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Sverige är för tillfället operativa med Helikopter 16 - Black Hawk i Afghanistan. Uppgiften som löses i 
Afghanistan är främre och taktisk sjuktransport (MEDEVAC). 

Detta arbete handlar om hur befintliga VMS-system i helikoptrar kan kompletteras i syfte att möta ett 
föreliggande  prickskyttehot  vid  lösande  av främre  MEDEVAC i  ett  insatsområde  som miljömässigt 
liknar Afghanistan. I arbetet analyseras möjliga tekniker utifrån aspekter från ett konstruerat scenario där 
helikopterbesättningarnas uppgift, insatsmiljö samt hotbild beskrivs.

Resultatet visar på att MEDEVAC-helikoptrar kan utrustas med sensor-gimbaler där olika sensorer kan 
kombineras,  vilket  möjliggör  spaning  i  360°.  Detta  bidrar  till  den  militära  nyttan  då 
helikopterpersonalens  lösande  av  uppgift  effektiviseras,  chansen  till  överlevnad  ökar  samtidigt  som 
personal och patienter kan känna sig tryggare.
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Sniper-detection from helicopters

- electro-optical sensors in Electronic Warfare Systems

Abstract:

Currently, Sweden has operative Black Hawk helicopters in Afghanistan. The tasks they are solving in 
Afghanistan are forward and tactical Medical Evacuation (MEDEVAC).

This work is about how existing Electronic Warfare Systems in helicopters can be supplemented in 
order  to  face  a  present  sniper-threat  during  forward  MEDEVAC  in  a  conflict  area  which 
environmentally reminds of Afghanistan. In this work, a few possible techniques will be analyzed. This 
analyze will be based on aspects from a constructed scenario where the task to be solved, the conflict 
area, and the known threat is described.

The result shows that MEDEVAC-helicopters can be equipped with operator-controlled sensor-gimbals 
where different electro-optical sensors can be combined. Gimbals allow reconnaissance in 360°. This 
contributes to the military utility since the main task can be solved by the helicopter personnel more 
effectively.  Also,  the probability of survival  will  probably increase and the personnel and wounded 
soldiers might feel more secure than before.

Keywords:  Electro-optical  sensors,  quantum  detector,  emitted  radiation,  muzzle  flash,  optical 
reconnaissance, optical reflection, gimbal.
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Förkortningar
- BOSS – The battlefield Optical Surveillance System
- CCD – Charge coupled device
- CMT – Cadmium Mercury Telluride 
- EWSP – Electronic Warfare Self-Protection
- FLIR – Forward Looking Infrared
- GaAs – Gallium-Arsenid
- GaAlAs – Gallium-Alluminium-Arsenid
- IMINT – Image intelligence
- InSb – Indiumantimonid
- IR – Infraröd
- LWIR – Long Wave Infrared
- MEDEVAC – Medical Evacuation
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- SWIR – Short Wave Infrared
- SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
- TIR – Thermal Infrared
- UV – Ultraviolett
- VIS – Visible Spectrum
- VMS – Varnings- och Motmedelssystem

Begrepp
- 9-liner – Rapportmall för tillkallande av MEDEVAC
- Akustisk sensor – Sensor som använder mikrofoner för detektion
- Brown-out – Moln med sandpartiklar som förstör sikten för piloter
- Detektormatris – Rektangulär platta med detektorer på
- Detekteras – Upptäcka/urskilja mål från bakgrunden
- Divergens – Spridning
- Elektromagnetisk strålning – Energi som sänds ut av objekt
- Elektrooptisk sensor – Sensor som känner av emitterad strålning via optik
- Emitterar – Alstrar/sänder ut värme
- Falsklarm – Icke relevanta objekt som detekteras som mål
- Forward MEDEVAC – Främre sjukvårdsevakuering
- Gimbal – Globformad sensorkonfiguration
- Icke-kombattant – Ej stridande
- Klassificera – Urskilja vilken kategori ett mål tillhör
- Kvantdetektor – Kyld detektor
- Ljusdiffraktion – Brytning av ljuset i atmosfären
- Retroreflex – Ljusreflektion mot optik
- Signal-brus-förhållandet – Tydligheten mellan mål från bakgrund för en sensor
- Termisk detektor/Bolometer – Icke kyld detektor
- Signaturdämpande Ghilliesuit – Kläder som reducerar emitterad strålning
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1 Inledning
Två MEDEVAC-helikoptrar får uppgiften att hämta två skadade soldater tillhörande en 
skyttepluton som har hamnat i strid i ett hett område i Afghanistan. Besättningarna blir 
informerade om att ett prickskyttehot råder i området där de två soldaterna befinner sig. 
Piloterna anhåller om att få en landningsplats i ett bakre läge om den möjligheten finns. Men 
skytteplutonen ger ett nekande svar på grund av att den bakomliggande terrängen sätter stopp 
för den möjligheten. 

När helikoptrarna närmar sig platsen inser piloterna att det inte finns något lämpligt alternativ 
till att landa intill skytteplutonens position. Läget på platsen är nu lugnare än när de fick 
larmet om skadorna och plutonen är inte under beskjutning, därför tar piloterna i ena 
helikoptern beslut om att landa intill plutonen samtidigt som den andra helikoptern cirkulerar 
och övervakar området från luften. Dock har plutonen tagit skydd för att undvika att blotta sig 
för de insurgenter som fortfarande utgör ett prickskyttehot.

1.1 Problemformulering
När helikoptern går ner för att landa vid skadeplatsen blir den och personalen ett stillastående 
mål.  För  att  ilasta  skadade  i  helikoptern  är  dörrarna  till  lastutrymmet  öppna  samt  att 
sjukvårdspersonalen kan behöva lämna helikoptern för att möta upp de skadade. Sjukvårdarna 
har varsitt eldhandvapen i syfte att kunna agera i självförsvar, men huvuduppgiften är att ta 
hand om de som har skadat sig. I grund och botten ska all sjukvårdspersonal med tillhörande 
fordon som är  försedda  med  röda  kors  betraktas  som icke-kombattanter  och  korset  skall 
fungeras  som  ett  symboliskt  skydd.  Detta  fungerar  i  regel  i  reguljära  krig,  de 
konfliktområdena som är aktuella idag bjuder på irreguljära motståndare som använder det 
röda  korset  som  en  riktpunkt  snarare  än  att  ta  hänsyn  till  dess  ursprungliga  status  och 
symbolik. På grund av detta används i exempelvis Helikopter 161 två kulspruteskyttar som 
skydd mot hot, en på varje långsida av helikoptern. Värt att nämna är att helikoptern inte får 
bära röda kors samtidigt som den har beväpning, därmed försvinner icke-kombattantstatusen 
som det röda korset bär med sig. Skyddet av personalen samt helikoptern och letandet efter 
fientliga skyttar i terrängen landar därför på dessa kulspruteskyttar.

Vad gäller flygande system är det möjligt att skydda livsviktiga icke-redundanta system och 
personal med ballistiskt skydd av lätta och höghållfasta material. Det är dock inte möjligt att 
täcka upp hela system med ballistiskt skydd, just på grund av att vikten är en väldigt känslig 
parameter  för  flygande  system.2 En  typ  av  teknik  som används som komplement  till  det 
ballistiska skyddet  är  Varnings- och Motmedelssystem (VMS). VMS är främst  till  för att 
upptäcka  och  motverka  inflygande  robotar  och  raketer  med  hög  hastighet,  medan  det 
ballistiska skyddet är tänkt mot finkalibrig eld.

Finns det någon möjlighet att komplettera dagens VMS i helikopter med sensorer som kan 
upptäcka finkalibrig eld och krypskyttar? En del av problemet är att få många sensorer att 
fungera telekonfliktfritt med varandra.3

1 FMV, Fakta om Hkp 16
2 Andersson, Kurt (m.fl). Lärobok i Militärteknik, vol.4: Verkan och Skydd. Stockholm: Försvarshögskolan 2009. 
s.253
3 Berglund, Lars (m.fl.) Förstudie VMS Helikopter. Linköping: FOI 2002. s.24
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet  med  undersökningen  är  att  komma  med  förslag  på  hur  konfigurationen  av  VMS 
helikopter kan kompletteras i syfte att göra systemet mer effektivt. Syftet med att göra VMS 
mer effektivt är att öka chansen till överlevnad för helikoptern och personalen vid lösande av 
forward MEDEVAC kopplat till ett i empirin beskrivet scenario. Med andra ord handlar det 
om att bidra till den militära nyttan.
Detta  utförs  genom att  undersöka vilka typer  av tekniker  som kan detektera  prickskyttar. 
Teknikerna  undersöks  i  syfte  att  ge  läsaren  en  förståelse  för  hur  sensorer  som använder 
teknikerna fungerar. 

Frågeställningen som besvaras i uppsatsen är:
• Hur kan detektering av prickskyttar åstadkommas i en helikoptermiljö?

1.3 Avgränsningar
Uppsatsen är riktad mot läsare med grundläggande militärteknisk förståelse. Syftet med detta 
är att avgränsa uppsatsen från att beskriva grundläggande delar inom militärtekniken.

Vad gäller undersökta sensorer ligger fokus på uppbyggnaden, samt vilken typ av signatur 
sensorerna detekterar och hur signaturen detekteras. Signalbehandlingen och presentationen 
av den detekterade signaturen beskrivs inte på djupet, endast på en nivå som beskriver hur en 
eventuell operatör tar del av informationen. 

Bedömningen är att vissa av teknikerna kan komma att beskrivas i mindre omfattande skala 
än andra, vilket beror på att en stor del av källorna som finns är hemligstämplade samt att 
grunden för en typ av teknik kan vara densamma för en annan. Undersökningen byggs därför 
på öppna källor.

1.4 Tidigare forskning
Totalförsvarets Forskningsinstitut har genomfört en grundläggande studie på VMS 
Helikopter. Studien handlar om VMS kopplat till plattformen helikopter där behovet av VMS 
vid olika typer av uppdrag behandlas. I studien finns också exempel på hotbilder kopplade till 
olika operationsområden. Slutligen ges även exempel på potentiella forskningsområden inom 
VMS helikopter.4

På Helsingfors Tekniska Högskola har en rapport om EWSP (Electronic Warfare Self-
Protection) med koppling till helikopter skrivits. Rapporten ger en förklarande bild av VMS 
helikopter samt en helhetsbild av problematiken med VMS helikopter.5

I övrigt har Totalförsvarets Forskningsinstitut flertalet såväl öppna som hemliga publikationer 
och rapporter som handlar om sensorer och telekrig i allmänhet. 

4 Berglund (m.fl.). Förstudie VMS Helikopter
5 Heikell, Johnny. Electronic warfare self-protection of battlefield helicopters: A holistic view. Helsingfors: 
Helsinki University of Technology 2005
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2 Teori

2.1 De grundläggande förmågorna
I uppsatsen kopplas tekniken till teorin om de grundläggande förmågorna. Doktrinen nämner 
att flygstridskrafterna,  det vill säga helikoptrar,  strids- och transportflyg,  tillsammans skall 
betraktas som ett  system vilket skapar balans mellan de grundläggande förmågorna.  Dock 
används  principen  för  förmågorna  som teori  i  uppsatsen  i  syfte  att  kunna  analysera  vad 
tekniken medför kopplat till det hot som helikopterbesättningen möter taktiskt.6 De förmågor 
som bedöms ha starkast koppling till ämnet, samt behandlas i uppsatsen, är Underrättelse och 
information samt Skydd.7

Figur 1. Helhetsbild av de grundläggande förmågorna (Doktrin för luftoperationer, s. 71)

Doktrinen med dessa grundläggande förmågor och spårbarhetsmodellen har lagt grunden till 
Försvarsmaktens insatsförmågor8. Insatsförmågorna är centrala delar av verksamheten vilka 
har blivit tillförda materiel, personal och utbildning för att en viss önskad effekt skall kunna 
uppnås  kopplat  till  vad målet  är  att  klara  av vid ett  visst  scenario.  Insatsförmågorna  kan 
enskilt eller tillsammans bidra till lösandet av en militär uppgift. 

De insatsförmågor som anses spårbara i fallet av denna uppsats är9:
- 310 – Förmågan till bildalstrande inmätning (IMINT)
- 408 – Förmågan att genomföra transporter inom ett operationsområde
- 502 – Förmågan att skydda objekt i luften från angrepp
- 503 – Förmågan att skydda objekt på marken från angrepp
- 710 – Förmågan att omhänderta skadade och sjuka på förbandsbunden nivå (Role 1)

6 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. Stockholm: Försvarsmakten 2005. s.73
7 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.74, 79
8 Högkvarteret. Försvarsmaktens utvecklingsplan 2011-02-04: Underbilaga 1.4 
9 Högkvarteret. Försvarsmaktens utvecklingsplan



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-04 9(49)
OP/TA 10-13
Kd Linus Hannu

2.1.1 Skydd
Begreppet skydd definieras enligt följande:10

”Skydd syftar till att, genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva åtgärder,  
skapa förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så  
att eget och överordnat mål kan uppnås”

Som citatet beskriver är en del av syftet att skapa möjligheter till verkan.  Detta är relevant 
dels  för  att  skyddet,  kopplat  till  den  ställda  problemformuleringen,  kan  ökas  för 
sjukvårdspersonalen  genom  att  kulspruteskyttarnas  möjlighet  till  verkan  ökas  om  en 
kompletterande sensor snabbt kan ge invisning om var prickskyttehotet befinner sig. Helst ska 
detta ske innan prickskyttarna hinner avge verkanseld. Samt dels för att sjukvårdspersonalen, 
med vetskap om att prickskyttehotet kan omhändertas av kulspruteskyttarna, kan koncentrera 
sig på att verka genom att omhänderta skadade individer med en ökad säkerhet.

