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Avvägning mellan synfält och räckvidd med infraröda sensorer - 
Nödvändighet eller utvecklingsfråga? 

Sammanfattning: Att som operatör ha möjlighet att se i ett elektromagnetiskt spektrum som 

det blotta ögat inte kan upptäcka bidrar till en rad fördelar. Den militära nyttan av IR-sensorer 

har drivit utvecklingen inom många av dess användningsområden som till exempel målsökare 

och mörkerkapacitet i totalt mörker. Det finns en svårighet kopplat till IR-sensorer och det är att 

det måste ske en avvägning mellan dess synfält och dess räckvidd. Syftet med den här 

uppsatsen är att undersöka vad det är som tvingar tillverkarna av dessa sensorer till att välja 

mellan dessa två parametrar. Detta för att sedan kunna ha en diskussion om eventuella 

lösningar och deras bidrag till de två grundläggande förmågorna verkan och 

underrättelse/information. Två nyare tekniker kommer även att undersökas för att kunna 

upptäcka alternativa lösningar på problemet. 

 

Undersökningen visade på att det största hindret var ett fysikaliskt sådant och detta var kopplat 

till bildformeringen, optikens fokallängd. En kort fokallängd gav ett brett synfält medan en 

längre fokallängd gav bättre räckvidd.  

 

Nyckelord: Termisk IR, Synfält, Multispektral, FLIR 
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Trade-off between field of view and range with IR-sensors – Necessity 
or subject to development? 

 
Summary: To have the possibility as an operator to see an electromagnetic spectrum that is 

invisible to the naked eye brings a lot of advantages. Spanning from different automatic target 

seekers to giving the ability to see in total darkness, the benefit to different military uses has 

pushed the development within several of its different areas of uses. There is a difficulty with IR-

sensors and that is the fact that there has to be a trade-off between field of view and it’s 

distance. The purpose with this thesis is to research the reason that makes the manufacturers of 

these sensors to choose between these two parameters. After the research there will be a 

discussion about possible solutions of the problem and their benefit to the two basic abilities 

efficacy and intelligence/information. Two newer techniques will be research with the purpose to 

see whether they can contribute with alternative solutions to the problem. 

 

The research showed that the biggest hindrance was purely physical and connected to the image 

formation, the focal length of the optics. A shorter focal length gave a wide field of view while a 

longer focal length meant a better detection distance. 

 

Keywords: Thermal IR, Field of View, Multispectral, FLIR 
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1 Inledning 
För att vinna konflikter och strider i duellsituationer likväl som i planerade anfall är en 
grundläggande parameter att vara den som tar initiativet, eller som det klassiska uttrycket 
lyder ”ta ett beslut och håll fast vid det”.1 Med dagens nya stridsdelar innebär det en mindre 
sannolikhet att få möjlighet att kunna besvara elden om motståndaren kan leverera sina 
verkansdelar först. Den kombattant som med olika hjälpmedel öppnar eld först nyttjar den 
fördelen.2 Det finns en mängd olika sensorer som används inom krigföringen och de kanske 
vanligaste är de mänskliga sinnena.  Även om de mänskliga sinnena inte skall underskattas så 
krävs det i vissa lägen olika stödsystem för att öka en operatörs förmåga att utnyttja sina 
sinnen. Det finns olika sensorer som ämnar till att samla olika former av data om omvärlden 
för att sedan presentera detta genom ett interface som översätter de olika uppgifterna till ett 
språk som operatören kan. Ett exempel är radar som ofta syftar till att ge oss information om 
det som ligger bortom vår line of sight (LOS) vilket i praktiken ger oss ”ögon” som ser inom en 
annan del av det elektromagnetiska spektrumet än vad människan gör.3 På ett liknande 
koncept byggs idén om IR-sensorer, den levererar en bild av vår omgivning som vi i vanliga 
fall inte kan se med blotta ögat men med hjälp av sensorn och interface så kan operatören 
använda sig av den information som sensorn ger. Bildalstrande infraröda sensorer har 
använts i bland annat sikten monterade på stridsfordon en lång tid och används även som 
målsökare i olika vapensystem (t.ex. IRIS-T).4 Det som behandlas i uppsatsen är sensorer som 
arbetar i områdena mellanvågig IR och långvågig IR, också kallat det termiskt infraröda 
spektrumet. Sensorer som arbetar i det termiskt infraröda spektrumet söker efter emitterad 
infraröd strålning. Det är detta som gör det här till ett intressant område att arbeta med 
inom ramen för en c-uppsats, att undersöka en sensor som är bildalstrande men som är helt 
oberoende av synligt ljus.5 En IR-sensors prestanda bestäms från en mängd olika parametrar 
och dess prestanda i sin tur skapar de rent taktiska förutsättningarna för operatören. Fokus 
för uppsatsen är förhållandet mellan räckvidden (hur långt en sensor kan ”se”) och hur brett 
synfält som sensorn får.6 
 

1.1 Syfte och Problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra svårigheten hos en IR-sensor med att vara tvungen 
att välja mellan ”se långt och smalt” och ”se närmre och brett” och sedan se hur några 
existerande systemen som försökt att lösa denna uppgift fungerar. Resultaten som 
undersökningen visar kommer då också att kopplas ihop med de möjliga lösningarna i en 
diskussion riktat mot de taktiska påverkningarna som lösningarna skulle medföra. Fokus på 
diskussionen kommer att ligga på markbundna plattformar och sensorsystemens eventuella 
bidrag till den militära nyttan. 
 
Bildalstrande IR-sensorer ger en taktisk fördel i och med mörkerkapaciteten samt att om den 
används under dagtid kan det ge operatören en fördel för att denna kan se värmestrålning 
istället för synligt ljus. Det finns dock begränsningar med ett bildalstrande IR-system och ett 

                                                 
1
 Försvarsmakten, Doktrin för Markoperationer, s.37 

2
 Fontenot, Gregory. Degen, E.J. Tohn, David. On Point The United States Army in Operation Iraqi Freedom, s.203 

3
 Artman. Westman. Lärobok i Militärteknik vol.2: Sensorteknik, s.20 

4
 http://www.diehl.com/en/diehl-defence/products/guided-missiles/iris-t-guided-missile-family/iris-t.html 

(hämtad 2012-04-18) 
5
 Wiss, Åke. Kindvall, Göran. FOI orienterar om sensorer, s.36 

6
 Wistrand, Gunnar. Tekniska utvecklingstrender, s.142 

http://www.diehl.com/en/diehl-defence/products/guided-missiles/iris-t-guided-missile-family/iris-t.html
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av dem är att längre räckvidd ger smalare synfält. Det finns taktiska fördelar med att se långt, 
men ju längre vi ser desto mer tunnelseende får sensorn och dess operatör. Detta skapar en 
komplikation kopplat till möjligheten att detektera ett mål tills det att vi kan använda IR-
sensorn till att klassificera eller identifiera målet. Genom att se längre så får operatören 
tillgång till ett smalare synfält vilket i sin tur gör att det tar längre tid att spana i en rymd 
jämfört med om operatören har ett brett synfält då denne kan spana samma rymd på kortare 
tid. Det här problemet har under författarens utbildning (militärteknisk profil på 
officersprogrammet 09-12) nämnts och det var en begränsning som uppmärksammades men 
ingen lämplig lösning på problemet presenterades. Det är därför som den här uppsatsen 
fokuserar på att belysa möjliga tekniska lösningar som finns eller som är under utveckling för 
att undersöka vilka möjligheter det finns för att kunna utnyttja sensorerna optimalt. 
 

1.2 Frågeställning 
Hur skulle en IR-sensor kunna kompletteras eller designas för att både få en bra 
avståndsupplösning och ett brett synfält för att underlätta detektering, klassificering och 
identifiering samt vilket bidrag skulle detta vara för den militära nyttan? 
 

