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Sensorer i brownout 
Sammanfattning: 
När en helikopter befinner sig i brownout saknar besättningen referenser till omvärlden vilket kan 
försämra det spatiala medvetandet. Om besättningen inte har koll på helikopterns position i 
luftrummet kan det leda till skador på både materiel och besättning i samband med landning. Denna 
rapport undersökte, på ett övergripande plan, vilka möjligheter sensorer inom det elektromagnetiska 
spektret hade att bidra med information till det spatiala medvetandet. Rapporten fann att sensorerna 
behöver vara anpassningsbara till följd av stoftmolnets vida varierande karaktäristik. Sensorerna hade 
möjlighet att generera en bild av landningsplatsen före brownout inträffar. Radar lämpade sig bäst till 
att uppdatera bilden när brownout inträffat då de elektrooptiska sensorerna kraftigt begränsas av 
stoftmolnet. Däremot genererade de elektrooptiska sensorerna en bild av omgivningen som 
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Sensors in brownout 
Summary: 
When a helicopter is in brownout the crew looses references to the world outside which could 
decrease the spatial awareness. If the crew does not know the accurate position of the helicopter it 
can lead to damage on both equipment and crew when landing. This report examined, on a general 
level, how sensors within the electromagnetic spectrum could contribute with information to the 
spatial awareness. The report found that the sensors need to be adaptable due to the widely varying 
characteristics of the dustcloud. The sensors were able to generate an image of the landingsite prior 
to brownout. Radar was best suited to updating the image when brownout had occurred, whereas 
the electro-optical sensors are highly attenuated by the dust cloud. However, the electro-optical 
sensors generated an image of the environment corresponding to the eye's interpretation of the 
same surrounding, something that a radar has greater difficulty with accomplishing. 
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1 INLEDNING 

Försvarsmakten har sedan 2011 haft som uppgift att bidra med helikoptrar till den medicinska 

evakueringen i Afghanistans norra delar. För att kunna lösa denna uppgift behövde helikoptrarna anpassas 

mot den rådande hotbilden och miljön i området. Dels har ballistiskt skydd, VMS (verkan och 

motmedelssystem) och IR-suppressorer (värmesignatursreducerande filter) installerats tillsammans med 

nya digitala instrument.1 Detta har gjorts för att öka helikoptrarnas förmåga till lösande av uppgiften på 

ett säkert sätt. Däremot kvarstår ett problem som är generellt för alla helikoptrar; nämligen fenomenet 

brownout som uppstår vid start och landning. På grund av Afghanistans torra ökenklimat är brownout ett 

vanligen förekommande problem. En brownout uppstår när helikopterns rotorblad pressar ner luft i 

marken varpå löst stoftmaterial flyger upp i luften och hindrar sikten för besättningen som riskerar att 

förlora det spatiala medvetandet.2 

Många av de olyckor där helikoptrar varit inblandade i Afghanistan under de senaste åren, som inte varit 

en direkt följd av strid, har till stor del orsakats av brownout situationer. Flertalet av dessa har skett i 

mörker vilket ytterligare försvårar besättningens möjligheter till spatial medvetenhet då sikten begränsas 

av bildförstärkarnas smala synfält. Piloterna har förlorat visuella referenser vilket medfört att de vid 

landningen antingen har haft en för hög sjunkhastighet mot marken och/eller haft en rörelse i sidled där 

de sedan har slagit i något hinder på marken och tippat runt.3 Följderna av de dåliga landningarna medför 

kostsamma reparationer, i värsta fall slutar landningen med totalhaveri. Även besättningarna har tagit 

skada och flertalet dödsfall har inträffat. NATO anger att olyckor relaterade till brownout årligen kostar 

USA 100 miljoner dollar och att det sedan 1990 har förolyckats 60 personer och förlorats 30 helikoptrar i 

det amerikanska flygvapnet.4 

De svenska helikopterbesättningarna har sedan tidigare erfarenhet av att landa i whiteout, vilket 

påminner väldigt mycket om brownout fast med skillnaden att det är snö istället för sand. Detta 

tillsammans med övningar utomlands i stoftrika miljöer5 har bidragit till utarbetandet av olika alternativ6 

i samband med start och landning. Dessa metoder innebär allt som oftast att de kommer att hamna i en 

situation där de för en tidsperiod tappar alla visuella referenser. Just i denna flygfas skulle besättningen 

                                                           
1 Försvarsmakten, Helikopter 10B, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Flyg/Helikopter-10B/ 
(hämtad 2013-04-10) och Försvarets Materielverk, Fakta om Hkp 10, 2012-02-20, 
http://fmv.se/sv/Projekt/Helikopter-10/Fakta-om-Hkp-10/ (hämtad 2013-04-10) 
2 The Research and Technology Organisation of NATO, Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and 
Training, RTO/NATO, 2012. s. 1-1 
3 Martin, Christina., In the thick of it all: surviving the brownout, publ. i Aviation Aftermarket Defense, vol. 3, no. 4, 
2007. s. 49 
4 The Research and Technology Organisation of NATO, Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and 
Training, RTO/NATO, 2012. s. 1-1 
5 Larsson, Roger., Försvarsmakten, Helikoptrar sätts på prov, 2011-02-03, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Helikopterflottiljen-Hkpflj/17140/Sanden-ger-
referensproblem/ (hämtad 2013-04-22) 
Hansson, Håkan,. Försvarsmakten, Sanden ger referensproblem, 2010-06-23, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Helikopterflottiljen-Hkpflj/20864/Helikoptrar-
satts-pa-prov/ (hämtad 2013-04-22) 
6 Försvarsmakten, Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 10B, utg. Februari - Maj 2013. 
Stockholm: Försvarsmakten, 2013. s. 33-36 
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kunna få stöd av en sensor som kontinuerligt kan tillhandahålla information om vad som befinner sig 

framför och under helikoptern samt helikopterns position i luftrummet. 

2 PROBLEMFORMULERING 

Vid landning i brownout är risken för att förlora det spatiala medvetandet överhängande då inga visuella 

referenser finns att tillgå. De visuella referenserna ger en fixerad punkt i omvärlden att förhålla sig till och 

på så vis kan människokroppen hålla sig orienterad om dess rörelser. Svaga och långsamma rörelser 

detekteras inte av kroppens känselorgan vilket gör det svårt för piloten att hålla helikoptern stilla under 

landningen. Det föreligger även viss risk att piloten uppfattar det uppvirvlande stoftmolnets rörelser och 

försöker följa molnet. Detta gör att piloten flyttar helikoptern i förhållande till marken men upplever att 

de står stilla i förhållande till stoftmolnet.7 

Piloten som flyger behöver stöd när denne skall landa i brownout. Idag fås detta stöd av kabinbesättningen 

som anger var stoftmolnet befinner sig i förhållande till helikoptern. Före landningen söks 

landningsplatsen av efter potentiella faror, något som besättningen sedan måste memorera. Skulle 

stressen öka genom angrepp från en motståndare är det lätt att föreställa sig att ett skifte i fokus sker och 

farorna på marken tvingas nedprioriteras. Ett system som kan ge en bild av landningsplatsen tillsammans 

med information om helikopterns läge i luftrummet kan tänkas vara ett bra alternativ för att genomföra 

en säker landning. Stoftmolnet kan dessutom komma att hänga kvar i luften under en tidsperiod vilket 

kan medföra att en landningsplats en bit från första tilltänkta måste väljas. 

