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Sammandrag

Vi lever i en värld där teknikutvecklingen går allt snabbare och till synes exponentiellt och
oförtröttligt kommer att fortsätta öka. Hur detta påverkar Försvarsmaktens val av
tekniknivå för framtida sensorförmåga för artillerilokalisering kopplat mot operativa krav,
interoperabilitet och ekonomi blir extra intressant när radartekniken befinner sig i ett
generationsskifte. Beprövad teknik, internationella och militära krav på en
artillerilokaliseringsradar ställs mot ny radarantennteknik, svensk forskning och utveckling
av Aktiva Elektroniskt Styrda Antenner (AESA).
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ny teknik är ett nödvändigt tekniksteg
för artillerilokalisering eller är ”gårdagens” teknik lika bra eller kanske till och med bättre i
vissa användningsområden och situationer? Är AESA ett nödvändigt tekniksteg för
artillerilokalisering?
Metoden för uppsatsen är en jämförande litteraturstudie d.v.s. en kvalitativ textanalys
utifrån en given teoriram. Uppsatsen är också undersökande och beskrivande där jag har
kopplat empiri genom studiebesök med intervjuer och informationsinhämtning hos bl. a
Saab EDS, FMV samt FOI.
Resultatet visar att den nya radartekniken tillför nya förmågor och kan förbättra
sensorprestanda men att enbart nyttja AESA-teknik för artillerilokalisering blir både dyrt
och exklusivt. Den aktiva antenntekniken lämpar sig även för multifunktionalitet vilket kan
komma att ha en avgörande betydelse i framtiden.
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Abstract
We are living in a world where technology development is accelerating and
seemingly exponentially and tirelessly will continue to increase. How this will affect
the Armed Forces' choice of technology for future generations of sensor capability
regarding weapon location systems and related to operational requirements,
interoperability and economics is particularly interesting when the radar technology
is in a generation shift. Proven technology, international and military requirements
for a weapon locating radar system are set against new antenna technology and the
Swedish research and development of the Active Electronically Scanned Arrays
(AESA).
The purpose of this study is to investigate whether new technology is necessary for
weapon locating systems or is "yesterday's" technology as good as, or maybe even
better, in certain applications and situations than AESA? Is AESA technology a
necessary step for weapon locating systems?
The method of this paper is a comparative literature study, i.e. a qualitative textual
analysis from a given theoretical framework. This essay is also investigating where I
have linked theory with empirical data from interviews with Saab EDS, FMV and
FOI.
The results show that the new radar technology adds new abilities and can improve
sensor performance, but to only use AESA technology for weapon locating purposes
is both expensive and exclusive. The active antenna technology is also suitable for
multi-functionality, which may play a crucial role in the future.
Keyword: AESA, ARTHUR, Weapon Location Radar, Development, efficiency and
ability measures, Comparison
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Förord
Uppslaget till ämnesvalet uppkom i korridoren på PROD ARMÉ under
en diskussion rörande sensorer för strid mot luftmål. Diskussionen rörde
sig främst om huruvida ny teknik var mogen och verkligen gav så
mycket bättre effekt så att det motiverar anskaffning i nära realtid vilket
studier inom främst Flygvapnet vill påskina. Frågan var i allra högsta
grad intressant även

för mig som

materielsystemansvarig för

artillerilokaliseringssystemet ARTHUR som förvisso redan är aktuellt
för renovering av nuvarande teknik men icke förty blickar industrin
framåt mot nästa generation av radar för artillerilokalisering. Frågan är
dessutom relevant ur ett Försvarsmaktsperspektiv då hotet från främst
granatkastare mot svensk trupp i våra insatsområden bedöms öka.

Arbetet med uppsatsen har därför varit mycket lärorikt och intressant för
mig samt att jag fyllt många av mina kunskapsluckor inom radarområdet
vilket också är fördelaktigt inför mina kommande studier på FHS Högre
Stabsutbildning med teknisk inriktning. Jag vill också passa på att tacka
alla som har hjälpt mig med underlag, kunskaper och givande
diskussioner i ämnet. Jag vill rikta ett speciellt tack till min handledare
Åke Sivertun, Docent vid Försvarshögskolan samt mina kollegor vid
PROD ARMÉ och ATS. Jag vill även tacka Saab Electronic Defence
Systems och där främst Jan-Olov Winnberg samt Staffan Gadd vid
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för genomförda studiebesök och
intervjuer vilka till stor del legat till grund vid kunskapsinhämtningen.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Vi lever i en värld där teknikutvecklingen går allt snabbare och till synes
exponentiellt och oförtröttligt kommer att öka i överskådlig framtid. Med ny teknik
ökar prestandan, nya och utökade funktioner införs och i många fall är det vetskapen
om, och möjligheten till, att nyttja ny teknik som skapar behoven och inte tvärtom.
Microminiatyriseringen och massproduktion medger allt lägre styckepris som i sin
tur öppnar upp för helt nya applikationer inom allt fler användningsområden (FMV
2005). Det som för några år sen var en utopisk dröm eller i alla fall nästan tekniskt
omöjligt är idag i var mans hem eller hand, se bara på mobiltelefonutvecklingen.

Att operativa militära krav och behov driver fram ny teknik är inget nytt i den
ständiga kampen mellan medel och motmedel men ibland kan man undra om inte
även tekniken styr och driver oss att hela tiden ha det senaste, det bästa och till sist
kanske vi till och med tappat uppfattningen om vilka behov som låg till grund när vi
först skaffade förmågan.

Försvarsmaktens strategi för materielanskaffning daterad 2007 medför även för
industrin att de hela tiden själva måste driva på utvecklingen för att ha attraktiva
produkter ”på hyllan”. Industrin måste därmed ständigt ligga på framkant för att
kunna erbjuda ytterligare funktioner, nyare teknik och bättre prestanda.

Användarna, i det här fallet Försvarsmakten skriver och fastställer kravdokument i
form av Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (TTEM) innan olika projekt
beställs men vartefter projekten fortskrider så upptäcker man att det vore bra om
produkten också kunde uppfylla nya eller förändrade krav. Kravglidning under
projekttiden sker enligt min uppfattning mer eller mindre inom de flesta projekt.

Ökat deltagandet i internationella sammanhang driver också kraven på ny teknik då
Försvarsmaktens personal i större utsträckning får kännedom om internationella
samarbetspartners materiel, dess prestanda och användningsområden.
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Den politiska viljan att delta i internationella insatser driver också kraven på
interoperabilitet med andra nationer eller organisationer. Ekonomiska begränsningar
och Försvarsmaktens strategi för materielanskaffning medför att anskaffning av ny
materiel nästan uteslutande måste göras genom internationella samarbeten. Utifrån
ett svensk perspektiv och inom ramen för Nordic Defence Cooperation
(NORDEFCO) blir samarbete mellan de nordiska länderna väsentligt för att kunna
upprätthålla samtliga militära förmågor på en hög teknisk nivå.

Radarområdet, och specifikt för denna uppsats artillerilokalisering är inget undantag
från ovanstående. Försvarsmaktens sensorförmågor påverkas således därför främst av
teknikutvecklingen och de operativa kraven. Utvecklingen av nya sensorer och
system förenklas av den snabba utvecklingen inom i huvudsak elektronik och
datateknikområdet, detta enligt Försvarets Materielverk (FMV 2005) främst drivet av
den civila marknadens krav.

För att belysa och förenkla uppsatsens fokus och sätta in den i ett mer vardagligt
perspektiv skulle följande triviala jämförelse kunna göras. Ta en vanlig spis med
gjutjärnsplattor. Uppgiften är att koka vatten. På marknaden finns induktionshällen
och frågan blir om anskaffning och installation av den nya tekniken innebär att
uppgiften löses på ett bättre sätt. Kokar vattnet fortare, går det åt mindre energi,
behövs det anskaffas nya kastruller, tar den mindre plats, är hållbarheten bättre,
minskar underhållet? Ja listan av frågor kan göras lång.
Liknelsen uppkom i samtal med Tomas Bratt, Saab Electronic Defence Systems
(EDS) och läsaren skall på detta enkla sätt få en uppfattning om att svaret på
frågeställningen kanske inte är så lätt att besvara som man först tror.

Är Försvarsmakten verkligen i behov av att alltid ligga på den högsta tekniknivån
eller är ”gårdagens” teknik lika bra eller kanske till och med bättre för just
artillerilokalisering?
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1.2. Problemformulering och frågeställning
Uppsatsen kommer att belysa problematiken med att värdera och avgöra när
övergång till nya tekniska lösningar är mest optimal. När beslut om att införa en ny
förmåga eller modifiering av befintliga system i Försvarsmakten väl är på plats med
en fastställd ekonomisk ram finns det enligt mig idag ingen metod eller rutin för att
värdera och ta fram väl underbyggda beslutsunderlag för att jämföra olika tekniska
lösningar mot varandra för att se vilken av dem som bäst uppfyller Försvarsmaktens
behov. FMV och Försvarets Forskningsinstitut (FOI) levererar tekniska jämförelser,
forskningsrapporter och förslag på lösningar till Försvarsmakten men ständiga
förändringar i organisation och andra grundförutsättningar ger vid handen att TTEM
tenderar att bli önskelistor i stället för kravdokument. Det finns heller inga utpekade
krav och kriterier för vad som skall jämföras och värderas för att skapa ett gediget
beslutsunderlag, inte bara baserat på ekonomisk ram eller snabbt uppkomna
operativa behov.

Jag kommer att använda mig av artillerilokalisering som utgångspunkt i min uppsats
för att belysa ovanstående problemområde. Radartekniken befinner sig i ett
teknikskifte där AESA är ett alternativ för framtidens artillerilokaliseringssystem och
med hjälp av frågeställningen skall jag undersöka vilka verktyg som behövs för att
avgöra om AESA är ett nödvändigt tekniksteg för artillerilokalisering?

1.3. Frågeställning
Vilka krav och kriterier behöver ligga till grund för att ge Försvarsmakten ett väl
underbyggt

underlag

för

beslut

om

uppgradering

av

tekniknivån

för

artillerilokalisering?

1.4. Syfte
Syftet med denna uppsats är således att undersöka huruvida AESA-teknik är ett
nödvändigt tekniksteg för artillerilokalisering. Genom att besvara frågeställningen
avser jag att identifiera nyckelfaktorer som påverkar och underbygger ett beslut om
ett tekniskt generationsskifte.
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Jämförelsen mellan dagens teknik för artillerilokalisering och AESA-tekniken görs
på tekniska preferenser och effektmått men jag kommer också i mindre omfattning
att beröra huruvida förmågemått som förändring av organisation, miljö, metoder och
taktiskt uppträdande mm kan förändra effekten av systemen.

Uppsatsen kommer endast att omfatta artillerilokalisering och radarteknikens
användning inom detta område. Jämförelsen mellan dagens teknik och AESA sker
därför utifrån artillerilokalisering som ett enskilt fall och inte som en generell
teknikjämförelse även om det troligen går att merutnyttja resultatet inom flera
teknikområden. Om läsaren vill studera grunder i radarteknik hänvisar jag till
referenslitteraturen i avsnitt 10.4.

1.5. Teoriram
Enligt S. Axberg på Försvarshögskolan är Militärteknik ”den vetenskap som
beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär verksamhet på alla nivåer
och hur officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken.”. Vidare skriver
han att ”Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från skilda discipliner och
förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen med
naturvetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik”
(Försvarshögskolan 2007)

Det betyder att Försvarsmakten oavsett en konflikts karaktär är beroende av den
tekniska utvecklingen men att avgörandet i striden ändå kan utfalla olika beroende på
hur tekniken används. Vare sig det rör sig om en låg- eller högteknologisk
motståndare med konventionella eller asymmetriska tillvägagångssätt är det
nödvändigt att ha tillgång till moderna tekniska lösningar speciellt om man inte kan
möta upp med en massinsats.

Fundamentet för dagens artillerilokalisering går att spåra i militärteorins grunder,
krigföringens grundprinciper och dagens doktriner och reglementen. I lärobok i
Militärteknik vol. 2: Sensorer kan man i inledningen läsa att sensorer är den
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förlängda armen av människans fem sinnen. Utan information fattas beslut på dåligt
underbyggda fakta och argument vilket leder till ett felaktigt handlande.
I Försvarsmaktens doktrin för markoperationer (DMarkO 2005) framgår att behovet
av information och underrättelser har funnits i alla tider och uttrycks tydligt i
Försvarsmaktens grundläggande förmågor (ledning, verkan, underrättelser, skydd,
uthållighet och rörlighet). Sensorer har även en given plats i Försvarsmaktens- och
Arméns utvecklingsplaner (FMUP, AUP).