2.1.1.1 Skyddslöken

En  teoretisk  modell  som  beskriver  förmågan  skydd  är  skyddslöken  där  nivåerna  ”egen 
bekämpning” och ”aktiv hotinformation” är centrala i fallet för uppsatsen:

Figur 2. Skyddslöken. (Lärobok i militärteknik Vol. 4, Verkan och skydd s.15)

10 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.79
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Istället  för  att  få  helikoptern  att  stå  emot  projektiler  läggs  fokus  på  att  i  god  tid  samla 
information  om hotet  samt  att  använda  egen  bekämpning  som skyddsåtgärd  om detta  är 
nödvändigt. Skyddslöken är en beskrivning av skydd mot fientlig verkan på olika nivåer.11 

Den innersta nivån i löken, kärnan, representerar metoder för att ”reducera” restverkan i det 
egna systemet med hjälp av liner och brandsläckningssystem. Löklagret utanför kärnan står 
för att  ”förhindra verkan”, i helikopterns fall i form av ballistiskt skydd. Själva VMS kan 
placeras i lagren utanför det ballistiska skyddet, det vill säga i nivåerna från ”förhindra träff” 
med hjälp av aktiva motåtgärder till  ”egen bekämpning” där möjligheten till att skydda sig 
med egna vapen finns. 

2.1.2 Underrättelse och information
Begreppet underrättelse och information definieras enligt följande:12

”Underrättelse och information syftar till  att  över tiden upprätthålla en gemensam 
lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget och överordnat  
mål uppnås”

Litteraturen  beskriver  denna  förmåga  utifrån  ett  helhetsperspektiv  vad  gäller  att  samla 
underlag för beslutsfattande under ett planeringsskede av en insats, men även att förband på 
taktisk  nivå  har  en  möjlighet  att  samla  information  i  eget  närområde  vid  lösande  av  en 
uppgift.13 Anledningen till att denna förmåga är relevant är att VMS i sig och tillförande av en 
sensor ger  en ökad omvärldsuppfattning  för helikopterbesättningen.  Den hänger ihop med 
skydd på det sättet att informationsunderlag kan samlas i syfte av att snabbt kunna fatta beslut 
om en skyddsåtgärd i form av verkan om detta är nödvändigt.

2.1.3 Övriga förmågor
De fyra förmågorna rörlighet, uthållighet, ledning och verkan vilka inte har omnämnts ovan 
har avgränsats från uppsatsen eftersom att de inte har samma koppling till undersökningen 
som skydd och und/info, se Figur 1. Den av förmågorna som har någon form av relevans är 
verkan, då skydd skapar möjligheter till verkan. Dock bedöms förmågan verkan syfta till att 
prioritera nedkämpning av motståndare, vilket inte är relevant i detta fall. Huvudsyftet är att 
öka överlevnaden för plattformen och besättningen, inte att verka mot mål i terrängen om 
detta inte är nödvändigt ur ett skyddsperspektiv.

11 Andersson. (m.fl.). Lärobok i Militärteknik, vol.4: Verkan och Skydd. s.15
12 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.74
13 Ibid. s.76
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2.2 Teorin om militärteknik
Utöver  de grundläggande förmågorna  används teorin  om militärteknik  då det  finns  en 
koppling  mellan  tekniken  och  förmågorna  vilket  i  sin  tur  leder  till  teorin  om 
militärtekniken. Den militära verksamheten påverkas genom att tekniska system bidrar till 
större prioritering av de olika förmågorna.

Definitionen av militärteknik lyder enligt följande:14

”Militärteknik är den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på 
militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och påverkas 
av tekniken. […] Teknikens påverkan finns på såväl stridsteknisk, taktiskt/operativ som 
strategisk nivå. Påverkan är mest tydlig och mätbar på lägre nivåer […]”

Ett annat sätt att uttrycka detta på är att tekniken bidrar till den militära nyttan. Det vill säga 
att:15

”[…] på ett effektivt sätt och till minsta kostnad, i såväl liv som materiel, nå målen för 
den militära insatsen.”

2.3 Användandet av teorin i uppsatsen
Problemformuleringen berör militär verksamhet på taktisk nivå. Författaren anser att den 
förmåga en enhet har till skydd samt underrättelse och information som slutligen leder till 
en  möjlighet  att  uppfylla  kraven för  insatsförmågorna  är  tätt  sammanbundet  med  den 
militära nyttan. 

Under resultatkapitlet genomförs en anknytning mellan ovan vald teori och resultatet av 
empirianalysen.  Målet  är  att  slutsatser  om  huruvida  det  empiriska  materialet  stödjer 
teorierna och bidrar till den militära nyttan, alternativt inte gör det, ska framhävas.

14 Andersson. (m.fl.). Lärobok i Militärteknik, vol.4: Verkan och Skydd. s.11
15 Sivertun, Åke. Militärgeografi och GIS – delar av militärteknik. Kungliga Krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och Tidskrift, Nr 1/2012. s.108
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3 Metod

3.1 Metodbeskrivning
Teoridelen är framtagen med hjälp av den litteratur som har varit central för berörd vapengren 
och kurs på Officersprogrammet. Teoriavsnitten i litteraturen används för att påvisa hur en 
eventuell kompletterad konfiguration av VMS påverkar militär verksamheten.
 
Inledningsvis konstrueras ett scenario där besättningarnas uppgift, insatsmiljön, samt hotet de 
möter beskrivs. Detta scenario finns beskrivet i början av empiridelen. Syftet med detta är att 
fastställa förutsättningar för att kunna jämföra hotet med olika tekniker som kan tänkas möta 
hotet och utifrån det dra slutsatser av resultatet.

Innan teknikerna  undersöks  beskrivs naturvetenskapliga  aspekter  som ligger  till  grund för 
teknikernas funktion.

Teknikerna undersöks genom kvalitativ  textanalys  av litteratur  och rapporter  som bedöms 
vara relevant material för undersökningen.
För att komplettera textanalysen genomförs en intervju med Anders GM Dahlberg på FLIR 
Systems i Danderyd.

Teknikerna analyseras utifrån parametrar i scenariot med hjälp av SWOT-analyser.16 Denna 
analysmetod passar bra till  att  skapa en överskådlig bild av vilka för- och nackdelar  med 
teknikerna  som  identifierats.  Slutsatserna  från  för-  och  nackdelarna  i  SWOT-analyserna 
kopplas tillbaka mot teorin för att visa på hur teknikerna bidrar till den militära nyttan.

16 Försvarsmakten, Högkvarteret. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik. Stockholm: Försvarsmakten 2006. 
s.107
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3.2 Källkritik
Information om de olika teknikerna i arbetet hämtas från kurslitteratur under OP, litteratur på 
Anna Lindh-biblioteket, från en intervju med FLIR Systems Danderyd, samt från rapporter 
som forskare på FOI har sammanställt.

Litteraturen  som används  av  Försvarshögskolan  vid  utbildning  av  officerare  bedöms vara 
tillförlitlig.

En del av litteraturen från Anna Lindh-biblioteket som används för att beskriva passiva IR-
sensorer  är  ”The  Infrared  and  Electro-Optical  Systems  Handbook,  Volume  5:  Passive  
Electro-Optical Systems”. Denna är skriven 1993, vilket skall tas i beaktande. Dock beskrivs 
utvecklingen av elektrooptiska sensorer från grunderna till modernare konstruktioner vilket är 
värdefullt för arbetet. Trots att den inte är uppdaterad med vissa aktuella parametrar bedöms 
den vara tillförlitlig vad gäller grunderna för elektrooptiska sensorer.

Intervjun med Anders GM Dahlberg, FLIR Systems, genomförs i syfte att komplettera den 
äldre litteraturen med uppdateringar om vad som är aktuella trender inom området tekniska 
sensorer,  enligt  en ledande tillverkare.  Dahlberg rekommenderades  av handledaren  Stefan 
Silfverskiöld.
Dahlbergs bakgrund är:

- Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds Tekniska Högskola, examen 1988.
- Anställd som utvecklingsingenjör inom optik på Bofors Aerotronics, med IR-teknik 

som arbetsområde, från 1 september 1988. 
- Objektledare för utveckling och anskaffning av produktionstestutrustningar för första 

generationens IR-sikte till RBS 56. Senare projektledare för utveckling av ”Bill TI”, 
det första IR-sikte som togs fram för RBS 56 och levererades till FMV.

- En periods arbete som systemansvarig med mycket räckviddsberäkningar i IR fram till 
2000 då Dahlberg övergick till en roll som försäljare.

- Inom FLIR Systems är Dahlbergs titel idag Business Development manager. Dahlberg 
ansvarar för försäljning av landbaserade produkter för främst  militära kunder inom 
Tjeckien,  Slovakien och Ungern samt  till  vissa  integratörer  i  Sverige,  bland andra 
Saab Dynamics

- I övrigt har Dahlberg fått fyra artiklar  publicerade i ”The Society of Photo-Optical 
Instrumentation Engineers Proceedings” i samband med föredrag vid IR-konferenser i 
USA.

Att tänka på här är dock att intervjun fokuseras just på utvecklingen av tekniken i IR-sensorer 
och  inte  på  vad  FLIR  vill  framhäva  som  positivt  med  just  egna  produkter.  Dahlbergs 
bakgrund bedöms vara tillförlitlig. Det som tas i beaktande är att Dahlbergs område, även om 
han bedöms  kunna tekniken  bakom IR-sensorer,  är  landbaserade  produkter.  Dahlberg  har 
godkänt intervjuunderlaget i avsnitt 4.2.2.2 s.27.

Rapporter från FOI berör i huvudsak optikspaning. Inom detta område är mycket fortfarande 
hemligt, dock har författaren lyckats få tag på några öppna källor via Dr. Lars Sjöqvist som är 
en av FOI:s experter i ämnet. Dessa rapporter betraktas som tillförlitliga.
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4 Empiri

4.1 Scenario
Under den inledande delen av uppsatsen presenterades en kort beskrivning av prickskyttehotet 
och den situation denna uppsats riktas mot. I detta avsnitt kompletteras beskrivningen med 
detaljer som utgör förutsättningar för en fortsatt analys.

4.1.1 Uppgiften
Den  uppgift  helikopterbesättningarna  ska  lösa  är  forward  MEDEVAC  av  två  skadade 
skyttesoldater  som befinner  sig  i  ett  kritiskt  tillstånd.  Soldaternas  plutonchef  har  tillkallat 
MEDEVAC  via  9-liner,  vilket  är  en  rapportmall  som  används  vid  tillkallande  av 
sjukvårdstransport, där skytteplutonens position och soldaternas tillstånd tydliggörs. Från och 
med att skadelarmet når sjuktransportledningen i staben har besättningarna en timme på sig att 
nå soldaterna och påbörja MEDEVAC.17 

Det är bråttom och helikoptrarna måste landa vid skytteplutonens försvarsposition, trots hotet 
som finns området. Som egenskydd har varje helikopter två kulspruteskyttar vars uppgift är 
att  detektera  och  verka  mot  hotet  under  tiden  de  skadade  lastas  i  helikoptrarna.  Efter 
ilastningen lämnar helikoptrarna skadeplatsen för att, inom två timmar från att larmet kom, 
transportera de skadade soldaterna till en sjukvårdsinrättning med kvalificerad sjukvård.18

4.1.2 Miljö och klimat
Det  aktuella  området  där  helikoptrarna  och  skytteplutonen  verkar  motsvarar  norra 
Afghanistan där karaktärsdragen för området är öppna ökenpartier blandade med bergspartier 
med dalgångar och sänkor där marktrupp kan framrycka. Luftfuktigheten är låg och det är ca 
40-45 grader varmt i solen när skytteplutonen blir överfallen. 
Skytteplutonen befinner sig vid slutet av ett bergsparti där helikoptrarna har möjligheten att 
landa.  Dock är det  inte  möjligt  att  landa i  ett  bakre läge längsmed bergspartiet,  vilket  är 
väldigt långt. Det enda möjliga landningsplatsen är bergspartiets början, vilket inte är ett bra 
alternativ på grund av att det kommer att ta för lång tid att förflytta de två skadade individerna 
flera kilometer genom bergspasset då deras tillstånd redan är kritiskt.

Miljön under och runt helikoptrarna är väldigt bullrig, samt att det vibrerar mycket. En annan 
viktig miljöaspekt är att det finns mycket torr sand, vilket kan leda till en brown-out19. Detta 
innebär att sanden bildar ett stort moln på grund av turbulensen som rotorbladen skapar när 
helikoptrar ska landa, vilket innebär att besättningen tappar omvärldsuppfattningen med risk 
för kraschlandning.

4.1.3 Hotbild
Bedömningen  är  att  hotet  består  av  irreguljära  motståndare  vilka  är  utrustade  med 
prickskyttevapen. Bedömningen är att motståndarna inte är högteknologiska ur aspekten att de 
inte  har  tillgång  till  signaturdämpande  kamouflagenät  samt  termiskt  dämpande 

17 Szulc, Artur (red). Förhandsutgåva Försvarsmaktsreglemente Sjukvårdsledning (FU FMR Sjvledn.). 
Stockholm: Försvarsmakten 2011. s.4
18 Szulc. Förhandsutgåva Försvarsmaktsreglemente Sjukvårdsledning.  s.4
19 Bohman, Johan. Militärteknisk påbyggnadskurs, Vetenskaplig metod och självständigt arbete: Sensorer i  
brownout. Stockholm: Militärhögskolan Karlberg 2013. s.9-14
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krypskyttedräkter, även kallade ”Ghilliesuits”, men att de har god kännedom om och förmåga 
att använda terrängen för att dölja sig. 

