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Abstrakt:

Förstörande motmedel för egenskyddet av stridsvagn. Utred vilken verkan förstörande motmedel (hard kill) kan
ha på fientliga projektiler som hotar den egna stridsvagnen. Värdera de förstörande motmedlen och lämna förslag på
vilket/vilka förstörande motmedel som bör ingå i ett VMS (varnare- och motverkanssystem). Beskriv hur
förstörande motmedel principiellt bör implementeras i system stridsvagn för att uppnå bästa effekt. Metoden som
använts är deskriptiv och till viss del komparativ. Hoten mot en stridsvagn kan identifieras utifrån verkansprinciper
och hotvinkel. De är KE, RSV III och IV såväl direkt- som indirektriktad. De viktigaste signifikanta egenskaperna
som hoten uppvisar ur ett motverkansperspektiv är hastighet, geometriska data, hotvinkel och optik/optronik. Det
krävs en kombination och överlappning av flera olika förstörande motmedel för att få tillräckligt hög
totalsystemeffekt i ett VMS. De förstörande motmedel som föreslås ingå i ett grund-VMS är i prioritetsordning:
aktiv moteld med strålvapen, aktivt närskydd med tryck och aktiv moteld med eldrör. Stridsvagnar skall också
kunna utrustas med ett uppgiftsanpassat tilläggsskydd vilket bör vara aktivt pansar med plåtar. Vid implementering
av förstörande motmedel i system stridsvagn, VMS, finns det möjlighet att samutnyttja såväl det förstörande
motmedlet som de sensorer som det innehåller. Det är troligt att tröskeln för en vapeninsats mot ett förband utrustat
med VMS höjs. Nyckelord: Stridsvagn, motverkan, förstörande motmedel, VMS, KE, RSV
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

"De moderna markförbanden är också de förband som i internationella

sammanhang är varje nations slutgiltiga spelkort och därför utnyttjas som en

allra sista utväg för att skapa ett avgörande. Flyg- och marinförband kan

däremot anses utgöra "känselspröt" för att klarlägga huruvida markförband

behöver sättas in i konflikten. Våra stridsvagnsförband är därför vårt nationella

försvars sista och avgörande utpost som, oaktat medlemskap i en eventuell

allians, måste finnas som säkerhet vid en eventuell konflikt, både i rollen som

"slagfältets drottning" och i avskräckande syfte. "Moderna pansarförband blir

aldrig omoderna"."1

Alltsedan stridsvagnen började användas på stridsfältet har motståndaren

försökt att bekämpa den. Det har inneburit att man har haft ett kontinuerligt

behov av att förbättra skyddet. Mer och mer avancerade vapen kräver bättre

och bättre skydd för att stridsvagnen ska kunna fylla sin funktion. För

stridsvagnen har utvecklingen framförallt varit ett tjockare pansar, men även

mer geometriskt avancerade konstruktioner och införande av t.ex. keramer

förekommer för att undvika utslagning. 2

Stridsvagnen blev därmed tyngre vilket påverkade framkomligheten. I takt med

att ännu bättre vapen togs fram, bekläddes vagnarna med reaktivt pansar. Detta

skydd förbättrade överlevnaden, men skador på vagnarna kunde ändå inte

undvikas. Dessutom är det omöjligt att bekläda samtliga ytor. I detta läge

började en del länder exempelvis USA, Israel och inte minst Ryssland att titta

på andra aktiva skyddsåtgärder. Metoderna går vanligtvis ut på att med hjälp av

kulor eller splitter skada projektilerna så mycket som möjligt, innan de når

målet, så att deras verkan minskas eller elimineras helt.3

                                                

1 Lindgren Johan och Fagerström Jonny, Världens bästa stridsvagn - Leopard, s 18.
2 Lindström Lars, Passiva sensorer på stridsfordon, s 5.
3 Öster Per, Multisensorlösning för egensydd av stridsvagn, s 5.
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Signaturanpassningstekniken (SAT) utgör den yttersta skyddszonen och har

som syfte att minimera sannolikheten för upptäckt och identifiering. Om

stridsvagnen blir upptäckt och identifierad och som följd härav beskjuten, får

tillit sättas till varnar- och motmedelssystemet (VMS) samt det ballistiska

skyddet. Slutligen krävs en redundans i systemet för att undvika total

utslagning vid träff.4

VMS har sedan ovannämnda definition gjordes blivit mer omfattande och

innebär idag varnare- och motverkanssystem.  5. "VMS är ett medel för chefer

på alla nivåer, att behålla eller återta informationsöverläge och med olika

motverkansformer bibehålla initiativet."6 Den definitionen av VMS som här

beskrivs är den som används i den här uppsatsen.

Figur 1: Skyddszoner kring en stridsvagn7

Stridsvagnar har idag en vikt på 62,5 ton8 (stridsvagn 122) och därmed har

förmodligen gränsen för vad som är möjligt med tanke på bl.a. bandtryck,

vägnät och broars viktklassning nåtts. Framtida stridsvagnar, som i det

amerikanska Future Combat System (FCS), går mot vikter runt 40-45 ton9. Det

                                                

4 Försvarsmakten, Telekrig – lärobok för armén, s 271.
5 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten, s 2.
6 Jansson Dan, VMS STRIDSFORDON, OH-presentation utgåva 000301.
7 Försvarsmakten, Telekrig – lärobok för armén, s 271.
8 FMV, Fakta om stridsvagnssystemet, s 33.
9 Sharoni Asher H. and Bacon Lawrence D., The Future Combat System (FCS), s 11.
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finns också tankar på att gå ännu längre med en viktreducering, upp till 70%

mot dagens, vilket skulle innebära en vikt på ca 20 ton10. Det skulle även ligga

väl i fas med krav som i framtiden ställs på att stridsvagnen skall kunna vara

flygtransporterad med en C-13011 för tidig insats i en oroshärd.12 13 För att

uppnå detta måste en reducering av pansartjockleken ske vilket medför att en

större tillit måste sättas till andra metoder exempelvis VMS.

Internationellt har man som komplement till ökat ballistiskt skydd och SAT

satsat stora resurser på olika former av VMS på markplattformar. System som

till stor del bygger på telekrigsåtgärder liknande de som funnits inom marin-

och flygstridskrafter under lång tid. VMS ger förutom ökad överlevnad även

ökade möjligheter till förbättrad omvärldsuppfattning tack vare det stora antalet

sensorer/varnare som dessa system innehåller. VMS kommer med all säkerhet

att påverka egen och motståndarens stridsteknik/taktik. Möjlighet att komma

till verkan med dagens system kommer att minska.14

Det måste ske en ytterligare vidareutveckling av skyddsnivån, t.ex. genom att

tillföra någon form av mera avancerade skyddssystem där motverkan genom

förstörande motmedel kan vara en del.

1.2 Problemformulering

Utred vilken verkan förstörande motmedel (hard kill) kan ha på fientliga

projektiler som hotar den egna stridsvagnen. Värdera de förstörande

motmedlen och lämna förslag på vilket/vilka förstörande motmedel som bör

ingå i ett VMS (varnare- och motverkanssystem). Beskriv hur förstörande

motmedel princip iellt kan implementeras i system stridsvagn för att uppnå

bästa effekt.

                                                

10 http://www.darpa.mil/tto/fgcss/4andrews industry day.ppt, Dr. Andrews Michael, OH-
presentation Future Combat System (FCS) on Industry Day, bild 2.
11 Med C-130 menas internationellt transportflygplan av typ Hercules.
12 http://www.darpa.mil/fcs/linked/Adler.ppt, Dr. Adler Allen, OH-presentation Future
Combat System (FCS) on Industry Day, bild 20.
13 http://www.ausa.org/armymagazine, Army Teams with DARPA for Future Combat Systems
03/01/2001.
14 Grönlund Ove, Delrapport 1999-12-20, bilaga 1, s 2.
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilket/vilka förstörande motmedel som

bör ingå i ett VMS. För att finna lösningen på problemformuleringen avses att

söka svar på följande frågeställningar:

1. Vilka fientliga hotprojektiler finns idag och bedöms finnas i framtiden, år

2015, mot system stridsvagn?

2. Vilka VMS med förstörande motmedel finns idag och bedöms finnas till år

2015?

3. Värdera vilka förstörande motmedel som har effekt på de olika typerna av

fientliga hotprojektiler?

4. Hur kan förstörande motmedel principiellt implementeras i system

stridsvagn för att uppnå bästa effekt?

1.4 Avgränsningar och antaganden

Uppsatsens perspektiv är idag fram till och med det som bedöms vara operativt

år 2015. Anledningen till det är att de prognoser som finns i litteraturen,

framförallt från Försvarets forskningsanstalt (FOA)15, använder  år 2015 som

en av de framtida bedömningsgränserna.

Målgruppen för uppsatsen är FMV, HKV samt elever och lärare på FHS som

förutsetts vara insatta i vedertagen svensk terminologi.

Ett stort hot mot stridsvagnen är minhotet, men i problemformuleringen har en

fokusering skett mot projektiler vilket medför att minhotet avgränsas bort. Av

samma skäl diskuteras ej heller telekrigshotet. Dessa delar skulle vara av

intresse, ur ett helhetsperspektiv, att ta hänsyn till men det bedöms ej rymmas

inom det sidantal som uppsatsen skall omfatta.

Uppsatsen avhandlar inte hot i form av stridsdelar som verkar genom

elektromagnetisk strålning (High Power Microwave, HPM, Non-Nuclear

ElektroMagnetic Pulse, NNEMP, och LASER) och icke dödliga vapen samt

                                                

15 2001-01-01 bytte FOA namn till FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut), båda
benämningarna kommer därför att användas i uppsatsen.
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NBC- stridsmedel. Dessa är naturligtvis hot mot stridsvagnen men bedöms inte

i nuläget eller i en snar framtid vara det dominerande hotet. Bakgrunden till

detta ställningstagande är de fakta som finns om moderna system som de ryska

attackhelikoptrarna Ka-50 och Ka-52 samt det amerikanska konceptet Future

Combat System. Ingen av dessa framtida hotplattformar nyttjar ovan nämnda

system som primärbeväpning. Inom FCS finns planer på att montera ett

laservapen16 som sekundärbeväpning, främst för att bekämpa robotar, ”mjuka”

mål och helikoptrar.

Sensorer kopplade till de förstörande motmedlen berörs bara schematiskt.

Sensorutvecklingen är mycket intressant men den har tidigare avhandlats i en

uppsats skriven vid FHS/MTI.17 Jag delar helt slutsatserna som framläggs i den

uppsatsen och de stöds också av experter som Torbjörn Crona vid Saab Bofors

Dynamics .18 Tidsaspekten är givetvis viktig och kan vara en svag punkt för ett

förstörande motmedelssystem. Sensorer och signalbehandling är under stark

utveckling. Multisensorsystem19 och datafusion är något som troligtvis ingår i

ett förstörande motmedelssystem som är operativt år 2015. För att undvika

risken att huvuddelen av uppsatsen handlar om sensorer och inte om

förstörande motmedel, vilket är syftet med uppsatsen, kommer systemen att

förutsättas ha de sensorer som de kräver. Sensorer kommer därför endast

beröras om det är nödvändigt för att förklara de förstörande motmedlen. Detta

är också ett sätt att hålla nere uppsatsens omfång.

Ledningssystem berörs endast på schematisk nivå i diskussionen avseende

implementering av förstörande motmedel i system stridsvagn. Det skulle vara

intressant med en djupare belysning ur ett helhetsperspektiv, men det bedöms

ej rymmas inom det sidtal som uppsatsen skall omfatta.

                                                

16 Sharoni Asher H. and Lawrence D. Bacon, The Future Combat System (FCS), s 10.
17 Öster Per, Multisensorlösning för egensydd av stridsvagn, Enskild uppsats, FHS, Stockholm
2000. FHS beteckning: 19 100:6044.
18 Crona Torbjörn, Sensordatafusion (SDF) i robotmålsökare.
19 Försvarets Materielverk, Tekniska utvecklingstrender, s 11.
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1.5 Metod

I uppsatsen används inledningsvis en deskriptiv metod när det gäller

beskrivningen av fientliga hotprojektiler mot system stridsvagn samt vilka

VMS med förstörande motmedel som finns idag och bedöms vara operativa år

2015. Uppsatsen är därefter även komparativ vid värdering av vilka förstörande

motmedel som har effekt på de olika typerna av fientliga hotprojektiler samt

hur förstörande motmedel kan implementeras i system stridsvagn för att uppnå

bästa effekt. Uppsatsen fokusera mer på bredden än på djupet i den deskriptiva

delen i syfte att få ett så brett underlag som möjligt och för att undvika

suboptimering av förstörande motmedel.

Förändring efterhand

PROBLEMFORMULERING

FOA  FMV  FHS Bibliotek
Publikationer, föredrag och utbildning vid FHS ChP

Representativa förstörande
motmedel enligt definitionen

HotDefinitioner
Begrepp

Kunskapsinhämtning

Signifikanta egenskaper hos hoten

Värdering förstörande motmedel - hot

Principiell implementering av
förstörande motmedel i system

stridsvagn

Värdering

Förorda vilket/vilka förstörande
motmedel som bör ingå i ett VMS

Grovstruktur

Figur 2: Metod för problemformulering, kunskapsinhämtning, värdering,
förordning  och implementering av förstörande motmedel.
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Arbetet består inledningsvis av två, delvis parallella verksamheter;

kunskapsinhämtning och värdering. Kunskapsdelen ligger till grund både för

författarens kunskapsuppbyggnad kring ämnet samt utgör även grundstommen

för uppsatsen.

1.6 Definitioner och begrepp

Då det för närvarande inom Försvarsmakten inte finns några fastställda

definitioner inom området VMS så används MSS Remiss svar på

Nomenklatur för försvarsmakten. Remissvaret skrevs 2000-04-11 och har

inte blivit fastställt på grund av den omstrukturering som ägt rum inom

Försvarsmakten. De flesta studier och projekt inom Försvarsmakten nyttjar för

närvarande också detta remissvar som utgångspunkt för rapportering och

utbildning inom området.20 21 22

VMS (varnare och motverkanssystem), är ett sammanhängande system som

består av varnare/sensorer, motverkans-, värderings-, kommunikations- och

presentationsenheter. VMS syftar till att ge ökad omvärldsuppfattning och

initiera motverkan. Detta ger möjlighet att behålla eller återta

informationsöverläge samt ökar överlevnaden för såväl plattformar som

förband. 23

Förstörande motmedel, motmedel som genom fysisk påverkan, mekaniskt

skadar eller förstör inkommande stridsdelar. Påverkan kan även ske mot

utskjutnings- och/eller styr-/invisningsfunktionen. Skadan kan i vissa fall

innebära att stridsdelen förstörs. Vanligast är dock att skadan minskar

stridsdelens penetrationsförmåga. Förstörande motmedel indelas i: aktivt

pansar, aktivt närskydd och aktiv moteld.24

                                                

20 Grönlund Ove, Delrapport 1999-12-20, s 1.
21 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten 2000-04-11.
22 Intervju med Ove Grönlund, Markstridsskolan, 2001-02-27.
23 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten 2000-04-11, s 2.
24 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten 2000-04-11, s 1.
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Aktivt pansar, motmedel med uppgift att skada inkommande stridsdelar.

Aktivt pansar aktiveras av en sensor och påverkar inkommande stridsdel på

avstånd 0-2 m från skyddsföremålet.25

Aktivt närskydd, motmedel med uppgift att skada inkommande stridsdelar.