1.3 Avgränsningar 
Begreppet ”sensor” innefattar enbart en apertur, om en anläggning innehåller flera olika 
sensorer (som till exempel en kombinerad dagkamera och termisk kamera) så kommer detta 
att refereras till som en multifunktionssensor.  
 
Avgränsningen inom teorin kommer främst att ligga på det faktum att bara ett urval av de 
grundläggande förmågorna används, nämligen verkan och underrättelse/information. 
Anledningen till att bara använda sig av verkan och underrättelse/information är främst för 
att det passar uppsatsens storlek. Som ett exempel kan tas förmågan ledning, om denna 
skulle användas som ett verktyg så skulle fokus flyttas från den ursprungliga frågeställningen 
till en mycket mer omfattande analys. Alternativt hade det betytt att aspekten ledning hade 
behandlats alltför ytligt och därmed inte tillfört något väsentligt till uppsatsen. 
 
Inom begreppet målfångning så anses igenkänning som alltför nära klassificering för att ge 
något ytterligare till arbetet så därför kommer enbart detektering, klassificering och 
identifiering att användas som begrepp. 
 
Ekonomiska och juridiska aspekter kommer inte att behandlas under detta arbete då det inte 
bedöms att rymmas inom tidsramen för uppsatsen. 
 

1.4 Disposition 
Under kapitel 2 presenteras teorin som uppsatsen stödjer sig mot och ett antal definitioner 
inom den redogörs. IR-teknologin är ett sätt att utnyttja en annan del av det 
elektromagnetiska spektrumet än det synliga och därför kommer de väsentligaste 
naturvetenskapliga grunderna att presenteras. Detta för att tydliggöra vilka faktorer som är 
viktiga och för att klara ut eventuella funderingar om de olika våglängdsområdena som 
innefattas av begreppet termisk infraröd. 
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Kapitel 3 - Metod tar upp den metod som valts för detta arbete och under det kapitlet 
identifieras även olika problemområden för att på så sätt skapa den röda tråden som arbetet 
följer. 
 
Kapitel 4 - Empiri av uppsatsen fokuserar på olika egenskaper hos IR-sensorer och dessa 
undersöks med hänsyn till frågeställningen. Även två nya tekniker undersöktes för att se om 
dessa kunde bidra till en lösning. 
 
Resultaten från undersökningarna diskuterades under kapitel 5 där det även skedde en 
diskussion avseende de taktiska fördelarna med de eventuella lösningarna som 
presenterades under empirin. 
 
Det sista kapitlet behandlar slutsatser från arbetet, det fanns ett visst fokus vid det här läget 
att försöka identifiera olika aspekter som inte tagits med i den här uppsatsen. Detta för att 
kunna ge ett gott underlag för fortsatta undersökningar inom ämnet. 

2 Teori 
Uppsatsen använder sig av de grundläggande förmågorna som den modell att tydliggöra 
kopplingen mellan de tekniska parametrarna och den taktiska nyttan som förbättringar av 
dessa skulle medföra. Nivån på förmågorna fokuserar på den stridstekniska, det kan bli 
kopplingar mot den taktiska också för att tydliggöra en bättre koppling Det är två förmågor 
som är mer intressanta än andra i detta syfte och det är verkan och 
underrättelse/information. Militärteknik handlar om kopplingen mellan taktik – teknik och 
teknik – taktik och det är med hjälp av de två förmågorna som det går att påvisa en sådan 
koppling.7 
 
Kort beskrivs även en annan tankemodell som kommer att nyttjas till viss del, nämligen 
kedjan för målfångning (eng. target acquisition).8 Den används för att påvisa kopplingen 
mellan und/info och verkan som förmågor. 

2.1 Tidigare Forskning 
De första försöken att avbilda IR-strålning skedde 1848 då Sir John Herschel använde ett 
speciellt papper indränkt i alkohol för att på så sätt fånga strålningen. Sedan dess har det 
skett mycket utveckling och olika försök att kunna synliggöra detta för det mänskliga ögat 
osynliga spektrum. 1952 lyckades US Army att fånga termisk strålning på film och 1972 så 
utvecklades den gemensamma modulen som vidare skulle kallas för Forward Looking 
InfraRed (FLIR).9 Den infraröda delen av det elektromagnetiska spektrumet upptäcktes i 
mitten av 1800-talet och har sedan dess fortsatt att studerats för att nyttjas i olika 
sammanhang.10 Forskningen inom ämnet har sträckt sig från värmesökande missiler till 
teknik för att hitta värmepunkter och anomalier i kraftstationer. Tekniken har hela tiden 

                                                 
7
 Artman, Kristian. Westman, Anders. Lärobok i Militärteknik vol.2: Sensorteknik, s.9 

8
 Dudzik, Michael C. The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook Volume 4: Electro-Optical Systems 

Design, Analysis and Testing, s.60 
9
 Campana, Stephen B. The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook Volume 5: Passive Electro-Optical 

Systems, s.108 
10

 Campana, Stephen B. The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook Volume 5: Passive Electro-Optical 
Systems, s.108 
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utvecklats och efter att de stirrande detektorelementen har utvecklats och blivit effektivare 
så är det signalbehandlingen och optiken som får stå för en stor del av 
utvecklingspotentialen.11 Denna uppsats tar upp problemet att det finns en underliggande 
avvägning mellan räckvidd och synfält, att undersöka vad det kan bero på samt huruvida det 
kan förbättras med hjälp av bättre utrustning eller bättre metoder.  

2.2 Naturvetenskapliga Grunder 
Infraröd strålning är elektromagnetisk strålning precis som synligt ljus och på grund av att det 
ligger nära det synliga ljuset i våglängd kan det därför också behandlas på samma sätt som 
synligt ljus, det är dock längre våglängder och detta medför en del tekniska krav som måste 
tas hänsyn till.12 Det synliga spektrumet ligger i våglängdsområdet 0.4-0.7 µm, det är den 
strålningen som det mänskliga ögat kan uppfatta. Det infraröda spektrumet har längre 
våglängder än det synliga ljuset, dessa ligger mellan 0.8-14 µm. Det infraföda spektrumet 
brukar delas in i tre olika områden och dessa är; nära infraröd (NIR) – 0.8-2 µm, mellanvågig 
infraröd (MWIR) – 3-5 µm och långvågig infraröd (LWIR) – 8-12 µm.13 De olika färger som 
ögat kan uppfatta är helt enkelt olika våglängder och är därmed inte applicerbara. För att 
kunna få en bild i det område som ögat kan uppfatta måste infraröda signalerna 
transformeras för att ge en nyanserad bild. Det är därför som en bildalstrande IR-kamera 
utgår från temperaturskillnader, den måste ha en referenstemperatur för att kunna skapa en 
bild.14 
 
Den uppmärksamme har lagt märke till att det finns ett hålrum mellan MWIR och LWIR, 
mellan 5 och 8 µm. Det finns infraröd strålning i det spektrumet men anledningen varför 
detta område utesluts är på grund av atmosfärisk interferens. Atmosfärens sammansättning 
skapar vissa luckor (se Figur 1) i det infraröda spektrumet som stör ut den infraröda 
strålningen och det går således inte att skapa en användbar bild inom den delen av 
spektrumet.15  

                                                 
11

 Wiss, Åke. Kindvall, Göran. FOI orienterar om Nummer 3: Sensorer, s.44 
12

 Campana, Stephen B. The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook Volume 5: Passive Electro-Optical 
Systems, s.112 

13
 Artman, Kristian. Westman, Anders. Lärobok i Militärteknik vol.2: Sensorteknik, s.56 

14
 Wiss, Åke. Kindvall, Göran. FOI orienterar om Nummer 3: Sensorer, s.36 

15
 Artman, Kristian. Westman, Anders. Lärobok i Militärteknik vol.2: Sensorteknik, s.55 
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Figur 1 Graf utvisande transmissionsfönster i atmosfären samt de två termiska våglängdsområdena.