 

Figur 1 - Brownoutlandning i Afghanistan med en Helikopter 16 (UH-60M)8 

                                                           
7 The Research and Technology Organisation of NATO, Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and 
Training, RTO/NATO, 2012. s. 2-1 – 2-4 
8 FOA/Flygstyrkan, Försvarsmakten, Lägesrapport - SAE ISAF UH-60, 2013-04-19, 
http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2013/04/19/lagesrapport-sae-isaf-uh-60/ (hämtad 2013-04-27) 
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2.1 FRÅGESTÄLLNING 
Hur kan sensorer inom det elektromagnetiska spektret bidra till pilotens och besättningens spatiala 

medvetenhet vid landning i brownout? 

3 SYFTE 

Detta arbete ämnade undersöka hur olika typer av sensorer inom det elektromagnetiska spektret kan 

hjälpa piloten bibehålla sin spatiala medvetenhet vid landning i brownout. Syftet med sensorerna är att 

öka säkerheten när piloten saknar visuella referenser till omvärlden (horisonten och fasta eller rörliga 

objekt på marken). Sensorerna skall ses som hjälpmedel och skall på inget vis ersätta piloten och övriga i 

besättningen. Arbetet syftade till att undersöka vilka möjligheter piloten har att söka av landningsplatsen 

efter potentiella faror med hjälp av sensorerna samt skapa en övergripande förståelse för miljön i en 

brownout. Genom att undersöka forskningsläget kan sensorer identifieras som idag undersöks som 

möjliga lösningar till problemet. 

Uppsatsen skall inte ses ge förslag på anskaffning av materiel till Försvarsmakten. 

3.1 AVGRÄNSNINGAR 

3.1.1 Sensorer 

Denna rapport studerade sensorer inom det elektromagnetiska spektret som spänner över en stor vidd. 

Sensorerna studerades utefter uppbyggnad och funktionsprinciper vilket inte skapade ett behov av att 

enskilda sensorer som återfinns på marknaden idag då det ständigt sker en utveckling. Rapporten syftade 

till att undersöka hur sensorerna kunde bidra med information, inte hur eventuella displayer bör vara 

utformade. Det är dock av största vikt att någon form av förmedlare av informationen finns som piloten 

kan tolka sensorns information från. Möjligheten för detta arbete att verifiera och testa respektive sensor 

är, med avseende på tid och ekonomi, icke genomförbart. 

3.1.2 Övriga avgränsningar 

Rapporten tar ingen hänsyn till den ekonomiska aspekten för sensorsystemens integrering och underhåll. 

Utformningen och integreringen av sensorsystemen, inklusive lämplig presentationsförmedlare, antas 

kunna genomföras på ett flygsäkert sätt. 

I rapporten antas det att lämpliga skydd mot medveten störning av sensorn från en motståndare var 

adekvata och befintliga varpå hotbilden mot helikoptern enbart fokuserades på stoftmolnet och dess faror. 
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4 TEORI 

4.1 MILITÄRTEKNIK 
Militärteknik är den vetenskap som redogör för hur tekniken inverkar på alla nivåer inom en militär insats, 

från den stridstekniska nivån upp till den strategiska nivån. Militärteknik beskriver även hur individen 

påverkar och blir påverkad av tekniken. 9  För detta arbete studerades sensorernas nytta ur en 

militärteknisk synvinkel. Fokus låg på att undersöka möjliga lösningar för enskild helikopter, som i det 

långa loppet kan bidra till lösandet av högre målsättningar tack vare den enskilt ökade förmågan att verka. 

4.2 TIDIGARE FORSKNING 
I och med tidigare nämnda omfattning av skadeutfall och kostnader i samband med brownout är det lätt 

att förstå att något borde göras åt problemet. Trots att problemet är relativt gammalt är det först sedan 

förlusterna under krigen i Irak och sedermera Afghanistan som forskningen har tagit fart. Det finns 

forskning inom området som försöker utröna vad som är möjligt att genomföra, både på kort sikt med 

implementering av olika system men även på lång sikt. Forskningen studerar generellt både sensorernas 

möjligheter i brownout och hur sensorernas information kan presenteras för piloten med hjälp av olika 

medier på displayer, via ljudsignaler och även taktila västar. 

Generellt finns två inriktningar när det kommer till sensorerna och deras bidrag. Det ena alternativet är 

att sensorerna söker av området innan helikoptern befinner sig i brownout och lagrar denna information 

så att den finns tillgänglig när helikoptern sjunker ner i stoftmolnet. Detta alternativ innebär att piloterna 

inte erhåller en uppdaterad lägesbild av landningsplatsen när de befinner sig i brownout. Den andra 

inriktningen innebär att lösa tillkortakommandet av föregående alternativ, nämligen att ge piloterna en 

uppdaterad lägesbild av landningsplatsen under den tid då de befinner sig i brownout. 

När materialet till denna rapport inhämtades framkom ingen information som gjorde gällande att 

lösningar baserade på enskilda sensorer var testade i skarp insatsmiljö. Än så länge verkar de flesta 

problemlösningarna återfinnas på ritbordet med ett fåtal genomförda tester. 

Nedan presenteras tre rapporter som närmre har undersökt möjliga lösningar. En kort redogörelse över 

innehåll och resultat presenteras för respektive rapport. 

4.2.1 NATO – Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and Training 

Forskningsorganisationen Research and Technology Organisation är en del av NATO. De har studerat 

problematiken med att operera en helikopter i miljöer med försämrade visuella förhållanden, främst i 

brownout situationer då detta drabbat flera NATO-medlemsländer och samarbetsnationer. Sensor- och 

displaylösningar diskuteras på ett väldigt övergripande plan med näst intill inga detaljer. 

Forskningsgruppen kom fram till att en bildalstrande laser kombinerat med en värmekamera, som även 

används vid vanlig flygning, troligtvis är den bästa lösningen för framtiden, sett till vilka sensorer 

helikoptern bör utrustas med. Vidare rekommenderar forskningsgruppen att displayer och dess symbolik 

skall fortsatt utvecklas tillsammans med mer avancerade styrautomater, så kallade auto-piloter. 

                                                           
9 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 9-10 
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Forskningsgruppen avslutar med att de tror att det blir allra bäst när sensorer, displayer och 

styrautomater får arbeta tillsammans.10 

4.2.2 FOI – Multimodal presentation i helikopter vid förekomst av brown-out 

FOI driver ett projekt under namnet ”Intuitiva Gränssnitt” där de avser fortsätta där NATO-rapporten 

slutade, dock enbart inom presentationen av sensorinformationen. Två rapporter har producerats11 där 

den ena i princip är en svensk översättning och sammanfattning av NATO-rapporten och den andra en 

avrapportering av hittills genomförda studier i simulatormiljö. 