Dragunov SVD

Vapnet som bedöms vara vanligast förekommande är ryska Dragunov SVD.20

Figur 3. Prickskyttevapen Dragunov SVD (källa: http://www.rmbnewsreport.com/Weapons.html)
Kaliber: 7,62x54R
Piplängd: 620 mm
Utgångshastighet: 830 m/s
Effektivt skjutavstånd: 800 m
Maximal räckvidd med sikte: 1300 m

Optik PSO-1
Siktet som är framtaget till SVD heter PSO-121. Med detta sikte blir det maximala 
skjutavståndet 1300 meter.

Objektivlins: 24 mm i diameter
Förstoring: 4x
Synfält: 6°
Utgångspupil: 6 mm i diameter

Bedömningen är att utbildningsståndpunkten för motståndarna är av varierande kvalité. Ett 
antagande och en förutsättning för att kunna undersöka tekniska anpassningar mot hotet är att 
ett eventuellt första skott mot helikoptrarna sannolikt missar.

20 7,62-mm SVD DRAGUNOV SNIPER RIFLE TECHNICAL DESCRIPTION AND SERVICE MANUAL.. s.4
21 Instruction Manual for POSP 4x24/PSO-1 Rifle scopes. s.1

http://www.rmbnewsreport.com/Weapons.html
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4.1.4 Slutsatser scenario
Hotbeskrivningen ger förutsättningar för att undersöka sensorer som klarar olika saker:

• Detektering av insurgenternas kroppsvärme
• Detektering av värmen från mynningsflammor
• Detektering av optiken på prickskyttegevären

Vad gäller optiken PSO-1 är dess lasersignatur, med andra ord optikens målarea, påverkande 
för hur lätt optiken detekteras, på vilket avstånd den detekteras, samt vad det ställer för krav 
på känslighet i en detekterande sensor.

Någonting som bör nämnas är att det här blir viktigt att ta hänsyn till att kroppsvärme och 
mynningsflammans värme temperaturmässigt skiljer sig och att det därför behövs olika 
sensorer som är känsliga i olika våglängdsområden. Någonting som också påverkar är 
omgivningstemperaturen i området.
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4.2 Tekniker mot hotet

4.2.1 Naturvetenskaplig bakgrund
Anledningen till att människor kan upptäcka saker med ögonen, vilka är människans optiska 
sensorer, är att ögonen är känsliga för ett visst intervall av elektromagnetisk strålning i det 
elektromagnetiska spektrumet som representerar det ljus inom våglängdsområdet 0,4-0,8 μm, 
detta benämns visuell strålning (VIS). Se Figur 4.

Figur 4. Elektromagnetiska spektrumet. (IR-teknik Kurskompendium för HSU-T/MPU vt 2011. s.4)

Det finns även strålning som sträcker sig utanför området för VIS, detta kan vara Ultraviolett 
(UV) strålning (0,2-0,4 μm) samt Infraröd (IR) strålning (0,8-12 μm). För att människan ska 
kunna se  den strålning som finns utanför  ögonens  våglängdsområde  måste  strålningen på 
något sätt översättas och därefter presenteras för ögat. Som hjälpmedel för att se utanför den 
visuella strålningens våglängdsområde används elektrooptiska sensorer vilka är känsliga för 
elektromagnetisk strålning i intervallet 0,2-14 μm, området kallas optikområdet22, se Figur 4. 
Sensorer som är känsliga i området 2-3 μm bedöms kunna upptäcka mynningsflammor, samt 
sensorer som är känsliga i 8-12 μm bedöms kunna detektera kroppsvärme. All strålning inom 
detta område benämns ibland ljus, men ögat behöver som sagt hjälp av andra sensorer för att 
kunna uppfatta hela elektrooptiska spektrumet. Den elektromagnetiska strålningen kan vara 
reflekterad strålning från andra strålningskällor,  främst  solen,  där  UV-strålning,  VIS, nära 
infraröd strålning (NIR) eller egenstrålning ingår. Egenstrålning är den värmestrålning som 
ett, till exempel av solen uppvärmt, objekt emitterar. Det kallas för termisk infraröd strålning 
(TIR).23 

22 Wiss, Åke. Kindvall, Göran. FOI orienterar om sensorer, nummer 3. Linköping: FOI 2004. s.36
23 Artman, Kristian. Westman. Anders. Lärobok i Militärteknik, vol 2: Sensorteknik. Stockholm: 
Försvarshögskolan 2007. s.53
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Figur  5. Våglängdsområden som elektrooptiska sensorer  nyttjar.  (Lärobok i  militärteknik Vol.  2, 
Sensorteknik s.53)

De våglängdsområden som presenteras i  Figur 5 går även att presentera grafiskt,  se  Error:
Reference source not found.

Figur  6. Presentation av atmosfärsfönstren. Figuren visar atmosfärstransmittansen mätt över 2 km 
nära mark i Sverige. (FOI orienterar om sensorer, nummer 3. s.38)

I Error: Reference source not found presenteras våglängdsområdena som de ljusblå fälten. 
Redan vid en närmare analys av Figur 5 går det att identifiera en tydlig lucka mellan 3-5 
(MWIR) och 8-14 (LWIR) μm där dämpningen är fullständig. Detta tydliggörs i Error:
Reference source not found som det mörkblåa omkringliggande fältet som förutom mellan 
MWIR och LWIR skapar fler mindre luckor i de ljusblå fälten, vilka inte nämns i Figur 5. De 
mörkblåa fälten representerar de våglängdsintervall där atmosfären dämpar den 
elektromagnetiska strålningen på marknära nivå. Detta innebär att atmosfären hindrar 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-04 19(49)
OP/TA 10-13
Kd Linus Hannu

strålningen från att transmitteras, vilket beror på höga halter av luftfuktighet, koldioxid och 
ozon i våglängdsområdena som elektrooptiska sensorer inte kan nyttja.24 
När luftfuktigheten är hög och det förekommer vattenmolekyler i form av moln och dimma är 
transmissionen för termiska IR-sensorer sämre vid 8-12 μm på grund av att partikelstorleken 
på vattenmolekylerna ligger omkring 6-10 μm, vilket är termiska IR-sensorers 
våglängdsområde. Strålningen absorberas av vattenångan samt att aerosolerna i luften blir 
större.25 Kopplat till scenariot och detektion av kroppsvärme och mynningsflammor kan detta 
vara påverkande. Dock är klimatet och den låga luftfuktigheten i Afghanistan bidragande till 
att sensorerna inte bör påverkas av just detta.

4.2.1.1 Emission

För att förklara innebörden av de olika våglängdsintervallen i Figur 5 och Error: Reference
source not found, beskrivs i detta avsnitt vad emission är. För att kunna detektera 
kroppsvärme behövs en elektrooptisk sensor som är känslig för kroppsvärmens 
våglängdsområde. Men innan själva sensorn beskrivs följer här en beskrivning av den 
naturvetenskapliga bakgrunden till sensorns funktion.

Människans normala kroppstemperatur är 37 grader Celsius, alternativt 310 Kelvin (0 grader 
Celsius = 273 Kelvin). Detta innebär att den mänskliga kroppen emitterar elektromagnetisk 
strålning inom ett visst våglängdsområde.
All materia som har en temperatur över den absoluta nollpunkten (-273 grader Celsius = 0 
Kelvin) emitterar strålning.26

Figur 7. Grafisk förklaring av sambandet mellan temperatur och våglängd (Lärobok i Militärteknik, 
vol 2: Sensorteknik. s.54)

Figur 7 visar exempel på tre olika temperaturer som var och en genererar olika intensitet, samt 
vid vilken våglängd strålningsmaximum för respektive temperatur återfinns. Ett väldigt varmt 

24 Wiss. Kindvall. FOI orieterar om sensorer, nummer 3 s. 37-38
25 Ibid. s.38
26 Ibid. s.36
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föremål sänder ut mer effekt och emitterar därför maximalt mycket strålning vid en kortare 
våglängd.27

Exemplen som tas upp i Figur 7 kan återkopplas till Figur 5 och Error: Reference source not
found. Våglängden 0.6 μm ligger i VIS-området, 4 μm är i TIR-områdets mellanvågsintervall 
(MWIR) och 10 μm kan placeras i dess långvågsintervall (LWIR).
Detta innebär att för att det ska vara möjligt att upptäcka objekt med olika temperatur är det 
nödvändigt  att  den  elektrooptiska  sensorn  som  skall  användas  är  känslig  i  rätt 
våglängdsintervall för att kunna detektera objektet.

Genom Wiens förskjutningslag28 går det att räkna ut vid vilken våglängd ett objekt med en 
viss temperatur har sitt intensitetsmaximum, enligt Figur 7:

λmax [μm] = 3000 / T [Kelvin]

Det som är intressant för studien kopplat till exemplen av temperatur och våglängd i Figur 7 
är att de går att konkretisera. Det inledande exemplet med att ögonen är människans optiska 
sensorer  går  att  kopplas  till  solens  temperatur,  cirka  5500  grader  Celsius,  och  dess 
våglängdsmaximum 0.6 μm, vilken är inom det visuella våglängdsområdet. Anledningen till 
att människor kan se i dagsljus är att ögonen utvecklats för att kunna se den i olika objekt 
reflekterade solstrålningen.29 
När solen går ner försvinner dess strålning och därför ersätts solljuset med stjärn och- månljus 
samt  av  konstgjorda  strålningskällor  som  gatlyktor  och  lampor  i  hemmen.  Dessa  är 
konstruerade att generera elektromagnetisk strålning i samma våglängdsområde som solen för 
att det mänskliga ögat ska kunna uppfatta objekt på samma sätt som på dagen.

Andra exemplet i Figur 7 kan sammankopplas med temperaturen på en raketmotor som ligger 
omkring 400 grader Celsius, vilket innebär att den strålningen som sänds ut har sitt maximum 
i MWIR-området, 3-5 μm.

Tredje exemplet från  Figur 7 går att koppla till  scenariot och detektering av kroppsvärme. 
Exemplet i  Figur 7 visar att materia som är 25 grader Celsius emitterar maximalt  mycket 
elektromagnetisk  strålning  i  våglängdsområdet  10  μm.  Eftersom  en  människokropp  har 
temperaturen  37  grader  Celsius  är  det  mest  optimalt  att  detektera  kroppsvärme  med  en 
långvågig termisk IR-sensor (LWIR) vars känslighetsområde är just 8-14 μm. Det är dock 
viktigt att notera att  Figur 7 även visar att en kropp som har en temperatur kring 25 grader 
även strålar i MWIR-området. Den högra kurvan har sin utgångspunkt vid ca 1 μm, varefter 
intensitet  ökar  upp  till  10  μm där  den  sedan  börjar  avta.  Detta  innebär  teoretiskt  att  en 
människokropp kan detekteras med både MWIR- och LWIR-sensorer.
Det  mänskliga  ögat  kan  detektera  en  människa  när  solens  strålning  reflekterats  mot 
människan,  men  med  en  termisk  IR-sensor  finns  även  möjligheten  att  urskilja 
människokroppen  under  natten  då  kroppsvärmen  tydligt  skiljer  sig  från  bakgrundens 

27 Artman. Westman. Lärobok i Militärteknik, vol 2: Sensorteknik. s.54
28 Silfverskiöld, Stefan. Övervakningssystem för hamn och bassäkerhet, HSU 12-14. Stockholm: 
Försvarshögskolan 2012. s.12
29 Ibid. s.54-55
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temperatur och skapar stor kontrast.30 Även bildförstärkare kan nyttjas för att upptäcka objekt 
nattetid.31

Kommentar:
Någonting som är viktigt  att ta i beaktande kopplat till  scenariot är att människokroppen 
försöker att  anpassa sig till  att  ständigt hålla en temperatur på 37 grader Celsius.32 Blir  
kroppen varmare på grund av omgivningens temperatur, som i scenariot är 40-45 grader 
Celsius, eller av fysisk aktivitet kyls den automatiskt ner med hjälp av svett.33 Prickskyttar i  
området bedöms vara acklimatiserade34 till värmen, samt inte göra omfattande förflyttningar.  
Därför bedöms prickskyttarna kunna hålla någorlunda normal kroppstemperatur. Däremot 
kan skyttarnas kläder  påverkas av solens reflekterade  strålning och på grund av det  kan 
krypskyttarnas  temperatur  uppfattas  som  högre  i  en  sensor.  Därför  är  det  viktigt  att  
helikoptrarna utrustas med en sensor som har väldigt hög känslighet i syfte av att kunna  
urskilja prickskyttar mot bakgrunden som absorberar solens elektromagnetiska strålning.