Aktivt närskydd aktiveras av en sensor och påverkar inkommande stridsdel på

avstånd 2-10 m från skyddsföremålet.26

Aktiv moteld, motmedel med uppgift att skada inkommande stridsdel och/eller

utskjutnings-/invisningsanordning. Aktiv moteld aktiveras av en sensor och

påverkar inkommande stridsdelar på ett avstånd över 10 m. 27

Robot, typ av luftgående, obemannad mer eller mindre självstyrande

vapenbärare.28

VMS
Exempel på Motverkan

Stridstekniska/taktiska
åtgärder Icke förstörande motmedel Förstörande motmedel

AVSKÄRMNING

STÖRNING

RÖK

VATTENDIMMA

STÖRLASER

RADARSTÖRARE

VILSELEDNING

I R

RADAR

AKTIV PANSAR

AKTIV MOTELD

AKTIVT NÄRSKYDD

FRAGMENT

TRYCK

ELDRÖR

ROBOTAR

STRÅLVAPEN

PLÅTAR

FRAGMENT

TRYCK

IR-STÖRARE

SKENMÅL

LASER

Figur 3: Indelning av motverkanssystem, i den här uppsatsen avhandlas
förstörande motmedel inringat.29

                                                

25 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten 2000-04-11, s 1.
26 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten 2000-04-11, s 1.
27 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten 2000-04-11, s 1.
28 Esselte Studium, Svensk ordbok.
29 Jansson Dan, VMS STRIDSFORDON, OH-presentation utgåva 000301.
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För att förklara de akronymer som förekommer i uppsatsen finns en

akronymlista längst bak, i slutet av uppsatsen.

1.7 Material

Materialet till uppsatsen har samlats in genom sökning på Internet, FHS

(Förvarshögskolans) bibliotek, läroböcker och underlag utdelat på FHS

Chefsprogram 99-01. Några av dessa kommenteras utförligare nedan.

Internet: Det som karaktäriserar detta material är att det är mycket omfattande.

Dock är det en högst begränsad mängd information som faktiskt avhandlar

framtida teknikutveckling och förstörande motmedel. Det som finns är i många

fall systembeskrivningar skrivna av industrin och kan därför inte klassas som

helt objektiva. Medvetet eller omedvetet är det vinklat och belyser oftast endast

de positiva sidorna hos projekt eller system. Vidare har Internet använts för att

finna nationell och internationell information exempelvis avseende utgivna

rapporter.

FHS (Förvarshögskolans) bibliotek: En stor del av materialet från biblioteket

har utgjorts av FOA/FOI rapporter. Bara öppna rapporter har använts. I många

fall finns även mer detaljerade hemliga rapporter, men de öppna redovisade

rapporterna bedöms vara tillräckligt noggranna. Dessa rapporter beskriver

enligt författaren en bred forskning på många områden som berör förstörande

motmedel. Författarens är också av uppfattningen att FOA´s kunskap inom

aktuellt område är klart internationellt gångbar. Militär-tekniska tidsskrifter har

också använts. De får ofta sin information från försvarsindustrins

infoavdelningar, vilket innebär att data och tider när produkter kan vara färdiga

ofta kan vara för positivt beskrivna. Däremot är informationen lättillgänglig.

Vid de diskussioner som förs i denna uppsats är inte behovet av detaljerad,

hemlig och svårtillgänglig, information gränssättande då diskussionen ofta

exempelvis avhandlar verkansprinciper.

 Information och underlag har även inhämtats från resurspersoner på FMV

(Försvarets materielverk), civilingenjör Anders Nilsson och mj Dan Jansson

samt från MSS (Försvarsmaktens Markstridsskola) Övlt Ove Grönlund. Även

författarens egna kunskaper och erfarenheter som teknisk officer samt
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inhämtade kunskaper under FHS Chefsprogram 99-01 med vapenteknisk

inriktning ligger till grund för uppsatsen.

1.8 Disposition

I kapitel 1 presenteras inledningsvis en bakgrund till uppsatsens ämnesområde.

Därefter presenteras uppsatsens problemformulering, syfte samt

frågeställningar. Med hjälp av uppsatsens avgränsningar och antaganden

tydliggörs uppsatsens ämnesområde. Slutligen redogörs för metod, definitioner

och begrepp samt det material som använts.

I kapitel 2 fastställs vilka som är de primära hoten mot en stridsvagn, följt av

en beskrivning av verkansprinciperna för dessa. Såväl historia som bedömd

utveckling av verkansprinciperna belyses. Slutsatser i form av de viktigaste

signifikanta egenskaperna hos hoten ur ett motverkans perspektiv lyfts fram.

Dessa utgör sedan underlag för värdering mot de förstörande motmedelen.

I kapitel 3 beskrivs ett antal materielexempel på förstörande motmedel (hard

kill). De är inte på något sätt heltäckande, utan systemen är representativa och

ger en uppfattning om hur tankegångarna går samt inblick i vilka system som

finns framtagna idag och bör kunna finnas operativa år 2015.

Materielexemplen är dock så pass täckande att de speglar verkansprinciperna

och repetitiva förmågan för systemen på ett sådant sätt att värdering kan

genomföras.

I kapitel 4 genomförs en värdering av förstörande motmedel - hot. De

förstörande motmedlen värderas mot de verkansprinciper som hoten uppvisar.

Det är verkansprincipernas signifikanta egenskaper ur ett motverkans

perspektiv, som togs fram i kapitel 2 hot, som utgör underlag för värderingen.

En viktig faktor i värderingen är också vilken repetitiv förmåga de olika

systemen uppvisar, hur lätt det är att "skala av" ett system under ett

stridsförlopp. Alla förstörande motmedel som skall behandlas förutsetts ha de

sensorer som systemen kräver. Värderingsresultaten sammanfattas i en

överskådlig tabell och därefter dras slutsatser i syfte att utgöra underlag för den

avslutande diskussionen. Ett förslag lämnas på vilket/vilka förstörande

motmedel som bör ingå i ett VMS.
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I kapitel 5 diskuteras hur förstörande motmedel principiellt kan implementeras

i system stridsvagn för att uppnå bästa effekt. Även i detta kapitel dras

slutsatser i syfte att utgöra underlag för den avslutande diskussionen.

I kapitel 6 förs en avslutande diskussion samt författarens förslag på fortsatt

arbete framläggs. Det senare är kopplat till behov som författaren

uppmärksammat under arbetet med uppsatsen.

I kapitel 7 sammanfattas slutligen uppsatsen.

Tyngdpunkten, i form av antal sidor, ligger på den inledande

kunskapsinhämtade/beskrivande delen. Däremot ligger den kvalitativa

tyngdpunkten på den värderande/jämförande delen av olika förstörande

motmedel - hot, förordandet av förstörande motmedel i ett VMS samt hur

förstörande motmedel kan implementeras i system stridsvagn.
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2 Hot

2.1 Inledning

De hot som kommer att beröras utgörs av konventionella stridsdelar. De verkar

inte med N30-(nukleära), B-(biologiska) eller C-(kemiska) stridsmedel eller

med elektromagnetisk strålning (EMP och laser).

Konventionella stridsdelar kan indelas efter den verkansform de använder31:

I. Penetrerande stridsdelar

II. Tryckverkande stridsdelar

III. Brandverkande stridsdelar

IV. Övriga stridsdelar

Penetrerande stridsdelarna är de som belyses i denna uppsats, eftersom de är

helt dominerande bland de konventionella stridsdelstyperna och har högst

effekt mot stridsvagn. Penetrerande stridsdelar kan indelas i två huvudtyper32:

• Projektiler som får hela sin rörelseenergi vid utskjutningen, exempelvis

från eldhandvapen, kanoner eller raketer. Mellankalibriga och

grovkalibriga projektiler kallas ofta KE-projektiler (Kinetisk Energi).

• Stridsdelar innehållande sprängämne (granater) som vid detonation kastar

ut någon form av penetrator. Granaten detonerar då den är på lämpligt

avstånd från målet. Exempel på detta är splitterstridsdelar och RSV-

stridsdelar (Riktad SprängVerkan). Alla pv-robotar har t.ex. en RSV-

stridsdel, eller två vid tandemstridsdel. 33

Endast KE och RSV diskuteras fortsättningsvis eftersom splitterstridsdelar kan

skada en stridsvagn, men med ganska liten sannolikhet slå ut den.

                                                

30 Eller A (atom)
31 Lidén Ewa, Holmberg Lars, Mellgard Ingegärd och Westerling Lars, Stridsdelar, skydd och
deras växelverkan, s 10.
32 Lidén Ewa, Holmberg Lars, Mellgard Ingegärd och Westerling Lars, Stridsdelar, skydd och
deras växelverkan, s 10.
33 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 10.
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För att kontrollera om det är realistiskt att fortsättningsvis endast diskutera KE

och RSV, så belyses olika verkansprinciper i hotvapensystemen. Hotet mot den

enskilda stridsvagnen på stridsfältet 2015 bedöms bestå bl.a. av ett antal olika

vapentyper (stridsdelar). Dessa kan indelas i olika grupper t.ex. 34:

a) Direktriktad pansarvärnsrobot

b) Direktriktad takslående pansarvärnsrobot

c) Indirekt utskjuten strålbildande RSV

d) Indirekt utskjuten projektilbildande RSV

e) Stridsvagnsprojektil KE (grovkalibriga >60 mm)35

f) Minor

                                                

34 Sjölander Magnus, Dickman Ola, Sensoraktiverade Skydd – SAS, s 9.
35 KE som skjuts från helikoptrar och flygplan har inte en kaliber på över 60 mm. De är ej
dominerande hot mot en stridsvagn. KE som skjuts från dessa plattformar bedöms kunna skada
en stridsvagn, men med ganska liten sannolikhet slå ut den och behandlas därför
fortsättningsvis ej.
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Tabell 1: Exempel på RSV-bildande pansarvärnsvapen, från grupperna a-d.

Tabellen visar också vilket målområde respektive stridsdel har på

stridsvagnen. Den visar också vilken typ av verkan som varje stridsdel har,

d.v.s. strålbildande (s) eller projektilbildande (p).36

Verkansområde Typ av eld Exempel på robot Verkansprincip

TOW 1 s

HOT s

Hellfire s

AT 4/5 s

Milan s

Dragon s

Stridsvagns
front, sida och
akter

Direktriktad

Cobra s

Direktriktad Bill s

Strix s

Copperhead p

Stridsvagns tak

Indirekt
riktad BONUS p

1 En utveckling är TOW 2B som har en tandem RSV IV (projektilbildande) för
toppattack mot stridsvagnens tak. Den har dock mycket kort stand-off och kommer
därför fortsättningsvis att betraktas som en direktriktad RSV III, strålbildande,
stridsdel.37

Ovanstående visar att det är möjligt att beskriva hoten utifrån verkansprinciper,

men att det också är av intresse att belysa vilken hotvinkel som föreligger.

Fortsättningsvis beskrivs därför  ej enskilda vapensystem utan verkansprinciper

för de olika systemen. Det framgår även i värderingen om det är direkt eller

indirekt riktad RSV (hotvinkel). Att använda verkansprinciper istället för

vapensystem bör också minska risken för suboptimering mot något enskilt

vapensystem.

Inledningsvis ges KE-projektiler och RSV en kort historisk beskrivning.

Därefter ges en allmän beskrivning och en bedömd utveckling, som kan vara

realiserad och operativ år 2015, av verkansprinciperna. Avslutningsvis lyfts

                                                

36 Sjölander Magnus, Dickman Ola, Sensoraktiverade Skydd – SAS, s 9.
37 Intervju med Nilsson Anders, Försvarets Materielverk, 2001-03-27.
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efter varje delavsnitt slutsatser fram i form av de viktigaste signifikanta

egenskaperna hos hoten. De viktigaste egenskaperna för att avgöra om ett

förstörande motmedel kan nyttjas är hastighet, geometriska data, hotvinkel och

optik/optronik. Dessa utgör sedan underlag för värdering mot de förstörande

motmedel.

2.2 KE

2.2.1 Allmänt

Redan på 1800-talet ställde en fransk mariningenjör vid namn De Marré upp en

formel för genomslagsförmågan hos en pansarprojektil. Han utgick från att

penetrationsarbetet borde vara relaterat till projektilens anslagsenergi. De

Marres formel har utvecklats till att gälla för de högre hastigheter som gäller

idag. 38 Formeln är inte helt sann då den är empirisk, men beskriver på ett bra

sätt dagens förhållanden. Det vill säga, för att öka genomslagsförmågan kan

man välja ett tyngre ämne vid tillverkning av projektilen, konstruera pilen

längre eller öka dess hastighet. Detta förhållande har lett fram till dagens

pansarbrytande ammunition, de så kallade pilprojektilerna.39

Fullkalibriga pansarbrytande projektiler av stål användes under andra

världskriget, men efter krigsslutet påbörjades användning av underkalibriga

Wolframprojektiler. Underkalibreringen har medfört att man ökat både

projektilens densitet och utskjutningshastighet. Sedan andra världskriget har

hastigheten fördubblats. Underkalibrerade projektiler som var långa och smala

medförde stabiliseringsproblem. Problemet man stod inför var att det var långa

och smala projektiler som gav stort pansargenomslag. Det problemet löste

Sovjetunionen i början av 1960-talet. Man övergav rotationsstabiliserade

projektiler och övergick till fenstabiliserade. Inledningsvis sköts projektilerna

med slirande drivspeglar40 som fyllde ut mellanrummet mellan projektilen och

                                                

38 Hummelgren Jan, Eldkraft- rörlighet- skydd, Del 1, s 58
39 Torndahl Peter, En stridsvagn bortom år 2020, s 21-22.
40 Eng. Sabot
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det räfflade eldröret. Därefter övergick man till slätborrade eldrör och en

drivspegel som inte behövde slira.41

Pilprojektiler kännetecknas geometriskt av att de är långa och smala, d.v.s.

stort slankhetstal (L/D), och har hög hastighet (1000-2000 m/s). Hur långa och

slanka pilprojektiler man kan göra begränsas av att man måste kunna hantera

ammunitionen i stridsrummet och att pilen måste tåla de krafter den utsätts för

under acceleration. Pilprojektiler kan vara känsliga för krafter från sidan. Om

sådana ansätts, snedställs projektilen och kanske till och med bryts sönder. Ett

högt slankhetstal gör följaktligen pilen mer känslig för snedkrafter. Det blir

problem om snedkrafter kan ansättas på några meters avstånd. Det krävs dock

massor av storleksordningen 10 kg med en hastighet av några hundratal meter

per sekund för att i tillräcklig grad förstöra moderna projektiler.

Pilprojektilerna är försedda med fenor som stabiliserar dem aerodynamiskt.

Antalet fenor varierar normalt från 4 till 6.42

Figur 4: Modern stridsvagnsammunition. Pilprojektil med längd-
diameterförhållande (L/d) 30.43

För att kunna nå verkan och ha hög träffsannolikhet med ett KE-system krävs

bl.a. stöd av optik och optronik. Det kan vara allt från rent optiska sikten till

TV/IRV.