4.2.3 National Aerospace Laboratory (NLR) – Supporting the helicopter pilot in degraded visual 

environments 

Även denna rapport tar sin grund ur NATO-rapporten och har undersökt hur olika symboler och displayer 

kan användas avseende fördelar och nackdelar. Tester genomfördes i simulatormiljö med piloter som 

hade erfarenhet från riktiga brownout landningar. Symboliken har grundat sig på information från 

sensorer som sökt av landningsplatsen innan brownout inträffat och presenterat denna information 

ovanpå en digital karta över området. Forskarna kom fram till att HMD (Helmet Mounted Display) med 

3D-symbolik troligtvis var effektivast, främst i situationer då piloterna haft möjlighet att se 

landningsplatsen före de hamnar i brownout.12 

  

                                                           
10 The Research and Technology Organisation of NATO, Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and 
Training, RTO/NATO, 2012. s. 6-1 – 6-3 
11 Lif, Patrik., & Oskarsson, Per-Anders., Multimodal presentation i helikopter vid förekomst av brown-out. 
Stockholm: Totalförsvarets Forskningsinstitut, 2012 och Lif, Patrik., et. al. Utvärdering av visuell, taktil och bimodal 
display i simulerad helikopter, Totalförsvarets Forskningsinstitut, 2013. 
12 de Reus, A.J.C., et. al., Supporting the helicopter pilot in degraded visual environments, Amsterdam: Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, 2012. s. 3 och 21 
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5 METOD 

För att fastställa problematiken skedde inledningsvis en intervju med Mj Henrik Lindquist 13  från 

Materielsystemkontor Helikopter 10. Intervjun var till karaktären semistrukturerad 14  vilket tillät Mj 

Lindquist att prata fritt runt de specifika frågor som fanns. 

Efter genomförd intervju inleddes insamlandet av material vilket skedde främst genom Anna Lindh 

bibliotekets databaser samt tidigare erhållen kurslitteratur. Material som rör grundläggande förståelse 

för flygning erhölls i samband med den inledande intervjun. Inhämtandet präglades av en kvantitativ 

metod som syftade till att söka av problemområdet och tidigare studier och forskning. Efter en inledande 

analys av materialet valdes delar ut och metoden övergick till att kvalitativt analysera materialet i form av 

textanalys. Att kvalitativt granska materialet var av vikt för denna rapport då den sökte utröna möjliga 

sensortyper och deras förmåga att verka i stoftrika miljöer. 

  

                                                           
13 Mj Lindquist, Henrik., F7/Materielsystemkontor Helikopter/Helikopter 10, Intervju 2013-04-11 
14 Denscombe, Martyn., Forskningshandboken - för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna, Upplaga 2:4, 
Per Larsson (översättn.), Lund: Studentlitteratur, 2009 (org. 1998). s. 234-235 



Försvarshögskolan 
Kd Johan Bohman, OP 10-13 Miltek 2013-05-27 Sida 10 av 29 

6 EMPIRI 

6.1 HUR ETT STOFTMOLN BILDAS 
Ett flygplans vingar och en helikopters rotorblad fungerar båda enligt samma principer. När ett flygplan 

skall lyfta från marken krävs det att det har fart framåt. Farten krävs för att få luften att strömma över 

vingen. Utformningen av vingen och med vilken vinkel vingen möter vinden avgör hur pass stor lyftkraft 

som skapas. På ovansidan av vingen skapas ett undertryck och på undersidan skapas ett övertryck som 

båda verkar för att få planet upp i luften, se Figur 2 nedan.15 

 

Figur 2 - Lyftkraft hos en vinge16 

Skillnaden mellan en helikopter och ett flygplan är att helikoptern snurrar sina vingar och på så vis skapar 

en lyftkraft som är större än jordens dragningskraft. Figur 3 visar på krafterna som inverkar när en 

helikopter hovrar, det vill säga när den har lyft från marken men inte har någon rörelse åt något håll. 

Helikopterns rotorblad skapar en lyftkraft som motsvarar jordens dragningskraft och därmed kan 

helikoptern hänga still uppe i luften. Antag att en helikopter har en massa (m) på 8,5 ton. För att denna 

helikopter skall kunna hovra måste den vara kapabel att skapa en lyftkraft (F) på minst 8,5 ton. Detta kan 

uttryckas genom formeln17: 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 

För denna helikopter innebär det att rotorbladen måste pressa ner en luftmassa som motsvarar 8,5 tons 

lyftkraft vilket sker genom en acceleration (a) av luftmassan. Generellt sett när en helikopter befinner sig 

på en höjd av cirka 1,5-2 rotordiametrar18 från marken börjar sand att virvla upp. 

                                                           
15 Aerospatiale, Basic theory of the helicopter - pictorial initiation, Suresnes: Aerospatiale, 1980. s. 16 
16 Ibid, s. 16 
17 Prouty, Raymond W., Helicopter performance, stability, and control, Malabar: Krieger Publishing Company, Inc., 
2002 (org. 1986). s. 1-2 
18 Mj Lindquist, Henrik., F7/Materielsystemkontor Helikopter/Helikopter 10, Intervju 2013-04-11 
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Figur 3 - Krafter inblandade vid hovring19 

I Figur 4 nedan illustreras hur rotorbladen pressar luften ner i marken. När stoftmaterialet, beståendes av 

sand och damm, kastas upp i luften kommer det med största sannolikhet att återcirkuleras genom 

rotorbladen vilket illustreras av de orangea pilarna nedan. På så vis fylls luften med än mer stoftpartiklar. 

 

 

 

Figur 4 - Vind vid marknära flygning20 

6.1.1 Karaktäristik för stoftmoln  

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter (FOM-A Hkp) definierar stoftrik miljö enligt 

följande: 

Stoftrik miljö innebär den miljö av fasta partiklar (damm, sand, grus m m) som 

uppstår runt en helikopter vid start/landning och hovring vilket kan innebära förlust 

av visuella referenser.21 

                                                           
19 Aerospatiale, Basic theory of the helicopter - pictorial initiation, Suresnes: Aerospatiale, 1980. s. 65 
20 Ibid. s. 57 
21 Försvarsmakten, Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter, utg. Februari - Maj 2013, Stockholm: 
Försvarsmakten, 2013. s. 77 
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Graden av stoftmängd delas in i tre kategorier; lätt, medel och svår stoftmängd. Stoftmängden definieras 

som lätt när det inte finns några risker för förlust av visuella referenser. Medel och svår stoftmängd 

inträder när det föreligger risk för att tappa referenser i horisont eller marknivå. Piloten som flyger avgör 

vilken av de tre kategorierna som råder genom en landning utan fart framåt. 22  För denna rapport 

definieras brownout som den tid då helikoptern befinner sig i stoftmolnet och inga visuella referenser 

finns tillgängliga. 

Stoftmoln är väldigt varierande sett till dess karaktäristik. Faktorer som är av vikt att känna till hos ett 

stoftmoln är framförallt stoftets partikelstorlekar och tiden som stoftpartiklarna befinner sig i luften. 

 

Figur 5 - Partikelstorlek och koncentration för olika helikoptrar vid Yuma Proving Ground, USA23 

I Figur 5 ovan redovisas de försök som Midwest Research Institute genomförde vid Yuma Proving Ground 

i USA under första delen av år 2006 som en del av forskningsprogrammet Sandblaster som syftar till att 

lösa problematiken med brownout. Diametern på partiklarna som förekom var allt från 1 µm upp till 1000 

µm.24 De mindre partiklarna var betydligt fler till antalet än de större vid mätstationerna, något som 

utreds nedan. 

Nästa del i problematiken är den tid som partiklarna befinner sig i luften. Det finns rapporter som pekar 

på att partiklar som är större än 500 µm faller ner till marken relativt snart efter att de har kastats iväg. 