30 Wiss. Kindvall. FOI orieterar om sensorer, nummer 3. s.36
31 Artman. Westman. Lärobok i Militärteknik, vol 2: Sensorteknik. s.59
32 Gavhed, Désirée. Holmér, Ingvar. Det termiska klimatet på arbetsplatsen. Stockholm: Arbetslivsinstitutet och 
Lunds tekniska högskola 2006. s.6-7
33 Gravhed. Holmér. Det termiska klimatet på arbetsplatsen. s.33
34 Ibid. s.34
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4.2.2 Detektering av kroppsvärme

4.2.2.1 Passiva elektrooptiska sensorer

Den typ av sensor som detekterar emitterad IR-strålning kallas för passiv elektrooptisk sensor. 
Eftersom  krypskyttens  kropp,  som  tidigare  nämnt,  emitterar  strålning  inom  MWIR-  och 
LWIR-området är det optimalt om sensorn är känslig i något av dessa.35

Det finns olika typer av konstruktioner för sensorerna beroende på vad de ska användas till. I 
detta fall kallas den aktuella konstruktionen för Forward Looking Infrared (FLIR). Denna typ 
känner av den emitterade strålningen från materia vilken senare presenteras som en svartvit 
bild, med olika nyanser beroende på temperaturskillnaden mellan objekt och bakgrund, på en 
display. Se Figur 8.36

Figur  8. Detektering av kroppsvärme (Källa: http://www.camrascansecurity.co.uk/thermal-imaging-
cameras.html)

Vad gäller  brus  som uppstår  i  form av  bakgrundsstrålning  kan  detta  utgöra  problem då 
bakgrunden i huvudsak har sin strålning i samma våglängdsområde. En lösning är att göra 
sensorn  multispektral,  vilket  innebär  att  sensorn  registrerar  strålning  i  flera 
våglängdsområden.  På  det  sättet  kan  bakgrundsstrålning  prioriteras  bort  och  falska  mål  i 
samma våglängdsområde kan urskiljas eftersom deras spektrala fördelning skiljer sig från ett 
vanligt mål.
Bakgrundsstrålning uttrycker sig genom att fotoner emitteras i slumpmässiga intervall. Denna 
strålning kan definieras till att ha en viss våglängd och spektralfördelning, men det går inte att 
göra någonting åt den. Därför är det viktigt att konfigurera sensorn på ett så optimalt sätt som 
möjligt i syfte att den inte ska påverkas av ytterligare brus.37 

4.2.2.1.1 Detektorer

Det finns olika typer av IR-detektorer; termiska detektorer och kvantdetektorer.

Termisk detektor
Det termiska  detektorer  gör är  att  de absorberar  IR-strålning vilket  omvandlas  till  värme. 
Detta sker när IR-fotoner träffar detektorplanet, när detta har skett känner detektorn av att en 
värmeskillnad uppstår och kan därför registrera IR-strålning. Det som är karaktäristiskt för 

35 Wiss. Kindvall. FOI orieterar om sensorer, nummer 3. s.40
36 Artman. Westman. Lärobok i Militärteknik, vol 2: Sensorteknik. s.56
37 Wiss. Kindvall. FOI orieterar om sensorer, nummer 3. s.40-41
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dessa detektorer är att de är okylda. Detta medför att de, till skillnad från kvantdetektorer som 
är kylda, är betydligt mindre komplicerade att tillverka samt att de blir billigare. En följd av 
detta  blir  dock att  de inte är  lika känsliga som kvantdetektorer  och därför inte  används i 
plattformar där kraven på prestanda är höga, exempelvis vad gäller scenariot.38 Den typ som i 
huvudsak  beskrivs  är  en  kvantdetektor,  vilken  är  snabbare  och  effektivare  än  en  termisk 
detektor och därför används där prestanda är väldigt viktigt, se även avsnitt 4.2.2.2 s.27.

Kvantdetektor
Energin  i  ljuset  som  fångas  upp  av  sensorn  mäts  med  halvledare.  Ledningsförmågan  i 
detektormaterialet påverkas av ljusenergin vilket gör att strålningen som ljuset för med sig 
kan mätas.39 

När elektroner i halvledaren träffas av ljus frigörs dess elektroner från valensbandet, där de 
har sin lägsta energi, och exiteras till ledningsbandet där energiläget ökar och ström bildas. 
När  det  gäller  infraröd  fotonenergi  (IR-strålning)  krävs  endast  ett  väldigt  smalt  bandgap 
mellan  valens-  och  ledningsbandet.  Detta  resulterar  i  att  det  samlas  en  för  stor  mängd 
elektroner i ledningsbandet och att strömmen blir för stark om detektorns arbetstemperatur 
liknar omgivningens temperatur. Därför är det viktigt att skapa en omgivningstemperatur på 
-193  grader  Celsius  eller  lägre  för  att  detektordriften  ska  fungera  korrekt.  Själva 
kvantdetektorn  placeras  i  en  detektormatris,  som  sitter  på  en  kylande  yta  vilken  kallas 
kallfingervärmeväxlare inuti ett vakuumomslutande hölje, se Figur 10. Det är värmeväxlaren 
som utifrån värmebelastningen bestämmer kylningens intensitet, därför läggs mycket tid på 
att konstruera vakuumomslutaren för att stå emot extern oönskad värme som tar sig in via 
värmeledning i de elektriska ledningarna.40 

Historiskt  sett  finns  tre  typer  av  kvantdetektorer;  fotokonduktorer,  fotodioder  och 
fotokondensatorer.41 ”The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook Volume 5: Passive  
Electro-Optical Systems” är skriven 1993. Dessa tre detektorer är med andra ord av äldre 
karaktär men beskrivs i syfte av att ge läsaren en sammanfattad bild av utvecklingen. 

Fotokonduktorer är den minst moderna detektorn. Denne har ett högt elektronflöde och låg 
resistivitet och impedans, vilket leder till att enheterna i kretsen blir för varma för att placeras 
på kallfingervärmeväxlaren. Detta leder till att antalet detektorelement i matrisen måste hållas 
nere, vilket resulterar i låg prestanda.42

Fotodioder arbetar  med  en  svag  omvänd  förspänning i  syfte  av  att  minimera  strömbrus, 
strömmen  utgörs  av  det  inducerade  fotonflödet.  Här  används  en  transimpedansförstärkare 
eller motsvarande. Detta medför lågt elektronflöde och att halvledare, förförstärkare och andra 
bearbetande  kretsar  tillåts  placering  på  kallfingervärmeväxlaren.  Eftersom  att 
förspänningskraften  saknas  här  är  det  möjligt  att  bygga  fotodiodmatriser  med  flera  tusen 
detektorelement då värmenivån i elementen hålls nere, till skillnad från i fotokonduktorer.43

38 Campana, Stephen B. The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook, Volume 5: Passive Electro-
Optical Systems. Michigan, Washington: The Society of Photo-Optical Instrumental Engineers 1993. s.111
39 Artman. Westman. Lärobok i Militärteknik, vol 2: Sensorteknik. s.57
40 Campana, Stephen B. The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook, Volume 5: Passive Electro-
Optical Systems. s.110
41 Ibid. s.110
42 Ibid. s.110
43 Ibid. s.110-111
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Fotokondensatorer motsvarar ur IR-perspektiv vanliga kiselceller i digitalkameror (Charge 
Coupled Device). Samtliga enheter är integrerade i vakumomslutaren samt att denna har en 
integrerad kondensator. Det är möjligt att konstruera väldig stora matriser med många tusen 
detektorelement. Det positiva är att den här typen av detektor är enkel att bygga. Men det 
krävs lågt värmebrus om fotokondensatorer ska nå samma prestanda som fotodioder.44

Det  finns  även  en  modernare  typ  av  kyld  detektor  som  kallas  för  QWIP-detektor,  se 
beskrivning i avsnitt 4.2.2.1.3 s.26.

4.2.2.1.2 Skannande funktion

Figur 9. Illustration av seriellt skannande (vänster), parallellt skannande (mitten) och fullt stirrande 
detektorer (höger). (Lärobok i Militärteknik, vol 2: Sensorteknik. s.58)

Principen  för  en  skannande  detektor  beskrivs  i  syfte  av  att  ge  en  förklaring  för  hur 
detektorerna har utvecklats från att en gång varit skannande, till att ha blivit fullt stirrande. De 
tre detektortyperna vilka beskrivits ovan går att koppla till  Figur 9, inledningsvis skannades 
hela  det  fokalplanet  genom  seriell  skanning45 vilket  bland  annat  ställde  krav  på  hög 
skanhastighet.  I  och  med  att  känsligheten,  med  andra  ord  antalet  detektorenheter  i 
detektormatrisen,  kunde  ökas  gick  det  att  söka  av  samma  område  med  en  hel  rad  av 
detektorelement på mycket kortare tid, parallell skanning46 enligt  Figur 9. Detta sker genom 
att  hela fokalplanet enligt  ett förutbestämt mönster  skannas när en enkel platt  spegel eller 
prisma skär genom den optiska strålen samtidigt som spegeln/prismat roterar för att kunna 
styra strålen i olika riktningar i fokalplanet, se  Figur 10. Genom att spåra skanstrålen visar 
resultatet att spegeln måste vara större än objektivet om den inte placeras ut väldigt klokt i 
den inre optiska banan. 47

Den tredje bilden med en fullt stirrande detektormatris beskrivs senare, se avsnitt  4.2.2.1.3 
s.26.

44 Ibid. s.111
45 Ibid. s.121
46 Ibid. s.122-123
47 Ibid. s.113
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Figur 10. Schematisk bild av sensorns uppbyggnad och skannarfunktion. (The infrared and Electro-
Optical Systems Handbook Volume 5: Passive Electro-Optical Systems. s.114)

För  att  reducera  bakgrundsstrålningen,  som  tar  sig  in  genom  IR-fönstret,  placeras 
detektormatrisen  inuti  vakuumomslutaren  och  avskärmas  från  bakgrundsstrålningen  med 
hjälp av en kåpa av metall. Denna har en slitsning som släpper in den emitterade strålningen 
som objektet sänder ut. Detta kallas för kall avskärmning på grund av att kåpan måste hålla en 
låg  temperatur  för  att  undvika  brus,  vilket  är  anledningen  till  att  den  sitter  på 
kallfingervärmeväxlaren. Se Figur 10.48

Kommentar:
På grund av att skannande system har delar som mekaniskt måste kunna röra på sig blir  
denna typ av system mindre tåliga mot stötar, det är mer komplicerat att lyckas med att få  
delarna att inte vara i vägen för varandra, samt att det tar förhållandevis lång tid att utläsa  
informationen som detektorelementen hämtar in. Med andra ord är denna typ av system inte  
optimalt.

48 Ibid. s.113
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4.2.2.1.3 Detektormatris

I Figur 9 illustrerar bilden till höger en stirrande detektormatris, vilket är en effektivisering av 
skannerfunktionen och den mest dominerande typen av konfiguration i dagsläget. Stirrande 
detektor innebär att denna typ av detektormatris inte behöver skanna för att läsa av det som 
visas i hela fokalplanet.  I detta fall har detektormatrisen fyllts  upp med tillräckligt  många 
detektorelement  för  att  hela  fokalplanet  ska  täckas  in.  Matrisen  kan  jämföras  med  en 
standardiserad  tv-bild  som  har  640x480  sammanhängande  ljuskällor,  men  istället  för 
ljuskällor används detektorer. Denna konfiguration har väldigt hög känslighet och prestanda. 
Detta  medför  dock  att  matrisen  blir  stor  och  att  det  kan  leda  till  visst  brus  då 
detektorelementen inte arbetar med samma känslighet hela tiden.49 

Upplösningen, förmågan att urskilja två mål på ett visst avstånd, påverkas av antalet pixlar 
(detektorelement) som finns i detektormatrisen. Litteraturen ger exempel på att om en bild 
som alstras  av  en sensor  har  en meters  upplösning,  innebär  detta  att  varje  pixel  i  bilden 
motsvarar  en  kvadratmeter  av  ytan  som  spanas  av.  Det  så  kallade  Johnsonkriteriet  ger 
exempel på hur många pixlar som behöver täcka ett visst mål för upptäckt, klassificering och 
identifiering.50 Avståndet till målet, samt hur stor skillnad det är på den emitterade strålningen 
mellan  objekt  och  bakgrund  påverkar  vilken  upplösning  sensorn  behöver.  Om  det 
förekommer bakgrundsbrus, som det kan tänkas i scenariot, kan det försvåra upptäckten av 
krypskyttar  på långt  håll.51 Dessutom är storleken på sensorns  lins  avgörande för  hur  bra 
upplösning sensorn har. Prestanda för sensorn bestäms av vilket antal pixlar som behövs för 
att klassificera och identifiera ett objekt tillsammans med sensorns arbetsområde.52 Trenden 
går mot att tillverka stirrande matriser med fler detektorelement som har mindre storlek för att 
uppnå bättre upplösning och effektivitet med sensorerna.

Kommentar:
Förutom att  skannande detektormatriser har utvecklats  till  att  bli  helt  stirrande har även 
kvantdetektorn utvecklats från de äldre fotokondensatorerna och fotodioderna till en detektor  
som kallas för Quantum Well Infrared Photodetector (QWIP-detektor).
För att komplettera litteraturen med uppdaterad information om stirrande detektormatriser  
och QWIP-detektorer följer nedan en intervju med Anders GM Dahlberg, från FLIR Systems i  
Danderyd.

49 Ibid. 120-121
50 Artman. Westman. Lärobok i Militärteknik, vol.2: Sensorteknik. s.67
51 Ibid. s.67-68
52 Ibid. s.68
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4.2.2.2 IR-sensorer - Intervju med Anders DM Dahlberg, FLIR Systems Danderyd, 
2013-05-13.

- Vilken typ av kvantdetektor används i moderna FLIR-system?
För MWIR används huvudsakligen ett detektormaterial som heter indiumantimonid (InSb). 
Detta  är  dominerande  i  främst  amerikansktillverkade  system.  Ett  annat  vanligt  ämne  är 
Cadmium Mercury Telluride (CMT/MCT) vilket används i främst franska system. Dessa har 
likvärdig prestanda. Både CMT och InSb finns i upplösning upp till HD format (1024x720) 
vilket används i stirrande matriser.