16
 

 

Det finns ett problem med IR-kameror som är kopplat till dess optik. Det är ett fenomen som 
kallas för diffraktion och innebär att vågorna böjs av längs med kanterna på optiken. Det kan 
jämföras med vattenvågor som kommer ut från en liten mynning, dessa ger upphov till stora 
cirklar på utsidan medan en stor mynning ger upphov till en mer riktad vattenström.17 Hur 
detta påverkar ett optiskt system behandlas under kapitel 4.1.3 Optikens Inverkan. 

2.3 De Grundläggande Förmågorna 
Här beskrivs två grundläggande förmågorna såsom de är beskrivna i Doktrin för 
Markoperationer och detta följs även upp med en tydligare definition. Detta för att undvika 
missförstånd med vad som avses med de olika förmågorna. De fyra överblivna förmågorna 
skydd, rörlighet, uthållighet och ledning behandlas även dem för att belysa de orsaker varför 
de inte togs med i arbetet. 

2.3.1 Verkan 
Doktrinen definierar förmågan ”verkan” enligt följande: 

 
”Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera 
motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat 
mål uppnås.”18  

 
Det som är viktigt med förmågan verkan i det här fallet är att den skall ses som slutprodukten 
av det förarbete som en sensor gör. En militär aktion handlar om att uppnå en viss verkan 
och vad verkan är för något bestäms utifrån de givna målen. Ett exempel är att se till en 
spaningsgrupp som levererar underrättelser. Detta kan ses som ett bidrag till förmågan 
underrättelse och information men från spaningsgruppens perspektiv så är 
underrättelseinhämtningen de facto ett bidrag till verkan. I det här arbetet kommer verkan 
att ses som två skilda slutprodukter för att lättare kunna koppla de tekniska aspekterna till 
den militära nyttan. Den första är kopplat till exemplet ovan, nämligen underrättelse. Det är 
när sensorn har uppnått en viss nivå av detektering, klassificering eller identifiering som 

                                                 
16

 Artman. Westman. Lärobok i Militärteknik vol.2: Sensorteknik, s.55 
17

 Wiss, Åke. Kindvall, Göran. FOI orienterar om Nummer 3: Sensorer, s.37 
18

 Försvarsmakten, Doktrin för Markoperationer, s.67 
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verkan är uppnådd (dessa begrepp kommer att behandlas under 2.4 Målfångning). Den 
andra är mer kopplat till ett våldsanvändande där sensorn/sensorerna är kopplade till ett 
eldgivningssystem. Där ses verkan som själva leveransen av verkanseld och ett mått på hur 
bra den fungerar är tiden från upptäckt till leverans. 
 

2.3.2 Underrättelse och Information 
Doktrinen definierar förmågan ”underrättelse/information” enligt följande: 
 

”Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en 
gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att 
eget och överordnat mål uppnås.”19

 

 

Den definitionen som doktrinen ger är koncentrerat mot den gemensamma lägesbilden. Det 
är ett övergripande mål som kan tolkas som för övergripande för att se till enstaka sensorer. I 
det här arbetet används dock denna förmåga som ett medel för att beskriva sensorernas 
möjlighet till att detektera, klassificera och identifiera olika objekt.  

2.3.3 De Resterande Förmågorna och Varför De Inte Berörs 
De resterande förmågorna är ledning, skydd, uthållighet och rörlighet. Förmågornas 
definitioner medger att dessa också skulle kunna användas i arbetet men detta är en 
medveten avgränsning i och med att uppsatsen är så tekniskt inriktad att detta skulle ta bort 
alltför mycket fokus från frågeställningen. Ledning uteslöts för att sensorn i sig bara är en 
liten del för att underlätta ledningen och de anpassningar som kommer att behandlas 
angående sensorn är främst sedda från ett mer stridstekniskt perspektiv. Det är sensorn och 
operatören som står i fokus för det här arbetet när det gäller ledningen. Skydd skulle kunna 
användas i arbetet då ett lager i skyddslöken innefattar nivån där möjligheten att upptäcka 
fienden innan denne upptäcker oss är en form av skydd.20 Denna aspekt täcks upp av 
förmågan verkan då den också behandlar tidsaspekten från upptäckt till verkan. Om 
förmågorna rörlighet och uthållighet skulle appliceras på en IR-sensor på en stridsteknisk 
nivå så skulle det falla in på storlek och transportbarhet (rörlighet) samt driftsäkerhet och 
underhållsmässiga aspekter (uthållighet). Detta kan mycket väl vara intressant om ett visst 
system skall implementeras i exempelvis ett fordonssystem men i det här arbetet kommer 
dessa aspekter inte att beröras. 

2.4 Målfångning 
Den grundläggande förmågan underrättelse och information används som ett övergripande 
begrepp för en sensors förmåga att detektera, klassificera och identifiera objekt.  För att 
kunna genomföra en sådan typ av analys så är det en förutsättning att de olika delarna 
förklaras och definieras på förhand.  De olika ingående begreppen definieras därför här för 
att ge en ensad syn på deras innebörd.21  
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2.4.1 Detektion 
Detektion är i sin enklaste form enbart en uppfattning om att någon eller någonting befinner 
sig i det sökområdet som för tillfället avsöks. Det finns dock två stycken underkategorier till 
detektion, den ena är ren detektion och den andra är diskriminerande detektion. Den rena 
detektionen är en typ av ja- eller nej-fråga där det antingen är ett objekt eller så är det inte 
det. Gränserna för den diskriminerande detektionen liknar de underliggande delarna på 
kedjan av målfångning då den främst används för att bestämma om detekteringen är av 
intresse för observatören.  
 
I arbetet används dock detektion som sin enklaste beskrivning; en uppfattning om det finns 
något i sökområdet eller inte. Den rena detektionen används i samband med detektion 
medan den diskriminerande sammanföll med klassificeringen.  Uttrycket falska detektioner 
innebär att systemet och/eller dess operatör detekterar ett mål/objekt som egentligen är ett 
falskt alarm.22 

2.4.2 Klassificering och Igenkänning 
Dessa två nivåer av target acquisition är mer löst definierade och kan ändras från scenario till 
scenario. Ett exempel är att en klassificering inom ett armé-scenario är diskrimineringen 
mellan ett bandgående och ett hjulgående fordon. Det exemplet av klassificering är det 
riktvärde som använts i det här arbetet när begreppet klassificering har använts.23 

2.4.3 Identifiering 
Identifiering är den mest detaljerade nivån av urskiljning. Det är den här nivån som enskilt 
ställer högst krav på upplösningen hos en sensor. Nivån kan ses som att det är möjligt att 
bestämma vilken typ av stridsfordon som ses (t.ex. en Strf9040 eller en Bmp-3). Men i vissa 
fall så är kraven på identifiering så detaljerade att det går att utröna vilket fordon det är, 
exempelvis med ett ID-nummer eller med ett visst mönster som visar nationell tillhörighet.24 

3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
Undersökningen består enbart av litteraturstudier då frågeställningen är så pass tekniskt 
inriktad och  syftet med uppsatsen är inte att hitta någon absolut sanning utan snarare att 
belysa olika lösningar på en redan känt problem. Den övergripande tanken för hur arbete 
skall gå till är att först identifiera ett antal problemområden som kan tänkas påverka en 
sensor inom ramen för frågeställningen. Dessa områden kommer att formuleras som mindre 
forskningsfrågor för att i sin helhet hjälpa till med att svara på frågeställningen.  
 