När partiklarna sedan landar överförs den kinetiska energin från den stora partikeln till mindre partiklar 

som i sin tur kastas iväg. Partiklar som har en diameter mellan 70-500 µm kan hänga kvar i luften under 

en kortare tid, partiklar som är mellan 20-70 µm i diameter kan sväva i luften en ansenlig tid.25 Utöver 

                                                           
22 Försvarsmakten, Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter, utg. Februari - Maj 2013, Stockholm: 
Försvarsmakten, 2013. s. 77 
23 Midwest Research Institute, Sandblaster 2 Support of See-Through Technologies for Particulate Brownout - Task 
5 Final Technical Report, Arlington: U.S. Army Aviation and Missile Command, 2007. s. 31 
24 Ibid. s. 31 
25 Rabaja, Christine Kay., The use of commercial remote sensing in predicting helicopter brownout conditions, 
Monterey: Naval Postgraduate School, 2009. s. 11 
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partikelstorleken avgör även mängden vatten i marken hur pass villiga partiklarna är att flyga iväg. Vattnet 

har en bindande funktion mellan stoftpartiklarna vilket gör att ett blötare område troligtvis inte genererar 

lika stora och täta stoftmoln kontra ett torrt område.26 Samma område kan alltså ha olika förutsättningar 

för att generera stoftmoln vid olika tidpunkter under dagen. 

 

Figur 6 - Genomskärning av ett stoftmolns utseende27 

Figur 6 illustrerar ett datorsimulerat stoftmoln där den vänstra bilden visar helikoptern i hovring och den 

högra bilden visar helikoptern med fart framåt. Höjden över marken är i båda fallen en rotordiameter. 

 

Figur 7 - Partikelkoncentration i stoftmoln28 

I Figur 7 illustreras var flest partiklar kastas upp från marken i de stoftmoln som illustrerades i Figur 6. Rött 

anger högsta densiteten, blått anger lägsta densiteten i stoftmolnet. 

                                                           
26 Rabaja, Christine Kay., The use of commercial remote sensing in predicting helicopter brownout conditions, 
Monterey: Naval Postgraduate School, 2009. s. 14 
27 Phillips, Catriona., et. al., The flow physics of helicopter brownout, Glasgow: University of Strathclyde, 2010. s. 10 
28 Ibid. s. 18-19 
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Ur Figur 6 och Figur 7 går det att utläsa ett lugnare område direkt under helikoptern där inget stoftmoln 

bildas. Det är i detta hål som kabinbesättningen har möjlighet att se landningsplatsen och varna för 

eventuella hinder och rörelser. 

Sammanfattningsvis är det generellt svårt att i förväg veta hur stoftmolnet kommer att bete sig då 

variablerna är många. Det är därför av vikt att sensorerna har möjlighet till anpassning utefter rådande 

förhållanden för att kunna ge relevant information. 

6.1.2 Typer av landningar 

För att göra landningar i stoftrika miljöer möjliga har Försvarsmakten definierat två typer av landningar 

samt ett antal standardiserade rutiner. I dessa ingår att den som är placerad i kabinen (inte framme i 

cockpit) skall, när denne har möjlighet, ange var stoftmolnet befinner sig i förhållande till helikoptern. 

Piloten skall alltid vara beredd att ta ut mer effekt och flyga instrumentellt vid tappade referenser.29 

 

Figur 8 - Stoftlandning utan fart framåt vid landning30 

Figur 8 ovan visar på en landning där ingen fart framåt finns i samband med att helikoptern tar i marken. 

Denna metod används när landningsplatsen inte ger utrymme för en rullande landning och innebär en 

större risk för piloten då helikoptern under längre tid befinner sig i brownout.31 

 

Figur 9 - Stoftlandning med fart framåt vid landning32 

Figur 9 illustrerar en stoftlandning med fart framåt då helikoptern får kontakt med marken. Denna metod 

anses vara säkrare då tiden i brownout minimeras, dock är kravet högre på att landningsplatsen är väl 

                                                           
29 Försvarsmakten, Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 10B, utg. Februari - Maj 2013. 
Stockholm: Försvarsmakten, 2013. s. 33 
30 Ibid. s. 34 
31 Ibid. s. 34 
32 Ibid. s. 35 
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rekognoscerad avseende bärighet och hinder.33 Denna rekognoscering sker genom okulär besiktning och 

kan till exempel ske genom en överflygning av den tilltänkta landningsplatsen. 

6.1.3 Faror förknippade med brownout 

Människan förlitar sig på visuella intryck, balansorganet och känselintryck för att hålla sig orienterad om 

kroppens läge i världen. Det centrala nervsystemet har till uppgift att avgöra vilken information från synen, 

känseln och balansorganet som är rätt. När informationen gör gällande att två olika rumsuppfattningar 

finns, alternativt att informationen är dålig/svag, upplever kroppen spatial desorientering. Spatial 

desorientering innebär att kroppen misslyckas att tolka och/eller feltolkar sin position och rörelse i 

rummet. I en brownout försvinner i princip alla visuella referenser vilket gör att centrala nervsystemet 

inte har lika mycket information att tillgå. Detta kan leda till att mindre rörelser, som inte är kraftiga nog 

för att ge intryck åt de övriga känselorganen, förbises. Det finns även ett problem som uppstår när större 

delen av synfältet ser en uniform yta röra på sig. Detta kan inbilla piloten till att tro att helikoptern rör på 

sig när den i själva verket står stilla på samma position i luftrummet.34 

Problemet med att ha en icke upplevd rörelse är att helikoptern kommer att flytta sig från den tänkta 

landningsplatsen. När sikten är obefintlig är det omöjligt att upptäcka eventuella hinder på, och avgöra 

avståndet till, marken. Detta kan medföra att helikoptern krokar i ett hinder och välter alternativt att 

helikoptern sjunker genom luften för snabbt och landar med högre hastighet än vad som är 

rekommenderat. Det är alltså av vikt att piloten har tillgång till information som visar helikopterns position 

i luftrummet och en lägesbild av landningsplatsen.35  Genom att skapa en bild åt piloten kan denne 

använda synen för att ytterligare förbättra sina möjligheter till spatial orientering och att landa säkert i 

stoftrika miljöer. Följande delar av rapporten kommer att behandla det elektromagnetiska spektret och 

vilka möjliga sensorlösningar som inryms däri. 

6.2 ELEKTROMAGNETISKA SPEKTRET 

6.2.1 Det elektromagnetiska spektret – vad är det? 

Det ljus som ögat uppfattar återfinns inom ett smalt område i det elektromagnetiska spektret. Det 

visuella ljuset har en våglängd mellan 0,4-0,7 µm, beroende på vilken färg ljuset är. Som Figur 10 nedan 

visar på så är spektret betydligt mer omfattande än det lilla område som ögat kan uppfatta. Det är i 

dessa områden nödvändigt att nyttja en mottagare anpassad efter respektive våglängdsområde. En 

sådan mottagare får agera i ögats ställe och återge den information som finns i våglängderna utanför 

det visuella området. Våglängderna innehåller energi och det är denna energi som transmitteras mellan 

sändare och mottagare. Sändaren skapar denna energi som antingen går direkt till mottagaren eller så 

reflekteras den via objekt.36 Som exempel inom det visuella våglängdsområdet är solen en sändare vars 

strålning reflekteras på objekt till ögat som är mottagare. På detta vis är det möjligt att se objekt även 

inom andra våglängdsområden än det visuella. 