För LWIR är MCT det detektormaterial som har hängt med längst. Problemet är att det är 
svårt  att  få  detektorerna  att  fungera uniformt  om stora LWIR-detektormatriser  tillverkas  i 
detta  material.  Det  FLIR  i  Sverige,  tillsammans  med  Acreo  (dåvarande  industriella 
mikroelektronikcentrat på KTH), för 15-20 år sedan gjorde var att ta fram en detektor med 
benämningen QWIP-detektor. Denna bygger på en annorlunda princip jämfört med de äldre 
fotodioderna och fotokondensatorerna, se avsnitt 4.2.2.1.1 s.22. InSb och MTC är kristallina 
material  där  ett  visst  bandgap  mellan  valens-  och  ledningsbandet  nås  genom  att  dopa 
kristallen med störämnen. I QWIP-detektorn skapas bandgap genom att varva väldigt tunna 
skikt  av  Galliumarsenid  (GaAs)  och  gallium-alluminium-arsenid  (GaAlAs),  vilka  är  två 
näraliggande ämnen. Hela matrisen beläggs med ca 50 skikt, ur vilka pixlarna sen fasas ut. 
Detta  skapar  en  så  kallad  kvantbrunnsstruktur,  vilket  även  har  gett  QWIP-detektorn  den 
alternativa  benämningen  kvantbrunnsdetektor.  Tillverkningsprocessen  påminner  om 
tillverkningen av halvledare i och med de omväxlande skikten. Genom detta blev det enkelt 
att  tillverka  stora  detektormatriser  till  ett  lägre  pris  än  i  CMT.  Idén  var  ursprungligen 
amerikansk, vilken inledningsvis inte nådde tillräcklig verkningsgrad.

Problemet  var  att  pixlarna  inte  absorberade  strålning  som föll  in  vinkelrätt  mot  pixlarna. 
Strålarna var egentligen tvungna att falla in parallellt  med skikten, vilket innebär strålning 
från  helt  fel  håll.  Utifrån  detta  tillverkade  Acreo  ett  diffraktionsgitter  vilket  avlänkar 
strålningen i pixeln. Detta fick strålarna att falla in mot pixlarna med tillräckligt stor vinkel 
för att de skulle kunna absorberas i matrisen. Denna detektor har integrerats i FLIRs sensorer 
sen  slutet  på  90-talet  då  detta  sågs  som  den  enda  LWIR-detektor  med  tillräckligt  bra 
prestanda.

Kommentar:
Detta visar på att utvecklingen av detektorer ytterligare har gått framåt sedan 1993, tryckåret  
för den källa där övrig detektorinformation är hämtad.
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- Vad är vanligast, MWIR-detektorer eller LWIR-detektorer?
FLIR valt en huvudsaklig väg mot MWIR-detektorer på grund av att matriserna kan göras 
mindre utan diffraktionsförluster samt att priset blir lägre jämfört med LWIR-detektorer.

Eftersom  att  alla  kvantdetektorer  måste  kylas  till  ca  77  Kelvin  går  forskningen  mot  att 
utveckla  nya  samt förbättra  befintliga detektorer.  Vad gäller  MWIR-sensorer är  kravet  på 
kylning inte lika stort som för LWIR-sensorer på grund av att bandgapet mellan valens- och 
ledningsbandet är längre i MWIR och att det därför inte hoppar över lika många elektroner 
som alstrar värme.
En trend gällande LWIR-detektorer är dock att okylda termiska detektorer, bolometrar som är 
billiga och kan göras mindre, används i allt fler system. Utvecklingen har gått så långt att 
termiska detektorer har så pass hög känslighet att dessa används i system med en räckvidd på 
1500-2000  meter,  dock  är  processen  långsammare  än  i  en  kyld  detektor.  Känsligheten 
kompenseras  genom  att  större  optik  används  för  att  mer  strålning  ska  släppas  in  mot 
bolometern.  Detta  gör  att  okylda  system  fungerar  bra  om fokallängden  är  kort,  men  att 
fokallängden  och  linsens  diameter  måste  ökas  till  gigantiska  storlekar  för  att  det  ska  bli 
möjligt att öka räckvidden. Detta går inte att jämföra det med en kyld detektors prestanda. 
Tidigare sålde FLIR LWIR-gimbaler, globformade IR-sensorer, men idag säljs huvudsakligen 
MWIR-gimbaler. Se Figur 11.

Kommentar: 
Eftersom storlek och vikt på system som används till helikoptrar är kritiska parametrar är 
detta svar intressant. En kyld LWIR-sensor har hög prestanda, men verkar vara begränsande  
storleksmässigt. Eftersom krypskyttar enligt svaret kan upptäckas med en okyld LWIR-sensor  
innan helikoptern når krypskyttarnas verkansavstånd kan detta vara ett intressant alternativ,  
dock är en stor nackdel att LWIR-sensorn är okyld och därmed har sämre prestanda i varmt  
klimat.

- Använder alla moderna system stirrande matriser?
I huvudsak används stirrande matriser,  men det finns tillverkare som gör matriser med så 
kallad mikroskanning. Detta innebär att en stirrande 320x240 matris används, men matrisen 
skannas  horisontellt  och  vertikalt  i  fyra  steg  vilket  motsvarar  en  halv  pixel,  vilket  ska 
motsvara  640x480  pixlars  prestanda.  Dock  motsvarar  inte  vinsten  av  mikroskanning  100 
procent, snarare cirka 30 procent.
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- Vad kan synfältsproblematiken innebära på ett helikoptermonterat system?
Problemet med scenariobeskrivningen är att det mest optimala hade varit att täcka ett 360° 
synfält med flera sensorer spanande i alla riktningar, se avsnitt 4.1 s.14. Med så breda synfält 
blir problemet en för kort räckvidd, det blir därmed svårt att upptäcka en så pass liten signatur 
en prickskytt  alstrar  på avstånd.  Räckvidden bör prioriteras  i  syfte  att  sensorn ska kunna 
urskilja  att  den  detekterat  en  prickskytt  och  inte  ett  djur.  Ett  mindre  synfält  medför  att 
avsökningen av stora områden måste kunna ske manuellt. Detta kan uppnås med en IR-gimbal 
vilken  kan  monteras  under  helikoptern,  se  Figur  11.  Denna  typ  av  system är  kylda,  har 

smalare synfält och lång räckvidd vilket 
kräver  en  operatör  som  spanar  med 
systemet inifrån helikoptern. Denna kan 
styras fritt i olika riktningar inom 360° 
synfält.  Gimbaler  är  gyrostabiliserade 
vilket  medför  att  operatören  kan  låsa 
spaningen  mot  en  fast  punkt,  vilken 
följs  oavsett  hur  helikoptern  cirkulerar 
runt den. De kan även låsas till att spana 
i  en  viss  riktning  framför  helikoptern 
när  den  framrycker,  vilket  gör  att 
operatören inte  behöver styra  den hela 
tiden. 

Figur 11. SH-60 med en IR-gimbal monterad i fronten (källa: Anders GM Dahlberg)

Kommentar: 
Eftersom att sensorn måste kunna täcka upp alla riktningar bedöms gimbalen vara en potent  
lösning.  En  nackdel  är  dock  att  en  operatör  dels  måste  utbildas,  men  även  sitta  med  i  
helikoptern för att spaning efter prickskyttar ska möjliggöras. Problemet med detta är att det 
redan är mycket personal i helikoptern samt att det även ska rymmas skadade individer.
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- Vilka för- och nackdelar finns med FLIR-system i LWIR-området jämfört med 
ett system i MWIR-området kopplat till användandet i helikopter?

o Vikt
Viktmässigt ligger systemen, med gimbal och kablage, på 30-50 kg beroende på om det är en 
stor gimbal på 25 kg eller en mindre på 13 kg. Det är ingen skillnad som bör påverka en större 
helikopter avsevärt.

o Storlek
Att  hela  MWIR-sensorer  i  förhållande  till  LWIR-sensorer  skalas  ner  i  storlek  beror  på 
våglängdsskillnaden. En LWIR-kamera med lika hög prestanda som en MWIR-kamera blir 
därför större.

IR-detektorer går inte att  tillverka med flera megapixlar som dagens digitalkameror.  Detta 
beror på ljusdiffraktion som uppstår i optiska system, vilket  kort nämndes i andra frågan. 
Detta sker när ljuset passerar genom en öppning (en pixel i detektorn), som i förhållande till 
ljusets våglängd, är  liten.  Själva pixeln i MWIR tillverkas ungefär tre gånger så stor som 
våglängden (3-5 μm) för att undvika detta fenomen. Detta sätter hinder för att tillverka pixlar i 
exempelvis  MWIR-system  som  är  mindre  än  12-15  μm  pitch.  Pitch  innebär  det  minsta 
avståndet mellan två pixlars centrum inklusive avståndet mellan pixlarna, se Figur 12.

Figur 12.  Schematisk bild av pitch i MWIR-detektorer.

Målet med utvecklingen av detta är att göra dessa pixlar så små som möjligt i syfte av att få in 
fler pixlar på detektormatrisen.  Dock är avståndet mellan pixlarna ca två μm, vilket enligt 
tillverkare är svårt att göra ännu kortare för närvarande.

Vad gäller LWIR-detektorer hade samma MWIR-pixelpitch på 12-15 μm varit lika lång som 
våglängden på själva strålningen, vilket hade resulterat i ljusdiffraktion då även en pixel för 
LWIR måste göras ungefär tre gånger så stor som strålningens våglängd (8-14 μm) i syfte att 
undvika diffraktion. Detta innebär för LWIR-detektorer en pixelpitch på ca 25-40 μm. Dagens 
detektorchip för MWIR-sensorer blir ett par cm långa i sida om ett chip med HD-format ska 
tillverkas,  med  andra  ord  med  ca  en  megapixels  upplösning.  Detta  går  att  jämföra  med 
detektorchip för digitalkameror i mobiltelefoner där standardupplösningen är åtta megapixel. 
Ett detektorchip anpassat för LWIR med samma upplösning kommer att  vara oanvändbart 
eftersom det  rent  fysiskt  blir  för  stort.  Standardupplösningen  för  både  kylda  och  okylda 
LWIR-sensorer är idag 640x480, alternativt 640x512.
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Kommentar:
Detta  hänger  ihop  med kommentaren  till  andra  frågan vad gäller  vikt  och  storlek.  Hög 
upplösning på en LWIR-sensor innebär svårigheter att fysiskt göra sensorn lika liten som en  
MWIR-sensor med samma upplösning. Detta indikerar att en MWIR-sensor är mer lämpig.

- Bedömningen är att krypskyttens maximala skjutavstånd med Dragunov är 1300 
meter.  Vilken  prestanda  måste  en  sensor  ha  för  att  kunna  klassificera  en 
krypskytt på 2500 meter?

o Vilket antal pixlar/detektorelement krävs för att klassificera en krypskytt 
på 2500 m avstånd?

Att detektera och klassificera skyttar, det vill säga möjligheten att bedöma beteende och om 
individen har ett vapen, på 2500 meters avstånd är inga som helst problem med varken en 
MWIR-  eller  LWIR-gimbal  med  standardupplösning.  Med  en  MWIR-sensor  med  stor 
diameter är det möjligt att detektera en människa på 15-20 km avstånd i ökenklimat, med 
andra ord är ett avstånd på 2500 meter inte ett problem vad gäller att hitta en prickskytt med 
en MWIR-gimbal som har något mindre diameter. Ett problem med termisk IR att det inte går 
att fullt identifiera människor, därför får fokus läggas på klassificering genom uppträdandet.

o Teorin  visar  att  en  människokropp strålar  både i  MWIR- och LWIR-
området, se Figur 7. Hur stor blir skillnaden vid detektion med en MWIR-
detektor?

Vad gäller  detektion  av  en  människokropp  strålar  den  enligt  teorin  med  sitt  maximum i 
LWIR-området,  ja.  MWIR-detektor  känner  endast  av  strålning  mellan  3-5  μm, 
människokroppen  strålar  även ut  i  MWIR-området,  dock inte  i  samma mängd,  se  avsnitt 
4.2.1.1 s.19. För att förstå skillnaden kan värden på emitterad strålning i olika våglängdsband 
mätas. Detta genomförs i enheten X*10^15 fotoner/s/cm2:

Vågläng
d 7°C 27°C

3-5 µm X=6 X=13
8-12 µm X=431 X=609

Antalet fotoner i MWIR är färre än i LWIR om våglängderna jämförs i respektive temperatur, 
men tack  vare  att  MWIR-detektorerna  är  kylda  och  även har  mindre  krav  på kylning  än 
LWIR-detektorer  blir prestanda för respektive detektor likvärdig och människor detekteras 
därför även med MWIR-sensorer.

Kommentar:
Även denna information om MWIR-sensorers möjlighet att upptäcka människor talar för att  
en MWIR-gimbal bör användas för detektion av kroppsvärme.

o Kopplat till klimatbeskrivningen i scenariot kan det tänkas uppstå mycket 
bakgrundsbrus  då  bakgrunden  och  krypskyttarna  bedöms  ha  nästan 
samma  temperatur.  Vad  blir  skillnaden  mellan  MWIR-  och  LWIR-
sensorer?
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Det har alltid funnits olika argument för när MWIR- respektive LWIR-sensorer ska användas, 
dock inte ur aspekten med kontrast. En LWIR-sensor är mest optimal i kalla och torra klimat 
för att  det  med en MWIR-sensor inte blir  lika starka signaler trots  att  MWIR-sensorer är 
känsligare i sig. När det är varmt och fuktigt är det istället fördelaktigt med en MWIR-sensor, 
vilket  i  det  fallet  beror  på  att  transmissionen  i  atmosfären  minskar  i  LWIR-området  när 
luftfuktigheten ökar.
Om det  som i  scenariobeskrivningen  för  helikoptrarna  är  varmt  och  torrt  fungerar  båda 
typerna. Däremot är det bättre med LWIR-sensorer när det gäller att se igenom sandpartiklar i 
sandstormar då långvågiga sensorer har bättre förmåga att se igenom den typen av atmosfär. 
Men vad gäller målets och bakgrundens temperatur fungerar både lång- och mellanvåg bra 
trots att det i teorin blir en låg kontrast på grund av klimatet. 

