11.2 Automatiserade eldmoment
Marinen har på sina allmålspjäser förprogrammerade eldmoment för bekämpning av inkommande
hot. (Beckman, 2014). Motsvarande förprogramerade skjutmönster finns även för Stridsfordon
9040 avsedda för att skjuta den programmeringsbara kulspränggranaten. Denna undersökning visar
att det kan vara svårt för en skytt eller besättning att med människans möjlighet att uppfatta och ta
beslut kunna korta ner bekämpningstiden. Här skulle en studie om automatisering vara intressant
att undersöka vidare. Det skulle kunna vara så att siktets förmåga att identifiera och utvärdera träffar och rörelse skulle kunna kopplas ihop med att riktmotorerna till kanonen själv kompenserar för
felaktigt träffläge och hela tiden får stöd med ändringssignaler så att kanonen vrids in så skotten
tar mitt i målet. Detta skulle också kunna vara ett hjälpmedel att undersöka då det kan vara svårt
att rent optiskt eller elektrooptiskt avgöra träffläget beroende på de fenomen som uppstår vid skjutning, så som rök, värme mirage och dammuppkast. Där automatiken skulle underlätta för skytten
med att rikta in kanonen. Detta skulle kunna vara en del i att snabba upp verkansprocessen i bekämpningskedjan.

11.3 Underrättelser för att öka förmågan till manövrering
Undersökningen har visat skillnaden i verkan mellan en träff i front och i sida och vikten av att inte
mötas front mot front i en duell. För att kunna ligga steget före motståndaren i beslutsprocessen
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och bekämpningskedjan så skulle realtidsunderrättelser kunna vara en väg för att undvika att manövrera in i motståndarens eldområde utan i stället manövrera till fördelaktig terräng och därigenom uppnå flankerande skjutriktning med försvarbara skjutavstånd. Underrättelserna skulle kunna
komma från obemannade microflygfarkoster med sensorer som tillsammans bygger upp en lägesbild. Men kan också vara ett stödsystem som tar fram lämpliga framryckningsvägar för att på det
sättet utmanövrera motståndaren.
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12 Bilagor
Bilaga 1. Intervjufrågor till FOI, Mats Hartmann, Scientist Project Manager
1. Hur är sårbarhetsmodellen framtagen?
2. Hur är den tänkt att användas?
3. Finns det någon koppling till användning och rent skjuttekniska förfaranden?
4. Är det någon på Markstridsskolan som arbetar med den för att ta fram optimerade skjutförfaranden?
5. Hur kan den användas för att göra utvärdering av ett skott? – Hur kan den användas för att
kunna minska tiden till andra skott?
6. Kan AVAL nyttjas för att ta fram Pnedkämpa eller Pkill?
7. Finns det någon modell för att räkna fram hur många skott det behövs för nedkämpning? Spelar träffarnas placering någon roll?
8. Hur har vapenspridningen arbetats in i modellen?
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Markstridsskolan, Pontus Berg, Ulf Krantz
1. Kan du beskriva hur stridsförlopp har studerats genom åren.
-

Har någon systematisk bekämpning studerats tidigare?

2. Förekommer erfarenhets utbyten mellan MSS och förbanden? På vilket sätt?
-

Kopplas militärteknik mot stridsteknik och taktik?

3. Har det diskuterats vad som skiljer en framgångsrik skytt mot en mindre framgångsrik skytt?
Kan du ge exempel på agerande som är extra effektivt för att bli en snabb och framgångsrik
besättning?
4. Hur ser du på de reglementen som styr skjutförfarandet? Finns det någon del som saknas eller
är i behov av en uppdatering?
5. Hur nyttjas skjutreglementen, skjuttabeller och skjutlära ute på förbanden?
6. När i skolutb eller på vilka kurser kan du se ett behov av att förstå skjutlära djupare?
7. Använder du statistik eller sannolikhetslära när ni samverkar med FMV eller industrin?
8. Har det funnits något sökförfarande som lärts ut till skyttar för att kunna observera inom tilldelat observationsområde?
-

Hur ser ett effektivt målsök ut?

-

Används det bestämda sätt att söka av en area/volym?

-

Finns detta beskrivet i text eller är det söktekniker enligt SoldF som ska/bör tillämpas?