                                                

41 Försvarets Materielverk, Hbok Amlära Armén, s 41-42.
42 Dickman O och Ousbäck J-O, Sensoraktiverade skydd – SAS 1995/96 , s 10.
43 Lidén Ewa, Holmberg Lars, Mellgard Ingegärd och Westerling Lars, Stridsdelar, skydd och
deras växelverkan, s 25.
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2.2.2 Utveckling

Eldrörsvapen karaktäriseras av hög eldhastighet och en förmåga att kunna

skjuta på långa såväl som korta håll. Även i ett framtida scenario kommer

dessa system att ha sin plats beroende på utveckling av teknologier för att nå

längre, skjuta större massor och skjuta med högre utgångshastighet. Framförallt

kommer eldrörsvapnen att erbjuda ett flexibelt sätt att skjuta både yttäckande

och precisionseld med samma system. För direkteldsvapen är det i första hand

för att uppnå bättre verkan genom bättre penetration och högre

träffsannolikhet.44

Under tiden fram till år 201045 kan man, med "konventionell" kemi och viss

omdesign av verkansdelar, nå ökningar i verkan. Detta sker då med hjälp av

nya explosivämnen som CL-20 och FOX-7. Införandet av nya explosivämnen

behöver inte innebära enbart ökning av verkan utan kan också främst ske för att

minska ammunitionens känslighet för till exempel brand och beskjutning. Med

införandet av de nya explosivämnena som förväntas en möjlighet till upp till

30% i ökad mynningsenergi, vilket innebär att mynningshastigheten kan höjas

med 10-15%.46

KE-projektiler domineras av typen fenstabiliserande pilar. Utvecklingen går

mot större slankhetstal och därmed större längd på pilarna, samt större kaliber

på kanonerna vilket skulle kunna innebära ökad mynningshastighet. För

närvarande diskuteras slankhetstal på 35-45 och kalibrar runt 140 mm.47 En

ökning av kalibern innebär dock också tyngre pjäs och fordon, en trend som

man vill bryta. Det har länge pågått ett fyrnationssamarbete (USA, Tyskland,

Frankrike och Storbritannien) för uppgradering till 140 mm, detta samarbete

har mer eller mindre avstannat till förmån för att man antagligen kommer att

hoppa över denna uppgradering i USA och Tyskland och istället ta fram nästa

generation stridsvagn. 48 Andra sätt att öka mynningshastigheten är med nya

utskjutningsmetoder. Stridsvagnskanoner har sedan lång tid tillbaka slätborrade

                                                

44 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 31.
45 Förmodligen operativt 2015.
46 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 55.
47 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 57.
48 Berg Anders, Vapenteknikutvecklingen inom några utvalda områden, s 20-21.
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eldrör och någon förändring av detta förefaller inte nödvändig. Vad gäller

utskjutning/innerballistik för stridsvagnskanoner kommer

mynningshastigheterna att öka genom införande av först nya drivämnen och

senare genom övergång till elektrotermisk-kemisk utskjutning (ETK).49

Elektrotermisk-kemisk förbränning uppstår då ett energetiskt material antänds

och brinner under inverkan av en yttre elektrisk kraft. Den elektriska kraften

består mestadels av ett plasma genererat via en explosiv tråd. Tråden

exploderar tack vare att en hög elektrisk energi lagts på i trådens längdled. Om

man kan få det energetiska materialet att brinna progressivare och/eller

snabbare (jämfört med konventionell antändning) så har man uppnått en ökning

av den energi som skall accelerera projektilen. Beroende på hur stor elektrisk

energi man utsätter det energetiska materialet för kan man uppnå olika effekter

och få ut större mynningsenergi i form av ökad massa på projektilen och/eller

ökad hastighet.50 Med den utvecklingen kan penetration på uppemot 1500 mm

RHA (Rolled Homogeneous Amour) vara möjlig. Att öka anslagshastigheten

väsentligt har däremot visat sig ge minimala ökningar av

penetrationsförmågan, den levererade energin går istället åt till att öka

håldiametern. 51 Förbättrade eldrörsmaterial kommer också att medge viss

ökning av mynningshastigheten utan att slitaget ökar. Till år 2015 torde man på

detta sätt uppnå mynningshastigheter runt 2200 m/s.52

Materialområdet är ett av de områden som utvecklats mycket de senaste åren.

Detta tillsammans med den ökade datorkraften (simuleringskapaciteten) har

medfört att man inom en snar framtid kan se förbättrade (lättare) drivspeglar

m.m. och detta medför att en större del av den kinetiska energin kan överföras

till pilprojektilen. 53

Det bör påpekas att om man har accelerationsanordningar som kan

åstadkomma mycket höga utskjutningshastigheter kan en övergång till

                                                

49 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 84.
50 Berg Anders, Vapenteknikutvecklingen inom några utvalda områden, s 9.
51 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 57.
52 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 84.
53 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 35-36.
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okonventionella projektilgeometrier radikalt öka penetrationsförmågan och

därmed förskjuta den optimala anslagshastigheten mot högre värden. 54

Inom alla områden råder en "ständig kamp" mellan ökad verkan och ökat

skydd. Inom vissa områden, främst då bekämpning av (tungt) pansar, har i

dagens läge skyddet i många fall övertaget. Det innebär att i de fall förbättrad

stridsdelsverkan kommer att kunna erhållas kommer detta inte att medföra att

man gör mindre och lättare stridsdelar utan resultatet blir endast att

"stridsdelssidan" får (under begränsad tid) ett övertag. 55

2.2.3 Slutsatser - signifikanta egenskaper

Hastighet

Konventionell stridsvagnsammunition som pilprojektiler har en väldigt hög

hastighet. För att klara av dem behövs ett extremt snabbt förstörande

motmedel. Minskningen av penetrationsförmågan för pilprojektiler kan ske på

tre olika sätt:56

• Erosion

• Styravvikelse

• Brytning

Utskjutningstekniken utvecklas genom effektivare drivämnen och genom

införande av elektrotermisk-kemisk (ETK) teknik. Hastigheter i området 2000-

3000 m/s kan uppnås.57

KE-projektiler är den verkansform som är svårast att neutralisera med moderna

pansarkonstruktioner som kerampansar, reaktivt pansar och VMS. Förutom

verkansdelar som bygger på stor hastighet och stor längd för att åstadkomma

genomslag av pansaret kan icke-penetrerande verkansdelar med stor massa och

måttlig hastighet bli aktuella, särskilt om skydden optimeras mot

                                                

54 Holmberg Lars, Lidén Ewa och Carlsson Magnus, Optimal anslagshastighet för KE-
projektiler, s 52.
55 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 55.
56 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 12.
57 Söderqvist Olof och Berglund Erik, FoRMA/PE Årsrapport 2000 - En visionsstudie om
Försvarsmaktens insatsfunktion, s 44.
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höghastighetsprojektiler. Dessa verkar genom att ge höga

accelerationspåkänningar.58

Geometriska data

Pilprojektiler kommer sannolikt bli längre och av mer okonventionell typ t.ex.

teleskopprojektiler av olika slag. Genom att använda teleskopprojektiler

kommer man kunna "nyttiggöra" ökningar av anslagshastigheter också över

2500 m/s. Problemet med slankare projektiler än de man har idag, och som inte

är teleskopprojektiler, är deformationer som uppstår under accelerationen i

eldröret.59 En lång okonventionell pilprojektil kommer dock troligtvis vara

känsligare för både styravvikelse och brytning i flygfasen. Detta bör öka

effekten av en insats från ett förstörande motmedel.

Pilprojektilerna är fenstabiliserade vid stora slankhetstal. Antalet fenor varierar

normalt från 4 till 6. Om fenorna utsätts för påverkan i form av t.ex. tryck

kommer det troligtvis påverka pilprojektilens flygegenskaper. Pilprojektiler är

känsliga för krafter från sidan. Om sådana ansätts, snedställs projektilen och

kanske till och med bryts sönder. Det är fördelaktigt om detta kan ske på några

meters avstånd

Hotvinkel

Elevationsvinkeln mot stridsvagnen blir inte speciellt stor, ca +10 till -40

grader med en azimutvinkel på 360 grader för en grovkalibrig KE på grund av

att plattformen som skall avfyra projektilen är markbaserad, se figur 5. Vinkeln

blir beroende av terrängens utseende samt det hotande stridsfordonets förmåga

till dumpning och elevation av eldröret.60

                                                

58 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 58.
59 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 85.
60 Öster Per, Multisensorlösning för egensydd av stridsvagn, s 32.
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Figur 5: Hotvinkel KE61

Optik och optronik

Det krävs alltid någon form av optik eller optronik för att komma till verkan

med ett KE-system. Det finns t.ex. TV/IRV i olika kombinationer i

siktessystem i de stridsvagnar som pilprojektilen avfyras från. Dessa är passiva

och utsänder inte någon form av strålning. Det är dock möjligt att hitta även

passiva system med t.ex. en söklaser och därefter bekämpa dessa med en

pulsad laser.62 Det som skulle kunna minska effekten för en söklaser är om

fiende optiken utrustas med laserfilter. Det skulle medför att strålvapnen måste

ligga inom samma våglängdsområde som laserfiltret för att få effekt. Försvårar

gör det också om fienden har optiken inne i t.ex. ett smalt rör d.v.s. liten vinkel

för optiken. Då måste söklaser vara inom den lilla vinkeln för att kunna erhålla

någon retroreflex (R2).

2.3 RSV

2.3.1 Allmänt

Redan på 1700-talet var det inom gruvindustrin känt att man med en

urgröpning i sprängämnet kunde koncentrera sprängkraften i en given riktning.

I början av 1900-talet fann man dessutom att man kunde förstärka denna effekt

om man placerade ett konisk metallinlägg i urgröpningen. Dessutom

upptäcktes att man fick den djupaste inträngningen om detonationen skedde på

ett visst avstånd (stand off). Med dessa upptäckter som grund utvecklades de

                                                

61 http://sill-www.army.mil/graphics/WEAPONS/copperhead1.jpg, omarbetad av författaren.
62 Moberg Henrik(red), Elektromagnetiska vapen och skydd, s 28.
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två formerna av riktad sprängverkan som i Sverige benämns RSV III och RSV

IV.63

Figur 6: RSV laddning64

Det som är skillnaden mellan strålbildande (RSV III) och projektilbildande

(RSV IV) sprängverkan är formen på projektilen. Formen kan vara som en lång

utdragen stråle eller en mer eller mindre sammanhållen projektil. Projektilens

utseende beror främst på inläggets65 geometri. Såväl kalottformade som

koniska inlägg förekommer. Är inlägget en kon med stor konvinkel (dvs. flata

inlägg) fås en sammanhållen projektil. Har konen däremot en liten konvinkel

(dvs. spetsiga inlägg) fås en stråle. Detta illustreras i figur 7 där man

systematiskt varierat konvinkeln från 170 till 60 grader. Av figuren framgår

även att mellanformer mellan sammanhållna projektiler och utdragna strålar

förekommer. Förutom konvinkel inverkar inläggets tjocklek och mängden

sprängämne på projektilens form. Spetshastigheter på upp mot 10 000 m/s

förekommer hos en RSV-stråle.66

                                                

63 Torndahl Peter, En stridsvagn bortom år 2020, s 23.
64 Lidén Ewa, Holmberg Lars, Mellgard Ingegärd och Westerling Lars, Stridsdelar, skydd och
deras växelverkan, s 35.
65 Eng. Liner
66 Lidén Ewa, Holmberg Lars, Mellgard Ingegärd och Westerling Lars,, Stridsdelar, skydd och
deras växelverkan, s 48-49.
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Figur 7: Övergången mellan strålbildande och projektilbildande RSV67

Pv-vapensystem med RSV är förhållandevis enkla och relativt billiga. Vilket

har medfört att de är spridda över hela världen i stora mängder till skillnad från

KE-system. Vid en internationell insats måste man därför alltid räkna med att

kunna bli påverkad av mindre kvalificerade pv-vapen med RSV som

verkansprincip.

2.3.2 RSV III (strålbildande)

Strålbildande RSV kännetecknas av hög precision i geometri och i

explosivämnets homogenitet. Strålbildande RSV-stridsdelar kan därför vara

mycket känsliga för splitter i explosivämne och liner. Det är således

fördelaktigt att bekämpa stridsdelen innan den initieras dvs. på avstånd större

än ca två meter. Hur stor penetrationsreducering en splitterträff förorsakar är

svårt att förutsäga. I detta sammanhang skall noteras att hittillsvarande skydd

(reaktivt pansar) skyddar mot den redan utvecklade strålen. 68

                                                

67 Lidén Ewa, Holmberg Lars, Mellgard Ingegärd och Westerling Lars, Stridsdelar, skydd och
deras växelverkan , s 48.
68 Dickman O och Ousbäck J-O, Sensoraktiverade skydd – SAS 1995/96, s 9.
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2.3.3 RSV IV (projektilbildande)

Projektilbildande RSV bildar en projektilliknande penetrator. Initiering sker på

avstånd upp till hundra meter. Även här är stridsdelens precision avgörande för

dess penetrationsegenskaper. För att den ska bekämpas före initieringen krävs

relativt stora bekämpningsavstånd (ca 100 m). Den projektil som bildas är liten

och har en hastighet på 2000 till 3000 m/s.69

2.3.4 Utveckling

Med införandet av de nya explosivämnena CL-20, FOX-7 och genom att byta

material i konen  förväntas en prestandaökning med RSV på upp till 60%.70

Det är även möjligt att serieladdningar kan vara operativa år 2015. En

serieladdning utgörs av två eller flera laddningar bakom varandra där

efterföljande laddning slår i hålbotten från föregående och penetrationen

adderas. Tekniken bygger på tillverkningsprecision och en teknik med

slugglösa laddningar med grövre hålkanal hos de främre laddningarna. Nästan

hela den adderade penetrationen kan erhållas. För att slippa penetrera den allt

tjockare fronten på framtida stridsvagnar går tekniken för pv- och

pvrobotsystem71 mot takslående laddningar. Dock kommer det även

fortsättningsvis att finnas system med en sidslående RSV-laddning eftersom

det medger den enklaste systemlösningen. 72

Aerodynamiskt stabila projektiler med projektilbildande RSV-stridsdelar (RSV

IV) kommer att utvecklas varvid genomslagsförmågan förväntas ökas något.

RSV IV kommer att finnas där långa stand off krävs och mot begränsat skydd.

Inom stand off avstånd för strålbildande RSV III kommer inte RSV IV att vara

konkurrenskraftig vad gäller penetrationsförmågan. Moderna aktiva och

reaktiva skydd måste beaktas. Ett mellanting mellan RSV III och RSV IV är

verkansdelar som kan producera en pilliknande projektil. Denna typ av

laddning kan användas i till exempel en robot som får brisera på ett avstånd

                                                

69 Dickman O och Ousbäck J-O, Sensoraktiverade skydd – SAS 1995/96, s 9.
70 Söderqvist Olof och Berglund Erik, FoRMA/PE Årsrapport 2000 - En visionsstudie om
Försvarsmaktens insatsfunktion, s 43.
71 Detta gäller även bärbara system.
72 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 59.
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utanför förstörande motmedlens räckvidd. Projektilen kan erhålla hastigheter

inom intervallet 2000-2500 m/s. Denna högre hastighet gör det svårare för ett

VMS att mäta in och bekämpa stridsdelen. 73 74

Verkansdelarna på den indirekta sidan kommer huvudsakligen att vara RSV-

stridsdelar med viss splitterverkan. Deras prestanda kommer att öka genom

bättre sprängämnen och mer optimal utformningar av såväl sprängämne som

inlägg. 75

I de flesta plattformar som avfyrar vapen med RSV-stridsdelar är det ett

siktessystem med optik och/eller optronik inblandat för att kunna nå verkan. I

vissa fall finns det även målsökare i roboten med viss elektronik. Utvecklingen

går mot mer sofistikerade passiva sensorer. Trots detta är det möjligt att skada

en robot med RSV om man t.ex. kan störa/skada elektroniken. 76

2.3.5 Slutsatser - signifikanta egenskaper

Hastighet

RSV finns både som granater utskjutna från eldrör och raketdrivna.