Kommentar:
Till skillnad från tidigare talar val av sensor lite för LWIR sett ur aspekten med sandstormar.  
Ett val av sensor måste göras med vetskapen om att den ena är bättre än den andra ur vissa  
aspekter.

- Finns det andra aspekter än de som tagits med i denna undersökning kopplat till 
krypskyttar som FLIR-tekniken kan vara effektiv mot?

Om ett  flertal  skott  skjuts  med  vapnet  i  följd  är  det  tänkbart  att  värmen  från  pipan  kan 
detekteras.  Pipan blir  varmare än krypskyttens  kroppsvärme och borde i sådana fall  synas 
bättre i en IR-sensor.

Kommentar:
Detektering av pipvärme är inte ett område författaren tänkt på att undersöka. Detta är dock  
en intressant aspekt och en frågeställning för fortsatta undersökningar.

4.2.2.3 Sammanfattning - Detektering av kroppsvärme

Målet  med  detta  empiriavsnitt  var  att  ge  läsaren  en  grundläggande  förståelse  för  hur 
elektrooptiska sensorer detekterar strålning i olika områden och hur de kan vara uppbyggda. I 
detta  fall  blev  det  väldigt  IR-tungt  men  väldigt  mycket  av  det  som  tagits  upp  om 
elektrooptiska  sensorer  som  detekterar  MWIR-  och  LWIR-strålning  liknar  elektrooptiska 
SWIR-sensorer,  som  beskrivs  i  kommande  avsnitt.  Ur  ett  historiskt  perspektiv  har 
utvecklingen gått långt, vilket målet med avsnittet var att informera om.

Som sammanfattning av intervjun med Dahlberg ovan kan nämnas att när det gäller kylda 
system så är  det  MWIR som är dominerande.  På LWIR-sidan utvecklas  system av okyld 
karaktär som går mot att ha tillräckligt god prestanda. Det är ingen tvekan om att det går att 
detektera en prickskytt på 2500 meters håll med dagens IR-sensorer.
Detta  bekräftas  av  att  FLIR Systems,  tre  dagar  efter  intervjun (2013-05-15),  sålt  MWIR-
gimbaler  till  USA som fattat  beslut  om att  utrusta  egna  MEDEVAC Black  Hawks  med 
dessa.53

4.2.3 Detektering av mynningsflammor
Jämfört med krypskyttens kroppsvärme håller en mynningsflamma från krypskyttens vapen 
en betydligt högre temperatur, därmed ligger den emitterade strålningen som sänds ut från 

53 Harrison, Shane. FLIR Systems Awarded U.S. Army Contract Valued at up to $81 Million to Support  
MEDEVAC Operations. Portland: FLIR 2013-05-15
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mynningsflamman i ett kortare våglängdsområde än vad kroppsvärme gör. Mynningsflammor 
urskiljs enkelt med en SWIR-sensor (kortvågig IR-sensor).54 

4.2.3.1 Emission i SWIR-området

Källan nämner  ingen specifik  temperatur  på mynningsflamman.  Men detta  går  att  läsa  ut 
genom att blicka tillbaka till Wiens förskjutningslag: λmax [μm] = 3000 / T [Kelvin]
I SWIR-området, 2-3 μm, är 3 μm den längsta våglängden (λmax). Se Figur 5, s.19.
Detta ger: 3000 / 3 = 1000 Kelvin = 727 grader Celsius

Detta  våglängdsområde  skiljer  sig  mycket  från  LWIR-området,  vilket  är  samma 
emissionsområde som bakgrundsstrålningen emitterar i. Tack vare detta är det, med hjälp av 
passiva sensorer som arbetar i ett kortare våglängdsområde, lätt att urskilja mynningsflammor 
utan att bakgrundsstrålningen stör.

4.2.3.2 Pixlar och matris

Eftersom SWIR-strålningen har kortare våglängd blir resultatet att skillnaderna mot en LWIR-
sensor blir  ungefär  som mellan MWIR och LWIR, men ännu större.  Det går att  tillverka 
matriser som är mycket mindre på grund av våglängdens storlek. Detta innebär lång räckvidd, 
samt att SWIR-systemet i sig kan göras mindre.55

På grund av alla små energiövergångar som inträffar mellan valens- och ledningsbandet har 
LWIR-matriser högre krav på kylningen. Bandgapet mellan valens- och ledningsbandet i en 
SWIR-detektor är  längre än i  en LWIR-detektor  där fler  elektroner  leds in i  pixlarna och 
därför orsakar mer brus i form av värme. Därför är en detektormatris som arbetar i SWIR-
området inte lika svårhanterlig vad gäller kylning.56 Pixlarna kan även i detta fall inte ha hur 
liten storlek som helst, utan måste anpassas till sensorns våglängdsområde precis som i fallet 
med en MWIR-sensor, se Figur 12. Antal elektroner, med andra ord effekt, i en pixel är också 
annorlunda  i  en  SWIR-sensor  jämfört  med  en  LWIR-sensor.  I  LWIR-området  är 
bakgrundsbruset större och därför behövs betydligt mer effekt per pixel i en LWIR-detektor 
för att den ska kunna urskilja mål och bakgrund, medan det i en pixel i en SWIR-detektor inte 
behövs lika många, vilket är anledningen att kravet på kylning inte är lika stort.57

54 Lindgren, D. Sjöqvist, L (m.fl.) Multisensors Configurations for Early Sniper Detection. Linköping: FOI 2011. 
s.2
55 Campana. The infrared and Electro-Optical Systems Handbook Volume 5: Passive Electro-Optical Systems. 
s.163
56 Campana. The infrared and Electro-Optical Systems Handbook Volume 5: Passive Electro-Optical Systems. 
s.160
57 Ibid. s. 162-163
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4.2.3.3 Användande av SWIR-sensor

En generell fördel med elektrooptiska sensorer är att de anger krypskyttars position med låg 
felmarginal, det kan sträcka sig upp till en tiondels grad jämfört med exempelvis akustiska 
sensorer som kan ha 1-5o felmarginal på positionen vilket kan öka om miljön är full av brus, 
exempelvis i en bullrig helikoptermiljö. Det som är svårt vad gäller mynningsflammor är dock 
att de inte syns särskilt länge, vilket ställer krav på att en SWIR-sensor har en förmåga att 
”komma ihåg” var  mynningsflamman visade sig.58 Framtida  markbaserade  SWIR-sensorer 
bedöms kunna ge god information om prickskyttars position och deras omedelbara eldgivning 
om SWIR-sensorn kombineras med akustiska sensorer eller med en projektilradar som räknar 
ut var projektilen avfyrats från när den rör sig mot sensorerna.59 Akustiska sensorer fungerar 
troligtvis inte på helikoptrar på grund av den bullriga miljön, däremot hade en projektilradar 
kunnat fungera på en helikopter om den inte störs av rotorbullret.

Vad gäller  upptäckandet  av  en  mynningsflamma,  kopplat  till  scenariot,  på  cirka  2500  m 
avstånd är kravet på upplösning på SWIR-detektorn inte lika högt som i en MWIR- eller 
LWIR-detektor.  Detta  på  grund av att  det  viktiga  med SWIR-detektorn  endast  är  att  den 
känner igen mynningsflammor till  skillnad från MWIR- och LWIR-detektorer vars uppgift 
blir att kunna klassificera krypskytten i sig genom att känna igen signaturen från kroppen på 
avståndet.60

När  det  gäller  presentation  av  en  detektering  når  informationen  operatören  direkt  via  en 
display.  Det  är  i  helikopter  fördelaktigt  att  ha  en  operatör  som  själv  styr  sensorn  mot 
misstänkta punkter i syfte av att korta ner skantiden. På det sättet kan operatören även skilja 
falska mål från prickskyttar direkt när någonting irrelevant registreras. Detta blir ett sätt att 
signalbehandla informationen och operatören är överlägsen ett automatiskt system vad gäller 
kontextuell kunskap och att känna igen mönster.61 
Ett alternativ hade kunnat vara att integrera en SWIR-sensor i samma gimbal som MWIR- 
eller LWIR-gimbalen för att en operatör ska kunna skanna av ytor med flera system som tittar 
i samma riktning, samtidigt. 

Framtida SWIR-sensorer kommer att kunna användas till optikspaning tillsammans med en 
aktiv optikspaningssensor.62 

58 Lindgren. Sjöqvist (m.fl.) Multisensors Configurations for Early Sniper Detection. s.5
59 Ibid. s.5
60 Ibid. s.7
61 Ibid. s.8-9
62 Ibid. s.13
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4.2.4 Detektering av optiken
Kikarsiktet,  OPS-1,  som  nämns  i  hotbeskrivningen  är  det  sikte  som  är  konstruerat  för 
Dragunov SVD. Se avsnitt 4.1.3 s.14. Själva vapnet och optiken i sig emitterar inte strålning 
på det sättet som krypskyttens kroppsvärme och mynningsflamman gör. Därför går det inte att 
använda en passiv elektrooptisk sensor för att detektera optiken.

4.2.4.1 Aktiva elektrooptiska sensorer

Den typ  av  sensorer  som används  för  att  detektera  optik  kallas  för  aktiva  elektrooptiska 
sensorer. Eftersom optiken inte sänder ut någon strålning måste en aktiv elektrooptisk sensor 
inledningsvis sända ut egen strålning, ofta laserstrålning, som reflekteras tillbaka till sensorn 
när  det  har  studsat  mot  ett  objekt.  Nackdelen  är  att  laserstrålen  kan  upptäckas  av  en 
motståndare med rätt  utrustning. Laserstrålen har väldigt låg divergens och lång räckvidd, 
vilket medför att den inte kan täcka stora områden och därför inte är optimal för spaning.63

4.2.4.2 Retroreflektion

Figur 13. Detekterad kikare på 2 km avstånd (FOI orienterar om sensorer, nummer 3. s.50)

Det som händer vid optikspaning är att laserstrålen träffar en yta i optikens fokalplan vilken 
därefter reflekteras tillbaka mot den aktiva elektrooptiska sensorn som slutligen kan detektera 
den reflekterade lasern i form av en så kallad retroreflex, se Figur 13. Ett bra exempel på detta 
är när kattögon syns i mörker då ljus från exempelvis en strålkastare på en bil reflekteras mot 
kattögats  näthinna  som sen ger  uttryck  i  en  tydlig  reflex.  Laserstrålen  som träffar  linsen 
studsar och reflekteras diffust bort från linsen med en vid vinkel på spridningen. En väldigt 
liten  del  av  lasern  träffar  fokalplanet  i  optiken,  detta  leder  till  att  denna  del  av  lasern 
reflekteras rakt tillbaka mot optikspaningssensorn, se Figur 14. Divergensen, spridningen, på 
den del av strålen som reflekteras tillbaka i retroreflexen är liten. Detta innebär att strålloben 
som bildas blir smal, därför når retroreflexen långt trots att det endast är delar av den utsända 

63 Wiss. Kindvall. FOI orieterar om sensorer, nummer 3. s.46
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laserstrålen som studsar tillbaka till  den aktiva sensorn. Därför är det med hjälp av denna 
teknik möjligt att lokalisera optik på ett prickskyttevapen på långa avstånd.64 

Figur 14. Illustration av en laserstråle som träffar fokalplanet i optik. (Övervakningssystem för hamn 
och bassäkerhet HSU 12-14. s.20)

Det som avgör hur enkelt optiken detekteras är optikens lasersignatur, vilket innebär storleken 
på aperturen och hur transitivt glaset i objektivet är för den typ av laser som används. Vid 
försök  med  ett  system  som  kallas  BOSS  (The  Battlefield  Optical  Surveillance  System) 
detekterades prickskytteoptik på 1000 meters avstånd med en laser med våglängden 0.808 μm 
i  NIR-området.  Se  Figur  5,  s.19.  Denna våglängd användes  eftersom att  den  är  transitiv 
genom de  flesta  typer  av  glas  som används  i  optik.  Detta  innebär  även  att  sensorn  som 
upptäcker retroreflexen måste vara känslig i samma område som lasern.65

64 Steinvall, Ove (sammanhållande). Sjöqvist, Lars. 50 år av svensk laserhistoria. Linköping: FOI 2011. s.210
65 Ireland, Robert. The battlefield Optical Surveillance System (Boss). Kirtland: Philips Laboratory 1996. s.2
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Vid ett annat försök med MODS (Mobile Optical Detection System) skapades en laser med 
hjälp av tre dioder, en hade UV-våglängd och de andra två arbetade med varsin NIR-våglängd 
för flexibilitet. För att detektera retroreflexer användes en 640x480 pixlars VGA CCD-kamera 
vilken modifierades med en 4.4° synfältsoptik med varierande fokus i syfte av att kunna ta in 
mer  reflekterad  laserstråning.  Optiken  fick  även  ett  filter  som  reducerade  påverkan  av 
omgivande  ljus  under  dagtid.66 Unikt  med  MODS  är  att  den  är  multispektral  samt  att 
bildbehandlingen styrdes helt av en dator. De olika lasrarna separerades så att de arbetade och 
enskilt skapade bilder vid olika tidpunkter, på det sättet kunde varje laser hanteras separat.67 

När optiken detekterades indikerade systemet detta med ett rött kors där positionen av optiken 
anges, se Figur 15. Vid exemplet är det en av NIR-lasrarna som används, dock framgår inte 
avståndet.