Under kapitlet empiri kommer undersökningen att presenteras och där beskrivs de tekniska 
aspekterna för att på sätt belysa deras inverkan på frågeställningen. Under hela 
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undersökningen kommer det även att föras en lättare diskussion om hur olika prestanda hos 
en FLIR-sensor påverkar de olika mindre problemområdena. 
 
Under analys och diskussion så kommer de olika undersökta delarna hos en IR-sensor att 
analyseras mot de grundläggande förmågorna. Därefter kommer de två nyare teknikerna att 
analyseras med hjälp av de grundläggande förmågorna. Den sista delen av analysen kommer 
att försöka identifiera vilka tekniska parametrar som bör vara tongivande för fortsatt 
utveckling av IR-sensorer för att ge dem den bästa möjliga synfält och räckvidd. Slutsatserna 
presenteras i ett eget kapitel tillsammans med förslag på fortsatt forskning. 

3.2 Identifiera Problemområden 
IR-apertur kan delas in i olika konceptuella delar och på så sätt fås en bättre överblick över 
hur de olika delarna påverkar olika aspekter av sensorn. Ett sätt att dela in dessa är att dela 
upp det i fyra olika delar enligt en konceptuell bild av hur en IR-kamera är uppbyggd och 
dessa delar är bildformering, detektering, signalbehandling och bildpresentation.25 Dessa 
områden påverkar slutprodukten och skall tillsammans stödja att svara på frågeställningen. 
 
Det första som skall undersökas är förhållandet mellan synfält och räckvidd. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka möjligheterna till en lösning av problemet att se långt med smalt 
synfält och genom att undersöka hur dessa två parametrar påverkar varandra ges en bättre 
grund att behandla de övriga frågorna.  
 
Det är efter att förhållandet mellan synfält och räckvidd undersökts som arbetet kan 
fortskrida och det som är aktuellt att se till först är signalbehandling och bildpresentation. 
Detta då dessa två områden tillsammans påverkar hur operatören får sin bild av vad sensorn 
ser och i slutändan är det vad operatören ser som är det viktigaste. 
 
Sedan skall undersökningen riktas in mot nyare typ av teknik inom IR-området och det är om 
hur multi- eller hyperspektrala sensorer kan komma att påverka frågeställningen samt om 
automatisk måligenkänning (eng. Automatic Target Recognition) kan bidra till en lösning på 
frågeställningen Dessa två tekniker valdes med hänsyn till deras potential att bidra till den 
militära nyttan och representera alternativa lösningar till att komma runt problemet som 
presenterades i frågeställningen. Dessa kommer att analyseras tillsammans med de tidigare 
undersökta parametrarna under analysen. 

3.3 Analysverktyg 
De grundläggande förmågorna är en modell som används inom Försvarsmakten för att 
analysera hur väl till exempel förband, fiender och system verkar inom olika områden kopplat 
till den militära nyttan.26 Delar av de grundläggande förmågorna kan användas för att ge en 
bild av hur de olika områdena som skall undersökas kommer att påverka den militära 
verksamheten. För att kunna genomföra en analys som är kopplad mot den tekniska 
prestandan kommer även olika begrepp inom målfångning att användas tillsammans med de 
grundläggande förmågorna.27 
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4 Empiri 
En TIR-kamera är en kamera som detekterar infallande emitterad värmestrålning, den är 
således helt passiv i sin sökning. Den termiska strålningen ligger utanför det spektrum som 
kallas för synligt ljus och måste således behandlas för att kunna presenteras på ett bra sätt 
för operatören. Det som sedermera visas för operatören är en bild som visar skillnaderna i 
den emitterade strålningen. Ett annat alternativ är att presentera informationen till en dator 
som sedan räknar ut strålningens placering i rummet för att därefter leverera informationen 
till ett annat system.28 

4.1 Synfält och Räckvidd 
För att kunna fortsätta med arbetet och undersöka relevanta frågor så är det en viktig del att 
undersöka detta förhållande först för att upptäcka eventuella svagheter i de rådande 
frågorna.  

4.1.1 Synfält 
Hur stort ett synfält kan vara är beroende av flera olika faktorer men en är mer påtaglig än 
andra och det är nämligen upplösningen på detektorn. Upplösningen hos detektorn anges i 
antalet pixlar, horisontellt och vertikalt. En stirrande detektor (eng. focal plane array) är en 
platta med uppsättning detektorelement där varje element levererar en avbildad pixel. Det 
synfält som IR-kameran har kan mätas med enheten kvadratgrad (kv.grad). Det är en 
tvådimensionell enhet på grader och fås genom att multiplicera det horisontella gradantalet 
med det vertikala. Detta begrepp används för att synfält är ett tvådimensionellt fenomen. 
Det som inte får glömmas bort är att det område som synfältet täcker varierar med avståndet 
vilket gör att begreppet synfält måste behandlas som ett tredimensionellt begrepp. För att 
bevisa kopplingen mellan en detektors upplösning, synfältets storlek och avstånd används 
följande exempel. En sensor som spanar på avståndet 1000m med synfält som är 1 kv.grad 
med en detektor vars upplösning är 174x174. På det givna avståndet så motsvarar bilden 
(ytan) som sensorn levererar 17,4m x 17,4m. Detta innebär att sensorn har 10 pixlar per 
meter horisontalt och vertikalt vilket ger att varje enskild pixel täcker en yta om 1 
kvadratdecimeter. På det dubbla avståndet så innebär det att sensorn har en upplösning på 1 
pixel på 4 kvadratdecimeter (2*2 dm). Detta visar på att antalet pixlar som fås över det 
observerade objektet är i direkt samband med synfältets storlek, detektorns upplösning och 
avståndet som objektet observeras ifrån. 
 
En punkt i den avsökta rymden får då inte avbildas större än vad ett mosaikelement är.29 Det 
är inget krav att detta måste vara uppfyllt men det uppstår problem om det inte uppfylls och 
det kan lättast förklaras som att bilden som kommer att presenteras för operatören är en typ 
av kompromiss. Det är signalbehandlingsprogrammet som täcker över det glapp som skapas 
och det medför att den presenterade bilden visar en fullständig bild som egentligen är full av 
hål.30 Den maximala storleken för synfältet är därför begränsad av detektorns upplösning. 
 
En återkoppling till bildpresentation belyser ytterligare ett problem med synfält och det är 
svårigheten att presentera en bild med extremt brett synfält. För att kunna presentera en bild 
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som visar ett brett synfält med bra upplösning så skulle det krävas en högupplöst bildskärm 
för att leverera en presentation som gör bilden rättvisa.31 Detta behandlas under kapitel 
4.2.2 Bildpresentation. 

4.1.2 Räckvidd 
Räckvidden hos en IR-sensor är ett mer komplext område än vad synfält är då detta 
innefattas av fler faktorer. För att lättare kunna undersöka mer exakt vad det är som påverkar 
så kommer tre olika delar att behandlas. Den första är optiken, den andra är 
våglängdsområden och den tredje delen är upplösningen hos sensorn. 
 
Tidigare nämndes att infraröd strålning de facto är elektromagnetisk strålning och på grund 
av att våglängden fortfarande är så nära det synliga ljuset så lyder det under samma fysiska 
lagar som synligt ljust. Skillnaden är ändå att det infraröda spektrumet har längre våglängder 
än vad det synliga har vilket förstärker dilemmat med diffraktion.32 Ju mer strålning som 
sensorn kan få till detektorelementet desto känsligare blir den. Detta går att genomföra 
genom att kunna fånga in mycket strålning för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna 
för detektorn. Vanligt glas har noll transmittans för IR-strålning vilket gör att vanliga linser 
inte går att använda, det finns olika material som har en stor transmittans men ett av de 
vanligare ämnena är germanium. Utöver att IR-sensorer måste använda sig av ett speciellt 
material hos linsen så är även formen på linsen av stor vikt då en mer sfäriskt formad lins 
samlar in strålning från en bredare front. 
 