Hastigheten på en pansarvärnsrobot ligger normalt mellan 250 m/s (BILL) och

310 m/s (TOW).77 Beroende på typ av utskjutning kan hastigheterna variera

mellan 250 m/s och 1000 m/s för system med RSV.

RSV III flyger ända fram till målet. Initiering bör ske mycket nära målet 0,2

meter upp till ett par meter, efter initiering har strålen mycket hög

anslagshastighet. Det är alltså fördelaktigt att bekämpa stridsdelen innan den

initieras dvs. på avstånd större än ca två meter.

RSV IV har efter initiering av stridsdelen samma hastighet som KE (över 2000

m/s). Stridsdelsbäraren kan likna en vanlig pv-robot medan projektilen liknar

en KE-projektil Det är alltså även en fördel att upptäcka och påverka en RSV

IV innan den initierar stridsdelen. Bekämpning av RSV IV bör alltså kunna ske

                                                

73 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 59.
74 Försvarets Materielverk, Tekniska utvecklingstrender, s 68.
75 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 83.
76 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 10.
77 Lindberg Mikael, Pansarvärnsvapen Förhandsutgåva 1999, s 20.
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på långa avstånd, minst hundra meter, från skyddsobjektet för att nå avsedd

verkan.

Geometriska data

Laddningsdelen i RSV-bildande pansarvärnsvapen är tillverkade med stor

precision bl.a. beträffande geometrin på metallkonen som bildar RSV-strålen.

De vapen som bygger på denna princip är därför förmodligen känsliga för

splitter i explosivämne och liner. Det förutsätter dock att dessa träffas före

initiering d.v.s. på avstånd från några meter upp till minst hundra meter.78

Hotvinkel

Mot stridsvagnsmål måste stor vikt läggas vid att övervinna de allt mer

avancerade skydden. Detta ger krav på top-attack och på mer avståndsverkande

stridsdelar, som RSV med ökad stand-off. 79

Eftersom RSV har betydligt fler tänkbara plattformar än KE, allt ifrån artilleri

och markbaserade pv-system till helikoptrar och flygplan, så blir

elevationsvinkeln upp till ca 200 grader och azimutvinkeln 360 grader för

dessa system, se figur 8.80

Figur 8: Hotvinkel RSV81

                                                

78 Sjölander Magnus, Dickman Ola, Sensoraktiverade Skydd – SAS, s 9.
79 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 74.
80 Öster Per, Multisensorlösning för egensydd av stridsvagn, s 32.
81 http://sill-www.army.mil/graphics/WEAPONS/m1a1ftvw.jpg, omarbetad av författaren.
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Som indirekta pansarsystem kan klassificeras laserutpekad- och målsökande

artilleriammunition. Alla har RSV-stridsdel vilket innebär att skador och

störningar som gäller pansarvärnsrobotar också gäller för indirekta system.82

Optik och optronik

Det finns TV/IRV i olika kombinationer som målsökare i robotar men även i

siktessystemen på de plattformar som hotsystemen avfyras ifrån. Dessa är

passiva och utsänder inte någon form av aktiv strålning. Robotar med RSV-

stridsdelar kan bekämpas genom att störa/skada elektroniken, skada missilens

struktur eller stridsdel. 83

Pansarskott och raketgevär saknar vanligtvis optik/optronik och använder sig

av ostyrd ammunition. Stridsdelarna har vanligtvis RSV-laddning, enkel eller

tandem. De påverkas således inte av störare av något slag utan måste bekämpas

med direktträffar för att på så sätt slås sönder. Ammunitionen måste därför

detekteras i den flygande fasen och bekämpas innan den träffar fordonet med

hjälp av aktiva system med splittergranater, kulsprutor eller missiler.84

                                                

82 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 11.
83 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 10.
84 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 12.
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3 Förstörande motmedel (hard kill)

3.1 Inledning

De materielexempel som finns upptagna är inte på något sätt heltäckande. De

är dock representativa system för att ge en uppfattning om hur tankegångarna

går och för att ge en inblick i vilka system som finns framtagna idag och bör

kunna finnas operativa år 2015. Materielexemplen är också så pass täckande att

de speglar verkansprinciperna och repetitiv förmåga för systemen på ett sådant

sätt att värdering kan göras.

Det klassiska skyddet mot penetrerande stridsdelar är pansarplåten. Denna ger

effektivt skydd mot alla typer av penetrerande stridsdelar från splitter till RSV

och tung KE. I många fall är stålpansar fortfarande det bästa skyddsalternativet

eftersom det kan utgöra en del av den bärande konstruktionen, tar liten volym,

har lågt pris och ger bra skydd. Stålkvalitén har också kraftigt förbättrats så att

mycket hårda stål med god seghet finns. Denna utveckling förväntas fortsätta.85

Om viktkraven är dimensionerade, som t.ex. för stridsvagnar, så blir det svårt

att klara de vikter som krävs. Det medför att nya koncept kommer att tvingas

fram. Ofta andra mer exklusiva och dyrbara material och/eller komplicerade

förstörande motmedel kan komma att användas.

I slutet av sextiotalet publicerades en beskrivning av ett radarsystem som skulle

lokalisera krypskyttar. Samtidigt framfördes tanken på att automatiskt låta

plåtar fara upp och skydda beskjutna personer. Systemet skulle användas för att

skydda betydelsefulla personer mot attentat.86 Samma idé utnyttjas av

förstörande motmedel idag.

Förstörande motmedel består idag av ett sensorsystem, någon form av

utskjutningsanordning och en verkansdel. Då en stridsdel närmar sig det

skyddade objektet känner sensorn av den och utlöser t.ex. en splitterladdning

som slår sönder, initierar eller avböjer stridsdelen innan den kan träffa målet

                                                

85 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 66.
86 Kilpatrik T H, Counter-sniper radar tracks bullets in fight, Microwaves.
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och ge verkan. Beroende på den typ av stridsdel som man ska bekämpa ställs

olika krav på verkansdelen i det förstörande motmedlet.

3.2 Aktivt pansar

Reaktivt pansar utlöses genom kontakt mellan pansaret och utlöst RSV-

stridsdel/pilprojektil.87 Det förekommer ofta att reaktivt pansar förväxlas med

aktivt pansar vilket kan komplicera en diskussion. Aktivt pansar förutsätter

någon typ av sensor för att aktiveras innan hotprojektilen når sitt mål.

3.2.1 Plåtar

Flygande plåtar bedöms idag vara ett av de aktiva element i ett system som kan

stoppa KE-projektiler. KE-projektiler är effektivast om de träffar sitt mål i en

horisontell bana. Om de bryts eller avviker från banan med några få grader

minskar penetrationsförmågan radikalt. Ett aktivt element mot KE-projektiler

behöver således bara störa flygbanan för att minska penetrationsförmågan, inte

konsumera pilen som sådan. Denna störning, på grund av tvärkrafter, torde

även kunna åstadkommas med helt inneslutna flygande plåtar.

Figur 9: Aktivt pansar med flygande plåtar som accelereras mot hotobjektet
(robot med tandem-RSV).88

Olika typer av elektriska pansar, som idag befinner sig på experimentstadiet,

kan också komma att utgöra ett verksamt skydd mot RSV-stridsdelar och

                                                

87 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten, s 1.
88 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 41.
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projektiler. Dessa pansar stör strålen/projektilen (sönderbrytning/snedställning)

så att genomslagsförmågan i huvudpansaret nedgår.89

Att använda såkallade flygande plåtar för att förstöra projektiler och

pansarvärnsrobotar liknar i viss mån tungt reaktivt pansar som finns på vissa

nya stridsvagnar. Det tunga reaktiva pansaret har en begränsad effekt mot

projektiler. Reaktionen kommer för sent för att få full störeffekt på projektilen.

Men om man kopplar en sensor som kan detektera ett anflygande objekt kan

man få explosionen att tända strax innan objektet når fordonet och på så sätt få

en större störeffekt. Ett sätt att lösa detta är med elektromagnetisk utskjutning

av plåtarna. Stridsvagnar kommer i framtiden ha tillgång till mer kompakt

försörjning av elektrisk kraft och med kapacitet som är betydligt större än idag.
90 91 "Det pågår för närvarande en mycket snabb utveckling vad gäller

kraftförsörjning i fält både vad gäller kondensatorkapacitet och batterier. Det

medför att elektromagnetisktpansar som för övrigt bygger på välkänd teknologi

bör kunna vara operativa 2015". 92 Ett system med plåtar bedöms ha förmåga

endast till enstaka upprepade insatser och därmed vara möjligt att "skala av"

under ett stridsförlopp. Det är framförallt det korta verkansavståndet från

skyddsobjektet som gör det svårt för systemet att "överlappa" sig själv.

Figur 10: Elektromagnetisk utskjutning av plåtar.93

                                                

89 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 68.
90 Nyholm E Sten, Electromagnetic Armour, s 28.
91 Försvarets Materielverk, TP-rapport 7, Teknisk prognos - en framsynt aktivitet, s 42.
92 Intervju med Nyholm E Sten, Totalförsvarets forskningsinstitut, 2001-02-26
93 Nyholm E Sten, Electromagnetic Armour, s 8.
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3.2.2 Fragment

En variant av aktivt pansar är att använda sig av direktriktade fragment från

små substridsdelar med RSV- eller fragmentstridsdel. Fördelen med

fragmentstridsdel är att denna inte är känslig mot beskjutning av finkalibrig eld

eller andra stridsdelar. Man kan också förfragmentera hela boxar för att få

relativt stora fragment, 20 – 30 g, att störa eller förstöra anflygande granater

och pansarvärnsrobotar. Fragmenten har dock ingen verkan på KE-projektiler.

Alla dessa metoder måste använda sig av ett snabbt sensorsystem. 94 Precis som

i systemet med plåtar bedöms fragment ha förmåga endast till enstaka

upprepade insatser och därmed vara möjligt att "skala av" under ett

stridsförlopp. Det är framförallt det korta verkansavståndet från skyddsobjektet

som gör det svårt för systemet att "överlappa" sig själv.

3.2.3 Tryck

Att med hjälp av bara en tryckvåg från en explosion förstöra objekt är möjligt.

Tryckvågen måste vara så kraftig att RSV- eller KE-stridsdelen förstörs, skadas

eller kommer ur banan så att penetrationsförmågan minskar radikalt. Tjockt

grundpansar behövs för att skydda fordonet mot explosionen. Ytan blir väldigt

känslig på grund av lagret med explosivämne. Sensorn behöver vara snabb och

ha hög precision. 95 Precis som de båda övriga systemen i aktivt pansar bedöms

tryck ha förmåga endast till enstaka upprepade insatser och därmed vara

möjligt att "skala av" i ett stridsförlopp. Det är framförallt det korta

verkansavståndet från skyddsobjektet som gör det svårt för systemet att

"överlappa" sig själv.

                                                

94 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 42.
95 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 42.
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3.3 Aktivt närskydd

3.3.1 Fragment

Arena

Arena utvecklades i Ryssland under 1993 och någon motsvarighet till detta

system finns fortfarande inte. Arena är helt automatiskt och skall skydda mot

pv-robotar, pv-ammunition och takslående pv-robotar. När dessa upptäcks så

reagerar systemet på 0,05 sekunder. Sensorn består av flera

millimetervågradarer som är monterade på tornets tak (på en "mast") och har

såväl dag som nattkapacitet (allväderskapacitet). Dessa skall upptäcka och

beräkna hastigheten hos mål som kommer inom en radie på 50 m från

stridsvagnen. Cirka 10 meter från målet har systemet låst på roboten och val av

vilken splitterpanel som skall skjutas mot roboten sker automatiskt.96 Vid

bekämpning kastas först en panel snett uppåt varefter explosivämnet bakom

panelen initieras. Som resultat erhålls en skur av förfragmenterade splitter som

träffar det infallande hotet snett uppifrån. Vagnen skyddas i en vinkel på ca. ±

150º i horisontalplanet med eldröret som referens.97 Det innebär att vagnen kan

skyddas i alla vinklar om tornet kan vridas till hotvinkeln. Systemet har även

flerskottskapacitet då en liten tornvridning i förhållande till hotriktningen gör

att en annan splittermodul kan skjutas ut och bekämpa hotet.98 Panelerna liknar

svenska truppminstridsdelar. Vikten och utkastningshastigheten på splittren ger

en uppskattad penetration på ca 16 mm i aluminium eller ca 6 mm i stål. Inom

1,5 till 4 meter från stridsvagnen skall roboten vara bekämpad. Efter 0,2 till 0,4

sekunder är systemet berett att ta emot nästa hot. Systemet skall inte reagera på

finkaliber- projektiler eller väldigt långsamma objekt eller objekt som rör sig

utanför 50 meter från systemet. Panelerna runt tornet fungerar också som

reaktivt skydd om de inte skulle råka fungera på avsett vis.99 En stor fördel är

att en infallande robot projicerar en relativt stor yta mot splitterutkastet.

                                                

96 Berg Anders, Vapenteknikutvecklingen inom några utvalda områden, s 18-19.
97 Sjölander Magnus, Dickman Ola, Sensoraktiverade Skydd – SAS, s 6.
98 Dickman O och Ousbäck J-O, Sensoraktiverade skydd – SAS 1995/96 , s 6.
99 Berg Anders, Vapenteknikutvecklingen inom några utvalda områden, s 18-19.
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Figur 11: Aktivt närskydd ARENA på stridsvagn T-80 B100

3.3.2 Tryck

Skulle nya högenergetiska sprängämnen, som teoretiskt är möjliga, införas

kommer tryckverkansstridsdelar att spela en större roll än nu, även som

alternativ till splitter-, RSV- och KE-stridsdelar. Kombinationen av hög

energitäthet och avancerade tändsystem som riktar tryckfältet kan ge effektiva

tryckstridsdelar för kontaktverkan och verkan i luft och vatten. 101

APS

APS (Active Protection System) är samlingsnamnet för flera förstörande

motmedel däribland delsystemet AKESS (Aktivt Kinetisk Energi Skydds

System). Systemet är under utveckling, bedöms kunna vara operativt år 2015,

och är ett samarbete mellan DIEHL och ERICSSON. Systemet har två

sensorer, en på plattformen och en i den granat som skjuts ut. Hotobjekt

bedöms kunna detekteras på avstånd upp till 300 m. Därefter skjuts en granat ut

                                                

100 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 47.
101 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 60.
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som exploderar på ett avstånd som bedöms ligga inom det aktiva närskyddets

arbetsområde, 2-10 m, och skickar ut en kraftig tryckvåg. Tryckvågen skall

sedan påverka KE-projektilen så att den utsätts för krafter från sidan,

snedställs, kommer ur sin tänkta bana och kanske till och med bryts sönder.

Systemets stora fördel är att det även finns en sensor i den utskjutna granaten,

vilket medför att sensorn på plattformen inte måste ha samma noggrannhet som

i ett system med endast en sensor.102 Ett system med granater som har en

verkandel med tryck bedöms ha förmåga för några upprepade insatser.

Granaterna kommer troligtvis att ha en utskjutningsanordning som medger att

systemet överlappar sig själv, det medför att det är antalet granater som

begränsar insatserna.