I Studie graderad verkan från 2008 beskrivs förhållandet mellan stridsintensitet och
komplexitet i markstrid, där hotbilden sträcker sig från enkla till komplexa
situationer som även kan omfatta tredje part, se bild 1. Jag kommer i min analys att
förhålla mig till två olika utgångspunkter i denna uppsats.
Ett högintensivt nationellt perspektiv där jag kommer att belysa och jämföra
dagens teknik med AESA-tekniken utifrån uppgiften artilleribekämpning
(ABEK) och de krav som detta ställer på systemen med en motståndare med
hög tekniknivå.
Ett lågintensivt internationellt perspektiv där jag kommer belysa och jämföra
dagens teknik med AESA-tekniken utifrån uppgiften att bevaka en
demilitariserad zon mellan två stridande parter med låg tekniknivå.

Hög
Bebyggelse
Parter
Civilläge?

En
fiende

Styrkeförhållande

Enkel

Komplext
Posttjänst

Civila

Osäkert
underlag

Checkpoint

Upplopp

IMF

Låg
Bild 1. Beskrivning av relationen mellan komplexitet och stridsintensitet (Försvarsmakten 2008)
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Artillerilokalisering kan tillämpas i såväl hög- som lågintensiva konflikter genom
t ex att:
varna egna förband för inkommande indirekt bekämpning
övervaka, registrera och dokumentera överträdelser vid t ex gränser och
demilitariserade zoner
lokalisera skjutande förband i syfte att bekämpa dessa

I Fiktiv motståndare del 1 (Försvarsmakten 2004) definieras högteknologisk status
som aktörer som disponerar omfattande samt allsidigt sammansatta stridskrafter med
hög teknologinivå. De väpnade styrkorna förmår genomföra omfattande operationer
med allsidigt sammansatta armé-, marin- och flygstridskrafter som stöds av en
centralt ledd underrättelsetjänst, specialförband samt en logistikorganisation.
Aktörer med låg teknologisk status disponerar äldre, osofistikerade materielsystem.
Tillgången på främst marin-, flyg- och tyngre understödssystem är begränsad eller
saknas helt. De väpnade styrkorna utgörs av mindre enheter som främst verkar
markoperativt.

1.6. Metod och material
Metoden för uppsatsen är till huvuddel en jämförande litteraturstudie d.v.s. en
kvalitativ textanalys utifrån en given teoriram. Floran av litteratur inom detta ämne är
omfattande och ständigt ökande då utvecklingen inom nya radarsystem fortgår i
princip i hela världen. Resterande del av uppsatsen är undersökande och beskrivande
där

jag

har

kopplat

empiri

genom

studiebesök

med

intervjuer

och

informationsinhämtning hos bl. a Saab EDS, FMV samt FOI.

Mycket av dokumentationen om AESA-teknik är säkerhetsklassad information och
tillgången är därmed begränsad. Även om teknikutvecklingen går väldigt snabbt så är
öppet material och forskning gjord senaste 10 åren fortfarande sann om ändå inte
dagsfärsk. I min beskrivning av AESA-teknik för artillerilokalisering har jag främst
använt forskningsrapporter från FOI, rapporter från Saab EDS samt litteratur som
Försvarshögskolan enligt uppgift använder i teknikutbildningen (Försvarshögskolans
ämnesplan 2007) på Högre Stabs-utbildning med teknisk inriktning.
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1.7. Källgranskning
Den studerade litteraturen har granskats kritiskt och bedöms sanningsenlig och
relevant för min uppsats. Avseende Försvarsmaktsdokument har kravet varit att
dokumenten är fastställda och giltiga. Dokument från FMV och Saab EDS är i

huvudsak publicerade tekniska specifikationer, rapporter och dokument över
befintlig teknik. Rapporter har bedömts som relevanta om det är publicerade och
aktuella. Använda otryckta källor från Internet bedöms som trovärdiga då utgivarna i
hög utsträckning är aktörer inom radarteknikområdet och innehållet kan bekräftas av
annan oberoende källa.

1.8. Avgränsningar
De ekonomiska aspekterna vid ett tekniskt generationsskifte är väsentliga och kan
inte helt avgränsas bort. Uppsatsen utgör inte någon djupare analys av ekonomins
påverkan på den militära nyttan med artillerilokalisering och kommer således därför
endast övergripande att belysas då det är svårt att få tillgång till öppna siffror samt att
kostnaderna för utveckling, anskaffning, införande och vidmakthållande av framtida
artillerilokaliseringsradar i dagsläget är för svåra att uppskatta vilket endast leder till
spekulationer.

I uppsatsen används generella principbilder för att illustrera systemkostnader d.v.s.
alla kostnader för ett system genom hela dess livslängd. Jag kommer göra en mycket
förenklad nulägesvärdering av reservdelskostnader för de olika teknikerna för att
belysa drift- och underhållskostnader på komponentnivå. Bedömningar som låga
eller höga kostnader kommer att användas även om det är svårt att relatera till
beroende på vem som gör betraktelsen.

Tidshorisonten för min uppsats sträcker sig till 2025, detta mot bakgrund av den
snabba utveckling som sker inom området vilket medför att det är oerhört svårt att
bedöma tekniknivåer längre bort än 15 år.
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2. Teknikutveckling och Livscykelkostnader
2.1. Teknikutveckling
För att beskriva och åskådliggöra teknikutvecklingens faser används ofta S-kurvan,
se bild 2. S-kurvan är ursprungligen en matematisk modell men har sedermera
tillämpats på en mängd olika områden t ex. teknikområdet för att analysera tekniska
cykler

och

förutse

införande,

antagande

och

mognaden

av

ny teknik.

S-kurvan har vunnit stor spridning och representerar relationen mellan resurser för
produktionsförbättring och effekten av vidtagna åtgärder d.v.s. i det här fallet den
etablerade teknikens prestandaförbättringar i förhållande till ny teknik över tiden
eller inom en given tidsram. Det faktum att nya tekniker ger omvälvande effekter
beror på att en viss teknik har prestandagränser som oftast sätts av fysikens lagar.

Bild 2. Principbild över S-kurvan (egen illustration)

När en ny teknik tillämpas på ett befintligt behovsområde är framstegen i allmänhet
små till att börja med men efterhand utvecklas tekniken på ett sådant sätt att
prestanda stiger snabbt. Tekniken är inledningsvis prestandamässigt underlägsen men
har en avsevärt högre potential.
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Ett teknikskifte uppstår när ett nytt prestandatak sätts. Kurvan delas in i fyra faser:
Introduktion, tillväxt, mognad och tillbakagång eller utfasning av systemet (Karlöf, B
& Helin Lövingsson, F. maj 2007).

Här kan även kopplingen göras mot Everett Rogers tankar i hans bok The diffusion of
innovation från 1995 om hur förnyelse anammas hos medlemmar i ett socialt nätverk
inom en given tidsram, se bild 3.

Bild 3. Likheten mellan livscykelkurvan och Rogers innovationsteori (egen illustration)

Innovationskurvan som följer normalfördelningen visar på hur en ny företeelse sprids
från innovatörer till tidiga användare och slutligen till den breda massan. Likheten
med att anamma och införa ny teknik är slående och variablerna som påverkar
spridning/införings- och teknikutvecklingsprocessen är i stort sett de samma. Några
variabler som nämns i boken är rådande normer, ekonomi, organisatorisk struktur
och dess öppenhet för nya intryck.

En annan iakttagelse som kan göras hos de båda graferna i bild 3 är lutningen på
kurvorna d.v.s. accelerationen för teknikutveckling och tiden det så tar att få gehör
för en ny idé påverkar varandra och ofta till och med sammanfaller.
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Rogers anger i boken fem centrala parametrar som påverkar det förloppet och
kopplat mot införandet av ny teknik blir innebörden följande:

Observerbarhet, till vilken grad är en teknik synbar för dig och din
omgivning.
Relativ fördel, till vilken grad är ny teknik bättre än den teknik som ska
ersättas.
Komplexitet, teknik som är svår att förstå eller använda tar längre tid att
införa.
Kompatibilitet, teknik som inte överensstämmer med tidigare dragna
erfarenheter och behov tar längre tid att införa.
Realiserbarhet, till vilken grad kan ny teknik utprovas i liten skala.

Kurvornas utseende beror således på ett flertal parametrar och följer inte alla gånger
varandra. Ny teknik som få känner till eller behöver kommer ta lång tid att införa
samtidigt som vetskapen om möjligheterna med ny teknik hos många kan hjälpa till
att driva forskningen framåt snabbare (Rogers, E.M. 2005).

Kraven på ny teknik drivs ofta av ett behov eller förmågeglapp som vartefter att
tekniken eller systemet är utvecklad och införd övergår till krav på tillgänglighet och
driftsäkerhet (Rogers, E.M. 2005). För många system nedgår därför intresset från
användarna när teknikutveckling eller systemet uppfyller användarnas ställda krav
men det är i detta tidsintervall som systemet vidareutvecklas och uppgraderas utifrån
anpassning till förändrad taktisk användning, nya operativa krav samt användarnas
önskemål men även utifrån industrins intresse att kunna presentera en attraktiv
produkt på den internationella marknaden, se bild 4 på nästa sida.
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Bild 4. Brytpunkt när tekniken uppfyller behoven (egen illustration)

För att kunna beräkna tidpunkten för ett teknikskifte så sammanfogas S-kurvorna för
ny och gammal teknik i samma graf. Ny teknik i dess uppåtgående gren och gammal
teknik i dess nedåtgående gren, se bild 5. Brytpunkten för införandet av ny teknik
avläses där linjerna skär varandra på tidsaxeln. (Rogers, E.M. 2005).

Bild 5. Principbild över brytpunkt teknikskifte (egen illustration)
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2.2. Livscykelkostnader
Det går dock inte enbart utifrån teknikutveckling att konstatera när i tiden
brytpunkten för ett teknikskifte infaller. Det går inte heller enbart utifrån
anskaffningskostnader att konstatera när ekonomin tillåter ett teknikskifte. Hela
livscykelkostnaden(LCC) måste vägas in vilket gör allt mer komplicerat och
oförutsägbart. Med livscykel avses här ett systems hela livslängd d.v.s. från hot till
skrot. För att beskriva livscykelkostnaderna används ofta badkarskurvan, se bild 6.

Bild 6. Principbild över livscykelkostnader (egen illustration)

FMV beskriver i sitt utbildningspaket LCC hur kostnader för ett system inledningsvis
är höga främst med hänsyn till låg driftsäkerhet d.v.s. stora felutfall, barnsjukdomar
och obeprövade tekniklösningar. Kurvan dalar, planar ut och stabiliseras när tekniken
blir beprövad vilket innebär att kostnaderna för drift- och underhållskostnader
sjunker i samband med att driftsäkerheten ökar. I slutet av systemets livslängd stiger
drift- och underhållskostnaderna igen då felutfallen åter ökar p.g.a. bl. a slitage, brist
på reservdelar och dyra reparationer. Det är således först när samtliga kostnader för
ett systems livslängd sammanställs och jämförs med det nya systemets beräknade
kostnader och livslängd som man kan avgöra när den ekonomiska brytpunkten
infaller. Den sammanvägda ekonomiska brytpunkten innefattar således både
anskaffnings- och livscykelkostnader.

17

Jag kommer koppla analysen och diskussionen i kapitel 7 utifrån ovanstående
förutsättningar och referensramar rörande teknikutveckling, anskaffnings- och
livscykelkostnader.

3. Förutsättning och referensram
3.1. Historik
Läsaren ges här en kort sammanfattande historik sammansatt av författaren utifrån
referenslitteraturen. Historiskt sett så har krigföring sedan stenåldern bl. a inneburit
att man har kastat farliga saker på varandra och kommer troligtvis så att förbli. Att
detektera inkommande projektiler i tid, varna egna förband och att även kunna
bekämpa hotsystemet blir då en mycket väsentlig del i krigföringen. Utvecklingen av
sensorer för uppgiften har mer eller mindre genom åren handlat om radarsensorer då
de är de mest lämpade för uppgiften, oberoende av bl. a väder och dagsljus.
Utvecklingen sedan andra världskriget har drivits av de krav som anses viktiga vad
det gäller avsökning i rymdvinkel, räckvidd, klassificering, upptäcktssannolikhet,
falsklarm mm.