                                                           
33 Försvarsmakten, Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 10B, utg. Februari - Maj 2013. 
Stockholm: Försvarsmakten, 2013. s. 35 
34 The Research and Technology Organisation of NATO, Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and 
Training, RTO/NATO, 2012. s. 2-1 – 2-8 
35 Ibid. s. 4-2 
36 Andersson, Kurt., et.al., Lärobok i militärteknik, vol. 1: Grunder, Stockholm: Försvarshögskolan, 2007. s. 115-117 
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Figur 10 - Det elektromagnetiska spektret37 

Två begrepp som är viktiga att känna till inom det elektromagnetiska spektret är frekvens och våglängd, 

se nedre delen av Figur 10 ovan. Frekvensen hos en elektromagnetisk våg påverkar utformningen av 

antenner och vilken dämpning som atmosfären utgör. Frekvensen mäts i Hertz (Hz) och anger antalet 

svängningar per sekund som en våg genomför. Våglängd anger precis som namnet antyder längden på 

respektive våg. Våglängd mäts i meter (m) och har beteckningen 𝜆.38 Mellan frekvens och våglängd finns 

ett samband som kan skrivas enligt följande39: 

𝑓 = 𝑐 𝜆⁄  

I ovanstående formel definieras c till ljusets hastighet, 3 ∗ 108 m/s . Är våglängden 0,1 meter blir 

frekvensen 3 GHz. Med ökande frekvens blir alltså våglängden kortare, med ökande våglängd blir 

frekvensen lägre. 

Ytterligare en faktor att ta i beaktning är atmosfärsdämpningen som påverkar strålningen genom bland 

annat absorption, spridning, och emission. Denna dämpning gör att vissa sensorsystems funktionalitet 

kan hämmas av rådande vädersituation. Absorptionen sker inom vissa våglängdsområden och ger upphov 

till så kallade transmissionsfönster där det är lämpligt att använda en sensor till följd av den låga 

dämpningen. Figur 15 visar på dämpningen för olika väderfenomen inom radarns våglängdsområde av det 

elektromagnetiska spektret.40 En längre våglängd (lägre frekvens) innebär generellt att större sändare 

behövs, vinkelupplösningen blir sämre (svårare att särskilja två föremål från varandra) och en ökad 

räckvidd främst beroende på en lägre atmosfärsdämpning.41 

                                                           
37 Försvarsmakten, Lärobok i telekrigföring för luftvärnet - Radar och radartaktik, Stockholm: Försvarsmakten, 
2004. s. 46 
38 Andersson, Kurt., et.al., Lärobok i militärteknik, vol. 1: Grunder, Stockholm: Försvarshögskolan, 2007. s. 118-119 
39 Wiss, Åke., & Kindvall, Göran. (red.), FOI orienterar om sensorer, nummer 3, Stockholm: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2004. s. 54 
40 Ibid. s. 37-38, 55-56 
41 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 16 
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6.2.2 Sensorer inom det elektromagnetiska spektret 

Det finns två kategorier av sensorer inom det elektromagnetiska spektret – aktiva respektive passiva 

sensorer. En passiv sensor består enbart av en mottagare som tar in strålning från omgivningen, antingen 

som objektet har emitterat eller reflekterat. En aktiv sensor består av en mottagare och en sändare som 

får målet att reflektera strålningen tillbaka till mottagaren. 42  I den aktiva sensorns sändare matas 

elektroner in i antennen. När elektronerna kolliderar med antennens material förlorar de energi. Energi 

kan inte förbrukas och därför omvandlas en del av elektronens rörelseenergi till värme men främst till 

energi som strålar ut ur antennen.43 Tack vare att den aktiva sensorn har en sändare klarar den att mäta 

avståndet till objekt genom att ta tiden för strålningen att färdas fram och tillbaka, något som en passiv 

sensor inte har möjlighet till.44 

Precis som kontrasten mellan en svart prick på ett vitt papper så är skillnader i strålning av vikt för en 

sensors prestanda. Desto bättre en sensor är på att detektera skillnader i strålningens kontraster mellan 

ett objekt och dess bakgrund, desto större sannolikhet är det att sensorn detekterar mer av omgivningen 

på ett korrekt sätt vilket i sin tur underlättar att urskilja detaljer från omgivningen.45 

6.3 ELEKTROOPTISKA SENSORER 
Elektrooptiska sensorer är system där ett samarbete mellan optiska och elektriska komponenter sker.46 

De elektrooptiska sensorerna återfinns i våglängdsområdet 0,2 till 14 µm vilket kallas för optikområdet. 

Inom optikområdet finns ytterligare kategoriseringar, se Figur 11. I figuren står S-, M- och LWIR för Short-, 

Medium- och Long Wave InfraRed. NIR är en akronym för Near InfraRed. UV är det ultravioletta 

våglängdsområdet och VIS är det visuella våglängdsområdet. Luckan mellan 5 och 8 µm beror på 

atmosfärsdämpningen, närmare bestämt vattenpartiklarna. 

UV VIS NIR SWIR MWIR LWIR 

0,2-0,4 µm 0,4-0,8 µm 0,8-2 µm 2-3 µm 3-5 µm 8-14 µm 
 

Figur 11 - Tabell över våglängdsfördelning47 

Med minskande våglängd ökar atmosfärsdämpningen, framförallt vid kraftig nederbörd. En sensor som 

använder visuella våglängdsområdet fungerar inte alls i förhållanden beståendes av rök och dimma medan 

en sensor i infraröda området fortfarande har viss förmåga. Det kan inte påstås att infraröda sensorer har 

allväderskapacitet men de är oftast mindre känsliga än en sensor inom det visuella våglängdsområdet.48 

                                                           
42 Andersson, Kurt., et.al., Lärobok i militärteknik, vol. 1: Grunder, Stockholm: Försvarshögskolan, 2007. s. 14 
43 Ibid. s. 115-117 
44 Ibid. s. 14 
45 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 17 
46 Wiss, Åke., & Kindvall, Göran. (red.), FOI orienterar om sensorer, nummer 3, Stockholm: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2004. s. 39 
47 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 53 och 56 
48 Ibid. s. 54 och 58  
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6.3.1 Infraröda sensorer 

En sensor som arbetar inom infraröda våglängdsområdet tar vara på emissionen från objekt och för att 

kunna generera en bild krävs det att variationer i emissionen finns som ger upphov till kontraster. En 

infraröd sensor är alltså en passiv sensor. Allt material som har en temperatur över den absoluta 

nollpunkten emitterar elektromagnetisk strålning.49 Detektorn som reagerar på emissionen från ett objekt 

är till konstruktionsprincipen antingen en fotondetektor eller en termisk detektor. Den termiska detektorn, 

även kallad bolometer, är enklare till karaktären, är oftast icke-kyld och används i konstruktioner där vikt 

och pris är prioriterat över spetsprestanda. Fotondetektorn (även kallad kvantdetektor) mäter den 

infallande emissionen med hjälp av halvledare vars elektriska ledningsförmåga påverkas då de träffas av 

fotoner och energivariationer kan således mätas. Fotondetektorn är snabbare än den termiska detektorn 

men för att nå optimal prestanda krävs kylning.  En fotondetektor används när prestanda är prioriterat.50 