Figur 15. Bild från försök med MODS, detektion av krypskytt (Mobile Optical Detection System for 
Counter-Surveillance. s.5)

Just prickskytteoptik och optikspaning mot detta är av intresse vilket utvecklas i syfte att öka 
skyddet för bland annat flygande plattformar. Eftersom en aktiv optikspaningssensor har lång 
räckvidd i förhållande till en prickskytts maximala verkansavstånd ger detta en möjlighet till 
ökad hotinformation i god tid. Eftersom att det inte finns särskilt många skenmål i form av 
exempelvis reflekterande vägskyltar kopplat till scenariot bedöms optikspaning vara en bra 
metod för att upptäcka en eventuell prickskytt.68 Nära marknivå kan dock atmosfären påverka 
möjligheten  att  upptäcka  mål  när  störningar  i  form av  strålvandring,  strålutbredning  och 
intensitetsfluktation kan förekomma.69

66 Sadler, Laurel. Alexander, Troy A. Mobile Optical Detection System for Counter-Surveillance. Adelphi: U.S. 
Army Research Laboratory, SPIE 2012. s.2
67 Sadler. Alexander. Mobile Optical Detection System for Counter-Surveillance. s.3
68 Sjöqvist, Lars m.fl. Optics detection using a dual channel approach. Linköping: Laser Systems Group, FOI 
2012. s.1
69 Sjöqvist m.fl. Optics detetion using a dual channel approach. s.2
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4.2.4.3 Användande av optikspaningssensor 

Principen bygger på att laserstrålen från den aktiva sensorn träffar optikens fokalplan. Signal-
brus-förhållandet  påverkas  av  sträckan  till  optiken,  bakgrundens  ljusnivå,  atmosfäriskt 
störning, samt vilka egenskaper målets optik har. Tack vare räckvidden och precisionen med 
lasern  kan  denna  teknik  användas  som  en  förvarning  för  andra  sensorer  och 
motmedelssystem, i detta fall operatören på IR-sensorn och kulspruteskyttarna. 

Optikspaning genomförs enligt tre koncept i Figur 16:
- svepande belysning 
- stegvis avsökande av synfältet
- skannande spalt

Figur 16. Bild på olika optikspaningskoncept. (Optics detection using a dual channel approach, s.3)

Vanligast är svepande belysning över ett större målområde. Det behövs inga rörliga delar och 
det är möjligt att lägga till en räckviddsberäknande funktion i sensorn. Bakgrunden observeras 
samtidigt som målen.

Den andra metoden, stegvis avsökande, innefattar en panoramakamera som tydliggör detaljer 
i bilden. Till denna metod kan signalbehandling appliceras i syfte att reducera falsklarm.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-04 39(49)
OP/TA 10-13
Kd Linus Hannu

Den tredje  metoden  går  ut  på  att  en  rektangulärt  formad  laserspalt  sveper  i  sidled  längs 
horisonten. Detta medför fördelar vad gäller räckvidd, signalbehandling och möjligheten till 
att kombinera positions- och avståndsinformation i samma enhet.70

Denna metod är fördelaktig  i  plattformar där 360° övervakning är önskvärt,  exempelvis  i 
helikoptrar. Dock är en nackdel att skannande spalt är begränsande i höjdled, vilket gör att det 
kan bli svårt at realisera ett sådant system för helikopter som kan behöva flexibilitet i höjdled.

I samtliga metoder är synkroniseringen mellan utsänd och mottagen laserreflex applicerad. Ett 
exempel  som finns är  en sensor med dubbelkanal  där  ena kanalen sköter information  om 
målets position samtidigt som den andra sköter information om avståndet till  målet,  vilket 
ökar chansen till att definiera positionen med ökad precision.71

4.2.4.4 Sammanfattning optikspaning

Vad gäller paralleller till scenariot med hotbeskrivningen lyckades författaren inte fullt ut vad 
gäller optikspaning. Källorna berörde markbaserade system samt att exemplen inte nämnde 
räckvidder längre än cirka 1000 meter, dock betraktas inte hotets räckvidd på 2500 meter som 
ett problem för ett optikspaningssystem vilket generellt  har god räckvidd, se  Figur 13.  En 
möjligthet  i  helikopter  är  ett  svepande system där  en operatör  kan bestämma riktning  på 
sökandet. Önskvärt är att systemet kan styras i 360° vinkel, likt en gimbal. I den avslutande 
delen av  4.2.3.3 Användande av SWIR-sensor  hittades  i  ”Multisensors  Configurations  for 
Early  Sniper  Detection” finns  stöd  för  att  en  framtida  konfiguration  kan  vara 
optikspaningssystem med  en  SWIR-sensor  som mottagare.  Detta  hade  varit  den  optimala 
konfigurationen ur perspektivet  att  sensorn bedöms kunna användas till  att  både detektera 
mynningsflammor och retroreflexer från optik.

70 Ibid. s.2
71 Ibid. s.3
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5 Analys och resultat
I detta avsnitt analyseras respektive beskriven teknik från empiridelen utifrån parametrar från 
scenariot,  se  avsnitt  4.1 s.14.  För-  och  nackdelar  kopplat  till  scenariot  bryts  ut  och 
sammanställas i SWOT-analyser. Dessa mynnar därefter ut i slutsatser för respektive teknik, 
vilka slutligen lyfts vidare till diskussionen. 

5.1 SWOT-analys
SWOT står, rakt översatt till svenska, för ”Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot”. Kopplat 
till  nivån på undersökningen av teknikerna,  där för-  och nackdelar  med respektive teknik 
tydliggörs när de ska jämföras mot vissa förutsättningar, har denna analysmetod en passande 
karaktär. Nedan följer fyra SWOT-analyser, en för varje teknik. Kort begreppsförklaring:

Externa egenskaper – Vad sensorernas för- och nackdelar innebär ur ett större perspektiv.
Interna  egenskaper –  Vad  sensorernas  prestanda  och  uppbyggnad  innebär  kopplat  till 
uppgiften.
Goda faktorer för verksamheten – Parametrar som bidrar till den militära nyttan.
Skadliga faktorer för verksamheten – Parametrar som reducerar den militära nyttan.

5.1.1 SWOT Detektering av kroppsvärme (MWIR- och LWIR-sensorer)

Goda faktorer för verksamheten Skadliga faktorer för verksamheten

In
te

rn
a 

eg
en

sk
ap

er Styrkor
- Lägre krav på kylning än LWIR-sensorer.
- Detektormatrisen kan göras mindre än i LWIR 
utan att riskera diffraktionsförluster.
- Kylda sensorer har väldigt hög prestanda.
- Upptäcker kroppsvärme.
- Fler detektorelement i matrisen = Lång räckvidd.

Svagheter
- Känner inte av prickskyttens maximala 
strålningsområde.
- Har inte samma exakta förmåga till att 
detektera kroppsvärme som en LWIR-sensor när 
kontrasten mellan mål och bakgrund är låg.
- Kräver operatör.

E
xt

er
n

a 
eg

en
sk

ap
er Möjligheter

- Är kopplat till klimatet inte i behov av kylning på 
samma sätt som LWIR.
- Är mindre än LWIR-sensorer då dessa blir större 
på grund av våglängden. Positivt vad gäller plats- 
och viktkänslighet i hkp.
- Gimbaler möjliggör spaning i 360°.
- Gimbaler kan integereras med flera olika 
sensorer.

Hot
- Störutrustning som stör ut sensorer i MWIR-
området.
- Miljöfaktorer, exempelvis ökenstormar som 
påverkar atmosfärstransmissionen.
- Har inte lika bra genomträgning i atmosfären 
som LWIR, främst vad gäller sandstorm då 
LWIR är överlägset i prestanda.

Tabell 1. SWOT-analys – MWIR-sensorer
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Goda faktorer för verksamheten Skadliga faktorer för verksamheten

In
te

rn
a 

eg
en

sk
ap

er Styrkor
- Lång räckvidd.
- Påverkas inte lika mycket av sandstormar som 
MWIR.
- Bättre prestanda kopplat till signal-brus-
förhållande vad gäller låg kontrast mellan mål och 
bakgrund.
- Utvecklas i okylda konfigurationer, vilket kan 
reducera vikt, storlek och kostnad.

Svagheter
- Stora pixelstorlekar = Stora matriser och 
system.
- Högt krav på kylning för att uppnå hög 
prestanda. Ställer krav på robusthet i systemet då 
vibrationer och buller förekommer kring 
helikoptrar.
- Kräver operatör.
- Lägre känslighet i 8-12 μm vid hög 
luftfuktighet.

E
xt

er
n

a 
eg

en
sk

ap
er Möjligheter

- God förmåga till klassificering av prickskyttar på 
längre avstånd.
- Kan användas även i fall av miljöpåverkan.
- God möjlighet till att upptäcka kroppsvärme vid 
låg kontrast mellan mål och bakgrund.
- Gimbaler möjliggör spaning i 360°.
- Gimbaler kan integereras med flera olika 
sensorer.

Hot
- Miljön är ett hot på grund av värmen, om 
sensor inte är korrekt tillverkad kan extern 
värme påverka känsligheten.
- Störutrustning som stör ut sensorer i LWIR-
området.
- Lättare att upptäcka med eventuell 
optiskpaningsutrustning utifrån storleken.

Tabell 2. SWOT-analys – LWIR-sensorer

5.1.1.1 Slutsatser detektering av kroppsvärme

- Båda  våglängdstyperna  har  god  möjlighet  till  att  hitta  krypskyttar.

- En  LWIR-gimbal  passar  bra  ur  klimataspekten  vad  gäller  genomträngning  av 
sandstormar,  men  är  sämre  ur  kylningssynpunkt  då  värmen  kan  vara  hotfull.

- En MWIR-gimbal är mindre men har ändå väldigt hög prestanda. En MWIR-sensor 
passar  bra  ur  klimataspekten  vad  gäller  lägre  krav  på  kylning,  men  är  sämre  ur 
synpunkten att tränga igenom sandstormar.

- Systemen har god möjlighet till att upptäcka en prickskytt på längre avstånd än dennes 
maximala  skjutavstånd,  detta  ger  information  om var  hoten  finns  innan  de  hunnit 
verka mot helikoptern.

-  Eftersom att det inte är realistiskt att ha ett automatiskt system som spanar med 360° 
täckning  över  tiden  innebära  detta  att  utbildning  av  en  operatör  som kan  hantera 
systemet under flygning måste genomföras. Med en gimbal finns möjligheten att välja 
spaning mot intressanta punkter i 360°.

- Systemet kan användas dygnet runt.
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5.1.2 SWOT Detektering av mynningsflammor (SWIR-sensorer)

 Tabell 3. SWOT-analys - Detektering av mynningsflammor (SWIR-sensorer)

5.1.2.1 Slutsatser detektering av mynningsflammor

- Operatören  bedöms  kunna  styra  en  och  samma  gimbal  och  spana  med  både 
MWIR/LWIR och SWIR i samma riktning samtidigt.

- Som ensam sensor mot mynningsflammor är en SWIR-sensor inte fullt effektiv då den 
inte varnar innan skott samt att det kan vara svårt att veta om flamman kommer från 
ett prickskyttevapen. Dock kan den tillsammans med en MWIR/LWIR-sensor samt en 
optikspaningssensor  bli  väldigt  användbar  om  prickskytten  hinner  skjuta.

- Ställer  krav  på  operatören  som  behöver  utbildning  även  för  denna  sensor.

- Systemet kan användas dygnet runt.

Goda faktorer för verksamheten Skadliga faktorer för verksamheten

In
te

rn
a 

eg
en

sk
ap

er Styrkor
- Har inte samma krav på detaljupplösning på 
avstånd som LWIR och MWIR då det endast är 
själva mynningsflamman som ska detekteras.
- Lägre krav på kylning.
- Liten pixelstorlek tack vare kort våglängd leder 
till bra upplösning och räckvidd. 
- Bör även kunna upptäcka mynningsflammor från 
automatkarbiner och motsvarande.

Svagheter
- Mynningsflammor syns under väldigt korta 
sekvenser vilket med prickskyttar som inte 
avfyrar skott med hög frekvens kan bli ett 
problem.
- Kan behöva kombineras med projektilradar för 
att exakt kunna bestämma prickyttars positioner.
- Kräver operatör.

E
xt

er
n

a 
eg

en
sk

ap
er Möjligheter

- God förmåga till att urskilja mynningsflammor 
från bakgrunden tack vare hög temperatur och 
därmed kontrast.
- Bedöms kunna kombineras med 
optikspaningssystem, detta medför plats- och 
viktreducering.
- Sensorn blir liten och kan integreras i en MWIR-
gimbal som har plats för flera olika sensorer.

Hot
- Mynningsflammor från automatkarbiner 
bedöms också upptäckas vilket kan bli ett 
resultat av ”falsklarm” då en enskild 
mynningsflamma från en prickskytt kan bli svår 
att uppfatta.
- Prickskyttar hinner verka mot helikoptern 
innan de detekteras.
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5.1.3 SWOT Detektering av optik (aktiva elektrooptiska sensorer)

 Tabell 4. SWOT-analys - Detektering av optik (aktiva elektrooptiska sensorer)

5.1.3.1 Slutsatser detektering av optik

- Förmågan  till  att  hitta  optik  på  långa  avstånd  bedöms  god  samt  att  det  innebär  att 
prickskytten inte hinner verka innan optiken detekteras.

- Tekniken  ställer  krav  på  att  utbilda  operatören  till  att  söka  mot  misstänkta  punkter 
eftersom att systemet själv inte klarar av att täcka 360° från en helikopter.

- Tekniken bedöms vara lämplig att fungera som ett förvarnande system till MWIR- och 
LWIR-sensorer vilka efter att optik blivit detekterad i terrängen kan detaljspana mot det 
misstänkta området.