AESA-system har funnits i många år. Redan 1969 fanns i USA en spaningsradar för
upptäckt och följning av objekt i rymden (AN/FPS-85).
Den första halvledarbaserade amerikanska AESA-radarn var Pave Paws (AN/FPS115). Denna radar skulle detektera ubåtsutskjutna ballistiska missiler som riktades
mot USA. Det största utvecklingssteget för artillerilokaliseringsradar startade i
Europa 1986 då Frankrike, Tyskland och Storbritannien påbörjade utvecklingen av
COBRA-systemet. Länderna valde AESA-tekniken redan från början men p.g.a. för
stora tekniska utmaningar så levererades systemet inte förrän först i mitten av 2000talet. (Radartutorial 2011-01-25)

Radarutvecklingen i Sverige startade på allvar 1940 under namnet ekoradio. 1945
bildades Försvarets Forskningsanstalt (FOA) som tog över utvecklingen av radar och
behovet av radarstationer för luftbevakning och jaktstridsledning angavs av
Överbefälhavaren i ett program 1948.
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Det var dock först 1950 som den första svenska spaningsradarn licenstillverkades av
Ericsson för Försvarsmakten. Ericsson blev därefter ledande och Försvarsmaktens
stora leverantör inom radarområdet och idag är det Saab som axlat manteln
(Andersson 2005).

Sverige som samtidigt med Frankrike, Tyskland och Storbritannien i mitten av 80talet valde den passiva ESA-tekniken kunde redan i slutet på århundradet leverera
system till Försvarsmakten. Parallellt har sedan AESA-tekniken kunnat studeras för
att utveckla egna tekniker som i sin tur har lett till att svensk industri kunnat hämta
igen och i vissa fall kunnat gå förbi andra länders teknikförsprång inom AESA.
Svensk radarindustri är eller har varit världsledande inom många områden. Det har
dessvärre inte alltid betytt att Försvarsmakten legat på framkant vad gäller införandet
av radarsystem och Sverige är t ex ett av fåtalet länder i västvärlden som inte
använder stridsfältsradar eller motmedel mot andras sådana system.

Dagens utvecklingstrender pekar på allt mindre, lättare och helst soldatburna
multifunktionssystem som kan användas för artillerilokalisering, stridsfältsradar och
luftvärnsradar på samma gång. Enligt FMV Teknisk Und Årsrapport (2010) lanseras
nu multifunktionssystem på marknaden som har räckvidder för detektering av fordon
och indirekt beskjutning på upp till 10 km samt lokalisering av t ex helikoptrar och
unmanned aerial vehicle (UAV) upp till 20 km vilket även Thales produktblad GA
10/ 20, 2008 uppger.

3.2. Artillerilokaliseringsradar (ARTHUR)
Artillerilokaliseringsradar ARTHUR utvecklades som en spin-off på Giraffradarfamiljen bestående av land- och sjöradarsystem avsedda för luftförsvar på kort- och
medeldistans. Utvecklingen bedrevs från mitten av 80-talet och 1996 tecknade
Ericsson Microwave Systems avtal med Sverige och Norge om anskaffning av
ARTHUR. Systemet levererades till Försvarsmakten mellan 1999-2001.
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ARTHUR är en radar med medellång räckvidd som detekterar och följer projektiler
och kan därmed bestämma den ballistiska banan vilket innebära att både
utskjutnings- och nedslagsplatsens koordinater kan fastställas. Systemet har en
vapenlokaliserings- och en eldledningsfunktion.
Principen för vapenlokaliserings-funktionen är att radarn söker snabbt längs
horisonten, fångar projektiler så tidigt som möjligt i banan och följer därefter
upptäcka mål i några sekunder, se bild 7.

Processen är indelad i tre faser, söka, fånga och följa och flera mål kan följas
simultant medan radarn fortsätter att lokalisera.

Bild 7. Principbild för lokalisering med ARTHUR (Saab 2011)

När radarn fångat ett mål flyttas antennloben sekventiellt till fyra positioner runt
målet. När flera projektiler upptäcks i närheten av varandra så gruppera radarsystemet automatiskt dessa och medelpunkten räknas ut. ARTHUR har förmågan att
lokalisera över 100 mål per minut.

Principen för Eldledningsfunktionen är att radarn följer granaten i projektilens slutdel
av banan enligt bild 7. Eldledningsfunktionen har mycket höga krav på uppdatering
vilket innebär att sökområdets volym måste begränsas.
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Detta uppnås genom att man i förväg vet inom vilken sektor eget artilleri kommer att
skjuta. Även i eldledningsfunktionen flyttas antennloben sekventiellt till fyra
positioner runt målet. Ett mål måste uppfylla vissa kriterier för att inte förkastas
d.v.s. att radarsystemet gör en bedömning av huruvida rörelsen överensstämmer med
en karakteristisk ballistisk banprofil för artilleri-, granatkastarammunition och
raketartilleri utifrån t ex utgångshastighet (V0), elevation och radarmålyta. På så sätt
kan falskmål som bl. a fåglar filtreras bort genom så kallad undertryckning.

3.3. Systemdefinitioner
Den första versionen av ARTHUR benämns Mod A, se bild 8. Mod B utvecklades
främst mot kraven på högre prestanda genom bl. a modernisering av elektroniken,
högre

beräkningskapacitet

i

databehandlingen

och

lägre

förluster

i

signalbehandlingen. Radarn modifierades även för att kunna lyftas med helikopter.
Den senast versionen av ARTHUR kallas Mod C och skiljer sig i vissa aspekter från
tidigare modeller då den har en större antenn och högre effekt vilket medför länge
räckvidd och högre noggrannhet. Sammantaget för samtliga versioner är att de i
grunden använder samma radarteknik.

Bild 8, ARTHUR mod A på bandvagn 208 utan maskering (Försvarets bildbyrå/Lasse Sjögren.)
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Systemet kan upptäcka mål ner till en radarmålyta på 1cm2. För att kunna detektera
mål med liten radarmålyta som granater i regn, snö och andra oönskade ekon (även
kallat klotter) måste radarns upplösning vara mycket bra och upplösningsvolymen
liten d.v.s. en smal antennlob. Undertryckningen av klotter görs med hjälp av
dopplerteknik. Även avståndsupplösningen måste vara hög vilket uppnås genom
pulskompressionsteknik (Saab 2011).

ARTHUR har även en inbyggd simulator för träning av besättningen. Simulatorn kan
spela upp tidigare inspelade skjutningar så väl som förplanerade scenarion eller
genom kommandon via radio från ledningsplatsen. Simulering kan pågå samtidigt
som skarp sökning genomförs då symbolerna på operatörens monitor markant skiljer
sig åt.

3.4. Organisation och uppgifter för artillerilokaliseringsenheter
Artilleriradarplutonen är modulärt uppbyggd och skall kunna verka som fristående
enhet underställd eller understödjande annat svenskt eller utländskt högre förband.
Artilleriradarplutonen grupperas i regel med en bredd av cirka 6 – 10 km. Alternativa
grupperingsplatser och skyddsställningar väljs inom grupperingsområdet om möjligt
med minst 500m avstånd. Vid en anfallsrörelse kan plutonen följa rörelsen genom att
omgruppera flera radargrupper växelvis. Den praktiska räckvidden för ARTHUR
Mod A är cirka 20 km mot artilleri samt cirka 30 km mot granatkastare och
raketartilleri beroende på yttre faktorer som t.ex. väder, radarmålarea och
aspektvinkel. Radarns blinda område är cirka 3 km. Det praktiska sökområdet bör
ligga cirka 10 km från radarn. Enligt Saab EDS kan man generellt säga att Mod B har
30 % och Mod C har 60 % bättre räckvidd jämfört med Mod A.

En artillerilokaliseringsenhet kan ges följande uppgifter:
lägesbestämma,
alarmera,
målbekämpa,
kontrollskjuta,
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Tilläggsuppgifter:
sammanställa och distribuera inhämtade underrättelser,
bistå understöd/underställd chefs stab med överföring och tolkning av
insamlade underrättelser,
stödja understödd/underställd chefs stab med förbandsledning av
artillerilokaliseringsradar,
dokumentera,

Uppgiften lägesbestämma innebär att radargruppen kommer att lokalisera,
klassificera och positionsbestämma utskjutningsanordningar för indirekt bekämpning
samt deras skjutelement och positionen för granatens nedslagspunkt.

Uppgiften alarmera innebär att radargruppen kommer att skapa förvarning för
inkommande granater mot skyddsobjektet. Förvarningen är inte garanterad och
innebär inte ett komplett skydd, det är dock en del av force protection.

Uppgiften målbekämpning innebär att hela kedjan från sensor till effektor sker
automatiskt och förutbestämt.
Strävan är att eldtillstånd och resurser skall finnas långt ner i beslutskedjan. För att
effektuera verkanseld skall indirekta bekämpningsförbandet vara kontrollskjutet.

Uppgiften kontrollskjuta syftar till att skapa ett säkert eldtekniskt underlag för det
indirekta bekämpningsförbandet.

Tilläggsuppgiften dokumentera kan ha flera syften, tydlighet i syftet är viktigt för
att skapa rätt förutsättningar för radargruppen att lösa sin uppgift. Exempel på olika
syften:
Dokumentera områden som beskjuts av egen indirekt bekämpning samt
varifrån beskjutningen sker. Syftet kan vara att skapa en grund för
bevisföring av egen bekämpningsverksamhet. Lägesbestämning skall ske, för
att kunna påvisa vilken pjäs som sköt vilket skott.
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Dokumentera områden som beskjuts av indirekta bekämpningssystem, för att
senare kunna röja eventuella blindgångare.

Dokumentera indirekt bekämpningsverksamhet i anslutning till stilleståndslinje, för att kontrollera och följa upp ingångna avtal.

3.5. Artillerilokalisering i hög- respektive lågintensiva operationer
Våra sensorsystem är prioriterade mål för motståndaren (Försvarsmakten 1993). Vid
internationell insats förutsätts luftherravälde men hotet mot våra sensorförband torde
huvudsakligen bestå av markstridskrafter. Enstaka insatser med lätt attackflyg och
markmålsbekämpande helikoptrar kan dock inte uteslutas.

Nedan angivna typer av förband/hotbilder (motsvarande), en eller flera samtidigt,
kan utgöra risk vid olika typer av uppdrag, såväl i hög- respektive lågintensiva
operationer, se bild 9 på nästa sida.
Reguljära mekaniserade stridskrafter med stridsvagnar, pansarskyttefordon,
artilleri, raketartilleri, pansarvärnsrobotar och tunga kulsprutor.

Dessa

mekaniserade stridskrafter bedöms främst uppträda i bataljons- och
kompaniförband och med den taktik och stridsteknik som framgår av gängse
handböcker.

Kombattanter som milis och gerillaförband med lättare utrustning som t ex
lättare pansarskyttefordon, eldhandvapen, kulsprutor, lättare pansarvärnsvapen, granatkastare, minor och Improvised Explosive Devices (IED).
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Bild 9. Hotmiljön för artillerilokaliseringsradar (Försvarsmakten 1993)

Följande övergripande åtgärder vidtas för att minska risken för upptäckt och
bekämpning:
Gruppera utspritt med tillräckliga avstånd mellan enheter.
Gruppera i terräng som medger skydd och skyl.
Rörligt uppträdande och minimering av sändning med radar och radio.

Tiden då radarn är aktiv är beroende av hotet men normalt begränsas sändningstiden
till mellan 10 och 30 minuter. En högteknologisk motståndare kan inom ramen för
telekrig genomföra elektroniska attacker (EA) i syfte att försöka minska våra
radarstationers prestanda. Detta görs genom att störa radarstationen.
Radarstörningar åstadkoms vanligen genom passiv störning (vanligast radarreflekterande remsor) eller aktiv störning (elektroniskt brus). En högteknologisk
motståndare kan även använda televapenförband för att uppnå lednings- och
rapporteringssvårigheter genom att radiosambandet störs men även genom att
sändande radiostationer kan lokaliseras.
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Risken för angriparens pejling och därigenom upptäckt är störst om enheten ska
verka under lång tid från samma plats och i samma område.