Kylningen av detektorn syftar till att minimera det termiska bruset, som till exempel kan komma från 

detektorn och blir kraftigare vid längre våglängder.51 Känslighet, snabbhet och upplösning är faktorer som 

får offras om en icke-kyld detektor används.52 

 

Figur 12 - Objekts emission i våglängd53 

Figur 12 visar med vilken våglängd ett objekt strålar beroende på dess värme. Utifrån figuren går det att 

utläsa att desto varmare ett objekt är, desto kortare våglängd strålar objektet med. Ett objekt med 

temperaturen 25o Celsius strålar ungefär med en våglängd av 10 µm. Det finns tre tydliga 

transmissionsfönster inom det elektrooptiska våglängdsområdet. Ett mellan 0,2-2,5 µm, ett andra mellan 

                                                           
49 Wiss, Åke., & Kindvall, Göran. (red.), FOI orienterar om sensorer, nummer 3, Stockholm: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2004. s. 36-37 
50 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 57 
51 Wiss, Åke., & Kindvall, Göran. (red.), FOI orienterar om sensorer, nummer 3, Stockholm: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2004. s. 41-42 
52 Ibid. s. 41 
53 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 54 
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3-5,5 µm och ett tredje mellan 7,5-14 µm. Tillsammans med Figur 12 ges tre klara områden som en 

infraröd sensor bör specificeras mot. Dessa tre områden är de tidigare nämnda NIR, MWIR och LWIR. 

En generell konstruktion av en infraröd sensor idag består av flertalet detektorer, antingen 

fotondetektorer eller termiska detektorer, monterade tillsammans. Detta gör att detektorerna inte 

behöver svepas över området för att skapa en bild utan sensorn kan stå still och ”stirra” på samma område 

och skapa en bild under tiden.54 De stirrande sensorerna möjliggör att bilden kan uppdateras frekventare 

jämfört med svepande sensorer, siffror talar om en uppdateringstakt på 1000 Hz.55 

6.3.2 Bildförstärkare (NVD) 

En bildförstärkare arbetar inom det visuella våglängdsområdet samt i närheten av det visuella (UV och 

NIR). En bildförstärkare består av ett objektiv vars uppgift är att samla in och fokusera det reflekterade 

ljuset på en fotokatod. Fotokatodens funktion är att omvandla ljusets fotoner till elektroner som sedan 

mångdubbleras i bildförstärkarröret. Moderna bildförstärkare har en mikrokanalplatta i 

bildförstärkarröret som elektronerna leds in i. I mikrokanalplattan studsar sedan elektronen mot väggarna 

och sliter loss fler elektroner som i sin tur sliter loss fler elektroner. En elektron kan således skapa en stor 

mängd elektroner, storleksordningen tiotusentals. Slutligen sitter en fosforplatta som transformerar om 

elektronerna till ljus som sedan kan tolkas av användaren. En förstärkning av befintligt ljus på 50 000 – 

100 000 gånger är möjlig med denna metod.56 En bildförstärkare är alltså direkt beroende av att det finns 

en ljuskälla som kan skapa reflektioner, till skillnad mot en infraröd sensor som ej behöver något visuellt 

ljus.57 Bildförstärkare kräver endast ljus från en klar stjärnhimmel eller reflekterat ljus från bebyggelse för 

att fungera.58 

En bildförstärkare kan inte återskapa den miljö som den förstärker i färg utan bilden blir monokrom. 

Synfältet i bildförstärkare är relativt smalt vilket gör det svårare att skapa en omvärldsuppfattning för 

brukaren. En bildförstärkare består vanligtvis av endast ett bildförstärkarrör då kravet på djupseende 

inte är högt, är fallet så används två bildförstärkarrör, ett för vardera öga.59 

Varning! 
Vid procedur NVD förloras visuella referenser snabbare än dagtid vid en given 

stoftmängd. Detta innebär att lätt stoftmängd dagtid kan bli måttlig eller svår 

stoftmängd NVD.60 

                                                           
54 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 57 
55 Wiss, Åke., & Kindvall, Göran. (red.), FOI orienterar om sensorer, nummer 3, Stockholm: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2004. s. 41 
56 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 59-60 
57 Ibid. s. 59 
58 Wiss, Åke., & Kindvall, Göran. (red.), FOI orienterar om sensorer, nummer 3, Stockholm: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2004. s. 36 
59 Ibid. s. 62 
60 Försvarsmakten, Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter, utg. Februari - Maj 2013, Stockholm: 
Försvarsmakten, 2013. s. 79 
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Som citatet ovan anger måste extra försiktighet vidtas vid flygning i mörker där hjälpmedel för att se 

omgivningen utanför helikoptern består av en eller flera NVD. Detta på grund av ett fenomen som uppstår 

när små metallbitar från rotorbladen, som slås bort av stoftpartiklarna, tillsammans med en urladdning av 

statisk elektricitet, skapar ljuskällor. 61  Dessa ljuskällor lyser upp även de minsta partiklarna och 

stoftmolnet upplevs som ännu tätare. Viss bländning av bildförstärkaren kan förekomma i samband med 

detta. 

6.3.3 Bildalstrande laser (LADAR/LIDAR) 

Skillnaden mellan en vanlig radar och en bildalstrande laser är att den sistnämnda nyttjar laserljus och 

optik istället för radiovågor och antenner.62 En bildalstrande laser är en aktiv elektrooptisk sensor som 

kan bestämma avstånd till mål och dess hastighet.63 För att den bildalstrande lasern skall kunna mäta 

dessa variabler krävs nyttjandet av en koherent laser. En tredimensionell bild kan skapas av ett område 

genom att för varje mätpunkt registrera avståndet och sedan fusionera alla mätpunkter till en bild. De 

korta våglängderna gör att atmosfärsdämpningen blir stor, och därmed väderkänsligt, och räckvidden 

kortare än för en vanlig radar. 64  Generellt går det att säga att en bildalstrande laser kan se dubbla 

avståndet av vad som är visuellt synligt i ett moln vilket innebär att om ögat kan se 10 meter kan en 

bildalstrande laser se upp till 20 meter. Det krävs dock att flertalet reflektioner från samma puls returneras 

till den bildalstrande lasern vilket kan ske i vissa fall.65 Ett försök till att lösa problemet med rök, dis och 

dimma är genom så kallad avståndsgrindad avbildning. Detta innebär att laserpulserna synkroniseras med 

mottagaren så att tidsluckan för mottagning av laserpulser bestäms. På så vis kan ett avståndsintervall 

väljas bortom rök och kamouflage, se illustration i Figur 13. Reflektioner från objekt hitom eller bortom 

det satta avståndsintervallet diskrimineras i signalbehandlingen. För att avståndsgrindad avbildning skall 

fungera krävs att tillräckligt med energi kan passera genom de hindrande föremålen.66 

 

Figur 13 - Funktionsprincip för avståndsgrindad avbildning67 

                                                           
61 Mj Lindquist, Henrik., F7/Materielsystemkontor Helikopter/Helikopter 10, Intervju 2013-04-11 
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63 Wiss, Åke., & Kindvall, Göran. (red.), FOI orienterar om sensorer, nummer 3, Stockholm: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2004. s. 47 
64 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 80 
65 The Research and Technology Organisation of NATO, Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and 
Training, RTO/NATO, 2012. s. 4-10 
66 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 80 
67 Wiss, Åke., & Kindvall, Göran. (red.), FOI orienterar om sensorer, nummer 3, Stockholm: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2004. s. 48 
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6.4 RADARSENSORER 
Radarsensorer använder även de elektromagnetisk strålning, men till skillnad från ovan nämnda 

elektrooptiska sensorer använder radarsensorer frekvensområdet mellan 3 MHz och upp till och med 300 

GHz. Uttryckt i våglängder kan en radar alltså arbeta med allt från enstaka millimeter upp till 100 meter. 