Figur 12:Systembild av APS med delsystemen AFSS och AKESS.103

                                                

102 Intervjuer med Nilsson Anders, Försvarets Materielverk, 2001-02-21 och 2001-03-27.
103 Intervju med Nilsson Anders, Försvarets Materielverk, OH-bild, 2001-02-21
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3.4 Aktiv moteld

3.4.1 Eldrör

TAMS

GEC-Marconi Dynamics har tagit fram ett aktivt skyddssystem som kallas

TAMS (Tank Anti Missile System). Systemet består av en dubbelpipig 7.62

mm helikopterkulspruta monterad i ett vridbart litet obemannat torn. På tornet

sitter också en spaningsradar och en eldledningsradar104. Systemet väger 100

kg och är avsett att monteras på t ex ett stridsvagnstorn. Det kan vridas 360º

och eleveras 90º. Kulsprutorna har en eldhastighet på 600 skott/min. Till varje

kulspruta finns ammunitionsmagasin som skulle räcka för 20 eldskurar om 20

skott. Normala detekteringsavståndet är mellan 600 och 900 m för att

kulsprutorna skall kunna riktas in och bekämpa på 100-200 m avstånd.

Systemet arbetar på så sätt att när spaningsradarn upptäckt t ex en anflygande

pansarvärnsrobot riktas tornet i rätt riktning, eldledningsradarn följer målet och

en kalkylator räknar fram sidvinkel och uppsättning varefter eld avges mot

målet. Systemet är helt automatiskt och autonomt och behöver bara kopplas till

fordonets strömförsörjning. 105

Figur 13: TAMS består av två 7,62 mm kulsprutor ,spaningsradar och
eldledningsradar monterade i ett litet torn106

                                                

104 Dickman O och Ousbäck J-O, Sensoraktiverade skydd – SAS 1995/96, s 8.
105 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 50.
106 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 50.
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Metal Storm

Det australiska företaget Metal Storm har tagit fram en snabbskjutande kanon

med flera eldrör. Kanonen har inga rörliga delar, inget slutstycke eller

ammunitionsmatning. Man har lyckats att utforma en projektil på så sätt att den

låser bakåt om man utövar ett tryck framifrån och den frigörs vid ett tryck

bakifrån. På detta sätt kan projektilen fungera som ett bakstycke. Detta medför

att man kan lägga fler projektiler i samma eldrör med krut emellan vilket kan

initieras elektroniskt.107 Eldrören är engångsladdade, omladdning sker genom

att byta eldrör eller att föra in en kassett i eldröret, och hela kanonen har en

eldhastighet på upp till flera miljoner skott/min. Man har byggt sju prototyper,

den senaste Mk 5 har 36 eldrör och avfyrar en eldskur på 180 skott av 9 mm

projektiler som väger 140 gram. Eldhastigheten är 1 miljon skott/min. För

applicering på stridsfordon har man tänkt sig en 190 x 190 mm anordning med

ett djup på 76 mm och som väger 101 kg. Eldrören skulle innehålla 10 000 st 5

mm skott. Detta vapen skulle kunna avfyra fem 2000 skotts eldskurar eller

kontinuerligt avfyra 600 skott/min i 16.5 min. 108 Systemet har möjlighet till ett

flertal insatser och är därmed svårt att "skala av" under ett stridsförlopp.

Figur 14: Metal Storm "prototyp"109

                                                

107 Berg Anders, Vapenteknikutvecklingen inom några utvalda områden, s 53.
108 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 51.
109 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 51.
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I dagsläget pågår ett industrisamarbete i form av en förstudie mellan Australien

(Metal Storm) och Sverige (Saab och Bofors Defence). Vilket kan leda till en

intressant utveckling i nära framtid.110

APS

APS (Active Protection System) är samlingsnamnet för flera förstörande

motmedel däribland delsystemet AFSS (Aktivt Fordons Skydds System).

Systemet är under utveckling, bedömt operativt år 2015, och är ett samarbete

mellan DIEHL och ERICSSON. Systemet har två sensorer en på plattformen

och en i den granat som skjuts ut. Hotobjekt bedöms kunna detekteras på

avstånd upp till 400 m, därefter skjuts en granat ut som exploderar på 10-30 m

från skyddsobjektet och skickar ut en vägg av fragment. Den initierar RSV-

laddningen i roboten alternativt nedsätter dess verkan radikalt. Systemets stora

fördel är att det även finns en sensor i den utskjutna granaten, vilket medför att

sensorn på plattformen inte måste ha samma noggrannhet som i ett system med

endast en sensor.111 Ett system med granater som har en verkandel med

fragment bedöms ha förmåga för några upprepade insatser. Granaterna kommer

troligtvis att ha en utskjutningsanordning som medger att systemet överlappar

sig själv, det medför att det är antalet granater som begränsar insatserna.

Systembild finns under 3.3.2 Tryck, APS.

Abraham

Bofors Defence forskar i olika sätt att skydda fasta anläggningar, fartyg och

stridsfordon med hjälp av förstörande motmedel. Systemet använder intelligent

ammunition d.v.s. det är inte enbart sensorer i plattformen utan även granaten

har en aktiv sensor, en pulsande laser som känner av luftrummet. Ett krav är en

lätt utskjutningsanordning, rekylfri, för att vara lämplig för stridsfordon.

Granaten skjuts ut och har en stridsdel bestående av splitter, kulsvärm, som

initieras och förstör anflygande robotar (RSV) på ett avstånd av 10-20 m.

Granaten bedöms i stridsfordonsutförande ha en kaliber på 50-80 mm och ha

en sensor som detekterar mål ut till 10-20 m. Systemet bedöms om

                                                

110 Intervju med Nilsson Anders, Försvarets Materielverk, 2001-02-21.
111 Intervjuer med Nilsson Anders, Försvarets Materielverk, 2001-02-21 och 2001-03-27.
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utvecklingen går enligt plan kunna vara operativt år 2015.112 113 114 115

Systemets repetitiva förmåga bedöms vara likvärdig med APS, AFSS.

3.4.2 Robotar

SLID

I USA bedrivs ett forskningsområde SLID (Small Low-cost Interceptor

Device). SLID syftar till att skydda egna stridsfordon genom att bekämpa

anfallande robotar på upp till 100 meters avstånd. Systemet består av små

autonoma granater som skall styra in mot och detonera nära anflygande

hotobjekt. Granaterna väger ca 4,5 kg och är 30 cm långa och har en diameter

på 10 cm. 116 Därmed kan robotar med strål- och projektilbildande RSV-

stridsdelar bekämpas och skyddssystemet kan bli möjligt att utnyttja på lätta

stridsfordon. 117 118

Någon direktträff är det dock inte frågan om utan granaten har en stridsdel med

fragment eller FAE (Fuel Air Explosive). Detektionssystemet behöver inte vara

så avancerat eller noggrant då det är själva granaten som styr mot hotobjektet.

Några större manövrar är det inte frågan om då den har begränsat med

styrraketer. Sensorn på granaten måste vara av hög noggrannhet.119 Ett system

med robotar som har en verkandel med fragment eller FAE bedöms ha förmåga

för några upprepade insatser. Granaterna kommer troligtvis att ha en

utskjutningsanordning som medger att systemet överlappar sig själv, det

medför att det är antalet granater som begränsar insatserna.

                                                

112 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 55.
113 Intervju med Nilsson Anders, Försvarets Materielverk, 2001-02-21.
114 Intervju med Johansson Sten, Bofors Defence, 2001-03-07.
115 Nilsson Kenneth, Abraham håller luftrummet rent, s 17.
116 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 54.
117 Dickman O och Ousbäck J-O, Sensoraktiverade skydd – SAS 1995/96, s 7.
118 http://www.darpa.mil/tto/PROGRAMS/slid.html.
119 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 53.
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Figur 15: SLID120

Två system Raytheons och Rockwell

Raytheons system använder en UV-sensor (UltraViolett) för att aktivera en

radar i mm-vågsområdet vilket medför ökad robusthet. En trådstyrd robot

avfyras och ska träffa och förstöra den anfallande roboten.

Rockwells system använder IR (InfraRed) både för att upptäcka och målfölja

den anfallande roboten. Den egna roboten använder laser för styrning mot

målet.121

Enligt uppgift122har man nyligen lagt projekt SLID på is i USA. Principen för

systemet bedöms dock som intressant för värdering och skapar en god bild om

hur ett system skulle kunna se ut år 2015.

3.4.3 Strålvapen

Med laservapen förstås i allmänhet lasersystem med allmändestruktiv verkan

d.v.s. med så hög energi/effekt att de på km-avstånd kan bränna sönder yttre

strukturer i form av t.ex. robotskal. Uttryckt i effekt eller pulsenergitermer

                                                

120 http://www.darpa.mil/tto/PROGRAMS/slid.html.
121 Dickman O och Ousbäck J-O, Sensoraktiverade skydd – SAS 1995/96, s 7.
122 Intervju med Nilsson Anders, Försvarets Materielverk, 2001-02-21.
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innebär detta att dessa lasrar ligger i området överstigande 100 kW i

medeleffekt alternativt kJ i pulsenergi. Idéer finns på att ett bantat lasersystem

skulle kunna användas på stridsfordon. USA och Israel har samarbete på ett

fordonsmonterat lasersystem mot artilleriraketer (framgångsrika prov

genomförda) med räckvidd på ca 10 km. De främsta laserkandidaterna är

kemiska lasrar COIL (Chemical Oxygen Iodine Laser 1,3 µm), HF (Väte

Fluorid 2,6 - 3 µm) eller DF (Deuterium Fluorid 3,6 - 4 µm), även CO2

(koldioxid 10 µm) laser kan vara möjligt. Begränsande för strukturförstörande

laser är atmosfärspåverkan genom bland annat nedsatt sikt. Fordonsmonterade

lasersystem mot raketer och helikopterhuvar skulle kunna vara realiserat år

2010, och därmed teoretiskt vara operativt år 2015.123 Notera att bekämpningen

inte behöver innebära att lasern bränner hål i helikopterkroppen utan att det kan

räcka med att uppdraget omintetgörs, "mission kill", t.ex. genom att frosta

huven eller förstöra sensorerna.124 Man kan också använda laserstrålning mot

den mest sårbara utrustningen, nämligen optiken som konstrueras för att samla

in och koncentrera optisk strålning. Under förutsättning att man använder en

laser som ligger inom en sensors arbetsområde kan man orsaka skada på den

med betydligt lägre energier.125

Antisensorlaser

Ett sätt att skydda stridsfordon är att förstöra de optroniska sikten eller sensorer

som den hotande vapenplattformen använder sig av. Den viktigaste sensorn i

alla nuvarande riktsystem är det mänskliga ögat. Det finns ännu inte några helt

autonoma taktiska vapensystem där människan inte måste vara inblandad för

vapenriktning. Att ta fram vapen för att blända eller förstöra soldaters ögon

med laser är mycket kontroversiellt och är dessutom förbjudet enligt UNWC

(UN Inhumane Weapons Convention) protokoll IV som Sverige har skrivit

under och antagit. "Bländande laser omfattas inte av konventionen mot

inhumana vapen. Konventionen kan även tolkas så att förbudet inte gäller en

förstörande antisensorlaser avsedd att användas mot optiska sensorer, vilken

                                                

123 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 16-17.
124 Försvarets Materielverk, Tekniska utvecklingstrender, s 97.
125 Strömberg Peter, OH-presentation Störlaser.
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dessutom ofta arbetar i ett område som inte transmitteras av ögat. Det bör även

vara tillåtet att med visuella våglängder verka mot robotskyttar som använder

förstorande optik:"126

Blända eller förstöra de rent optroniska sensorerna såsom robotmålsökare och

spaningsutrustningar med kortvågig lågeffektlaser kan därför vara möjligt. En

annan intressant fördel är att om flera hot föreligger kan lasern "hålla nere" ett

hot medan den bekämpar ett annat på konventionellt sätt. Mot IR-sensorer

måste långvågiga lasrar av tex. koldioxidtyp användas eftersom IR-sensorerna

för sin funktion kräver speciella linser av tex. germanium som transmitterar

långvågig IR-strålning, och dess linser har i regel mycket låg

transmissionsfaktor för synligt ljus och kortvågig IR-strålning.127 128 System

som bygger på strålning har god förmåga att klara multipla snabba och

manövrerade mål.129 Systemen bedöms ha möjlighet till ett flertal upprepade

insatser.

Stingray

I USA har man som första nation visat och använt laser som vapen inom

markförband. Systemet provades första gången operativt under Gulfkriget.

Några exemplar av pansarskyttevagnen M2 Bradley utrustades med

lasersystemet Stingray monterat på tornet. Stingray tros vara avsedd att störa

eller skada optiska och optroniska spaningsinstrument, sikten och målsökare.

Enligt uppgift är lasern i nuvarande system av Nd:YAG-typ och torde i så fall

ha begränsad effekt mot IRV-kameror och andra IR-sensorer. Systemet består

av fyra komponenter: 1) sensor, 2) lasersändare, 3) vagnchefens manöverpanel

med display, 4) Tachtical Engagement Simulation System. Man arbetar i tre

olika moder: automatisk, där systemet söker och stör ut optik själv,

halvautomatisk, där systemet detekterar själv men överlåter åt besättningen att

avgöra om insats och manuell där sökning och insats görs av besättningen. 130

                                                

126 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 28.
127 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 34.
128 Steinvall Ove, Laser från sensor till vapen, s 13.
129 Moberg Henrik(red), Elektromagnetiska vapen och skydd, s 23.
130 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 35.
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Figur 16: Antisensorlasersystemet Stingray, på vänster sida om tornet,
monterad på en pansarskyttevagn M2 Bradley.131

Systemet innehåller en söklaser som kan hitta fientlig optik. Optikspaning

bygger på principen att med hjälp av en laser detektera sikten eller målsökare.

Det är t.ex. streckplattan som ger reflexen pga. att den finns i fokalpunkten på

det detekterade siktet. Reflexer i fokalpunkter har den egenskapen att ljuset

reflekteras tillbaka i precis samma riktning som det kom in, vi får en

retroreflex. Därefter mäts den fientliga optiken in med hög precision samt om

så önskas bekämpas den med en pulsad laser. Laserpulserna är så energirika att

optiska komponenter i visuella sikten, TV-kameror samt bildförstärkare kan

skadas så pass mycket att de blir obrukbara. Till följd av den höga laserenergin,

som ligger inom det för ögat farliga området, har produktionen av Stingray

fördröjts.132

                                                

131 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 35.
132 Moberg Henrik(red), Elektromagnetiska vapen och skydd, s 28.
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Figur 17: Till vänster visas skador på stridsvagnssikten orsakade av
Stingraysystemet på taktiskt avstånd. Till höger skador på fokalytan i en
vidicon kamera.133

                                                

133 Strömberg Peter, OH-presentation Störlaser.
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4 Värdering förstörande motmedel - hot

4.1 Inledning

Utifrån definitionen på förstörande motmedel värderas dessa mot de

verkansprinciper som hoten uppvisar. Verkansprinciperna som värderas är de

som bedömdes som troliga i hotkapitlet d.v.s. KE-projektil, direkt riktad RSV

III och indirektriktad RSV III och IV. En viktig faktor i värderingen är vilken

uthållighet de olika systemen uppvisar, hur lätt det är att "skala av" ett system,

därför tas systemens repetitiva förmåga upp som en faktor. Repetitiv förmåga

bedöms i upprepade insatser och värderas i termerna enstaka, några och flertal.

Alla förstörande motmedel som behandlas förutsetts ha de sensorer som

systemen kräver. Värderingen sammanfattas i en överskådlig tabell.

Avslutningsvis identifierar jag att vilket/vilka förstörande motmedel som bör

ingå i ett VMS.