Enligt Försvarsmaktens lärobok i telekrigföring från 2003 innebär det för en radar att
minska effekten av en motståndares telekrigföring samt att vidta åtgärder för att
undvika konflikter i det elektromagnetiska spektrumet.

Detta omfattar bland annat:
Åtgärder för att behålla egna systemprestanda
Taktisk ledning och kontroll av egna emissioner i det elektromagnetiska
spektrumet
Åtgärder för att undvika telekonflikter
Åtgärder för att minska risken för upptäckt, identifiering, avlyssning och
lokalisering

3.6. Erfarenheter från internationell användning av ARTHUR
Artillerilokalisering syftar inte alltid till att kunna bekämpa motståndarens artilleri
och granatkastarförband. Vetskapen om att motståndaren har vapenlokaliseringsutrustning kan också verka avskräckande och kanske till och med innebär det att man
avstår från att avlossa sina vapen.

I diskussioner med och presentationer av FMV, Saab och personer som deltagit i
internationella erfarenhetsseminarier så visar erfarenheterna från främst Irak och
Afghanistan på följande effekter på motståndarens uppträdande:
– Färre attacker – begränsat antal eldöppnanden
– Kortare attacker – medger ej möjlighet till eldreglering för motståndaren om
första beskjutningen ej träffar
– Val av grupperingsplatser vid skolor/sjukhus/moskéer för att undvika att bli
utsatt för moteld med hänsyn till Rules Of Engagement (ROE)
– Timerstyrda raketer för att inte själv behöva befinna sig på avfyringsplatsen
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En kombination av artillerilokaliseringsradar, andra sensorer och verkansplattformar
visar på högre effektivitet och flexibilitet vid insatser. Till exempel kombinationen
av UAV och ARTHUR ger möjlighet att lokalisera motståndarens eldgivning och
sedan med hjälp av UAV identifiera och säkerställa om det är möjligt att genomföra
ABEK eller inte. Är det inte möjligt ur ROE-synpunkt kan UAV följa efter
motståndaren till nästa grupperingsplats där insats sker med lämplig vapenplattform
som t ex attackhelikopter, flygplan eller markförband. Detta medför i sin tur att det
finns möjlighet att välja om man ska bekämpa målet från marken eller luften samt att
man kan anpassa ammunitionen till att minska risken för oönskade sidoeffekter
(Collateral Damage).

Användning av systemen i extremt varm och torr dammig miljö har gett följande
erfarenheter.
Damm skapade ett stort behov av förebyggande underhåll. Detta innebar t ex
att luftfilter måste kontrolleras mer frekvent.
Behovet av filtrering av dammpartiklar innebar att ytterligare flertalet filter
fick tillföras för att inte dra in damm i motorer och känslig elektronik.
Kylningen av systemet bör vara slutet och detta har bl. a resulterat i att
ARTHUR Mod C är vätskekyld och inte luftkyld.

Övriga erfarenheter som upptäcktes var problem med falskmål vid kraftig åska och
sandstormar.

Vid

utbildning

och

träning

är

det

också

viktigt

att

ha

eldledningskompetens inom besättningen samt god förståelse för artillerisystemet i
sin helhet.
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4. Nuvarande teknik för artillerilokaliseringsradar
4.1. Grundläggande radarkoncept för ARTHUR
För att kunna söka, fånga och följa många projektiler samtidigt från flera
utskjutningsplatser krävs en elektriskt styrd vågledarslitsantenn som mycket snabbt
kan flytta antennloben i både bäring och elevation. I en elektroniskt styrd antenn
(ESA) sitter inte huvudkomponenterna, sändare, mottagare, matare samt data- och
signalprocessor monterat i själva antennen, se bild 10.

Radar Sensor

Antenn

Vridbord

Vridbord

Data

Kontrollenhet

Processor

Operatör
Lednings
system

Mottagare

Signalprocessor

Sändare

Matare
(Exceiter)

Bild 10, principskiss ESA teknik (Saab 2011)

Själva antennen består av ett stort antal små antennelement placerade i rad. Genom
att variera de utsända signalernas fasläge för varje antennelement, kan antennloben
pekas i den riktning som önskas (Saab 2011). Styrning av antennloben sker med
frekvensstyrning i höjd och täcker ett intervall på ca 8,5°. Flera antennlober kan
sedan utstyras i elevation så att de sammanlagt kan täcka 90° i elevation.
Styrningen av antennloben i sida sker med fasstyrning och täcker en sektor på 90° för
Mod A och B samt 120° för Mod C.
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Söksektorn i sida är sedan indelad i sexton för Mod A & B respektive tjugotvå
delsektorer för Mod C med två söknivåer i varje sektor. Detta för att kunna alternera
sökningen och därmed öka möjligheten för upptäckt och dessutom minska
störkänsligheten.

Systemets instrumenterade räckvidd är i Mod A och B indelad i tre valbara nivåer
om 20, 30 och 40 km. I ARTHUR Mod C utökas detta med en fjärde nivå om 60 km.
Att kunna reglera och begränsa räckvidden är fördelaktigt för att kunna undertrycka
klotter och regn och därmed öka systemets kapacitet.

ESA-tekniken för artillerilokalisering skiljer sig således inte i grunden från
grundläggande radarteori. Formeln för beräkning av räckvidd för artillerilokalisering
grundar sig på radarekvationen och skrivs enligt nedan (Saab 2011):

R

4

P iG 2

2

(4 ) 3 kT0 N F L( S ) min
N

Där följande parametrar innebär:
P:

Medeleffekt

925 W

Integrationsinterval

4, 7, 9 och 6 ms i 20, 30, 40 och 60 km

Antennvinst

38 dB

:

Våglängd

5 cm (sökning)

:

Radarmålyta

Kaliberberoende

k

Boltzmanns konstant

1,38*10-32

T0

Brustemp

290 Kelvin

NF:

Brusfaktor

3 dB

L:

Förluster

Se nedan

(S/N)min

Erforderlig S/N

Signal to noise

i:

G:

Förluster (L) är summan av atmosfäriska, sändar- och processförluster samt förluster
vid skanning. Värdena ovan enligt specifikationen för ARTHUR Mod C.
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4.2. Frekvensband
Användningen av olika frekvensband regleras internationellt av det internationella
radioreglementet (RR) som fastställs av Förenta Nationernas (FN) fackorgan
Internationella Teleunionen (ITU) vid återkommande världsradiokonferenser.
Frekvensbanden i RR upplåts åt olika tjänster. Ofta delas bandet av flera tjänster.
Tjänsterna Radiolokalisering och Radionavigering ger möjlighet att använda
radarsystem. Enligt såväl RR som i den svenska frekvensplanen PTSFS 2005:4
utgiven av Kommunikationsmyndigheten PTS (f.d. Post- och telestyrelsen), är
bandet 5350 – 5850 MHz upplåtet för bl. a Radiolokalisering. Bandet är mycket
vanligt för olika militära radartillämpningar för såväl spaning som målföljning.

Det lämpligaste frekvensområdet för artillerilokalisering är C-bandet på ca 4-8 GHz
vilket ger den bästa prestandan vad gäller krav på räckvidd, upplösning, inmätningsnoggrannhet, avsökning och undertryckning av falska mål (FOI 2004 sid 5).
ARTHUR-systemet är konstruerat för att arbeta i frekvensintervallet 5400 – 5900
MHz. Radartyper som är tillåtna för användning inom Försvarsmakten är förtecknade
i Försvarsmaktens bestämmelser för radarfrekvenser HKV 2006-03-10 H/S 33
300:80506. I denna skrivelse finns bl. a vissa restriktioner och handlingsregler
angivna för respektive radartyp.

4.3. Begränsning av frekvensband
För radarstationer i 5 GHz-bandet anges att i fred får endast frekvensbandet upp till
5850 MHz användas. Frekvensbandet 5850 – 5925 MHz är endast tillåtet för fasta
satellittjänster samt fasta och mobila terrestra tjänster. Med mobil tjänst avses system
för kommunikation, ej radiolokalisering.

ARTHUR använder frekvensbandet upp till 5900 MHz eftersom äldre internationell
planering tillät Radiolokalisering upp till denna gräns. Användning av det tidigare i
Sverige för radar upplåtna frekvensintervallet 5850 – 5900 MHz har visat sig kunna
störa upplänken till geostationära satelliter i detta intervall.
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Funktionen hos systemet är sådan att radarns antennlob styrs i sida med fasvridare i
antennen och i höjd genom val av sändfrekvens. Högsta frekvens (5900 MHz)
motsvarar lägsta lobläge. I operativ drift söker systemet strax över horisonten (följer
horisontprofilen). Upptäckta mål följs i sin uppåtgående bana till högsta elevation
(vid 5400 MHz) eller tills följningen avbryts av annat skäl. ARTHUR-systemet har
två valbara frekvens-set. I set A ligger de två högsta frekvenserna (och därmed de två
lägsta loblägena) i intervallet 5850 – 5900 MHz; i frekvens-set B de tre högsta.
Eftersom frekvensen används för antennstyrning har detta ingen inbyggd funktion för
att begränsa valbara frekvenser. Detta innebär att effekten av detta måste minimeras
vid användning av radarstationerna i fredstid varvid metoder och tekniker har
utarbetats av FMV och Artilleriregementet A 9. I Mod B och Mod C kan frekvenser i
övre och nedre ändarna av intervallet blockeras av operatören.

Dessa metoder och tekniker har liten inverkan på radarprestandan enligt Saab.
Tekniskt minskar det tillgängliga utstyrningsområdet. För projektilbanor som når
tillräckligt höga elevationer innebär detta en kortare mätsträcka för radarn.
Detta innebär minskad noggrannhet men de allra flesta ballistiska banor som når
stora elevationer motsvarar följning med mer än tillräcklig noggrannhet.

4.4. Förmågor och prestanda
Mod A & B
Teknisk räckvidd upp till 40km
Kapacitet 100 mål/minut simultant
Luftkylt Vandringsvågrör (Traveling Wave Tube TWT)
Passivt infasad antenn
Moving target indicator (MTI) med adaptiv vindkompensation
90º sökområde i bäring och 8.3 º i elevation
Mekaniskt horisonterbart vridbord för lastbilsvarianten och stödben för bandvagn
Noggrannhet 0,45 % CEP Mod A & 0,35 % Mod B för raketer och artillerigranater
Noggrannhet 0,25 % CEP Mod A & 0,2 % Mod B för granatkastargranater
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Mod C
Teknisk räckvidd upp till 60km
Kapacitet

>100 mål/minut simultant

Vätskekylt Vandringsvågrör (TWT)
Passivt infasad antenn
Moving target indicator (MTI) och dopplerfilterbank (DFB) med adaptiv
vindkompensation
120º sökområde i bäring och 8.3 º i elevation
Mekaniskt horisonterbart vridbord
Noggrannhet 0,25 % CEP för raketer och artillerigranater
Noggrannhet 0,15 % CEP för granatkastargranater

CEP anges i procent av avståndet mellan radar och pjäs. Huvuddelen av felbidragen
ligger i vinkelmätningen, vilket ger ett positionsfel, som växer linjärt med avståndet.
För små avstånd planar felet ut till ett konstant värde, exakt var felet inträffar beror
på varje radartyp, pjäs och skjutgeometri, men ligger generellt sätt mellan fem och
femton kilometer (Saab 2011).

4.5. Ledningssystem och mjukvara
I ARTHUR mod A och B används planerings- och analysverktyget RACCOON
(RAdar Command and COntrOl Node). RACCOON medger i högre utsträckning att
systemets prestanda utnyttjas effektivare i taktiska situationer. Inget övergripande
ledningssystem finns operativt i nuvarande insatsorganisation utan förbanden knyts
ihop via telesystem 9000 (TS9000) och tidigare användes informationssystemet ISMark för Armén. RACCOON används såväl i radarstationerna som på
ledningsplatser. Systemet används inte bara för taktiska ordrar utan kan även göra
avancerade målanalyser för att bättre överblicka vad som sker på stridsfältet. I
planeringsverktyget kan lämpliga grupperingsplatser planeras utifrån en höjddatabas
vilket i praktiken innebär att radartäckningen från en given position eller område
visualiseras på den digitala kartan inom det område som är angivet. Bild 11 på nästa
sida visar operatörens huvudvy i RACCOON.
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Bild 11, RACCON applikation (A 9 utbildningsunderlag ARTHUR)

4.6. Fördelar med nuvarande system
Tekniken är väl etablerad och beprövad såväl nationellt som internationellt. Det
innebär en hög driftsäkerhet och därmed låga kostnader. Antennen är både robust
och skadetålig samt lätt att reparera. Tekniken är mycket motståndskraftig mot
elektromagnetisk

puls

(EMP)

men

även

mot

blixtnedslag

och

andra

elektromagnetiska hot. Sändarens goda egenskaper genererar en hög verkningsgrad
vilket gör att antennen kan byggas i aluminium och blir därför lätt. Antennprincipen
medger mycket låga sidolober i såväl sändning som mottagning.