Våglängdsområdet som sensorn arbetar i är väsentlig då elektromagnetisk strålning har olika 
egenskaper beroende på dess våglängd. Längre våglängder är mindre känsliga för störningar 
och har möjlighet till längre räckvidd medan kortare våglängder får genom en större 
störkänslighet en kortare räckvidd.33 Det finns en aspekt som måste behandlas innan någon 
slutsats kan dras av detta och det är att en IR-sensor är passiv och det medför ett antal 
skillnadet mot en aktiv sensor. Det första är att ju kortare våglängderna är desto mer energi 
har de elektromagnetiska vågorna och en konsekvens av detta är att varmare objekt 
emitterar kortare våglängder än vad svalare objekt gör.34 I fallet för värmestrålning så innebär 
det att en kortare våglängd kan upptäckas på längre avstånd än vad längre våglängder kan 
enbart för att det krävs så mycket känsligare utrustning för att kunna upptäcka de 
temperaturskillnader som finns mellan objekt och bakgrund. Denna parameter kallas för 
noise equivalent temperature difference (NETD) och beskriver en sensors krav på lägsta 
temperaturskillnad mellan olika objekt för att kunna urskilja dem från varandra.35 Räckvidden 
påverkas således av våglängden i form av att kortare våglängder är lättare att upptäcka på 
längre avstånd. Tidigare forskning har visat att det långa våglängdsområdet är det bättre att 
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designa sensorer till, med förbehåll om extremt långa räckvidder vill uppnås för då är det 
mellanvågiga bandet att föredra.36   
 
Ett annat begrepp som kopplas till räckvidden är Johnsonkriteriet. Det är baserat på försök 
som USA genomförde med olika operatörer för att bestämma den minsta möjliga 
upplösningen som krävdes över ett specifikt måls minsta dimension för att kunna antingen 
detektera, klassificera eller identifiera målet. Enligt kriteriet så är upplösningen som krävs för 
en stridsvagn 1,5 pixlar för detektion (det finns dock inga halva pixlar så det räknas som att 
det krävs  2 pixlar över målet), 7 för klassificering och 12 för identifiering. Det här är aktuellt 
för räckvidden då antalet pixlar som det finns tillgång till är förbestämt beroende på 
upplösningen hos den detektor som används. Det betyder inte att räckvidden är beroende av 
detta, med en två gångers förstoring hos optiken så fördubblas räckvidden för sensorn. Det 
kan också ses som att två gångers förstoring ger dubbla antalet pixlar över samma dimension 
på samma avstånd som med en gångs förstoring.37 
 

4.1.3 Optikens Inverkan 
Optiken spelar roll för synfältet och det är framförallt kopplat till fenomenet diffraktion. Detta 
nämndes tidigare i uppsatsen men här skall fenomenet kopplas mer mot vad det egentligen 
innebär för synfältet. Det är två olika faktorer som undersöks under det här kapitlet och det 
är först fokallängd och sedan diffraktion. 
 
Det första fenomenet som undersökts är fokallängdens påverkan på synfältets bredd och 
räckvidden. Hos en vanlig kamera innebär en större fokallängd smalare synfält (se Figur 2).  

 
Figur 2 Bilden visar ett förenklat objektiv. Om fokallängden ökar så minskar synfältet.

38
 

 
 

 
Den vänstra delen av bilden är den som motsvarar den observerade rymden och den högra 
delen inklusive linsen motsvarar sensorn. I det här fallet så motsvarar ”image plane” den 
detektor som sensorn använder. Det är vid en fokallängd från linsen som en klar bild kan fås. 
Detta innebär att om fokallängden ökar så kommer vinkeln på bildens vänstra sida att minska 
och det är den vinkeln som motsvarar synfältet. Det är en mycket förenklad bild av hur 
fokallängden och synfältet hör ihop och för att se hur avståndet spelar in så krävs det en 
annan ekvation för att beskriva sambandet.  
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Figur 3 Detta är en generell bild av hur förhållandet mellan längden på fokallängden och avståndet som 

objektet betraktas ifrån 

 
Ekvationen som beskriver sambandet längden objekt-objektiv och fokallängd beskrivs enligt39  

 

 

Vilket ger 

 

 
där f är fokallängden, d0 är avståndet från objektiv till målet, v är detektorns höjd, h är 
detektorns bredd, V är målets höjd och H är målets bredd. Med en given fokallängd så går 
det att räkna ut på vilket avstånd som det går att se hela objektet. Så med samma storlek på 
detektorn och med samma föremål så är sambandet att från ju längre avstånd som föremålet 
betraktas ifrån desto längre fokallängd krävs för att matcha bilden med detektorns storlek. 
 
Enligt figur 2 så framgår det att längre fokallängd innebär ett mindre synfält och i figur 3 och 
ekvation (1) så framgår det att större avstånd innebär längre fokallängd. Det går därför inte 
att få högt värde på både synfält och räckvidd utan sambandet där emellan innebär att det 
blir en avvägning mellan de två parametrarna.40 
 
Den andra delen som undersöktes inom området optik är Rayleighkriteriet. Detta är ett 
kriterium som visar på den minsta vinkelupplösning som måste finnas för att två objekt skall 
vara urskiljbara när ljuset passerar genom en spalt eller en lins. Formeln ser ut som 
följande:41 
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där θ är minsta vinkel i radianer som två föremål måste vara skilda från varandra för att vara 
urskiljningsbara. D är diametern på linsen i meter och  är våglängden i meter på ljuset som 
passerar linsen. Denna kan skrivas enligt följande:42 

 

 

 
där r är radien i meter på det avbildade objektet och f är fokallängden i meter. Vad som kan 
ses utifrån det här är att ju längre fokallängd som används desto större blir radien på den 
avbildade punkten. Med andra ord så ökar effekten av diffraktion ju längre fokallängd som 
används. Detta i sig är inte det som är gränssättande vid avvägningen mellan synfält och 
räckvidd utan snarare det som bestämmer optikens storlek om långa räckvidder med hög 
upplösning är det som skall uppnås med sensorn. 

4.1.4 Sambandet Mellan Synfält och Räckvidd 
Så hur påverkar synfältet räckvidden och vice versa? De gemensamma nämnarna är 
upplösningen hos detektorn, optikens förmåga att fånga strålningen och möjligheten att 
presentera detta för operatören. Upplösningen hos detektorn ger en övre gräns för synfält 
(kopplat till att en punkt i rymden inte får vara större än en pixel) en hög upplösning ger 
samtidigt de förutsättningar som krävs för att leverera en högupplöst bild på långa 
räckvidder.43 Det måste ske en avvägning mellan synfält och räckvidd men det beror inte på 
hur högupplöst detektorn är. Även om detta ger en övre gräns för synfältet och en bortre 
gräns för räckvidd så tvingar denna parameter inte designern av sensorn till att välja antingen 
brett synfält eller lång räckvidd. Optikens inverkan på parametrarna är det som är avgörande 
för den rent fysikaliska begränsningen som skapar tvånget att välja mellan antingen brett 
synfält eller lång räckvidd. Det är fokallängden som inom optiken sätter begränsningar i 
avvägningen som diskuteras i den här uppsatsen.44 Detta betyder att det finns rent fysikaliska 
begränsningar som måste arbetas runt för att kunna uppnå båda två samtidigt. Ett alternativ 
till att uppnå detta är att använda fler sensorer, att ha en sensor för räckvidd och en för brett 
synfält och låta dessa sitta tillsammans och bilda en form av multifunktionssensor. För att 
kunna hitta någonting som kan bidra till en lösning till frågeställningen så fortsatte 
undersökningen genom att gå in på två andra delar, signalbehandling och bildpresentation. 
Detta för att kunna undersöka om det skulle vara möjligt att presentera en en bild med de 
egenskaperna som skulle fås genom brett synfält och lång räckvidd. 