Strålningen sänds iväg via en antenn vilket tillåter att radarn riktar in sig mot ett objekt eller område av 

intresse. När strålningen reflekteras från ett objekt tillbaka till mottagaren kan avstånd, riktning och 

hastighet bestämmas för objektet.68 Denna princip innebär att radarn är en aktiv sensor. Som med alla 

konstruktioner måste avväganden göras och för en radar står dessa mellan: räckvidd, volymtäckning, 

uppdateringstakt samt upplösning.69 För en helikopter i en brownout situation kan det tänkas att främst 

uppdateringstakten tillsammans med upplösningen är av hög vikt då det gäller att ”se” vad som finns 

under helikoptern. 

En radarantenns uppgift är dels att sända ut och ta mot energi i önskad riktning och dels att undertrycka 

signaler från andra riktningar. För att erhålla en smal antennlob behövs en liten öppningsvinkel hos 

antennen vilket kan erhållas genom antingen en stor antenn eller kort våglängd, då dessa står i direkt 

förhållande till varandra.70 En traditionell radar är av principen reflektorantenn men på senare tid har 

gruppantenner blivit allt vanligare. En gruppantenn består av flertalet antennelement ordnade över en, 

oftast plan, yta. Gruppantenner medger att loben kan styras elektroniskt istället för mekaniskt och det 

finns möjlighet att variera signalen både fas- och amplitudmässigt till varje enskilt antennelement.71 

Eftersom flytten sker elektroniskt går det i storleksordningen 1000 gånger snabbare än en mekanisk flytt.72 

Ytterligare en fördel med en elektroniskt styrd antenn är att en operatör kan bestämma vilken 

uppdateringstakt denne önskar ha då det räcker med att svepa radarloben över de mål som redan har 

hittats för att uppdatera informationen. Detta kan genomföras med ett antennelement istället för att hela 

radarn skall vrida sig och tappa täckning i övriga området.73 

När det kommer till upplösningen som en radarantenn kan leverera beror det främst på pulslängden och 

antennlobens bredd. Bredden på antennloben avgör radarns förmåga att särskilja två objekt i sidled. Detta 

beror på att radarloben måste rymmas mellan de två objekten, i ett utrymme som inte reflekterar tillbaka 

till radarn, åtminstone inte på samma avstånd som de två objekten. Tack vare att radarloben inryms 

mellan de två objekten så reflekteras två radarekon tillbaka vilket signalbehandlingen tolkar som två 

separata objekt. Skulle radarloben inte inrymmas mellan de två objekten skulle signalbehandlingen tolka 

de två objekten som ett objekt, då radarloben träffar båda objekten samtidigt, se Figur 14 nedan för 

illustration. Samma princip gäller för pulslängden som avgör radarns förmåga att särskilja föremål i 

djupled från varandra. För att kunna särskilja två objekt i djupled måste minst en halv pulslängd rymmas 

                                                           
68 Wiss, Åke., & Kindvall, Göran. (red.), FOI orienterar om sensorer, nummer 3, Stockholm: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2004. s.54-55 
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Forskningsinstitut, 2004. s. 54 
71 Ibid. s. 60-61 
72 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007. s. 41, och 43-46 
73 Ibid. s. 41 
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mellan de två objekten.74 Detta innebär alltså att desto kortare pulslängd och desto smalare lobbredd en 

radar har, desto bättre kommer den vara på att särskilja föremål från varandra (radarns upplösning blir 

bättre). Dock kommer radarns yttäckning att vara relativt liten och räckvidden relativt kort om 

utformningen sker med upplösning och uppdatering som styrande parametrar. Ytterligare en faktor av 

stor vikt för en radar är målets så kallade radarmålarea, det vill säga hur pass mycket energi som målet 

reflekteras tillbaka till radarn. Detta kan dels bero på målets utformning och dels vilken frekvens radarn 

sänder med.75 

 

Figur 14 - Illustration av betydelsen för en radars förmåga att särskilja två objekt i sidled76 

Med minskande våglängd ökar atmosfärens dämpning av radarns utsända energi vilket innebär att radarn 

tappar i räckvidd när våglängderna blir kortare. Dämpningen blir kraftigare när dåligt väder råder, 

framförallt kraftiga regnväder, se Figur 15 nedan. Tack vare radarns höga frekvenser och dess relativt 

långa våglängder har den högre kapacitet, jämfört med elektrooptiska sensorer, att verka i sämre väder.77 

Ur Figur 15 framgår att dämpningen gäller per kilometer som radarvågen färdas. Som nämndes tidigare 

är avståndet till marken för en helikopter i brownout ungefär 1,5-2 rotordiametrar78 vilket innebär att det 

knappt finns någon dämpning att tala om. Det kan även tänkas att stoftet inte kommer att vara lika fuktigt 

som ett kraftigt regn när det virvlar upp vilket innebär än mindre atmosfärsdämpning för vågen. Figur 15 

är däremot intressant om radarn även skall användas till andra ändamål. Det är då av vikt att konstruera 

radarn så att den arbetar med en frekvens där spridningen är minimal. Skulle radarn till exempel ha en 

frekvens på 60 GHz skulle det innebära en dämpning uppemot 20 dB/km medan en frekvens på 70 GHz 

skulle ge en dämpning på ungefär 6 dB/km. 

                                                           
74 Artman, Kristian., & Westman, Anders., Lärobok i militärteknik, vol. 2: Sensorteknik, Stockholm: 
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75 Ibid. s. 31 
76 Ibid. s. 25 
77 Ibid. s. 19 
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Figur 15 - Atmosfärsdämpning för våglängder79 

Inom radar är det vanligt förekommande med dopplereffekten när det talas om att urskilja rörliga mål 

från övriga miljön. Dopplereffekten uppstår då radarns utsända energi träffar ett objekt som förflyttar sig. 