4.7. Brister med nuvarande system
Nackdel med ESA-tekniken och frekvensstyrd antennlob är att den kan bli störd i
vissa höjdintervall. Motståndarens signalspaning kan avgöra att det är en
artillerilokaliseringsradar. Frekvensstyrningen påverkar även noggrannheten vilket
dock går att motverka med rätt design och avancerade algoritmer. Antennen har en
begränsning i utstyrbarhet i elevation, även om den är tillräcklig för uppgiften.
En enlobsradar har ingen potential för multifunktion eller för roterande mod med
360o täckning.
33

4.8. Utvecklingspotential
Framtida utveckling av ESA-tekniken består i huvudsak av att tillföra funktioner
snarare än att förnya själva tekniken. Under denna punkt kommer endast utveckling
av funktionalitet för ARTHUR att behandlas i vad Saab kallar Mod D och innefattar
alltså inte AESA-teknik. Ingen hänsyn är tagen till hur kostsam implementeringen av
en ny funktion kan bli.

Följning av icke ballistiska mål innebär att radarn även tar hand om mål som tidigare
förkastats. Grundprincipen är att alla mål som förkastas som icke ballistiska överförs
till flygmålsföljning men att begränsningar införs så att mål med låg radialhastighet
måste ha en tillräckligt stor målarea för att kvalificeras som flygmål. Exempel på
icke ballistiska mål är flygplan, helikoptrar och UAV:er men även slutfasstyrd
ammunitions som t ex. Excalibur eller ammunition med raketmotor. Syftet är bl. a att
kunna nyttja förmågan när andra resurser för luftrumsbevakning saknas men även att
kunna följa och rapportera mål med mycket liten målarea. ARTHURs metod för att
fördela sin tid mellan mätningar på olika mål bygger på att man delar upp tiden i
arbetsperioder. Dessa ordnas sedan i ett antal kanaler där ett mål vid fångning
tilldelas en kanal. För att även kunna möjliggöra följning av flygmål måste således
kanaler avsättas för detta medan övriga kanaler används för artillerilokalisering på
vanligt sätt. Prestandan kommer att påverkas genom att flygmålsföljning minskar
tillgängligheten på spaningskanaler och alternativet för att undvika detta är att
flygmålsföljning införs som en separat funktion i likhet med vapenlokalisering och
eldledning. Räckvidden för flygmålsföljning blir inte längre än vad räckvidden för
artillerilokalisering blir och begränsas även till radarns täckning i bäring men syftet
är inte att konkurrera med t ex luftvärnsradar. En fördel med möjligheten att följa
icke ballistiska mål är också att kunna utföra uppgiften alarmera vid beskjutning av
slutfasstyrd ammunition. I ARTHUR Mod A och B kan endast utskjutningsplatsen
bestämmas då granaterna sedan övergår från sin ballistiska bana till att uppträda som
ett flygmål och därmed tappas följningen. Granaterna som ofta har en stor målarea
upptäcks av ARTHUR på avstånd upp till 50 km och skulle kunna upptäckas upp till
15 km från nedslagsplatsen vid flygmålsföljning.
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Då granaterna ofta inte har så hög hastighet i banans slutfas eller möjlighet att göra
större manövreringar medger det att alarmfunktionen väl hinner varna egna förband
inom riskområdet även om predikteringen av exakt nedslag inte går att göra med
samma precision som för ballistiska projektiler.

Avancerad eldledning skulle bl. a innebära möjligheten till att bedriva eldledning
utan att ha skjuttabell för aktuell verkansplattform inmatad i beräkningsenheten.
Detta är redan infört i de norska modellerna av ARTHUR men inte i det svenska.
Eldledningsfunktionen i ARTHUR lämpar sig i nuvarande form främst för
inskjutning, d.v.s. ett fall där pjäs skjuter ett skott i taget mot ett angivet mål.
Samtliga mål presenteras för operatören och när eldledningsuppdraget avslutas
rapporteras tyngdpunkten. I dagsläget uppträder artilleripjäser mera autonomt
gentemot tidigare vilket innebär att pjäserna är spridda på en betydligt större yta. Att
kunna hantera flera eldledningsuppdrag samtidigt skulle innebära möjligheten att
lägga ut flera sökskikt vilka optimeras utifrån pjäsernas placering.

Gruppmålsföljning är en annan potentiell utvecklingsmöjlighet där mätning således
sker mot flera mål där separationen mellan målen är så liten att radarn inte klarar av
att följa vart och ett. Gruppmålsföljning skulle inte bara vara användbart vid
eldledning utan även vid lokalisering av samlat förband.

Något som omnämns i Saabs och tidigare Ericssons rapporter är möjligheten till
sprängpunktsregistrering och bestämning av separationspunkt för granater som t ex.
BONUS men här krävs vidare studier. Av data från BONUS-skjutningar kan dock
slutsatsen dras att utifrån radialhastighet och signalstyrka bör det gå att bestämma
separationstid i intervallet mellan två mätningar. För sprängpunktsregistrering kan
situationen förväntas vara likartad.

ARTHUR har en funktion som mäter in störbäringar och presenterar dem för
operatören. Störnivåerna rapporteras tillsammans med en grov klassificering men
däremot ges ingen indikering av störningens verkan.
Syftet med störverkansbestämning är att ge operatören en enkel tolkbar indikering av
om och i så fall hur mycket systemprestandan påverkas i olika riktningar.
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Radarn höjer automatiskt sökskiktet i störd riktning för att försöka komma ovanför
störkällan. Höjningen sker enbart i störd sektor och kan höjas i max två omgångar.
Sökskiktshöjningarna ligger kvar i 20s och återgår därefter till normalläget om ingen
ny störning inmäts i samma sektor. För eldledningsfunktionen sänker man i stället
sökskiktet ett eller två steg. Den nuvarande störmätningsfunktionen summerar i
samband med varje spaningsmätning envelopedetekterad video från samtliga
pulsrepeterintervall (PRI). Det finns flera sätt att förbättra störinmätningen bl. a
genom att störextraktionen görs efter videobehandlingen vilket medger att data
samlas in från hela bäringsområdet och båda sökskikten vilket ger en bättre
uppfattning om störningens verkan. I stället för att höja sökskiktet i endast de
sektorer där man mätt in störare bör man höja även grannsektorer där man mätt in
höjd störnivå.

Genom att flytta mottagardelen in i själva antennen erhåller man en semi-aktiv radar.
Det medför möjlighet till digital lobformning, kortare minsta mätavstånd och
minskade förluster. Kortare minsta avstånd kan därmed nedgå till under 2 km främst
beroende på att växling i fasvridarna mellan sändning/mottagning inte behövs.

Dubbla TWT-sändare innebär inte bara att man kan öka räckvidden med upp till 20%
om man koncentrerar sändeffekten från båda sändarrören vilket innebär upptäckt av
en artillerigranat på upp till 50 km avstånd. Dubbla TWT-sändare medför även ökad
redundans då även dubbla kraftsystem medger separerad drift.
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5. AESA-teknik för framtidens artillerilokaliseringsradar
5.1. Grundläggande radarkoncept med AESA-teknik
Även om olika AESA system har funnits länge så är det först på senare år som
utvecklingen har tagit fart med ny teknik för bättre prestanda och minskade
kostnader. AESA-tekniken innebär en mjukvarustyrd multifunktionsradar med
mycket goda anpassningsmöjligheter och en hög utvecklingspotential. Jämfört med
en passiv ESA-antenn så sitter det en sändar- och mottagarmodul i varje
antennelement. Modulerna benämns också ofta T/R moduler utifrån engelskans
transmit/receive. Det finns ett kraft- och signalnät samt system för kylning och
processtyrning, se bild 12. En endimensionsradar har mellan 15-40 antennelement
medan en tvådimensions-radar har mellan 2000-4000 stycken.

Bild 12, principskiss för AESA teknik (Dahlberg 2007).

5.2. Frekvensband
Konkurrensen om C-bandet växer och uppfattning enligt FOI är att det successivt
kommer att ätas upp av WIFI-världen. Det kallas "Radar frequency band erosion"
bland forskarna. C-bandet används bl. a för IEEE 802.11a WLAN standard och
därför kan en radar bli störd vid användning nära stora befolkningscentra vilket är ett
växande problem och därför finns anledning till att undersöka möjligheter att byta
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frekvensområde. Enligt Saab kräver dock gällande IEEE-standard att WLAN-sändare
känner av om en radar förekommer och ska i så fall lämna den frekvensen men det är
långt ifrån all WLAN-sändare som fullt ut uppfyller det kravet.

S-bandet
Att C-bandet är det mest optimala bandet för artillerilokaliseringsradar är fortfarande
sant enligt Saab men med anledning av trångboddheten i etern och de senaste årens
nya rön så finns anledning att överväga övergång till andra frekvensband i framtiden.
FMV menar att motiven för detta också förstärks av att marknaden kräver allt mer
produkter med halvledarsändare. Det är enklare att tillverka halvledarsändare på de
lägre frekvensbanden och radarsystem med halvledarsändare på C-bandet är mer
sårbara för störning av WLAN än radar med TWT eller magnetroner.

AESA-tekniken lämpar sig enligt Saab också bättre på lägre frekvensband då
effekten per kvadratmeter (W/m2) är proportionell mot våglängden (λ-4) för likartade
produkter vad gäller avstånd och noggrannhet (lobutbredning). Det innebär att vid
jämförelse mellan två radarsystem på olika frekvensband, men med liknande
egenskaper (räckvidd och noggrannhet) så skall de ha samma lobbredd
(noggrannhet) och samma produkt av uteffekt (medeleffekt) samt antennyta för
samma räckvidd. Eftersom lobutbredningen i varje dimension är proportionell mot
våglängden och omvänt proportionell mot antenndimensionen blir en antenn på en
dubbelt så hög frekvens (halva våglängden) hälften så hög och hälften så bred: en
fjärdedel av ytan. För att då behålla produkten av effekten och ytan måste effekten
fyrdubblas. Fyrdubblad effekt på en fjärdedel av ytan ger sexton gånger så hög
effekttäthet (effekt per ytenhet) vilket bevisar att effekttätheten är omvänt
proportionell mot fjärde potensen av våglängden, λ-4.
Radartäckningen nära horisonten är sämre på S-bandet än på C-bandet men kan
enligt Saab kompenseras genom ökning av effekten med 7-8 dB. Noggrannheten i
elevation är också sämre på S-bandet med anledning av flervägsfel d.v.s. interferens
mellan radiovågorna då de färdats mellan sändare och mottagare på olika vägar.
Detta är speciellt viktigt för artillerilokalisering men en högre sökelevation kan
tillsammans med monopulsteknik minska effekterna av flervägsfel.
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X-bandet
En antenn på X-bandet kommer att få en mindre antennapertur än på C- och Sbandet. Kombinationen av mindre apertur och kravet på ökad räckvidd och mindre
målareor innebär svårigheter med ökad strömförbrukning och behov av kylning.
X-bandet kräver en högre pulsfrekvens för att kunna undertrycka klotter på avstånd
längre än ca 15 km.

X-bandet har enligt Saab följande nackdelar förutom kraft- och kylarproblem:
Klotterundertryckning:
Regn har en klotterstyrka (målarea) som är proportionell mot
våglängden (λ-4) d.v.s. 20 dB starkare på X-bandet än på C-bandet.
Det blir därför svårt att få tillräcklig undertryckning.

Utbredningsförluster:
Atmosfärsabsorptionen är 0,01 dB/km envägs på S-bandet men 0,05 dB/km
på X-bandet vid 4mm/h regn. På 30 km avstånd ger det 0,6 dB förlust på Sbandet men 3 dB förlust på X-bandet.