4.2 Aktivt pansar

4.2.1 Plåtar

KE-projektiler som påverkas av flygande plåtar i flygfasen minskar sin

penetrationsförmåga. Penetratorn utsätts för styravvikelser så att tvärkrafter

uppstår och penetratorn bryts sönder. Framtida pilprojektiler med höga

hastigheter, högt slankhetstal och med okonventionell geometri t.ex.

teleskopprojektiler kommer sannolikt bli ytterligare känsliga för denna

påverkan. Plåtar behöver således inte konsumera pilen som sådan. Detta ställer

dock krav på ett grundskydd av pansar som tål den restverkan som uppstår. Det

som ovan konstaterats är även överförbart till direktriktad RSV III. Plåtar

bedöms ha mycket god effekt på KE-projektiler och direktriktad RSV III. Det

bedöms dock som osannolikt att man kommer att ha flygande plåtar för att

även täcka den stora elevationsvinkel på 200 grader som indirekt riktad RSV

har oberoende om det är III eller IV. Systemet bedöms ha förmåga till enstaka

insatser.
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4.2.2 Fragment

Direktriktade fragment från små substridsdelar med RSV- eller

fragmentstridsdel bedöms kunna påverka de geometriska data som

kännetecknar RSV. Laddningsdelen i RSV-bildande pansarvärnsvapen är

tillverkade med stor precision bl.a. beträffande geometrin på metallkonen som

bildar RSV-strålen. De vapen som bygger på denna princip är därför känsliga

för splitter i metallkonen och explosivämne om dessa träffas före initiering.

Med arbetsavståndet för aktivt pansar, 0-2 m, och stand-off avståndet för RSV

IV bedöms dessa fragment enbart ha verkan på direkt och indirekt riktad RSV

III. Fragment har ingen verkan på KE-projektiler. Systemet har förmåga till

enstaka insatser.

4.2.3 Tryck

KE-projektiler som utsätts för en tryckvåg, på såväl själva pilen som dess

fenor, påverkas genom styravvikelser och detta leder till att tvärkrafter uppstår

och penetratorn kanske bryts sönder. Det är viktigt att påpeka att effekten blir

bättre om avståndet från skyddsobjektet ökar. Framtida pilprojektiler med höga

slankhetstal och teleskopprojektiler kommer sannolikt bli ytterligare känsliga

för denna påverkan. Detta ställer dock krav på ett kraftigt grundskydd av

pansar som tål explosionen och den restverkan som uppstår. En tryckvåg

bedöms även kunna påverka både direkt och indirekt riktad RSV-stridsdel så

att den förstörs eller skadas så pass mycket att den ej kan åstadkomma

utslagning av stridsvagnen. Ett problem trots effektivare explosivämnen är att

tryckvågen måste hinna att bildas och påverka innan hotet når skyddsobjektet.

På avståndet = 2m bedöms effekten bli måttlig. Systemet har förmåga till

enstaka insatser.
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4.3 Aktivt närskydd

4.3.1 Fragment

Aktivt närskydd med fragment är effektivt mot strålbildande RSV-stridsdelar.

Skulle man anbringa splitter på panelens båda sidor, system Arena, skulle det

kunna medge bekämpning av även indirekt uppifrån kommande stridsdelar.

Fragment bedöms kunna påverka de geometriska data som kännetecknar RSV.

Laddningsdelen i RSV-bildande pansarvärnsvapen är tillverkade med stor

precision bl.a. beträffande geometrin på metallkonen som bildar RSV-strålen.

De vapen som bygger på denna princip är därför känsliga för splitter i

metallkonen och explosivämne om dessa träffas före initiering. Detta påvisas

också i en studie om RSV-stridsdelars sårbarhet. Där redogörs för hur en träff

av Arena-liknande splitter i en robot med strålbildande RSV reducerar

stridsdelens verkan avsevärt.134 En stor fördel med ett system som kastar

paneler snett uppåt är att ett infallande hot projicerar en relativt stor yta mot

fragmentutkastet. Det är möjligt för RSV IV att initieras på stand-off avstånd

upp till 10 m, men som tidigare konstaterats så har RSV IV sitt stora

användningsområde på längre stand-off avstånd upp till 100-150 m. Det

medför att fragment i aktivt närskydd endast kan påverka de RSV IV

stridsdelar som initieras på maximalt 10 m. Fragment bedöms ha god verkan på

direkt och indirekt riktad RSV III. Fragment har ingen verkan på KE-

projektiler. Systemet har förmåga till några upprepade insatser.

4.3.2 Tryck

Se 4.2.3 Tryck.

Det bör understrykas att en kombination av hög energitäthet och avancerade

tändsystem som riktar tryckfältet kan ge en effektiv tryckstridsdel för verkan i

luft. På avståndet = 10 m bedöms effekten bli god, och en klar förbättring

jämfört med avstånden för aktivt pansar. Systemet har förmåga till några

upprepade insatser.

                                                

134 Sjölander Magnus, Dickman Ola, Sensoraktiverade Skydd – SAS, s 9.
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4.4 Aktiv moteld

4.4.1 Eldrör

Aktiv moteld från eldrör är effektivt mot RSV-stridsdelar. Kulor bedöms kunna

påverka de geometriska data som kännetecknar RSV på liknande sätt som

fragment, vilket tidigare har värderats. På avstånden för aktivmoteld, över 10

m, är det också gynnsamt att kunna påverka, skada eller förstöra, t.ex.

robotskrov och fenor. Erhåller man påverkan på dessa är det inte osannolikt att

roboten aldrig når sitt mål. System som Metal Strom har fördel jämfört med ett

klassiskt system av eldrör typ TAMS när det gäller att bekämpa en indirekt

riktad RSV IV. Ett TAMS kan få svårigheter om man har elevations-

begränsningar. Ett system som Metal Storm bör kunna ge total frihet vad gäller

hotvinklar runt stridsvagnen. Aktiv moteld från eldrör bedöms ha en bra effekt

på RSV såväl III, IV, direkt och indirekt riktad. Aktiv moteld från eldrör har

ingen verkan på KE-projektiler. Systemet har förmåga till ett flertal upprepade

insatser.

4.4.2 Robotar

Aktiv moteld från robotar bygger inte på någon direktträff  utan det är frågan

om stridsdel med fragment eller FAE. Verkansprincipen fragment har tidigare

värderats och kan påverka de geometriska data som kännetecknar RSV. På

avstånden för aktiv moteld, över 10 m, är det också gynnsamt att kunna

påverka, skada eller förstöra, t.ex. robotskrov och fenor. Kan man påverka

dessa är det inte osannolikt att roboten aldrig når sitt mål. Aktiv moteld från

robot bedöms ha en bra effekt på RSV såväl III, IV, direkt och indirekt riktad.

Aktiv moteld från robot har ingen verkan på KE-projektiler. Systemet har

förmåga till några upprepade insatser.

4.4.3 Strålvapen

Både KE- och RSV-system innehåller nästan samtliga någon form av optiska

och/eller optroniska spaningsinstrument, sikten och/eller målsökare för att nå

verkan och blir därmed känsliga för antisensorlasrar. Antisensorlasern kan

användas på flera olika sätt. Minst energi behövs för att vilseleda en sensor
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eller en målsökare. Med kunskaper om hotsystemet räcker det att ha strålning i

samma storleksordning som sensorn är konstruerad för att upptäcka. Med mer

effekt kan man överstyra en sensor eller blända en operatör. Med ytterligare

effekt kan man åstadkomma permanenta skador på ett optiskt system. Då

system135 innehåller en söklaser som kan hitta fientlig optik och bekämpa den

med pulsad laser får dessa hög effekt. Det är följaktligen möjligt att förstöra

optiska komponenter hos både KE- och RSV-system såväl III, IV, direkt och

indirekt riktad. Det skall dock påpekas att enkla bärbara pv-system136 kan

sakna optiska komponenter vilket medför att dessa system ej påverkas av

pulsad laser. Det är viktigt att beakta att "bländande laser inte omfattas av

konventionen mot inhumana vapen" det är alltså tillåtet att förstöra eller störa

optiska sensorer i målsökare, sikten, spanings- och invisningsutrustningar.

Systemet har förmåga till ett flertal upprepade insatser.

                                                

135 Typ Stingray
136 Typ Pansarskott
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4.5 Sammanfattande värderingsresultat

Tabell 2: Vilka hot klarar de förstörande motmedlen och vilken redundans
finns i systemen.

HOT Repetitiv
förmåga

Stridsvagns-
projektil

Direkt
riktad

Indirekt riktad
Förstörande
motmedel

KE RSV III RSV III RSV IV

Förmåga till
antal upprepade

insatser1

Plåtar X X - - Enstaka

Fragment - X X - Enstaka

Aktivt
pansar

0-2 m
Tryck (X)2 (X)2 (X)2 (X)2,3 Enstaka

Fragment - X X (X)4 NågraAktivt
närskydd

2-10 m
Tryck (X)5 X X (X)4,5 Några

Eldrör - X X X Flertal

Robotar - X X X Några

Aktiv
moteld

>10 m Strål-
vapen

X (X)6 X X Flertal

1 För att få en uppfattning om den repetitiva förmåga med de olika förstörande
motmedelssystemen sker värdering i termerna enstaka, några och flertal insatser.

2 Ett problem är att tryckvågen måste hinna att bildas och påverka innan hotet når
skyddsobjektet. På avståndet = 2m bedöms effekten bli måttlig.

3 På stand-off avstånd > 2 m mycket begränsad verkan .

4 På stand-off avstånd > 10 m mycket begränsad verkan

5 På avståndet = 10 m bedöms effekten bli god, och en klar förbättring jämfört med aktivt
pansar främst beroende på avståndet..

6 Enkla bärbara pv-system kan sakna optiska komponenter, vilket medför att dessa system
ej påverkas av pulsad laser.

4.6 Slutsatser

De förstörande motmedlen som kan påverka alla hot är aktivt pansar och

närskydd med verkansprincipen tryck samt aktiv moteld med strålvapen. Det

kan dock konstateras att den bedömda verkan från dessa förstörande motmedel

är olika och möjligheten till upprepade insatser skiljer också avsevärt.

Aktivt pansar och närskydd med verkansprincipen tryck kommer ha möjlighet

att påverka alla verkansprinciperna som hoten kan uppvisa. Med effektivare
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explosivämnen som har hög energitäthet och avancerade tändsystem som riktar

tryckfältet kan det ge en effektiv tryckstridsdel för verkan i luft. Som tidigare

konstaterats så blir effekten bättre om avståndet där explosionen sker ökar i

förhållande till skyddsobjektet. Det innebär att aktivt närskydd med tryck har

god effekt och är att föredra framför aktivt pansar med tryck. Möjligheten till

upprepade insatser är också bättre med aktivt närskydd. Det är viktigt att

påpeka att stridsvagnen dock behöver ett kraftigt grundpansar som klarar den

kraftiga explosion som uppstår.

Aktiv moteld med strålvapen är mycket effektivt mot nästan samtliga

förekommande KE- och RSV-system. Man har stora möjligheter att störa eller

förstöra optiska och optroniska spaningsinstrument, sikten och målsökare.

Strålvapen torde bli ett mycket effektivt system om det utrustas med en

söklaser som kan hitta fientlig optik. Därefter mäts den fientliga optiken in med

hög precision samt om så önskas bekämpas den med en pulsad laser.

Strålvapen har stora möjligheter till upprepade insatser, vilket gör det svårt att

"skala av" under ett stridsförlopp. Den svaga länken i ett system med

strålvapen är de enkla bärbara pv-system som kan sakna optiska komponenter.

Dessa enkla system blir en svår uppgift för strålvapnen om man inte vill inrikta

sig på att direkt fö rstöra ögon på de soldater som hanterar dessa enkla system.

Detta torde vara mycket kontroversiellt och är dessutom förbjudet enligt

UNWC protokoll IV som Sverige har skrivit under och antagit.

Aktivt pansar med plåtar kommer att vara effektivt mot KE-projektil och

direktriktad RSV III, mot de indirekt riktade RSV-hoten bedöms påverkan bli

mycket liten. Det är viktigt att konstatera att pilprojektilen och RSV strålen inte

kommer att konsumeras utan istället "enbart" störas. Störningen minskar

penetrationsförmågan, men ställer också krav på ett kraftigt grundskydd av

pansar som tål den restverkan som uppstår. Det krävs bl.a. också ett kraftigt

"mothåll" när plåtarna skjuts ut. En nackdel är att plåtar är möjliga att skala av

under ett stridsförlopp d.v.s. systemet kan endast göra enstaka upprepade

insatser.

Oberoende av vilket område; aktivt pansar, närskydd eller moteld, som

fragment och kulor arbetar inom eller vilken som är utskjutningsanordningen
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ger dessa likvärdig effekt. Fragment och kulor har mycket stora möjligheter att

påverka och sätta ner effekten på RSV såväl III, IV, direkt och indirekt riktad.

För att erhålla maximal effekt av ett förstörande motmedel med fragment måste

man träffa RSV-stridsdelen innan den når sitt stand-off avstånd och initieras.

Strävan måste vara att påverka RSV-hotet på så långt avstånd som möjligt från

skyddsobjektet. Därmed öka möjligheten att RSV-stridsdelen ej får tillräcklig

effekt för att slå ut skyddsobjektet. Repetitiv förmåga skiljer mellan de olika

systemen. Aktiv moteld med eldrör har högst förmåga, ett flertal upprepade

insatser.

4.7 Vilket/vilka förstörande motmedel bör ingå i ett VMS.

I tidigare resonemang konstaterades att oavsett vilket förstörande motmedel

som ingår i ett VMS, så medför det ett antal nackdelar och begränsningar. Det

finns således inte någon möjlighet att föreslå endast ett förstörande motmedel

som bör ingå i ett VMS, för att det skall vara något sånär heltäckande mot

hoten. Jag anser att man bör kombinera olika system för att nå tillräckligt hög

total systemeffekt.

De system som bör ingå skall ha möjlighet att påverka så många av hoten som

möjligt, helst alla. Därför bör det första systemet som ingår vara aktiv moteld

med strålvapen. De främsta fördelarna är att det är mycket effektivt mot nästan

samtliga förekommande KE- och RSV-system samt har förmåga till ett flertal

upprepade insatser. Nackdelen är att enkla bärbara pv-system kan sakna

optiska komponenter och därmed blir svåra att påverka. För att minska verkan

av dessa hotsystem bör ett VMS även ha ett förstörande motmedel med

verkansprincipen tryck. Det skall verka inom det aktiva närskyddets

arbetsområde, 2-10 m, för att nå bästa resultat. Fördelarna med tryck är att de

påverkar samtliga hot och har förmåga till några insatser. Nackdelen är den

kraftiga explosion som uppstår och att stridsvagnen då behöver ett kraftigt

grundpansar. För att få en ytterligare högre tillförlitlighet och ett effektivt

system om något av de båda tidigare förstörande motmedlen slås ut bör ett

tredje förstörande motmedel ingå i ett VMS. Det innebär att systemen kommer

att överlappa varandra mer och det erhålls ett mer komplett system med
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systemredundans. Detta förstörande motmedlet bör vara aktiv moteld med

eldrör vilket har mycket stora möjligheter att påverka och sätta ner effekten på

RSV såväl III, IV, direkt och indirekt riktad. Därmed finns möjligheten att

påverka enkla bärbara pv-system som kan sakna optiska komponenter.