- En förutsättning för att endast en operatör ska kunna manövrera optikspaning samtidigt 
som spaning efter kroppsvärme och mynningsflammor är att även optikspaningssensorn 
kan integreras i samma gimbal som MWIR/LWIR- och SWIR-sensorerna. Alternativt är 
en separat gimbal som simultant följer operatörens styrning av den första.

Goda faktorer för verksamheten Skadliga faktorer för verksamheten

In
te

rn
a 

eg
en

sk
ap

er Styrkor
- Retroreflexer från prickskytteoptik syns på långa 
avstånd.
- Presentationen av retroreflexen sker på en 
display, kan kombineras med presentationen från 
andra sensorer.

Svagheter
- Dålig yttäckning med den smala laserloben.
- Svårt att åstadkomma skanning i 360° i sidled 
med fullgod täckning i höjdled.
- Ej fullt beprövat i helikoptrar.
- Det är svårt att lyckas med spaningstäckning i 
höjd- och sidled då helikoptern spanar ovanifrån 
och rör sig över stora ytor.
- Kräver operatör som väljer spaningssektor då 
det även med denna teknik är svårt att ta fram ett 
system till helikopter som spanar i 360°.

E
xt

er
n

a 
eg

en
sk

ap
er Möjligheter

- God förvarning om prickskyttar i terrängen.
- Bedöms kunna kombineras med en SWIR-sensor 
som upptäcker både retroreflexer och 
mynningsflammor. Vikt- och platsreducering i 
helikopter.
- Kan kombineras med lasrar i olika våglängder.
- Kan upptäcka prickskyttens position, även om 
denna grävt ner sig i skyl, genom retroreflex.

Hot
- Laserstrålen kan upptäckas med rätt utrustning.
- Fungerar dåligt när atmosfären kan störa 
laserstrålen, exempelvis i sandstormar.
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6 Diskussion
Slutsatserna som genererats från respektive SWOT-analys för respektive teknik behandlas i en 
slutlig diskussion där analysen av teknikerna binds ihop med teoriavsnittet, se avsnitt  2 s.8. 
Syftet är att visa om de behandlade teknikerna uppfyller önskemålet vad gäller att öka de 
grundläggande  förmågorna  skydd samt  underrättelse-  och  informationsinhämtning vid 
situationen som scenariot beskriver, se avsnitt 4.1 s.14.

6.1 Teknikerna
Vad gäller detektering av kroppsvärme med MWIR- och LWIR-sensorer är konfigurationen 
stirrande matris med QWIP-detektor väl utvecklad och beprövad i dagsläget. Dagens system 
har utifrån denna studie,  med god marginal,  tillräckligt  bra prestanda för att upptäcka och 
klassificera en prickskytt på 2500 meter. I sammanhanget är detta ett kort avstånd för denna 
typ av sensor. Vad gäller möjligheten till 360° synfält har studien egentligen behandlat två 
alternativ; antingen finns möjligheten till  att ha flera sensorer som tillsammans täcker upp 
360°, alternativt  att använda en gimbal som har mindre synfält  men som fritt  kan styras i 
360°. Enligt studien är det lämpligare att använda en styrbar gimbal tack vare att räckvidden 
blir bättre, detta innebär dock att en operatör styr gimbalen. 
När det kommer till  valet av en IR-sensor med MWIR-detektor eller  LWIR-detektor visar 
studien på för- och nackdelar med respektive variant. En LWIR-detektor är väldigt känslig 
och  värmebrus  från  bakgrunden  har  ingen  avgörande  påverkan,  miljöpåverkan  som 
exempelvis  sandstormar  har  också mindre  betydelse.  Dock är  en  LWIR-detektor  stor  och 
mindre passande i en helikopter,  samt att  den har stora krav på att kylningen ska fungera 
vilket innebär att temperaturen i operationsområdet bör tas i beaktande. Fördelar med MWIR-
detektorn är att den är mindre men fortfarande har hög prestanda och att kravet på kylning 
inte  är  lika  stort  som  i  LWIR-detektorer.  Dock  är  en  MWIR-detektor  inte  fördelaktig  i 
sandstormar  eftersom våglängden  påverkas  av  partiklarna  vilket  blir  den  stora  nackdelen 
kopplat till klimatet. 

Vad gäller teknikerna som behandlar upptäckandet av mynningsflammor och optik är dessa 
områden inte lika beprövade som detekteringen av kroppsvärme, särskilt inte när det gäller 
användandet av teknikerna i helikoptrar. Enligt studien är en SWIR-sensor bra på att urskilja 
mynningsflammor från bakgrunden på långa avstånd. En annan fördel är att den kan göras 
liten  och  eventuellt  integreras  med  MWIR-/LWIR-sensorn  i  samma  gimbal.  Dock  är  en 
bedömning att partiklar i en sandstorm skulle göra den obrukbar. En stor nackdel är att skott 
måste avlossas mot helikoptern innan mynningsflamman kan detekteras. En osäkerhet som 
författaren  inte  lyckats  få  någon  klarhet  i  är  exakt  hur  presentationen  av  en  detekterad 
mynningsflamma  går  till.  Flamman  presenteras  på  en  display  som  visar  ett  visst 
avsökningsområde,  det  som  är  oklart  är  hur  länge  mynningsflammans  position  syns  på 
displayen och om systemet  kan komma ihåg exakt position på flamman.  En operatör  kan 
genom att under kort tid se en flamma få en uppfattning om ungefärlig riktning, dock kan en 
svårighet  för en operatör  bli  att  på egen hand hålla  rätt  på var flamman detekterades  om 
systemet inte kan hjälpa till med den typen av information.
 
De exempel på försök, vilka nämns i detta arbete, som genomförts vad gäller optikspaning är 
markbaserade testenheter (BOSS och MODS). Studien visar att optik på prickskyttevapen kan 
detekteras på 1000 meters avstånd, exemplen handlar om markbaserade system. Enligt studien 
är ett av målen med optikspaning att öka säkerheten för bland annat flygande plattformar, men 
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av det studien visat är det oklart om några försök har gjorts i just flygande system. Den stora 
fördelen med tekniken är att den kan detektera optiken innan prickskytten kan verka, vilket 
innebär ett ökat skydd. Tekniken fungerar förmodligen i helikoptrar och avståndet 2500 meter 
är inget hinder då retroreflexer når långt. Författaren har dock svårt att dra slutsatser om exakt 
vilken  typ  av  skannande  koncept  och  sensor  som bör  användas  i  helikoptrar.  Dock  vill 
författaren lyfta fram svepande belysning kombinerat med en SWIR-sensor vilket anges som 
ett  framtida  alternativ.  Med en  SWIR-sensor  och  svepande  belysning  mot  vissa områden 
bedöms optikspaningen kunna kombineras med detektion av mynningsflammor samt kunna 
integreras i samma gimbal som MWIR-/LWIR-sensorn.

6.2 Allmänt
Utifrån analyserna av respektive typ av teknik finns det för- och nackdelar med respektive 
teknik, men teknikerna kan komplettera varandra om de integreras i en helikopter. Om de ska 
kunna integreras i samma enhet blir det viktigt att tänka på konfigurationen, särskilt om en 
operatör  ska kunna hantera  samtliga sensorer.  Valet  av storlek på sensorerna är en viktig 
aspekt för att de ska gå att integrera i samma gimbal, vilket innebär att exempelvis en LWIR-
sensor inte är lämplig eftersom den tar större plats. Om det inte är möjligt att integrera alla 
sensorer i samma enhet (gimbal) och det blir så att sensorerna måste delas upp på två enheter 
kan det i sig innebära för- och nackdelar. Fördelar med att ha sensorerna i samma enhet är att 
operatören får en tydlig omvärldsuppfattning i den riktningen spaningen sker mot. Enheten 
spanar  samtidigt  efter  kroppsvärme,  mynningsflammor  och  optik.  Dock  är  det  oklart  om 
informationen från varje sensor kan presenteras på en och samma display eller om operatören 
måste använda en sensor i taget. Detta kan eventuellt lösas med flera displayer, alternativt att 
displayen har olika kanaler för val av presentation mellan olika sensorer. Om det inte går att 
integrera systemen i samma gimbal innebär detta att operatören får mer att hålla reda på. Å 
andra sidan kan det istället bli möjligt att söka mot flera misstänkta punkter samtidigt, dock 
inte med samma överlappning av samtliga system.
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6.3 De grundläggande förmågorna

6.3.1 Skydd

För diskussion av förmågan skydd kopplas resultatet av studien till skyddslöken där nivåerna 
”aktiv  hotinformation”  och  ”egen  bekämpning”  särskilt  pekats  ut.  Utan  sensorer  som 
upptäcker varken kroppsvärme, mynningsflammor eller optik är helikoptrarna utrustade med 
de två kulspruteskyttarna vilka endast har sina ögon som sensorer. Utan sensorerna blir det 
lätt för en prickskytt att inte synas i terrängen om denne vet vad ett dolt uppträdande innebär. 
Nivån ”egen bekämpning” blir inte en effektiv nivå av skydd om hoten är svåra att detektera 
på grund av att ”aktiv hotinformation” inte fungerar effektivt.
Om sensorer däremot tillförs prioriteras ”aktiv hotinformation” på ett annat sätt. Sensorerna 
kan  förvarna  kulspruteskyttarna  om  potentiella  hot  i  god  tid  vilket  leder  till  att 
kulspruteskyttarna kan förbereda sig på ett helt annat sätt och därmed ha god förmåga till 
skydd i form av ”egen bekämpning”.

6.3.2 Underrättelse- och informationsinhämtning

Enligt diskussionen om skyddslökens nivåer konstaterar författaren att förmågorna skydd samt 
underrättelse- och informationsinhämtning  är tätt sammanlänkade.  Tillförda sensorer utgör 
klart och tydligt en ökad förmåga  underrättelse- och informationsinhämtning,  vilket i nästa 
steg leder till ökat skydd.

6.3.3 Insatsförmågorna

Under  teorikapitlet  nämns  exempel  på  insatsförmågor  där  en  koppling  dras  till 
undersökningen. Förutom själva huvuduppgiften som innebär forward MEDEVAC uppstår 
även mindre uppgifter som uttrycks som insatsförmågor. Med hjälp av att tillföra sensorer, 
som i studien givna exempel, ökar även möjligheten till att uppfylla de mindre uppgifterna 
som insatsförmågorna bär med sig. Se slutsats.

6.4 Slutsats
För att återkoppla till frågeställningen var grunden för denna undersökning att svara på ”Hur 
kan detektering av prickskyttar kan åstadkommas i en helikoptermiljö?”

Undersökningen har visat exempel på integrering i helikopter av olika typer av elektrooptiska 
sensorer  som  kan  åstadkomma  detektering  av  prickskyttar.  Det  alternativ  som  i  studien 
framstår  som det  bästa  alternativet  är  att  de  föreslagna  optiska  sensorerna  placeras  i  en 
halvsfärisk gimbal vilken kan styras av en operatör i önskad riktning.
För att ett optimalt nyttjande av sensorerna i en gimbal ska vara möjligt ställs sannolikt stora 
krav på operatören som hanterar gimbalen. Operatören måste vara en besättningsmedlem som 
inte är upptagen med andra uppgifter under själva flygningen. Jag anser att en möjlig lösning 
kan  vara  att  använda  färdmekanikern  i  besättningen  som  sensoroperatör.  Detta  eftersom 
färdmekanikern inte har andra specifika uppgifter i helikoptern under tiden den är i luften.

Eftersom skydd samt underrättelse och information prioriteras genom att utrusta MEDEVAC-
helikoptrarna med gimbaler som är konfigurerade för att kunna detektera prickskyttar kommer 
detta sannolikt leda till en ökad chans till överlevnad och dessutom leda till trygghetskänsla 
hos personalen under deras lösande av huvuduppgiften MEDEVAC. Analysen visar att den 
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föreslagna sensor-gimbalen bidrar till den militära nyttan genom att huvudsakligen bidra till 
samtliga insatsförmågor som beskrevs i avsnitt 2.1 s.8.

6.5 Förslag på fortsatt forskning
En fråga som inte har behandlats är hur kulspruteskyttarna ska ta del av informationen från 
sensorerna.  Utifrån  undersökningen  kommer  operatören  att  få  delge  information  om vad 
denne ser på sensordisplayen genom att använda sig av målangivelser via den interna radion i 
helikoptern.  Ett  första  förslag  är  att  undersöka  hur  kulspruteskyttarna  kan  ta  del  av 
informationen på ett annat sätt. En möjlig lösning kan vara att målangivelserna dyker upp på 
en headup-display, alternativt i någonting som motsvarar Google-glasögon vilka känner av i 
vilken riktning kulspruteskytten riktar huvudet.

En  annan  aspekt  som  inte  har  berörts  i  detta  arbete,  men  som  har  dykt  upp  under 
undersökningen,  är  en  kombination  av  SWIR-sensorer  och  akustiska  sensorer,  alternativt 
projektilradar  för  att  upptäcka  mynningsflammor  och  detektera  prickskyttens  skott. 
Förutsättningen för att användandet av akustiska sensorer ska vara möjligt är att det inte låter 
och vibrerar i sensorernas omgivning. Ett andra förslag är att undersöka om akustiska sensorer 
och projektilradar kan användas för att detektera krypskyttar i en helikoptermiljö.

Utifrån vad som kommit  fram angående detektering av mynningsflammor  och optik  finns 
även inom dessa områden potential till fördjupning. En fortsatt undersökning bör beröra ett 
användande  i  just  helikopter  då  författaren  vid  denna  studie  haft  problem  med  att  hitta 
tillräckligt med underlag för just detta.
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