4.2 Signalbehandling och Bildpresentation 

4.2.1 Signalbehandling 
Signalbehandlingen blir allt viktigare då IR-kamerorna börjar bli begränsade av rent 
naturvetenskapliga orsaker och att bättre ta vara på den information som kan samlas in är ett 
naturligt sätt att effektivisera sensorn. Själva signalbehandlingen går ut på att sensorn 
förstärker signalen för att med hjälp av det kunna leverera en signal som sidoordnade mjuk- 
och hårdvaror kan arbeta med och till sist skapa en bild som kan presenteras för operatören. 
Exempel på sidoordnade funktioner kan vara målsökar-algoritmer eller information från en 
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annan sensor (för att kunna presentera en kombinerad bild).45 Det sistnämnda brukar 
hänvisas till begreppet fusion, att sammanfoga två olika bilder till en enda som presenteras 
för operatören. Försök med detta har genomförts på bland annat soldatnivå med en 
kombinerad hjälmburen bildförstärkare och långvågig IR-kamera46 
 
Signalbehandlingsprogram kan fungera på olika sätt men den princip som undersökts under 
det här arbetet är hur programmet letar efter objekt som har en låg kontrast gentemot dess 
omgivning. Inom militär verksamhet så ämnar både fienden och egna styrkor att minimera 
sin signatur och det är detsamma som att säga att de försöker att minska sin kontrast mot 
bakgrunden. Vanligtvis så tar en IR-kamera sitt fokus mitt i bilden som den för tillfället tittar 
på och ifrån detta så skapar den sin referens. 
 
Ett exempel på ett signalbehandlingsprogram som finns och används idag är Digital Detail 
Enahncement (DDE) som är utvecklat av FLIR systems. Det jobbar med ovan nämnd princip 
med ett undantag, programmet flyttar fokuspunkten inom den för tillfället presenterade 
bilden. På så sätt så kan operatören titta på samma bild utan att behöva flytta på kameran 
och ändå fånga upp mål ned låg kontrast. Möjligheterna till detektion ökar i och med detta 
och det går att upptäcka mål som är signaturanpassade som tidigare inte skulle kunna gått 
att upptäcka.47  

4.2.2 Bildpresentation 
Bildpresentationen av en IR-bild är oftast löst med hjälp av en bildskärm och formen och 
storleken på skärmen kan anpassas till vart den skall sitta.48 Exempelvis om IR-kameran sitter 
på ett soldatburet vapen så kommer bilden att visas på en mycket liten skärm då 
operatören/skytten kommer att ha sitt öga mycket nära skärmen.  Vad som är intressant 
inom området bildpresentation är ifall problemet mellan avvägningen synfält och räckvidd 
går att jobba runt. Hur skall en bred bild med lång räckvidd presenteras för operatören för att 
denne skall kunna utnyttja de fördelar som detta skulle innebära? 
 
Det finns soldatburna Night Vision Device-system (NVD) som är under utveckling och kallas 
för Panoramic Night Vision Goggles (PNVG). Det är en vanlig bildförstärkare som är 
hjälmmonterad men som istället för att vara binokular (två objektiv) så har den fyra objektiv 
på rad där de två i mitten skapar det ursprungliga synfältet medan de två på sidorna skapar 
ett bredare synfält åt sidorna. Detta skapar ett mycket brett synfält tillsammans men med en 
bibehållen skärpa och räckvidd för att det är fyra åtskilda objektiv.49 Att nyttja denna 
principen (flera sensorer som hjälps åt) kan vara en alternativ metod för att få termiska IR-
sikten att ha möjligheten att få ett vidvinkelseende men utan försämringen i räckvidd och 
upplösning. Det finns en del problem med detta dock och det är framförallt två stycken 
markanta hinder. Det första är att det skulle bli mycket dyrare och det andra är att det skulle 
krävas flera linser och flera detektorer. Det sista argumentet bygger på den tidigare 
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identifierade begränsningen av synfältet där en del av den avsökta rymden inte får avbildas 
som större än en pixel (detektorelement).50 

4.3 Ny Teknik inom IR-arenan 
IR-sensorer utvecklas ständigt och syftet med att ta med två nyare tekniker är att se om en 
alternativ lösning till den vanliga FLIR-kameran går att finna. Detta kapitel kallas för ny teknik 
men dessa två områden har det forskats om tidigare och anledningen att kalla det för ny 
teknik är för att det inte har börjat att användas i så stor utsträckning än. 

4.3.1 Multi- och Hyperspektrala Sensorer 
Multi- och hyperspektrala sensorer är sensorer som jobbar i smala våglängdsområden och 
gränsen mellan ett multispektralt och ett hyperspektralt brukar dras vid 100 
våglängdsområden. Är det färre än 100 så är det multispektral och är det fler än 100 så kallas 
de för hyperspektral.51 Anledningen till varför denna typ av teknik undersöks är kopplat till 
något som kallas för spektral upplösning och även spektral signatur. Med spektral upplösning 
menas vilket/vilka våglängdsområden som en IR-kamera kan detektera.52 Spektral signatur är 
kopplat till detta men förstås lättast om naturvetenskapliga grunder erinras. Termisk infraröd 
strålning är emitterad strålning och den emitterade längden på strålningen är ett resultat av 
värmen, ju varmare föremålet är desto kortare våglängder emitterar det och ju svalare desto 
längre våglängder. Ett objekt är sällan jämnvarmt över hela ytan utan har varma punkter och 
områden som sticker ut och det är dessa områden som enklare målsökare söker sig till.53 
Dessa varma områden sticker ut så pass mycket för att sensorn tittar i ett brett spektrum, en 
IR-sensor fungerar på det sättet att den presenterar skillnader i detekterad strålning och 
detta gör att ett mycket varmt område tar ut de svalare. Genom att sensorn spanar i flera och 
smala spektrala områden så skapas en bild av ett objekt som inte enbart innefattar den 
varmaste punkten utan tar med utmärkande delar inom andra spektralband. På det sättet så 
får ett specifikt objekt en spektral signatur.54 
 
Genom att ge objekt en spektral signatur så skapas en ytterligare dimension som måste 
signaturanpassas. Detta är som princip inget nytt, ett av skyddslökens lager innehåller en del 
som kallas för signaturreducerande åtgärder.55 Det som blir nytt för just multi- och 
hyperspektrala IR-sensorer är att de får en mycket högre upplösning inom det infraröda 
spektrumet genom att ha tillgång till flera spektrala band.56  

4.3.2 Automatisk Måligenkänning 
Automatisk måligenkänning är en typ av system som är tänkt att vara helt autonomt och på 
så sätt kunna gå igenom hela kedjan från detektion till identifiering och därefter kunna 
behandla informationen och eventuellt styra in ett vapensystem.57 Anledningen till varför 
denna typ av system undersöks är för att den kan vara en alternativ lösning till 
frågeställningen. Genom att komplettera en IR-sensor med ett automatisk 
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måligenkänningssystem så är tanken att detta skulle minska behovet av att ha tillgång till ett 
brett synfält. 
 