Fördelarna med aktiv moteld eldrör är att RSV-hotet påverkas på så långt

avstånd som möjligt från skyddsobjektet. En annan fördel är att av de vapen

som har fragment och kulor som verkansdel så har aktiv moteld eldrör högst

förmåga till upprepade insatser. Nackdelen är förstås att det inte går att påverka

KE-projektiler med aktiv moteld eldrör.

Om stridsvagnar som skall sändas in i stridszoner där det är stor sannolikhet att

de kan möta fientliga stridsvagnar, KE-hot, bör de utrustas med

uppgiftsanpassat tilläggsskydd. Det uppgiftsanpassade tilläggsskyddet bör

enligt tidigare slutsatser vara aktivt pansar med plåtar, men det går givetvis

även att ha andra förstörande motmedel som uppgiftsanpassat tilläggsskydd.

Fördelen med att bygga upp ett system med uppgiftsanpassat tilläggsskydd är

att det håller ner vikten på grundkonstruktionen, vilket skulle kunna innebär att

stridsvagnen och tilläggsskyddet fraktas var för sig, eventuellt med

flygtransport, till den tänkta stridszonen. Nackdelen med repetitiv förmåga, att

det går att "skala av" plåtarna under ett stridsförlopp, bör kunna nedgå när det

kombineras med andra förstörande motmedel. Eftersom pilprojektiler och RSV

strålar inte kommer att konsumeras utan istället "enbart" störas, så krävs enligt

tidigare slutsatser dock ett kraftigt grundskydd av pansar som tål den

restverkan som uppstår.

Tabell 3: Sammanfattning av vilka förstörande motmedel som bör ingå i ett
VMS i bedömd prioritetsordning.

Förstörande motmedel
Aktiv moteld >10 m Strålvapen
Aktivt närskydd 2-10 m TryckGrund VMS

Aktiv moteld >10 m Eldrör
Uppgiftsanpassat
tilläggsskydd

Aktivt pansar 0-2 m Plåtar
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5 Implementering av förstörande motmedel i system

stridsvagn

5.1 Inledning

Framtill nu har skyddssystemen arbetat fristående utan någon närmare

integration med stridsfordonets övriga eldlednings- och ledningssystem. På

senare tid har projekt bedrivits i syfte att på ett bättre sätt utnyttja

stridsfordonets befintliga eldlednings- och ledningssystem tillsammans med

passiva och aktiva skydd och sensorer för hot- och målupptäckt. I USA har

man planer på att modernisera stridsvagnen M1A2 på detta sätt.137 138

VMS (varnare och motverkanssystem), är ett sammanhängande system som

består av varnare/sensorer, motverkans-, värderings-, kommunikations- och

presentationsenheter. VMS syftar till att ge ökad omvärldsuppfattning och

initiera motverkan. Detta ger möjlighet att behålla eller återta

informationsöverläge samt ökar överlevnaden för såväl plattformar som

förband. 139

Syftet med kapitlet är att diskutera hur förstörande motmedel principiellt kan

implementeras i system stridsvagn för att uppnå bästa effekt. Vid

beskrivningen av principiell implementering ges också en inblick i hur andra

delar, så som huvudbeväpning, skulle kunna fungera i ett VMS. I slutet av

kapitlet dras slutsatser vilka utgör underlag till den avslutande diskussionen.

5.2 Principiell implementering

Förstörande motmedel utgör en komponent i kampen mellan vapen och

motmedel. Det bör poängteras att de förstörande motmedlen endast utgör en

del i det totala skyddet. Utvecklingen kan komma att innebära att den här typen

av skydd ingår i ett större system (VMS) där t.ex. sensorer och datakapacitet är

gemensam för flera plattformar.

                                                

137 Eriksson Lars, Aund Orienterar om Alternativa skydd för stridsfordon 1997, s 9.
138 http://www.ausa.org/armymagazine, Tracked Vehicles.
139 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten 2000-04-11, s 2.
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En situation skulle kunna vara att ett stridsvagnsförband som är under

framryckning får en av vagnarna beskjuten med direktriktad eld.

Förbandschefen har tidigare fastställt att de förstörande motmedlen skall

utlösas automatiskt. Den inkommande projektilen skadas så pass mycket av de

förstörande motmedlen att vagnen klarar sig, slutligen tack vare ett kraftigt

grundpansar. VMS i förbandet klarar i nära realtid ut för samtliga vagnar

vilken som är deras hotvinkel och vilken typ av hot det är. Det optimala är om

sensorerna också har fått in sådana värden som kan utgöra underlag för

klassificering och identifiering av hotet. Det är nu nödvändigtvis inte den vagn

som blivit beskjuten som har störst möjlighet att bekämpa den plats eller

plattform som har avfyrat den direktriktade elden. VMS föreslår därför

automatiskt moteld med stridsvagnens huvudbeväpning från den stridsvagn i

förbandet som har den största möjligheten att bekämpa platsen eller

plattformen. Ett sätt att öka sannolikheten för utslagning av hotplattformen är

om fler stridsvagnar ur förbandet samtidigt öppnar eld. Hur många stridsvagnar

som skall ingå i en bekämpning kan förbandschefen fastställa innan

stridsförloppet startar. I och med att förbandet har ett gemensamt VMS bör det

även vara möjligt för systemet att föreslå inom vilken sektor man kan

framrycka utan risk för att kunna bli bekämpad. En förutsättning är givetvis att

systemet har kunnat genomföra klassificering och identifiering av hotet.

Ovanstående visar tydligt på den effekt som ett komplett VMS med ingående

förstörande motmedel kan ha.

Ytterligare en situation skulle kunna vara att en del av hotet mot stridsfordon

kommer uppifrån och är indirektriktat. Genom en centralt grupperad

varnarvagn och ett fungerande VMS kan larmning ske av plattformar inom

beräknat nedslagsområde. Det innebär att varnarsensorn ej behövs på varje

vagn. Med olika sensorer på respektive stridsfordon i förbandet kan många hot

upptäckas genom VMS och samtliga enheter få del av nödvändig information

för att kunna undgå hot eller utlösa förstörande motmedel mot det aktuella

hotet.140

                                                

140 Berglund Erik, Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling, s 29.
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I de båda ovan beskrivna situationerna går det även att tänka sig att alla vagnar

inte har samma sensorer och förstörande motmedel. Det skulle kunna innebära

att ett fåtal vagnar i förbandet har en unik sensor och/eller förstörande

motmedel. Det innebär att fienden får betydligt svårare att optimera sina

vapeninsatser i förhållande till våra sensorer och förstörande motmedel.

VMS ger förutom ökad överlevnad även ökade möjligheter till förbättrad

omvärldsuppfattning p.g.a. det stora antalet sensorer/varnare som dessa system

innehåller. VMS kommer med all säkerhet att påverka egen och motståndarens

stridsteknik/taktik

VMS

VMS

VMS

VMS SENSOR A

sekunder minut timmar

automatiskt ”Man in the loop”
manuell alt. semi-automatisk

TIDSFAKTORN

UPPBYGGNAD

Figur 18: Exempel på hur ett VMS system med endast en sensor A skulle kunna
vara uppbyggt.141 142

Det bör vara upp till respektive förbandschef att avgöra om motåtgärderna skall

vara automatiska, semiautomatiska eller manuella, utifrån aktuellt taktiskt läge.

Som visas i föregående figur så åtgår naturligtvis mer tid om man skall ha

"Man in the loop" istället för ett helt automatiskt system. Det ställer krav på

                                                

141 Jansson Dan, VMS STRIDSFORDON, OH-presentation utgåva 000301, omarbetad av
författaren.
142 Sensor A skulle lika gärna kunna vara ett förstörande motmedel.
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chefen, att han har god kunskap om eget systems kapacitet och det aktuella

hotet. En första åtgärd skulle kunna vara att automatiskt svänga in tornet mot

det upptäckta hotet, och därmed uppvisa den mest fördelaktiga attityden,

fronten på tornet, utrustat med t.ex. aktivt pansar med plåtar.

Vad skall man göra med all information man får? Räcker det med att få reda på

"Du är laserbelyst!" för att operatören skall veta vad han skall göra? Kanske

krävs här beslutstöd "Du är laserbelyst av en avståndsmätare - riktning 2114!

Vill du lägga rök (1), inrikta "förstörande motmedel" (2), skjuta indirekt eld (3)

m.m.?" Det kan bli många olika alternativ. Hinner verkligen operatören med?

Det bör beaktas att det är möjligt att efter ett laserskott i princip direkt ha en

hotprojektil i luften. För att med säkerhet nå hög effekt med förstörande

motmedelssystem så bör dessa arbeta i ett automatiskt läge utan "Man in the

loop".

Vid en internationell insats som kan ha ett restriktivt mandat så är det fullt

möjligt att man inte kan ha automatisk utlösning på alla förstörande motmedel.

Ett tänkbart förlopp skulle kunna vara att någon avståndsmäter med laser

stridsvagnen utan att avfyra någon stridsdel. En bra signal till den som

avståndsmäter vore då t.ex. att utnyttja en sensor som automatiskt skulle kunna

inrikta ett förstörande motmedel mot hotet, men beslut om insats överlämnas

till operatören. I och med detta är det fullt tänkbart att det inte blir någon

vapeninsats mot vagnar med ett VMS.

5.3 Slutsatser

Stridsvagnen ses som ett system i systemet stridsvagnskompani/bat. Alla

vagnar i förbandet behöver inte ha samma sensorer och/eller förstörande

motmedel utan vissa vagnar kan något specifikt som andra kan sakna.

Informationen från varje enskild sensorvagn måste då kunna spridas till övriga

vagnar i förbandssystemet. Den enskilda sensorinformationen måste också

autonomt kunna utgöra underlag för enskild vagnschefs beslut om motåtgärder.

Den samlade informationen som finns från alla stridsvagnar inom förbandet

utgör underlag för förbandschefens beslut om hur han skall agera med

förbandet eller vilka motåtgärder som skall vidtagas. VMS bör därför bland
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annat kunna sammanföra och jämföra all sensorinformation inom systemet och

dra slutsatser. Det skulle kunna innebära att ur informationen i systemet kan

man klassificera eller till typ identifiera fientliga plattformar. Systemet bör ha

sådan intelligens att det kan föreslå chefen motåtgärder med hänsyn till typer

av hot, tidsförhållanden m.m. Den integration som ovan beskrivs förutsätter att

informationen kan överföras så nära realtid som möjligt.

Även om den enskilda stridsvagnen inte hinner att reagera med förstörande

motmedel är det viktigt att informationen går vidare till övriga inom förbandet.

VMS skulle t.ex. kunna presentera individuell hotsektor för samtliga vagnar i

förbandet. Det skulle bidra till att öka möjligheten att någon annan i förbandet

kan bekämpa hotet och på det sättet öka förbandets överlevnadsgrad och

därmed möjlighet att lösa sin uppgift.

Det bör beaktas att om man kan klassificera hotet och det t.ex. är en KE-

projektil med en viss hastighet och vinkel, så bör systemet även kunna beräkna

var den kommer att träffa vagnen. Det kan då vara en option för systemet att

inte utlösa något förstörande motmedel alls. Optionen skulle innebära att låta

pilen gå "rakt igenom" och därigenom erhålla en mindre skada än om en

snedställd pil med mycket hög hastighet (energi) träffar vagnen. Detta skulle

kunna vara något för "intelligensen" i vagnen att bedöma. Det blir mer

intressant med en sådan option när grundskyddet på stridsvagnen förmodligen

minskar.

De förstörande motmedlen i ett VMS innebär att riskområdet runt

skyddsföremålet blir större än dagens. Det kommer att kräva ett annorlunda

uppträdande av stridsfordon och förbandens stridsteknik/taktik kommer att

behöva förändras. Speciellt kommer förmodligen riskområdet vid bekämpning

av projektiler bli mycket större och hur skall man t.ex. hantera problem med

oskyddade soldater (avsutten trupp) i anslutning till stridsfordon med

automatiska förstörande motmedel143. Det bör vara ett ingångsvärde till VMS

som gör att man låser vissa förstörande motmedel i vissa stridssituationer.

                                                

143 Exempelvis ARENA.
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Att få ett heltäckande skydd med förstörande motmedel i ett VMS kräver ett

komplext styrmedel i form av datorer för att få allt att fungera tillsammans och

automatiskt. Ett system utrustat med mycket sensorer, elektronik och datorer

riskerar att bli känsligt för olika åtgärder och motmedel från motståndaren.

Även ur den synvinkeln kan det vara rätt med ett ordentligt grundskydd av

pansar, som inte påverkas av sådana åtgärder av motståndaren.

Ett förband som sätts in i en stridszon och är utrustat med VMS kan få en höjd

tröskel för vapeninsats mot sig. Det är ju föga intressant att sätta in

vapenverkan om man vet att den inte får avsedd effekt. För att tröskeln skall

uppfattas som tillräckligt hög krävs det att VMS har möjlighet att påverka alla

de hot som finns i det aktuella området. Ett förband utrustat med komplett

VMS skulle alltså kunna vara mycket effektivt vid t.ex. internationella insatser.
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6 Avslutande diskussion och fortsatt arbete

Framtida stridsvagnar kommer inte att vara tyngre än dagens utan snarare väga

mindre bl.a. beroende på operativa krav. Det innebär att nya krav kommer att

formas på det skydd som skall förhindra att vagnen blir utslagen. Om inte nya

radikala upptäckter görs på det passiva skyddet (lättare och hållfastare

material) så kommer utvecklingen förmodligen gå mot ett mer effektivt och

sofistikerat VMS. Hotet mot en stridsvagn är sfäriskt och mycket komplext.

Det innebär att de förstörande motmedlen som ingår i VMS måste ha förmåga

att bekämpa så många olika hot som möjligt. Men också att det behövs flera

förstörande motmedel som bör överlappa och komplettera varandra för att nå

tillräckligt hög total systemeffekt. Inledningsvis konstaterades att "moderna

pansarförband blir aldrig omoderna", VMS kommer att stärka deras ställning

på stridsfältet. Ja, kanske till och med så mycket att tröskeln för insats från

fienden blir så hög att det inte blir något angrepp på pansarförbandet, som

utrustats med VMS.

Hot mot en stridsvagn kan indelas efter verkansprinciper, KE och RSV, samt

vilken hotvinkel som föreligger. Det innebär att hoten indelas i direktriktad KE

och RSV III samt indirekt riktad RSV III och IV. En indelning som ovan bör

minska risken för att man suboptimerar förstörande motmedel mot något

speciellt vapensystem. En ytterligare fördel med att nyttja sig av

verkansprinciper är att man kan nyttja resultaten i uppsatsen när nya

hotvapensystem dyker upp på marknaden.

De viktigaste egenskaperna för att avgöra om hotet kan påverkas av ett

förstörande motmedel är hastighet, geometriska data, hotvinkel och

optik/optronik. Att bryta ner de signifikanta egenskaperna ytterligare hade

troligtvis lett till en mer utvecklad matristabell med fler urvalsfaktorer.

Uppsatsen bedöms dock inte ha tjänat på detta då risken funnits att uppsatsens

bredd gått förlorad.

Man bör ha förstörande motmedel med lång räckvidd i syfte minimera hot med

extremt stand -off (längre bort än räckvidden för skyddssystemets vapen). Det

är också i de flesta fall lättare att med en liten styravvikelse på långa håll få ner
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eller helt undvika resteffekter i stridsvagnen. Om resteffekter uppstår, och

träffar stridsvagnen, måste de kunna tas upp av grundpansaret.