9. Vad är normal bredd på eldområdet/observationsområdet? Finns erfarenhet av att bredda så
vagnar även spanar ut åt sidorna dvs. eldområdet överstiger 180⁰?
10. Hur har behovet av ledningsstöd berörts under åren?
-

Radiosb för att kontrollera egna förband

-

Skytt anmäler misstänkt föremål som upptäckts men inte går att identifiera hur har detta
tagits omhand?

11. Vilka funktioner har prioriterats i BMS eller SLB?
12. Hur har ni jobbat med sannolikhetsuträkningar för att ta fram SpaMek? Vad finns det för
historia bakom siffrorna?
-

I SpaMek finns tider för målupptäckt och tid till första skott. Var kommer dessa tider
ifrån?
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-

Var kommer tid mellan skott ifrån?

-

Hur har krav på antal träff tagits fram? Hur har det resonemanget förts under åren?

13. I skjutreglementet står det att det uppstår ett ljusblixt fenomen vid träff i pansarplåt. Vilket
sätt görs eldobservation just nu ute på förbanden? Är de medvetna om fenomenet och diskuterar utbildningssituationen med fallmål och utebliven ljusblixt. eldobservation med tanke på
väder, rök och/eller dammuppkast?
-

Har det diskuterats någon modell för hur länge det tar att utvärdera verkan av en träff?

14. Har det dragits några slutsatser hur väl det fungerar i praktiken när sidovagn eldobserverar?
15. Vad finns det för erfarenheter vad gäller tid innan det märks vad som hänt med det skott som
träffat?
-

Vilka erfarenheter finns det för utvärdering av själva träffen? Ljusblixt?

16. Hur ska skytten agera för att vara säker på nedkämpning men inte överbekämpning?
17. Har någon speciell modell använts för bedömning av verkan beroende på placering av skottet?
18. Hur har ni resonerat kring strid mot två stridsvagnar eller pansarskyttefordon samtidigt. Hur
ska man skjuta? Finns det någon statistik eller erfarenheter vilken metod för bekämpning som
är bäst.
-

Hur bör plutonen fördela sin eld?

19. I Skjuttabellerna är S50 spridningen bestämd men inte B50 och H50 varför det? Hur har ni sett
på fältmässig spridning?
20. Har teknisk tillgänglighet på kanonen mätts? Har eldavbrottsstatistik förts?
-

Hur har eldavbrotten kunnat minskas med åren?

21. Hur kommer det sig att Strf 9040 har högre träffsannolikhet mot rörliga mål, än mot stillastående mål?
22. Hur ser analysen av motståndaren ut? Har motståndarens sikten och spridningsmått analyserats?
23. Hur ser det ut med införandet av SLB i vagnarna? Vad kommer hända med TCCS?
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Bilaga 3. Grunder sannolikhet och kombinatorik
Ofta i svenska reglementen är sannolikhet beskrivet med bokstaven S, S för sannolikhet,
exempelvis i Skjutlära för armén. (Försvarsmakten, 1986). I mer modern litteratur och framför allt
ren vetenskaplig litteratur är S ersatt av bokstaven P. P för probability. Hädanefter kommer P
användas för beteckningen för sannolikhet.

Den totala sannolikheten beräknas med multiplikationssatsen och är summan av samtliga sannolikheter, enligt följande:
𝑛

P = 𝑃1 ∙ 𝑃2 ∙ … ∙ 𝑃𝑛 = ∑ 𝑃𝑖
𝑖=1

(Strickland, 2011)

Två händelser A och B är oberoende om och endast om följande uppfylls:
P(AB) = P(A) ∙ P(B)

Sannolikheten för A givet, om B har inträffat betecknas P(A|B), detta kallas den betingade sannolikheten och beräknas enligt följande:
P(A|B) =

P(AB) P(A) ∙ P(B)
=
= P(A)
P(B)
P(B)

Det finns ett bestämt antal gånger att sortera händelser. Exempelvis träff eller miss kopplat till antal
skjutna skott. För att åskådliggöra detta skjuts tre skott. Varje skott kan antingen träffa eller bomma.
Då skulle följande serier av händelser i en treskottsserie kunna inträffa (träff anges som T och bom
som B):
TTT, TTB, TBB, BBB, BTT, BBT, TBT, BTB alternativt kan det räknas ut som, n, händelser
upphöjt i, k , skjutserier, nk. Så i detta fall 23 = 8 vilket också är antalet utfall i ovan givna serie.