Detta system jobbar med avancerade algoritmer för att kunna arbeta sig nedåt i en 
motsvarande form av target acquisition, där den går igenom stegen för att till sist kunna 
bestämma om det är en fiende eller inte och därefter verka mot objektet. Den här typen av 
system är inget exklusivt för IR-arenan utan är mer ett allmänt koncept som fungerar med 
olika sensorer och olika verkansdelar. Ett system som nyttjar sig av ett liknande koncept är 
Goalkeeper. Det är en fartygsmonterad 30mm automatkanon som är kopplat till en radar 
som är designad att upptäcka inkommande robotar och inom loppet av ett par sekunder 
kunna verka som motmedel mot roboten.58 Det systemet använder sig av en radar som 
sensor och dess mål är lättare att utskilja (lättare på så sätt att ett oidentifierat eko från 
något som flyger i överljudshastighet rakt mot fartyget snabbt kan antas vara en robot) vilket 
gör att det är lättare att låta programvara göra urskiljningen. När det kommer till automatisk 
måligenkänning med hjälp av IR-sensorer så ställer det högre krav på sensorn och 
programvaran. Detta då omgivningen i en avsökt rymd inom det infraröda spektrumet 
innehåller så mycket mer bakgrundsbrus som målet kan gömma sig i.59 Detta innebär också 
en större risk för falskalarm, att programvaran detekterar föremål som egentligen var ett 
vanligt objekt (till exempel ett plåtskjul som uppvärmt av solen liknar ett fordon) men som i 
det spektrumet såg ut som det eftersökta målet.  

5 Analys och Diskussion 
Vilka parametrar är de viktigaste när det kommer till en IR-sensor kopplat till den militära 
nyttan? De olika delarna som har undersökts inom empirin är bildformering, detektering, 
signalbehandling och bildpresentation. Dessa kommer inte att analyseras som enskilda 
parametrar utan kommer att sättas in i sin helhet som om de vore en del av en FLIR-sensor. 
Dock så kommer de olika ingående delarna som undersökts under empirin att diskuteras 
men med en infallsvinkel på deras bidrag till hur sensorn fungerar. Tonvikten under denna 
analys kommer att ligga på att se de eventuella bidragen till den militära nyttan som kan 
uppnås genom en förbättring inom de olika delarna. De två nya teknikerna kommer också att 
analyseras i syfte att undersöka en annan infallsvinkel som kan bidra till att lösa 
frågeställningen. 

5.1 Verkan 
För att kunna leverera verkan måste målet först upptäckas, klassificeras och identifieras. För 
att nå detta krävs bland annat ett snabbt system, det vill säga ett system som har möjlighet 
att genomföra en tillräckligt bra target acquistion på så kort tid som möjligt. Detta innebär i 
sin tur att om systemet i sig innefattar en operatör är måttet på snabbhet hur lång tid det tar 
för sensorn att presentera en bild som operatören kan använda sig av.  
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5.1.1 De Olika Parametrarna 
Större synfält med en lång räckvidd är något som skulle kunna ge en mycket elementär 
militär fördel, nämligen att öka chanserna att upptäcka motståndaren innan motståndaren 
har upptäckt dig. En infraröd sensor är oftast en avvägning mellan olika prestanda för att 
uppnå så hög effekt som möjligt för den givna uppgiften. Om sensorn har en tydligt 
definierad uppgift där fokus enbart ligger på till exempel räckvidd, upplösning och att den 
skall identifiera svala mål så är det mycket lättare att designa det systemet, framförallt om 
det är ett fast montera markssystem. Till skillnad från när det gäller infraröda sikten till 
stridsfordon där omvärldsuppfattning är minst lika viktig som möjligheten att kunna få bra 
räckvidd med hög upplösning. I det senare exemplet så innebär avvägningen att systemet 
inte blir suboptimerat åt något håll utan en kompromiss mellan de två sökta effekterna (brett 
synfält och lång räckvidd). Genom att skapa en kombination av två eller flera sensorer som 
tillsammans har båda egenskaperna så har operatören fått ett stort taktiskt överläge i form 
av att ha ett väderokänsligt och ljusoberoende system som presenterar högupplösta bilder 
med ett bibehållet brett synfält. 
 
En snabb återkoppling till empirin visar på att vägen till ett sådant system är brokig och 
kantad med många hinder. Vad är det som egentligen behövs utvecklas och vad är det med 
just den utvecklingen som bidrar till den grundläggande förmågan verkan? Det första och 
mest tongivande för avvägningen mellan synfält och räckvidd var fokallängden, det skapade 
en rent fysikalisk begränsning genom att ökad fokallängd ger högre upplösning och smalare 
synfält. Det går att använda sig av samma objektiv och med hjälp av att leda om strålningen 
på dess väg till detektorn så kan fokallängden ändras men detta innebär att operatören 
måste välja mellan antingen brett synfält eller lång räckvidd och då är resonemanget tillbaka 
på ursprungsfrågan. Rent praktiskt så innebär detta att det inte går att använda samma 
linssystem om båda parametrarna skall vara uppfyllda vid samma tidpunkt. Om två olika 
linssystem används så skulle det gå att få två olika bilder samtidigt men då måste det även 
finnas en detektor som hanterar den andra bildformeringen. Det finns inget som tyder på att 
detta skulle vara praktiskt ogenomförbart men det skulle uppstå komplikationer kopplat till 
de efterföljande delarna inom skissen, signalbehandling och bildpresentation. För det ligger 
under signalbehandlingen att genomföra sammanfogningen av signalerna och detta är inget 
som inte har gjorts förut (se exemplet under kap 4.2.1). Det riktiga problemet uppstår 
snarare vid bildpresentationen, hur skall en sådan bild presenteras som representerar ett 
brett synfält och hög upplösning? En tänkbar lösning på detta skulle vara att även inuti 
stridsfordon ha en hjälmburen display som är kopplad till det infraröda siktet där siktet följer 
efter den riktningen som operatören vrider huvudet åt. Denna metod används idag redan av 
stridsflyg som har en kombinerad FLIR och IRST-kamera som vrider sig åt det håller som 
piloten ser åt.60  
 
Om en operatör skulle ha den här möjligheten, att ha en god omvärldsuppfattning 
tillsammans med en hög upplösning så skulle operatören kunna ha fullt fokus på att söka av 
den avsökta rymden efter mål. Det skulle i praktiken innebära en stor fördel för förmågan 
verkan då tiden mellan detektion av ett mål till identifiering av målet är minimerad med en 
operatör som slipper sitta och manuellt byta mellan olika breda synfält. 
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5.1.2 Ny Teknik 
Den spektrala signaturen hos ett objekt är en mycket intressant del under just verkan. 
Genom att kartlägga olika objekts signaturer och samla dessa i bibliotek skulle detta kunna 
bidra till ett ökat klassificeringsavstånd. Likväl så skulle en väl kartlagd spektral signatur hos 
olika objekt (till exempel fientliga fordon) bidra till en minskad risk för vådabekämpning av 
egna trupper. En operatör som litar på sin utrustning och som vet att egna trupper är lätt att 
skilja från fiendens trupper är en operatör som har en snabbare reaktionstid än den som står 
utan denna tillit. Ett exempel på när ett multi- eller hyperspektralt system skulle komma till 
stor nytta genom att hjälpa reaktionstiden är i duellsituationer där det är viktigt att vara 
snabbast.  
 