Vågform:
Vid längre teknisk räckvidd än 20 km måste en X-bandsradar använda
Medium Pulse Doppler (MPD-vågform) med mycket höga krav på dynamik
och klotterundertryckning. För att undvika allt för stora förluster p.g.a.
markklotter på avstånd över 20 km måste förbättringsfaktorn ökas med minst
20 dB. En S-bandsradar kan använda Low Pulse Doppler (LPD-vågform) på
hur långa avstånd som helst.

5.3. Förmågor och prestanda
Information om prestanda på AESA är begränsad och det är få länder som har
AESA-system för artillerilokalisering operativa. Därför har jag valt COBRAsystemet som referens, se bild 13 på nästa sida. Förmågor och prestanda är till stor
del jämförbara med dagens teknik motsvarande ARTHUR-systemet, se avsnitt 4.4.
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COBRA
Teknisk räckvidd upp till 40 km
Kapacitet >100 mål/minut
Luftkyld aktivt infasad antenn
90º sökområde i bäring och 60° i elevation
Består av 2720 sändar/mottagarmoduler
Horisontering av vridbordet är onödig eftersom utstyrningsområdet är så stort.
Noggrannhet 0,33 % CEP för granatkastargranater, artilleri och raketer

Bild 13, Franskt COBRA-system på lastbil publicerad på Prime Portal (Foto: Gert Burkert-Opitz's)

5.4. Ledningssystem och mjukvara
Det kommande ledningssystemet i insatsorganisation 14 (IO14) för arméns förband
är Stridsledningssystem Bataljon (SLB). SLB knyter ihop sensorsystemen i de olika
ledningsnivåerna och verkansenheter på ett effektivt sätt, se bild 14 på nästa sida.
I ARTHUR mod C har planerings- och analysverktyget RACCOON inarbetats i SLB
vilket ger fler användare möjlighet att utnyttja exempelvis höjddatabasen för
planering av grupperingsplatser.

40

SLB skall tillsammans med dess ingående system upprätthålla en gemensam
lägesbild och informationsövertag på en hög och detaljerad nivå. Den tekniska
utrustningen i ingående system skall bidra till ovanstående men även till att undvika
vådabekämpning varvid det är väsentligt att kunna skilja på egen och motståndarens
verksamhet.

Bild 14, Ledningssystem för ARTHUR (egen bearbetning av Saabs bild 2011)

För att detta skall vara möjligt och kunna projiceras i realtid är det viktigt att det
grundläggande nätverkssystemet och dess övergripande administration och
sambandssystem medger möjlighet för alla som ingår i nätverket att samverka om
informationen utan fördröjning.

Detta kommer ställa ytterligare krav på utveckling av ledningssystemets arkitektur
för att bl. a kunna garantera önskad bandbredd, maximal fördröjning och prioritering
av data där så krävs.
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5.5. Fördelar med AESA-teknik för artillerilokalisering
FOI förutspådde redan 2004 följande fördelar med AESA tekniken:
Förstärkarnas placering nära antennelementen ger minskade
mikrovågsförluster.
Förbättrad prestanda vad gäller brusfaktor och utsänd effekt.
Förbättrad verkningsgrad.
Större flexibilitet i konstruktion och funktion.
Ökad räckvidd och inmätningsnoggrannhet.
Bättre tillförlitlighet, enstaka fel i T/R-moduler ger liten påverkan på den
totala funktionen.
Gamla rörliga mekaniska delar ersätts av halvledare.

Dagen tekniknivå på AESA-system har visat att man inte fullt ut nått riktigt så långt
som förutspåddes av FOI 2004 för att uppfylla alla av ovanstående fördelar. Det
finns dock andra fördelar med AESA-antenner som mognat fortare och t ex. så ger
AESA-tekniken möjlighet till att utnyttja större bandbredd, vilket innebär att de kan
sända och ta emot signaler inom ett brett frekvensområde. En radar kan därför
användas till flera olika uppgifter d.v.s. som multifunktionsradar. Detta stöds också
av att funktionen hos antennen är mjukvarustyrd d.v.s. kan ändras mellan olika
uppgifter. Ökad räckvidd och inmätnings-noggrannhet är ytterligare en fördel med
denna teknik.

Underhållsbehoven minskar genom att mekaniska rörliga delar och att elektronrör
ersätts av halvledarbaserade kretsar samt att fler antennelement ger en ökad
redundans. Dock kräver detta att en lång livslängd erhålls på det enskilda
antennelementet för att minska underhållskostnaderna. Detta är något som är en
övergripande målsättning i den pågående teknikutvecklingen enligt Saab.

Med formbar sändlob och möjlighet till många samtidiga mottagarlober samt fritt
tillgängligt frekvensval kan funktionen anpassas till olika uppgifter och miljöer, även
i realtid. Detta medför i sin tur stor potential för ökad prestanda samt att funktion och
prestanda kan bevaras även med ett antal trasiga sändar/mottagarmoduler.
Sändarfunktionen får därmed en hög drifttillgänglighet.
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5.6. Brister med AESA-teknik för artillerilokalisering
De enda egentliga nackdelarna med AESA enligt FOI är hög komplexitet och
kostnaden. Det finns naturligtvis fler brister med dagens system och en nackdel med
AESA-teknik är att arrayen kan bli väldigt varm p.g.a. den relativt dåliga
verkningsgraden på sändarslutstegen vilket både innebär att ett stort kylsystem
behöver användas samt att radarn kan upptäckas av IR-spanare.

Inverkan av klotter är större jämfört med ESA-teknik då klotternivåerna är högre i
sidoloberna. Högstrålande sidolober innebär också en skarp signatur vilket ur ett
telekrigsperspektiv också är en nackdel.

Behovet av kylning samt att kraftmatning, sändarelement och enheter där stora
effekter passerar inte minskar i omfång på samma sätt som mikrominiatyriseringen i
övrigt ständigt minskar volym och effektförbrukning för elektronik till signal- och
databehandling innebär att systemen blir stora och tunga.

En fördel med AESA enligt ovan är att många T/R-moduler ger redundans men när
nya tillverkningsprocesser eller ingående delar inte längre finns att tillgå på
marknaden så kan det bli dyrt att byta ut en så stor mängd enheter.

Antennenen är känslig mot EMP och andra elektromagnetiska hot samt kan bli helt
utstörd i närheten av befolkningscentra med tusentals WLAN, mobiler och annan
utrustning då de enskilda mottagarelementen i princip är rundstrålande.

Än så länge är AESA-tekniken dyr att anskaffa och driftsätta, antennen är
skadekänslig och svårreparerad samt att stora antenner blir tunga men detta är något
som forskare och utvecklare ständigt jobbar med och svårigheterna kommer
succesivt att arbetas bort genom teknikutvecklingens ständiga framsteg.
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6. Jämförelse av systemen
Ingen vet med exakthet vad tekniken kommer att medge i framtiden eller vilka
situationer och uppgifter som Försvarsmakten då står inför. Att göra en jämförelse
mellan nuvarande teknik och AESA-tekniken för artillerilokalisering är därför svårt
och går inte att göra på ett enkelt sätt t ex. genom att sätta in likvärdiga effekt- och
förmågemått i en matris och väga dessa emot varandra.
Mot bakgrund av det har jag koncentrerat mig på några effekt- och förmågemått som
jag bedömer starkast påverkar valet av tekniknivå.

6.1. Beskrivning av effektmått
Effektmått kan enligt Försvarsmakten handbok studiemetodik (H-Stud 2007) indelas
i fem nivåer:
1. Tekniska parametrar
2. Prestandamått
3. Enkla effektmått (godhetstal)
4. Sammansatt effektmått
5. Policyrelaterade effektmått

Nivå 1-2 mäter egenskaper inom ett system, antingen väldefinierade fysikaliska
parametrar eller sådant som har med samverkan inom systemet att göra. Skillnaden
kan sägas vara ”enkel teknisk” i nivå 1 medan nivå 2 är systemteknisk.
Från nivå 3 måste omgivningens och dess agerande vägas in i utvärderingen vilket
betyder att effektmåttet får olika värden i olika situationer.
Nivå 4 avser effekten hos en sammansatt styrka och är ett mått på högre taktisk eller
operativ nivå medan nivå 5 avser uppfyllnaden av politiska och strategiska
målsättningar (H-Stud 2007).

6.2. Beskrivning av förmågemått
En särskild form av effektmått är s.k. förmågemått. Det finns enl. H-Stud ingen
principiell skillnad mellan de effektmått (normalt på nivå 3-4) som tidigare har
beskrivits och förmågemått.
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Effektmått är främst tänkta att användas för kostnads-och effektanalyser i studier och
modellutveckling medan förmågemåtten har sitt ursprung i operativ planering. Det
som är specifikt för förmågemåtten är att uppgiften normalt är formulerad med
vedertagen taktisk eller operativ terminologi i enlighet med gällande doktrin och
indelade i huvuduppgifter och övriga uppgifter.

Den vanligaste definitionen av ett förmågemått innebär att följande skall vara
angivet:
En uppgift, i taktiska eller operativa termer.
Betingelser, såsom motståndarens kapacitet, insatsens operativa mål samt
operationsområde och dess miljömässiga aspekter.
Ett mätetal eller en specificerad ambitionsnivå.

6.3. Jämförelse utifrån effekt- och förmågemått
Jämförelsen utgörs av en verbal analys utifrån prestanda, taktiska och operativa
parametrar samt i viss mån även ekonomiska.

6.3.1. Prestandajämförelse:
Prestandan för båda teknikerna är idag likvärdiga men skalbarheten, d.v.s.
möjligheten att använda tekniken inom flera funktionsområden, inom AESAtekniken ger den en större utvecklingspotential. Räckvidd, radartäckning,
noggrannhet och kapacitet är starkt sammanknutna men var för sig kan sägas att
täckningen enbart för artillerilokalisering är likvärdig mellan teknikerna. AESAtekniken kan dock framför allt i elevation styra loben över stora intervall vilket i
siffror innebär en täckning för Mod C på 8,3o mot AESA-tekniken som ger möjlighet
till täckning på 60o. Noggrannheten är också likvärdig mellan teknikerna idag och det
finns utvecklingsmöjligheter för båda teknikerna även om AESA också här har den
större potentialen. Kalibreringsnoggrannheten bedöms i nästa generation ESA-radar
komma ner till en millirad (1mrad) medan det idag är osäkert hur man ska lösa en så
hög noggrannhet med AESA.

45

Kapaciteten idag i ARTHUR Mod C är tillräckligt bra för att lösa ställda uppgifter,
kapaciteten i en AESA-radar kan ökas 2-3 gånger genom att monopulstekniken helt
enkelt innebär att kortare komprimerad sändningstid medger möjlighet till att fler
mål kan följas under samma tid.

Även om ovanstående effektmått främst påverkar prestandan så skall inte
klotterinverkan och falskmål undervärderas. Vad gäller klotterundertryckning
kommer AESA-tekniken till korta genom att klotternivåerna är högre från
sidoloberna. Undertryckningen av falskmål är idag tillräckligt bra även om det kan
uppstå i närheten av kraftigt trafikerade vägar och i närheten av flygfält/flygplatser.
Eftersom en artillerilokaliseringsradar först kontrollerar att målet uppfyller de
parametrar som är karaktäristiska för en ballistisk projektil innan den presenterar det
för operatören så kan nästan 100 % av alla falskmål undertryckas. Möjligheten till
undertryckning av falskmål med AESA-teknik är likvärdig men bedöms ha en högre
utvecklingspotential i framtiden.

6.3.2. Taktiska/operativa parametrar:
De viktigaste taktiska och operativa förmågemåtten är mobilitet, transporterbarhet,
tillgänglighet, miljötålighet och logistic footprint d.v.s. alla logistiska, personella och
tekniska stödfunktioner som krävs för att systemet skall fungera. Mobilitet och
transporterbarhet är inte alternativskiljande då systemen är modulärt uppbyggda och
kan monteras på flertalet olika fordon samt att flygets transportkapacitet medger
strategiska transporter. Tillgängligheten är idag god genom att ESA-teknik är väl
beprövad och etablerad medan tillgängligheten för AESA-tekniken är starkt kopplad
till ekonomi för drift- och underhållskostnader beroende på hur systemen nyttjas.