Det finns också ett bestämt antal gånger det inträffar en viss händelse. Exempelvis att det i ovan
𝑛
𝑛!
givna exempel utfaller två träffar. Denna kombination skrivs som 𝑘!(𝑛−𝑘!) vanligt skrivet som ( ),
𝑘
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uttalat som, n över k. Där n är antal skott och k är sökt antal träff. Så ur exemplet ovan med treskottserien med träff och bom så skulle det finnas följande antal serier med två träffar:
𝑛
3
( ) = ( ) = 3, vilket också är det antal kombinationer som ger två träff i serien ovan.
𝑘
2
En viktig formel för att räkna ut sannolikheten för att erhålla precis k, antal träff när n antal skott
är skjutna.
𝑛
𝑃 𝑒𝑥𝑎𝑘𝑡 𝑘 𝑡𝑟ä𝑓𝑓 = ( ) ∙ 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 𝑘 ∙ (1 − 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 )𝑛−𝑘
𝑘
Med dessa räkne regler kan många sannolikhets samband räknas ut. Där ett av denna uppsats mest
centrala är sannolikheten för att erhålla minst (t), träff om ett visst antal skott har skjutits som
räknas ut med formeln:
𝑛
𝑛
𝑛−𝑘1
𝑛−𝑘𝑛
𝑃𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑡 𝑡𝑟ä𝑓𝑓 = 1 − (𝑘 ) ∙ 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 𝑘1 ∙ (1 − 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 )
− … − (𝑘 ) ∙ 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 𝑘𝑛 ∙ (1 − 𝑃𝑡𝑟ä𝑓𝑓 )
1
𝑛

(Vännman, 2013)
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Bilaga 5. Sårbarhetsparametrar
I simuleringsverktyget AVAL är skador som kan uppstå listade som händelser. Varje händelse kan
sen ge bieffekter om en annan händelse också inträffar. Det vill säga att det finns en betingad sannolikhet i att vissa händelser ska inträffa. Händelserna är värderade utifrån delhändelse och huvud
händelse (sub respektive top event). För att en delhändelse ska inträffa så måste en eller flera komponenter vara träffade och för att en huvudhändelse ska inträffa måste en eller flera delhändelser
ha inträffat. Det kan exempelvis vara sikteselektroniklådan som träffats av ett sekundärsplitter som
gör att skyttens sikte slutar att fungera. Alla dessa komponenter är inte med i den här listan men
finns medtagna i simuleringarna och räknas med i AVAL. För att göra simuleringen åskådningsbar
så presenterats inte delhändelser (sub event) utan står som grund för att huvudhändelsen (top event)
skall ske.

Följande rader ur AVAL är med i undersökning, resultat och analys.
The number of Monte Carlo cycles: 100
Number of MonteCarlo cycles leading to fire
Number of MonteCarlo cycles leading to ammo-initiation
TopEvent_3009 = Some firing ability and/or mob out of order
TopEvent_3022 = Commander killed
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Bilaga 6. Begrepp
Sannolikhet

Chansen att en viss händelse inträffar.

Komplementhändelse

Motsatsen, exempelvis att ett vapen är bemannat, komplementet blir
då att det inte är bemannat, betecknas med ett C (obs upphöjt).

Beroende händelse

Händelsen i sig är beroende av att en eller flera händelser tidigare i
förloppet har inträffat.

Oberoende händelse

En händelse är oberoende om och endast om händelse A inträffat och
inte händelse B.

Nedkämpa

Skjuts i syfte att tillfoga motståndaren sådana förluster att hans stridsvilja och motståndskraft bryts för längre eller kortare tid. Nedkämpning uppnås om motståndaren tillfogas 50 % förluster i personal.
Motståndare med lågt stridsvärde kan anses nedkämpade redan vid
30 % förluster (Försvarsmakten, 1986).
I denna uppsats är tillika nedkämpa ett mått på om ett mål är satt till
100% ur stridbart skick.

Bekämpa

Stridsuppgift som syftar till att begränsa motståndarens
stridsförmåga så långt det är möjligt beroende på de lokala
förutsättningarna. Bekämpa används även vid rapportering med
betydelsen – har öppnat eld mot med okänd verkan (Försvarsmakten,
2016).

Duell

Hastigt uppkommen stridssituation. Öka sitt duellvärde är att öka antalet stridsenheter i syfte att öka sannolikheten till att nedkämpa motståndaren i en given situation (Försvarsmakten, 2013).
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Bilaga 7. Data och prestanda BMP 3

(FMV, 1998)
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