Med automatisk måligenkänning så minskar tiden från detektering till bekämpning ner till ett 
minimum och detta med tanke på att kedjan behandlas av ett autonomt system där mänsklig 
inblandning kan hållas minimal. Det som krävs från operatören är att denne godkänner det 
mål som systemet har upptäckt.61  
 
Så vilka för- och nackdelar är det med dessa två tekniker kopplat till det problem som legat 
som grund för uppsatsen med hänsyn till förmågan verkan? Ett system som har möjlighet till 
en hög spektral upplösning tillsammans med ett målbibliotek som är kopplat till automatisk 
måligenkänning, denna kombination låter som ett vinnande koncept. Det är ett system som 
har möjlighet att se i många olika väder och ljusförhållanden och därmed också kan verka 
därefter. Det finns dock en del nackdelar med den här idén och de är kopplade mot den 
svårtolkade bild som en IR-sensor levererar. En högupplöst sensor (både spatialt och 
spektralt) ger en mer detaljerad bild och samtidigt mycket bakgrundsklotter. Detta ökar 
risken för falskalarm och ställer således höga krav på den automatiska måligenkänningen. Det 
som kan vara en ännu större risk med ett sådant här system är risken att den automatiska 
måligenkänningen identifierar ett av de egna fordonen som mål eller ett av fiendens fordon 
som egen trupp. Det sistnämnda är en av anledningarna till varför människan fortfarande 
spelar en central roll i den process som pågår från detektering till bekämpning. Den här 
kombinationen skulle däremot delvis kunna vara ett alternativ till att ha ett brett synfält och 
lång räckvidd då det i det här fallet är ett nästintill autonomt system som söker av 
omgivningen. Genom detta så reducerar den behovet av att ha ett brett synfält. 

5.2 Underrättelse och Information 
I kapitlet teori så definierades ett antal steg inom begreppet target acquisiton för att lättare 
kunna analysera och diskutera de parametrar som berör den grundläggande förmågan 
underrättelse och information.  

5.2.1 De Olika Parametrarna 
Under empirin så identifierades fokallängden som den gränssättande faktorn för att rent 
fysikaliskt kunna bibehålla ett brett synfält och lång räckvidd. I nutida system så har detta 
lösts genom att på olika sätt förlänga/förkorta fokallängden (genom till exempel olika spegel 
och linssystem som förlänger fokallängden). Om Johnssonkriteriet tas i beaktning så handlar 
en sensors förmåga att detektera, klassificera och identifiera ett mål enbart om hur många 
pixlar som krävs över målet. Det som direkt påverkar möjligheten till en god upplösning är 
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bildformeringen och detektorn. Så genom att designa en IR-sensor så att den har en 
högupplöst detektor med kraftfullt objektiv så är det automatiskt lättare att upptäcka ett 
mål? Det är lättare att upptäcka ett mål om upplösningen är hög kontra målets kontur 
(många pixlar över målet) och det är de facto lättare att uppnå detta på långa avstånd med 
ett smalare synfält. Vad som glöms bort med det resonemanget är att för att detta skall 
fungera så krävs det att operatören vet vart någonstans denne skall styra in sensorn. Om 
operatören har möjlighet att få en invisning från ett annat system så blir behovet av ett brett 
synfält mindre. Frånvaron av ett sådant stödsystem skulle dock innebära ett bibehållet behov 
av att ha möjligheten till att kunna söka av stora ytor runt sin egen position. Johnssonkriteriet 
bör således användas med försiktighet det bygger på att sensorn ”vet” vart den skall titta.  
 
Men genom att skapa en sensor som har möjligheten att se brett och med hög upplösning så 
har problemet minimerats då operatören har möjlighet att se en stor avspanad yta utan att 
ge avkall på möjligheten till detektion, klassificering eller identifiering. De militära fördelarna 
skulle således bli stora om det rent designmässigt skulle gå att konstruera en sådan typ av 
sensor. 

5.2.2 Ny Teknik 
Genom att ha tillgång till flera smala spektralband så skulle det kunna bidra till att det krävs 
färre pixlar över målet för att få samma förmåga att klassificera och identifiera ett mål. Det 
krävs fortfarande ett visst antal pixlar för att kunna få en bild av målet men att nyttja flera 
smala våglängdsområden skapar en möjlighet att känna igen unika signaturer för unika mål. 
Ett exempel på hur automatisk måligenkänning kan bidra till förmågan underrättelse och 
information är att se det som ett övervakningssystem som kartlägger det den ser och sparar 
detta i en databas. På det här sättet kan olika mål få en tydligare spektral bild och på så sätt 
bli lättare att klassificera och identifiera. Om detta skulle fungera under förflyttning så skulle 
det kunna innebära en möjlighet för operatörer att få en bild av deras framryckningsväg som 
skulle kunna sparas. För den militära chefen eller operatören skulle detta ge en fördel om 
något skulle hända på den framryckningsvägen i ett senare skede.  
 
De rent taktiska fördelarna med ett sådant system är att det skulle krävas en liten 
inblandning av en operatör. Det hänger dock på hur tillförlitligt systemet går att göra, ju 
tillförlitligare desto mindre mänsklig inblandning. De fördelarna med ett system som verkar 
till stora delar av sig självt är att operatören får en sensor som söker ett stort område och 
operatören då kan fokusera på det område som denne spanar på med sin kamera.  
 
Att ha tillgång till dessa två tekniker skulle bidra till att minska behovet av att ha en IR-
kamera som kan se långt och brett. Dessa tekniker är fortfarande under utveckling men med 
tanke på att de presenterar alternativa lösningar som inte är begränsade på samma sätt av 
de fysikaliska hindren som en FLIR-sensor så är det värt att följa utvecklingen.  

6 Resultat och Slutsatser 

6.1 Slutsatser och Återkoppling till Frågeställning  
En enskild IR-sensor har inte möjlighet att ha lång räckvidd och brett synfält och det är en 
fysikalisk parameter som sätter stopp för detta nämligen fokallängden. Detta gör att en IR-
sensor inte kan designas för att klara detta men det finns en möjlighet att komplettera 
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sensorn med andra sensorer för att kringgå det hindret. För att underlätta detektering, 
klassificering och identifiering behöver sensorn ha möjlighet att ha fler pixlar över målet 
vilket ställer krav på upplösningen. Att komplettera en sensor med ett system som 
automatiskt söker av ett område kan ge den militära nyttan som skulle fås av att kunna se 
brett och långt. Frågan blir snarare om det är värt de resurser det skulle kosta kontra de 
positiva effekterna med den nyvunna förmågan. Med tanke på att IR-sensorer börjar bli så 
utvecklade att det är just fysiken som sätter gränserna bör säga något om att det kommer att 
krävas fler innovativa lösningar för att driva utvecklingen framåt. För de signaturdämpande 
åtgärderna och deras utveckling går ständigt framåt och för att IR-sensorn som koncept skall 
bibehålla sin nytta inom den militära arenan så måste de fortsätta att utvecklas.  
 
Om två eller flera IR-sensorer kan kombineras och på så sätt få förmågan att se brett och 
långt så uppstår det nya svårigheter i form av bildpresentation för operatören. Dessa 
svårigheter är något som nya tekniker till viss del kan lösa genom att presentera mer 
innovativa lösningar som till exempel med hjälp av att ett automatiskt 
måligenkänningssystem motsvarar det breda synfältet. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Inom området för multi- och hyperspektrala sensorer så pågår det forskning och försök och 
det är ett ämne som blir mer aktuellt nu då det utnyttjar ett än så länge nytt område inom 
IR-tekniken. Vad som skulle hjälpa den här frågeställningen framåt är framförallt två 
områden. 
 
Det första området är inom den rent tekniska sidan och skulle vara mycket större än det här 
arbetet för att inte bara kunna genomföra en litteraturstudie utan även ha möjlighet till 
försök med olika tekniker. Fokus skulle då ligga på de rent praktiska implikationerna med att 
skapa själva sensorn så att denne har möjlighet att skapa två bilder samtidigt (en för ett brett 
synfält och en för ett smalt). 
 
Det andra området är angående vilka för- och nackdelar det skulle finnas med att eventuellt 
ersätta ett brett synfält med ett autonomt system som har automatisk måligenkänning och 
med hjälp av detta styra in operatören. Framföralt undersöka hur väl utvecklad tekniken är 
med fokus på om det skulle vara möjligt att göra på ett rörligt system som klarar av en mer 
varierande mängd bakgrundsklotter. 
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