I begreppet miljötålighet ingår flera parametrar bl. a etermiljön där jag tidigare
beskrivit problemen med WLAN där de små känsliga sändar/mottagarmodulerna helt
enkelt dränks av omgivande brus och i princip blir döva för sina egna signaler. Även
elektromagnetisk förenlighet (EMF) måste beaktas då flera radarstationer (inte bara
artillerilokaliseringsradar) kan finnas i närheten av varandra. Ur ett telekrigsperspektiv är AESA-tekniken mycket känsligare för elektromagnetisk puls (EMP)
jämfört med ESA-tekniken främst beroende på att sändar/mottagarmodulerna är
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placerade i antennen och därför direkt exponeras för väldigt starka elektriska
spänningar. Det kan till och med innebära problem vid blixtnedslag enligt Saab. Den
mest svårbedömda taktiska/operativa egenskapen är logistic footprint därför att det är
direkt kopplat mot vilket scenario som systemen skall användas i och vilken effekt av
system man vill ha ut. I den högintensiva högtekniska utgångspunkten krävs en viss
organisation runt systemen och alla resurser kanske förbrukas för att uppnå full
effekt av systemet under en tremånadersperiod i ett intensivt skeda av en konflikt
eller krigsutbrott. I den lågintensiva lågtekniska utgångspunkten ser organisationen
helt annorlunda ut och resurserna tillåts inte förbrukas i samma takt för att man vill
uppnå en lägre effekt av systemet under en betydligt längre tidsperiod. Internationellt
är erfarenheter dock att AESA-tekniken idag kräver ett större logistic footprint för att
fungera tillfredställande.

6.3.3. Ekonomi:
Ofta när man talar om ekonomi så är det anskaffningskostnaderna som nämns och
kostnader för drift och underhåll är underordnade. Även om det talas om
livscykelkostnader så är det ofta anskaffningskostnaderna som fäller avgörandet för
vilket system man väljer. Komponenter i AESA-tekniken är idag dyra att tillverka
och därmed blir anskaffningskostnaderna också högre, detta kommer säkert att
förändras i framtiden då nya tekniska lösning och material medger billigare
tillverkning. Även driften av ett AESA-system är i dagsläget dyrare enligt samtal
med FMV. Att jämföra driftkostnader mellan en befintlig och beprövad svensk
teknik i detta fall ARTHUR och AESA-teknik som befinner sig allt mellan
utvecklingsskedet till befintliga system som COBRA är oerhört svårt. Konstruktion
och funktion skiljer sig åt vilket gör det ännu svårare att hitta jämförbara
komponenter. Uppgifter om driftkostnader och drifttid varierar och reservdelspriser
finns inte presenterade i öppna källor. Hur antalet trasiga komponenter påverkar den
taktiska tillgängligheten d.v.s. att systemen inte går att nyttja helt eller delvis samt
reparationstider mm är inte heller möjligt att jämföra utan konkreta värden.

47

Väl medveten om ovanstående vill jag ändå försöka åskådliggöra reservdelskostnaderna genom följande principiella nulägesbild med ett mycket förenklat
räkneexempel.

Antennen i ett COBRA-system innehåller ca 3000 sändar/mottagarmoduler.
Modulerna bedöms ha ca 100 000 h mellan felutfallen d.v.s. mean time between
failure (MTBF) vid kontinuerlig drift. Det innebär rent teoretiskt att en modul i snitt
går sönder var 33:e timme vilket i sin tur motsvarar ca 5 moduler i veckan. En modul
kostar ca 5000 kr idag att tillverka och förmodligen det dubbla när den säljs som
reservdel till kund. Det innebär kostnader på 50 000 kr i veckan bara för
sändar/mottagarmodulerna så blir det snabbt väldigt dyrt att ha systemen i
kontinuerlig drift under lång tid.

Motsvarande förenklade beräkning för ett ARTHUR-system ger utifrån erfarenhetsvärden att ett TWT-rör har ca 9 000 h MTBF vid kontinuerlig drift vilket rent
teoretiskt blir ett trasigt rör per år. Ett TWT-rör kostar ca 700 000 kr att tillverka och
reservdelspriset till kund är ca 1 miljon kr vilket innebär i denna väldigt förenklade
kostnadsanalys mer än en halvering av reservdelskostnaderna.

Något som också påverkar ekonomin och som är ett ständigt problem är
obsolescence d.v.s. att ingående komponenter blir obsoleta och inte längre finns att
tillgå på marknaden av olika anledningar t ex. nyare teknik, dyr produktion eller nya
gränsytor och standarder. Livslängden för t ex. styrenheter bedöms generellt till
mellan 4-5 år och inom en 8-12 årsperiod behöver all digital teknik bytas ut då det
inte är ekonomiskt försvarbart att underhålla det längre. En lösning på problemet är
att anskaffa stora lager med reservdelar vid anskaffning men även det innebär
kostnader för lagerhållning och bundet kapital samt att det inte medger någon
möjlighet till teknikutveckling på befintliga komponenter.
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7. Analys och diskussion
Försvarsmaktens ominriktning från ett förrådsställt försvar till ett insatsförsvar
innebär att vi i princip inte ska skilja på Karlstad och Kabul. Detta kopplat mot att
Försvarsmakten skall kunna agera inom hela konfliktskalan med varierande intensitet
och komplexitet ställer nya och i många fall högre krav på teknikutvecklingen och
den materiel som anskaffas till Försvarsmakten idag. Försvarsmakten skall ena
gången kunna ställas mot en konventionell, välutbildad och högteknologisk
motståndare för att nästa gång ställas mot en icke konventionell, lågteknologisk
motståndare med låg utbildningsståndpunkt. Jag kan konstatera att vi i större
omfattning nu strävar efter att hitta tekniska lösningar där ett och samma system skall
kunna lösa alla våra behov, helst samtidigt och det får dessutom inte kosta för
mycket. Nedan följer analys och diskussion utifrån tidigare kapitel.

7.1. Kapitel 1, Inledning
Det är många parametrar såväl civila som militära som driver på teknikutvecklingen i
en till synes allt snabbare takt. Internationella samarbeten driver kraven på
interoperabilitet vilket ger slutsatsen att teknikutvecklingen därmed också måste
anpassas till omvärlden genom fastställda standarder vilket i sin tur inte alla gånger
är gynnsamt ur ett nationellt teknikutvecklingsperspektiv då möjligheten till
nytänkande och innovativa idéer kan begränsas.

Har Försvarsmakten något val när det gäller teknisk utveckling eller sitter vi fast i en
bilkö där marknaden sköter trafikljusen? Försvarsmaktens materielanskaffningsstrategi innebär att vi först skall se om vi kan modifiera befintlig materiel för att
tillgodose ett nytt behov. Om inte det är möjligt får Försvarsmakten se sig om efter
motsvarande produkt på den internationella marknaden innan vi tillsammans med
andra länder får utveckla ny teknik eller i sista hand själva utveckla nya produkter.
Min reflektion över det blir att Försvarsmakten genom detta riskerar att köra in i en
återvändsgränd som kommer ta lång tid att ta sig ur då risken är uppenbar att vi
tappar kompetens inom många teknikområden.
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Den snabba utvecklingen inom militärtekniken men främst på den civila sidan
kopplat till att Försvarsmakten enligt materielförsörjningsstrategin i större
utsträckning skall köpa Commercial of-the-shelf (COTS) kan innebära problem då
tillgången på kritiska komponenter styrs av den kommersiella efterfrågan.
Det blir också troligen svårare att underhålla system långsiktigt beroende på att vissa
komponenter och tekniklösningar snabbt försvinner från marknaden (FMV 2005).

7.2. Kapitel 2, Teknikutveckling och livscykelkostnader
Det är först när teknikutvecklingens brytpunkt sammanställs med den sammanvägda
ekonomiska brytpunkten som det går att slutligt bedöma när tidpunkten för ett nytt
tekniksteg är inne. Parametrarna som innefattas i detta är många och inte lätta att
beräkna samt verifiera. Det finns därför en risk att beräkningarna antingen genomförs
godtyckligt eller att andra parametrar och drivkrafter får styra när ny teknik införs
men om beräkningarna som genomförs är för grundliga och därmed aldrig blir
färdiga kan ett teknikskifte fördröjas.

Bild 14. Teknikskifte och ekonomisk omslagspunkt (egen illustration)

De sammanvägda kostnaderna för två tekniker eller system kan illustreras enligt bild
14 och där framgår också att omslagspunkten där ny teknik totalt sett blir ekonomiskt
mer fördelaktig är sin föregångare infaller efter själva teknikskiftet.
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Ju närmare omslagspunkten ligger själva teknikskiftet desto bättre har man lyckats
träffa rätt brytpunkt.

7.3. Kapitel 3, Förutsättning och referensram
Historiskt sett har radarsystem utvecklats med singelfunktion d.v.s. ett enda syfte.
Sedan har taktiska tillämpningar och tekniska upptäckter inneburit att samma radar
kunnat användas för andra syften och nya uppgifter. Detta i sin tur har inneburit att
forskare sedan utvecklat en egen radar med ny funktion för det nya syftet och
uppgiften. I dag går utvecklingen i stället mot att ha flera funktioner i samma radar
och därmed uppfylla fler syften och kunna utföra flera uppgifter. Dynamiken på det
fragmenterade stridsfältet och ett taktiskt uppträdande i allt mindre enheter mot en
allt
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krigförande
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ger

vid

handen

att
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multifunktionsradar blir väsentlig för att lösa ställda uppgifter.

Nuvarande teknik som används i ARTHUR utvecklades mot kraven på att möta en
invasion över landgräns inom ramen för kalla kriget och mot huvuduppgiften ABEK.
Tekniken började utvecklas före murens fall och har därefter kunnat vidareutvecklas
mot nya operativa krav och lessons learned från bl. a internationella insatser i Irak
och Afghanistan. Det finns i dagsläget inget som tyder på att nuvarande teknik med
dess inneboende utvecklingspotential inte kommer leva upp till framtida operativa
förändringar för såväl nationella som i internationella insatser.

Taktisk tillämpning och utnyttjandet av nuvarande teknik har utvecklats hand i hand
med tekniken. Detta har bland annat inneburit att uppgifterna för en
artillerilokaliseringsenhet utökats med t ex. alarmera. Förmågan att samverka med
andra sensorer som UAV har ställt nya krav på ledningssystem för att möjliggöra
ledning av gemensamma insatser. Utifrån kraven som ROE ofta ställer på att ett mål
måste observeras av två av varandra oberoende sensorer för att få bekämpas så
kommer en multifunktionsradar inte alltid vara mest optimal.
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Taktisk tillämpning i telestörd miljö eller uppträdande bland andra elektromagnetiska
hot innebär idag ett rörligt uppträdande och aktiv styrning av radarsystemen. Även
om dagens åtgärder för att minska detta hot bedöms som tillräckligt bra mot en
högteknologisk motståndare så behöver detta utvecklas vidare. Fortsatt utveckling av
både teknik och ledningssystem skulle kunna innebära t ex att endast en radarstation
åt gången sänder ut signaler medan övriga lyssnar och mottar signalerna för att
simultantant sedan via ledningssystemet återmata data för sammanställning antingen
centralt eller till sändande enhet.

Krav på strategisk- och taktisk förflyttning samt god terrängframkomlighet i
kombination med ökat säkerhetstänkande med riskreducerande åtgärder som minoch splitterskydd för personalen ger vid handen att nuvarande teknik förvisso
uppfyller de tekniska kraven men att den hårda integrationen i bandvagn 208 inte
medger tillräckligt hög taktisk tillämpningen och krav på skyddsnivå som dagens
konflikter innebär. Analysen av tekniskt och taktiskt nyttjande innebär således att
framtidens system måste vara modulärt uppbyggda och applicerbara på flera
fordonsplattformar samt innehålla flera funktioner som möjliggör lösande av flera
uppgifter och syften.

7.4. Kapitel 4, Nuvarande teknik för artillerilokalisering
Nuvarande teknik har fortfarande en avsevärd utvecklingspotential vilket gör att
bedömningen i dagsläget inte innebär några tekniska begränsningar för
artillerilokalisering som skulle driva på ett forcerat införande av AESA-teknik före
2025. Nuvarande teknik uppfyller dagens operativa krav både i hög- och lågintensiva
scenarier mot en såväl hög- som lågteknologisk motståndare. Enligt FMUP och AUP
finns inga nya operativa krav identifierade före 2025 som driver på ett forcerat
införande av AESA-tekniken.