Strålvapen har i uppsatsen behandlats under förstörande motmedel, det är även

möjligt att placera dessa under icke förstörande motmedel. Det finns en gråzon,

men den tyngsta urvalsfaktorn har här varit att man till år 2015 kommer ha

tillgång till högre effekter. Därmed är det lätt att övergå från störning till

förstöring och författaren har därför gjort en tydlig koppling till förstörande

motmedel i uppsatsen.

Förstörande motmedel har god potential att klara framtida avancerade

stridsdelar. Det bör dock påpekas att system som bygger på sensorer och

"intelligens" blir känsliga både för motmedel och den tuffa miljön (splitter, rök

brand m.m.) som förekommer på stridsfältet. Därför kommer kravet på ett bra

konventionellt mekaniskt grundskydd alltid att kvarstå. Det är även viktigt att

poängtera att det utvecklas smarta precisionsvapen i samma takt som

förstörande motmedel, vilket innebär att det finns en risk att en satsning på

enbart förstörande motmedel inte är så smart. En blandad arsenal av skydd och

en hög skyddsnivå i grundpansar är nog trots allt det bästa. Ur hotperspektiv är

en balanserad arsenal med både KE och RSV det optimala för att hindra

möjligheten att "skräddarsy" skydd mot bara en av dessa verkansformer.

Nämnas bör dock att skjutavstånden i Sverige i allmänhet blir korta på grund

av vår terräng. Det medför att icke-sofistikerade lösningar, typ pansarskott,

utgör ett relativt stort hot.

Framtida skyddslösningar blir till stor del anpassningsbara, d.v.s. det ballistiska

skyddet skall kunna vara adaptivt till den aktuella hotbilden. Detta kan bl.a.

underlätta transport av stridsvagnar, eftersom det tunga skyddet kan fraktas

separat och därmed underlätta en eventuell flygtransport. Möjligheten till

anpassning av skydd utgör även en möjlighet när det gäller t.ex. en

fredsfrämjande operation, ett förband kan då förstärka skyddet på sina

stridsvagnar.

Alla förstörande motmedel som behandlas har förutsatts ha de sensorer som

systemen kräver. Tidsaspekten är givetvis viktig och kan vara en svag punkt

för ett förstörande motmedelssystem. Bara i vissa fall har sensorerna beskrivits
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och då endast schematiskt. Som tidigare påpekats är såväl sensor som

signalbehandling under stark utveckling. Multisensorsystem och datafusion är

något som troligtvis ingår i ett förstörande motmedelssystem som är operativt

år 2015. Uppsatsen skulle ha tjänat på att behandla sensorer i systemen på ett

tydligare sätt. Risken hade dock då varit att huvuddelen av uppsatsen handlat

om sensorer och inte om förstörande motmedel, vilket är syftet med uppsatsen.

Förstörande motmedel i ett VMS som arbetar i automatiskt läge skulle innebära

att riskområdet runt skyddsföremålet blir större än dagens. Måste man t.ex. låsa

vissa förstörande motmedel om man har oskyddad trupp i anslutning till

stridsvagnsförbandet, för att undvika våda bekämpning? Det kommer att kräva

ett annorlunda uppträdande av stridsfordon och förbandens stridsteknik/taktik

kommer att behöva förändras. Det skulle med tanke på detta vara mycket

intressant med en studie om vidareutveckling av såväl stridsteknik som taktiskt

uppträdande för, stridsvagns förband och mekaniserade förband med VMS.

I takt med att stridsfordon144 blir allt dyrare och mer sofistikerade, så kommer

metoderna för att skydda dem bli allt viktigare. VMS kommer i större grad bli

integrerade i ledningssystemen. Detta gör att de istället för att vara ett

stridsfordonsbaserat system dessutom blir ett förbandssystem. I och med detta

skulle alla stridsfordon i förbandet få varnarinformationen i (nära-) realtid, från

samtliga övriga stridsfordon. Det skulle innebära att det stridsfordonet som får

varning kan koncentrera sig på att vidta skyddsåtgärder, samtidigt som övriga

stridsfordon i förbandet kan inrikta sig på att slå ut hotet. Varnardata måste

kunna förmedlas inom förbandet på ett samband som är snabbt, säkert och som

helst inte röjer förbandet. Detta blir troligtvis också en byggkloss av sensorer

till det nya informations överläget DBA (Dominat Battlespace Awareness) som

ingår i det som idag benämns som Den Nya Krigföringen145, tidigare kallat

RMA (Revolution in Military Affairs).

I uppsatsen har utgångsplattformen varit stridsvagn eller system stridsvagn.

Många av de system, verkansprinciper för förstörande motmedel, som

                                                

144 I synnerhet stridsvagnen.
145 http://www2.mil.se/index.php?c=news&id=1025.
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beskrivits och de slutsatser som dragits går att överföra direkt till lättare

plattformar t.ex. stridsfordon. Andra system som t.ex. plåtar och tryck under

aktivt pansar kräver ett kraftigt grundpansar, vilket inte torde vara möjligt i ett

stridsfordon.

Uppsatsen har försökt beskriva verkansprinciperna på de hot som föreligger

samt vilka förstörande motmedel som kan störa/förstöra hoten. Detta medför en

bred men ganska tunn genomgång av hot och förstörande motmedel. De

materielexempel som finns upptagna är inte på något sätt heltäckande. De är

dock representativa system för att ge en uppfattning om hur tankegångarna går

och för att ge en inblick i vilka system som finns framtagna idag och bör kunna

finnas operativa år 2015. Hoten och dess verkansprinciper är bedömda i samma

tidshorisont. Förordandet av vilka förstörande motmedel som bör ingå i ett

VMS skulle kanske se annorlunda ut om möjlighet funnits till en djupare

analys av respektive hot och förstörande motmedel. Däremot anser författaren

inte att uppsatsen med dess syfte skulle vinna på en mer omfattande

avgränsning. Risken är då alldeles för stor att en suboptimering sker vid

förordandet av förstörande motmedel.

Metoden146 som nyttjats har fungerat väl och lett till målen, förorda vilket/vilka

förstörande motmedel som bör ingå i ett VMS och principiell implementering

av förstörande motmedel i system stridsvagn. Eftersom uppsatsen skall vara

öppen har forskning, mätvärden och utvecklingspotential på framförallt

förstörande motmedel inte kunnat beskrivas fullt ut. Under arbetet med

uppsatsen har det visat sig att det sker en hel del samarbete runt om i världen

avseende förstörande motmedel, även Sverige är involverat. När man tar del av

svensk litteratur och olika beskrivningar inom området kan man få en

uppfattning av att det är en relativt liten krets av människor som är aktiva. Det

förekommer samma namn på många ställen och även att dessa hänvisar till

varandra i olika sammanhang. Det som borgar för trovärdighet är dock det

samarbete som sker med flera länder på olika nivåer t.ex. Tyskland, Australien

och Syd-Afrika.

                                                

146 Enligt kap. 1.5 figur 2.
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Vid den genomförda värderingen av de förstörande motmedlen påvisades att

trots träff från motmedlen och avsedd verkan så kvarstår ofta en viss resteffekt

från de penetrerande stridsdelarna. Ett sätt att skydda en framtida stridsvagn

skulle kunna vara att vagnens grundskydd skall klara mellankaliberhotet och de

förstörande motmedlen skall reducera de penetrerande stridsdelarnas effekt så

mycket att detta grundpansar kan ta upp resteffekten. Ett förslag på en

intressant undersökning skulle kunna vara att försöka klarlägga vilken tjocklek

ett grundpansar på en stridsvagn skulle behöva ha år 2015 för att kunna ta upp

resteffekten.

Det remissvar på nomenklatur för försvarsmakten147 som har utnyttjas i den här

uppsatsen skulle vinna på att utvecklas. Under aktivt pansar och aktivt

närskydd så sker en uppdelning på verkansprinciper bl.a. fragment och tryck

men under aktiv moteld frångås detta. Aktiv moteld delas istället upp i eldrör,

robotar och strålvapen vilket innebär en uppdelning efter

"utskjutningsprinciper" för verkansdelen. Författaren tror att man skulle

förenkla genom att hålla fast vid verkansprinciperna även under aktiv moteld.

Det skulle innebära att man istället nyttjade sig av fragment, tryck och

strålning. Då avstånden är fastställda i och med indelningen av aktivt pansar,

aktivt närskydd och aktiv moteld så skulle nomenklaturen bli mer tydig om

man sedan använder sig av verkansprinciper. När man sedan skall beskriva ett

förstörande motmedel kommer givetvis såväl utskjutningsprincipen in som

vilken typ av sensorer systemet har. Författarens förslag är därför en enhetlig

definition av verkansprinciper "rakt igenom" för förstörande motmedel.

                                                

147 Grönlund Ove, Remiss svar på Nomenklatur för försvarsmakten 2000-04-11.
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7 Sammanfattning

Författaren har i den här uppsatsen gjort en ansats att besvara följande problem

formulering: Utred vilken verkan förstörande motmedel (hard kill) kan ha på

fientliga projektiler som hotar den egna stridsvagnen. Värdera de förstörande

motmedlen och lämna förslag på vilket/vilka förstörande motmedel som bör

ingå i ett VMS (varnare- och motverkanssystem). Beskriv hur förstörande

motmedel principiellt kan implementeras i system stridsvagn för att uppnå

bästa effekt. För att finna lösning på ovanstående problemformuleringen

formulerades fyra frågeställningar som i stort avhandlar följande: fientliga

hotprojektiler, förstörande motmedel, värdering av förstörande motmedel -

hotprojektiler och principiell implementering.

Framtida stridsvagnar kommer inte att vara tyngre än dagens utan snarare väga

mindre bl.a. beroende på operativa krav. Det kommer förmodligen att innebära

en reducering av pansartjockleken vilket medför att större tillit måste sättas till

ett skydd med förstörande motmedel. De främsta anflygande penetrerande

stridsdelshoten mot en stridsvagn är KE och RSV. RSV projektiler har större

hotvinkelområde än KE eftersom det finns fler plattformar som kan avfyra

dessa än KE. De viktigaste signifikanta egenskaperna som hoten uppvisar ur ett

motverkansperspektiv är hastighet, geometriska data, hotvinkel och

optik/optronik.

Samtliga förstörande motmedel har nackdelar och begränsningar av varierande

slag, vilket medför att de inte enskilt kan betraktas som heltäckande. Därför bör

det ingå flera olika förstörande motmedel i ett VMS så att dessa kan

komplettera och överlappa varandra. I ett grund-VMS föreslås det ingå i

prioritetsordning: Aktiv moteld med strålvapen främst p.g.a. dess effektivitet

mot nästan samtliga förekommande KE- och RSV-system samt att det har

förmåga till ett flertal upprepade insatser. Nästa förstörande motmedel bör vara

aktivt närskydd med tryck främst p.g.a. att det påverkar samtliga hot och har

förmåga till några upprepade insatser. Slutligen bör det ingå aktiv moteld med

eldrör i ett grund VMS. Fördelarna är främst att RSV-hotet påverkas på så
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långt avstånd som möjligt från skyddsobjektet och att förmågan till ett flertal

upprepade insatser är möjlig.

Stridsvagnar skall också ha möjligheten att utrustas med uppgiftsanpassat

tilläggsskydd om förbandet t.ex. skall sättas in i en stridszon med stridsvagnar,

KE-hot. Det förstörande motmedlet som här bör ingå är aktivt pansar med

plåtar främst p.g.a. att det påverkar direktriktade hot såväl KE som RSV. Det är

även viktigt att hålla vikten låg så att stridsvagnen blir lättare att transportera

till stridsområdet. Då ingen av de ovanstående förstörande motmedel kan

garantera att det inte blir några resteffekter av hoten, måste stridsvagnen även i

fortsättningen ha ett kraftigt grundskydd av pansar.

Om förstörande motmedel implementeras i system stridsvagn (VMS) så

innebär det att man får ett sammanhängande system som består av

varnare/sensorer, motverkans-, värderings-, kommunikations- och

presentationsenheter. Det skulle kunna medföra att sensorer och förstörande

motmedel samutnyttjas inom ett förband, vilket innebär att det inte är

nödvändigt att ha t.ex. samma förstörande motmedel på samtliga vagnarna i ett

förband. Om ett förband utrustas med ett VMS som innehåller förstörande

motmedel som kan påverka samtliga hot som finns inom ett aktuellt

stridsområde är det troligt att tröskeln för vapeninsats mot ett sådant förband

höjs.

Under arbetet har ett nytt förslag framkommit vad gäller definitionen av

förstörande motmedel. Det innebär att den görs mer enhetlig med

verkansprinciper rakt igenom. I nuvarande definition blandas

utskjutningsprinciper in i definitionen, vilket inte gör den tydlig.

Förslag på fortsatta arbeten är en studie om vidareutveckling av såväl

stridsteknik som taktiskt uppträdande för stridsvagns och mekaniserade

förband som är utrustade med VMS. En annan studie skulle kunna klarlägga

vilken tjocklek ett grundpansar på en stridsvagn skulle behöva ha år 2015 för

att kunna ta upp de resteffekter som kvarstår efter insats av förstörande

motmedel.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:1019
ChP 99-01 2001-06-19 Sida 70 (74)
Mj Mats Eriksson

AKRONYMER

AFSS = Aktivt Fordons Skydds System
AKESS = Aktivt Kinetisk Energi Skydds System
APS = Active Protection System
BILL = Bofors Infantry Light and lethal
CL = China Lake
COIL = Chemical Oxygen Iodine Laser
CO2 = koldioxid
DBA = Dominat Battlespace Awareness
DF = Deuterium Fluorid
EMP = ElektroMagnetiskPuls
ETK = Elektro Termisk Kemisk
FAE = Fuel Air Explosive
FCS = Future Combat System
FHS = FörsvarsHögSkolan
FMV = Försvarets Materiel Verk
FOA = Försvarets forskningsanstalt
FOI = Totalförsvarets forskningsinstitut
FOX = FOA Explosive
HF = Väte Fluorid
HPM = High Power Microvawe
IR = InfraRed
IRV = Infra Red Vision
J = Joul
KE = Kinetisk Energi
LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
MSS = Försvarsmaktens Markstridsskola
NBC = Nuclear Biologic Chemical
Nd:YAG = Neodym:Yttrium Aluminium Garnet
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Abstract

Hard kill for protection of a tank. The thesis investigates which effects hard
kills can have on hostile projectiles that threaten a friendly tank. Different hard
kills and alternative implementation principles are described and evaluated
based on the effects reached. Furthermore is the thesis suggesting which hard
kills that should be part of an effective warning and counteraction system. The
method used is descriptive and, to some degrees, comparative. The threats
against a tank could identify from principle of action and threats angle. The
threats are kinetic energy, shaped charge III and IV as well as direct and
indirect directional. The most significant characters the threat shows from a
counteraction perspective are speed, geometrical data, threats angle and
optics/optoelectronics. There must be a combination and overlapping of many
different hard kills to get a system with high total effect in a warning and
counteraction system. The hard kills proposed to be part of a basic warning and
counteraction system is, in priority: active counter-fire with radiation weapons,
active close-protection with pressure and finally active counter-fire with barrel.
It should also be possible to equip tanks with mission adapted extra protection
like active armour with sheet-metal. When implementing hard kills in the tank
system, i.e. adding a warning and counteraction system to present weapon,
warning and defence systems, there are possibilities to integrate the systems
and achieve additional advantages. It is possible that the threshold to use
weapons against units, equipped with warning and counteraction system, will
be higher. Key words: Tank, counteraction, hard kill, warning and
counteraction system, kinetic energy, shaped charge.