Även om Försvarsmakten i skrivande stund är inne i uppgraderingen av ARTHURsystemet till Mod C vilket bl. a innebär en modulär systemlösning så frånsäger det
inte möjligheten att inom ramen för ett underhållsavtal stegvis under systemets
livslängd kunna uppgradera systemet ytterligare.
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Därför blir utveckling och uppgradering på komponentnivå nödvändig för att bl. a
möjliggöra ett sätt att slippa stora lager av reservdelar som riskerar att bli obsoleta
men även möjligheten att byta ut hårdvara och implementera nya funktioner i mjukvara och därmed möta nya operativa krav och uppgifter på ett kostnadseffektivt sätt.

7.5. Kapitel 5, AESA-teknik för framtidens artillerilokalisering
I dagsläget är tillverkningskostnader och livslängden på bl. a T/R-modulerna inte
kostnadseffektiva vilket medför att systemen blir dyra att både producera och drifta.
Nya material och tillverkningstekniker blir därför viktiga områden att utveckla för att
kunna producera stora volymer, sänka tillverkningskostnader och höja driftsäkerheten och därmed tillgänglighet för taktiskt nyttjande. Bedömningen från Saab
och FMV visar på att nya tekniska genombrott måste ske för att lösa nuvarande
utmaningar med kylning, vikt, volym och klotterundertryckning. Forskning och
utveckling inom de närmsta 3-4 åren kommer troligtvis innebära att vi får svar eller
åtminstone en fingervisning på vad system för artillerilokalisering bedöms kunna
prestera i framtiden.

Problemen med Radar frequency band erosion och trångboddheten på C-bandet
innebär att forskning och utveckling för artillerilokalisering troligtvis måste övergå
till S-bandet. Dagens tillkortakommanden på S-bandet jämfört med C-bandet måste
utvecklas och arbetas bort genom att finna lösningar som ger högre effekt d.v.s.
bättre radartäckning, förbättrade halvledarsändare och ökad noggrannhet vid
uppträdandet av flervägsfel. Även här kommer de närmsta 3-4 åren att vara
vägledande för hur långt utvecklingen bedöms kunna komma fram till år 2025.

7.6. Kapitel 6, Jämförelse av systemen
Generellt kan sägas att teknikerna idag är jämförbara men AESA-tekniken har större
utvecklingspotential vilket också illustreras av bild 2 på sidan 13 samt i avsnitt
4.4 och 5.3. Vid jämförbara effektmått blir således taktiska och operativa
förmågemåtten samt ekonomin de mest avgörande parametrarna.
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Även om AESA-tekniken funnits i över 40 år så vill jag ändå påstå att den
fortfarande är omogen och det är svårt att säga i vilken utsträckning utvecklingen
kommer att ske i närtid. Kopplat mot Rogers innovationsteori så är min bedömning
att tekniken befinner sig i fasen ”tidiga användare” och har därmed inte nått ut och
tillämpas av en större grupp användare än. Min bedömning blir återigen att de
närmsta 3-4 åren kommer att vara vitala och erbjuda nya tekniska lösningar inom
AESA-tekniken som kommer lösa många av de utmaningar som nu begränsar system
för artillerilokalisering främst prestandamässigt. Nya, förbättrat eller förändrat
material kommer tillsammans med nya tillverkningstekniker också att innebära en
intressant utveckling i samma tidsperiod.

8. Slutsatser och resultat
Mot bakgrund av jämförelsen i förra kapitlet så finns det idag inte sammanvägda
motiv till att övergå till AESA-teknik för enbart artillerilokalisering före 2025.
Utifrån redovisade osäkerheter rörande teknikutvecklingen för AESA samt den goda
utvecklingspotential som fortfarande ESA-teknik medger så är det inte heller säkert
att Försvarsmakten utifrån nuvarande bedömning av tekniknivå runt 2025 kommer
att välja att genomföra teknikskiftet. Min slutsats är därmed att det inte kommer vara
själva AESA-tekniken som blir det avgörande kriteriet för när ett teknikskifte
genomförs.

Operativa och taktiska krav bedöms inte heller vara det som enbart fäller avgörandet
för

ett

teknikskifte.

Återigen

har

dagens

tekniknivå

sådan

kvarvarande

utvecklingspotential för artillerilokalisering att även oförutsägbara hot kommer att
kunna mötas minst intill 2025 oavsett om det är en hög- eller lågintensiv konflikt mot
en såväl hög- som lågteknologisk motståndare.

Ekonomi är däremot ett mycket tungt vägande kriterie i övervägandet för att införa
nya system och tekniker i Försvarsmakten men inte ens här bedömer jag enbart
ekonomin som det avgörande kriteriet för ett teknikskifte varken hitom eller bortom
2025.
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Även om pengar är av yttersta vikt och till synes alltid en bristvara så kommer det
alltid att finnas ekonomiska resurser om bara motiven är tillräckligt tunga eller om
konsekvenserna av att inte genomföra teknikskiftet är tillräckligt stora.

Historiskt sett har det mer eller mindre alltid varit extrema händelser och krig som
tvingat fram extraordinära tillvägagångssätt, nya sätt att tillämpa befintlig teknik men
även nya tekniska lösningar. Den säkerhetspolitiska bedömningen som Regeringen
framställer på sin hemsida, vilken är grundad på Regeringens proposition
2008/09:140 om Ett användbart försvar, förutspår inte att någon sådan händelse
kommer att inträffa inom överskådlig framtid, i alla fall inte till den grad att det
skulle driva Försvarsmakten till att tvingas genomföra ett tekniskt teknikskifte för
artillerilokalisering.

För att svara på frågeställningen behöver krav och kriterier definieras?
Inom Systems Engineering (SE) uttrycks krav som systemkrav och kan indelas i
funktionella-, icke-funktionella- och gränsytekrav. Definitionen av ett krav är enligt
IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminologi (1990) översatt ett
uttryck för hur något bör vara, ett behov eller en nödvändig förmåga som måste
tillgodoses av ett system eller systemkomponent för att uppfylla ett kontrakt, en
standard, specifikation eller annan formell dokumentation.

Utifrån analysen och slutsatserna har jag identifierat följande krav som även utgör
svar på frågeställningen:
Operativa krav
Krav på interoperabilitet
Krav enligt Försvarsmaktens strategi för materielanskaffning
Krav på multifunktionalitet
Krav på modulärt uppbyggda system
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Definitionen av ett kriterium är svårare att hitta i den vetenskapliga litteraturen men
beskrivs ofta som ett villkor, en egenskap eller grundförutsättning som måste
uppfyllas för att en företeelse ska accepteras.

Utifrån analysen och slutsatserna har jag identifierat följande kriterier som även
utgör svar på frågeställningen:
Ekonomi, d.v.s. både anskaffnings- och livscykel-kostnader
Teknisk mognad
Politisk vilja att upprätthålla svensk förmåga för artillerilokalisering och
radarteknik
Internationella samarbetsmöjligheter
Säkerhetspolitiskt läge

Inte helt oväntat kommer beslutet om ett teknikskifte att fattas utifrån en
kombination av ekonomi, operativa och taktiska krav och teknisk mognad samt
möjlighet till internationella samarbeten och multifunktionalitet, allt inom ramen för
det säkerhetspolitiska läget.

Den politiska viljan, Försvarsmaktens strategi för materielanskaffning, kraven på
internationell anpassning och interoperabilitet samt det faktum att ekonomin i vissa
fall inte längre tillåter att Sverige ensamt kan upprätthålla alla militära förmågor på
absolut högsta tekniknivå ger slutsatsen att internationellt samarbete kommer om inte
vara det kriterium som blir avgörande, så åtminstone oerhört viktigt.

När det gäller multifunktionalitet så är det en pendel som svänger och just nu så är
trenden att hitta tekniska lösningar som medger flera funktioner i samma system och
därmed att flera uppgifter kan lösas parallellt eller simultant. Det finns dock sällan ett
tak för hur många funktioner som är lämplig eller möjliga att införa i ett och samma
system utan här blir oftast lednings- och sambandssystemet samt människans
kapacitet att motta och bearbeta information gränssättande. Även om datorer i mångt
och mycket gör bearbetningen så återkommer alltid frågan om vilken information
som skall presenteras för beslutsfattare i olika nivåer. Det är dessutom vedertaget att
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det är dyrt att vara allt för flexibel i tron att man kan lösa allt med ett och samma
system.
Utifrån mitt arbete med denna uppsats så är min slutsats och bedömning att det
kommer vara just multifunktionalitet som blir det avgörande kriteriet för när
Försvarsmakten tar steget över till AESA-teknik för artillerilokalisering.

9. Förslag på fortsatt arbete
AESA-teknik kan även utnyttjas för kommunikation. Fördelar som hög störfasthet
och möjlighet till adaptiv lobformning ger möjligheten att sända informationen i den
riktning man vill. Kommunikation och radarsändning innebär ofta problem med
placering av antenner på mindre system och fordon. Möjligheten att nyttja
radarantennen även för kommunikation bör utredas vidare.

För att minska behovet av hög terrängframkomlighet och i stället på andra sätt kunna
uppfylla kraven på goda siktförhållanden på långa avstånd och andra parametrar som
förutsätts för god radartäckning kan en mastlösning övervägas. En sådan lösning för
artillerilokalisering med extremt höga krav på precision bör studeras vidare.

Saab har på uppdrag av Försvarsmakten börjat studera samverkan mellan
artillerilokalisering- och luftövervakningsradar i syfte att bredda förmågan av
vapenlokalisering, följning av icke ballistiska mål men även att kunna vidareutveckla
förmågan till inmätning och bekämpning av inkommande projektiler s.k. Counter
Rocket, Artillery, Mortar (C-RAM) främst inom ramen för Camp Protection.
Fortsatta studier inom detta område är därför av intresse och bör utredas vidare.
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10. Författarens bakgrund
Jag har i hela min karriär varit verksam inom Artilleriet med i huvudsak befattningar
inom pjäs-, eldlednings- och batteriplatstjänst. Det är först 2003 som jag började
stifta bekantskap med artillerilokalisering och då som stf kompanichef för
stabskompaniet på Artilleribataljonen I 19 Boden där en radarpluton ingick.
Bekantskapen utvecklades sedan främst taktiskt under mitt år som krigsbataljonchef
samt följande två år som kompanichef för stabskompaniet vid A 9 Boden. Slutligen
har intresset och kunskapen för tekniken bakom artillerilokalisering utvecklats under
mina snart tre år som materielsystemansvarig (MSA) för Indirekt Eldmateriel vid
PROD ARMÉ på Högkvarteret.
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12. Bilaga 1
12.1. Förkortningar
ABEK

ArtilleriBEKämpning

AESA

Aktiv Elektroniskt Styrd Antenn

ARTHUR

ARTillery HUnting Radar

AUP

Arméns UtvecklingPlan

BONUS

Artillerigranat med två substridsdelar

CCF

Call For Fire

CEP

Circular Error Probable

COBRA

Counter Battery Radar

COTS

Commercial Of The Shelf

C-RAM

Counter Rocket, Artillery, Mortar

EMF

ElektroMagnetisk Förenlighet

EMP

ElektroMagnetisk Puls

ESA

Elektroniskt Styrd Antenn

FDC

Fire Direction Centre

FMV

Försvarets Materielverk
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FMUP

Försvarsmaktens UtvecklingsPlan

FOA

Försvarets ForskningsAnstalt (numer FOI)

FOI

Försvarets ForskningsInstitut

FSCC

Fire Support Coordination Cell

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

HSU-T

Högre StabsUtbildning med Teknisk inriktning

IED

Improvised Explosive Devices

ITU

Internationella TeleUnionen

LCC

Land Component Command

LCC

Life Cycle Cost

LPD

Low PRF Pulse Doppler radar

MPD

Medium PRF Pulse Doppler radar

MSA

MaterielSystemAnsvarig

MTBF

Mean Time Between Failure

NORDEFCO

Nordic Defence Cooperation

PRI

PulsRepeterIntervall

63

PRF

PulsRepetitionsFrekvens

PTS

Post och TeleStyrelsen

RACCOON

RAdar Command and COntrOl Node

RADAR

Radio Detection and Ranging

ROE

Rules Of Engagement

SE

Systems Engineering

SLB

StridsLedningssystem Bataljon

TTEM

Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsätting

TWT

Traveling Wave Tube (vandringsvågrör)

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

WIFI

WIreless FIdelity

WLAN

Wireless Local Area Network
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