Objektet kommer då att reflektera en energi som har en frekvens som avviker aningen från den utsända 

frekvensen. Genom att analysera den nya frekvensen kan det sedan avgöras om objektet är på väg mot 

(högre frekvens) eller från (lägre frekvens) radarn. Det är dock en ytterst liten skillnad i frekvens som det 

rör sig om.80 

6.4.1 Millimetervågradar 

En millimetervågradar är i sig ingen egen sensortyp utan anger bara vilket våglängdsområde som den 

arbetar, vanligen med våglängder runt 1-10 mm. Som framgick av Figur 15 ökar atmosfärsdämpningen 

desto högre frekvenser som används vilket i sin tur medför kortare räckvidder. Som nämnts tidigare blir 

fördelen istället en god upplösning till följd av de små antennerna som används. Den goda 

vinkelupplösningen möjliggör, i bästa fall, klassificering av det upptäckta målet tillsammans med 

avancerad signalbehandling.81 Tack vare dess kompakthet är den relevant i flygsammanhang och används 

bland annat av AH-64 Apache för markmålsspaning (35 GHz) och hinderdetektering av bland annat 

kraftledningar.82  Tester har genomförts med frekvenser mellan 77 och 94 GHz med liten, näst intill 
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81 Ibid. s. 42 och 51 
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försumbar, dämpning och möjlighet till att se genom stoftmoln och detektera flertalet av objekten som 

utgör en fara vid landning.83 

6.4.2 Continous Wave (CW-radar) 

Likt millimetervågradarn är CW-radarn ingen egen sensor utan anger en metod för vilken en radar kan 

arbeta. Till skillnad från en traditionell radar som sänder ut pulser sänder en CW-radar ut energi 

kontinuerligt. För att mäta avstånd modulerar CW-radarn sändfrekvensen och kan på så vis hålla reda på 

vilken del av ekot som reflekteras till den separata mottagarantennen.84 Fördelen med en CW-radar är att 

energi sänds ut kontinuerligt vilket tillåter en kontinuerlig uppdatering av det avsökta området. För en 

pulsradar krävs istället en högre pulsrepetitionsfrekvens för att uppdatera det avsökta området vilket 

medför kortare räckvidd i och med att pulsen skall hinna reflekteras tillbaka innan nästa sänds ut. 

6.4.3 Syntetisk aperturradar (SAR) 

Syntetisk aperturradar har utvecklats då önskemålen på en sensor, som med hög upplösning skulle kunna 

spana mot markmål i alla väder, har växt. Med traditionell radarteknik skulle antennerna bli enorma för 

att möjliggöra den extremt smala antennloben. Lösningen blev att skapa en konstgjord, icke fysiskt 

existerande antenn genom att låta en liten antenn röra sig en sträcka motsvarande en stor antenn.85 För 

att lösa detta tittar radarn snett i förhållande till flygriktningen och skapar en bild i efterhand. Genom 

denna metod tillsammans med pulskompression kan mycket god upplösning nås, även i dåligt väder. 

Resultatet efter att informationen har bearbetats ger nästan fotolika bilder. Skulle radarn även kunna 

sända med låga frekvenser (20-90 MHz)86 skulle vegetation kunna penetreras och avslöja dolda objekt.87 

En SAR kan opereras i moder som är anpassade efter ändamålet. Bland dessa kan nämnas stripmap och 

spotlight där det senare alternativet ger en finare bild med bättre upplösning men avbildar en mindre 

yta.88 

6.4.4 Gruppantennsradar (ESA/AESA) 

Som nämnts tidigare är elektriskt styrda antenners (ESA) anpassningsförmåga omfattande. Genom att 

göra en ESA aktiv fås en AESA. Skillnaden mellan de två är att i en ESA får antennelementen sin signal från 

en central källa men i en AESA skapas signalen i varje antennelement. Genom att sektionera 

antennelementen i grupper kan de arbeta med olika frekvensområden och på så vis skapas en bredbandig 

antenn. Dock verkar radarsystemet kunna överbelasta sig själv varpå en tillfällig nedgradering kommer att 

ske.89 
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7 RESULTAT/ANALYS 

På grund av stoftmolnets varierande karaktäristik krävs det att sensorn måste vara kapabel att anpassa 

sig. Det kan med en våglängd vara möjligt att se genom ett stoftmoln beståendes av en partikelstorlek 

men vid nästa landning kan partiklarna var större eller mindre varpå sensorn inte kommer att kunna se 

genom stoftmolnet. Stoftmolnet i sig består av flertalet olika partikelstorlekar vilket försvårar situationen 

än mer för sensorn. För att besättningen skall ha en möjlighet att bibehålla sin spatiala medvetenhet när 

de befinner sig i brownout bör kroppens centrala nervsystem erhålla så många signaler som möjligt. Det 

vore därför lämpligt att ha en bildalstrande sensor som kan återskapa vissa av de förlorade visuella 

intrycken. Samtliga sensorer har möjlighet att på något vis bidra till helikopterns tekniska förmåga att 

återskapa referensramar till besättningen. Genom att besättningen kan landa helikoptern säkrare med 

stöd av en sensor så har tekniken bidragit till lösandet av den militära uppgiften. Bortom ramarna för detta 

arbete kan sensorerna tänkas bidra med stor nytta i detektionen av faror, både flygrelaterade såsom 

kraftledningar men även verksamhet hos en eventuell motståndare. 

7.1 ELEKTROOPTISKA SENSORER 
De elektrooptiska sensorerna blir kraftigt begränsade i och med att de är av optisk natur, det vill säga att 

de har svårt att penetrera objekt de har framför sig. Att de elektrooptiska sensorerna nyttjar emitterad 

och reflekterad strålning innebär att den alstrade bilden ger möjlighet att se omgivningen som ögat hade 

uppfattat den. Detta bör rimligen underlätta för besättningen att tolka informationen då objekt ser 

likadana ut som i verkligheten. Båda sensorerna har inom sina verkansområden möjlighet att detektera 

såväl rörliga som fasta objekt av alla dess storlekar tack vare dess snabba uppdateringstakt. De 

elektrooptiska sensorerna kan göra nytta både vid rekognoscering av landningsplatsen och de har viss 

förmåga att bistå med information vid landning, dock enbart inom närområdet till helikoptern. 

7.1.1 Bildförstärkare 

Vid mörker används redan bildförstärkare för den vanliga flygningen. Att använda bildförstärkare när 

brownout inträffar är troligen nödvändigt i mörker men de kan bli kraftigt nedsatta funktionsmässigt av 

yttre störningar. Den rimliga nyttan med bildförstärkare återfinns hos den del av besättningen som har 

möjlighet att se i det lugnare området under helikoptern. Alternativt kan en fast skrovmonterad kamera 

användas för att se detta område. Fördelen med att ha en fast monterad bildförstärkare är att den 

genererade bilden då återspeglar helikopterns position och rörelser i luftrummet. 

7.1.2 Infraröda sensorer 

Infraröda sensorer har viss möjlighet att se genom delar av stoftmolnet, dock kan penetrationsförmågan 

eventuellt inte täcka hela stoftmolnets utsträckning. Dock kommer det troligen vara möjligt att upptäcka 

eventuella hinder på marken när de fortfarande befinner sig utom synhåll för blotta ögat. Om den 

infraröda sensorn monteras i en fästanordning som tillåter att den kan röra på sig kan sensorn riktas ner 

under helikoptern i det lugna området och där generera visuella referenser till piloten. Ett problem i 

ökenklimat för den infraröda sensorn kan vara behovet av kontrastskapande temperaturskillnader. Det är 

lätt att tänka sig att en sanddyn är likvärdigt uppvärmd över ytan vilket den infraröda sensorn kommer att 

återge som en heterogen yta. Fördelen med detta kan vara att objekt som finns på platsen lättare kan 

pekas ut och undvikas tack vare att emissionen mellan, låt säga en buske och sand, är av betydande 

skillnad. 
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7.1.3 Bildalstrande laser (LIDAR/LADAR) 

Den bildalstrande lasern har begränsad möjlighet att se genom stoftmolnet men framtida utveckling 

kanske kan utöka dess möjligheter vilket skulle göra bildalstrande lasrar mer lik en vanlig 

millimetervågradar prestandamässigt. Upplösningen för den bildalstrande lasern är betydligt bättre än för 

en millimetervågradar tack vare dess högre frekvenser och kortare våglängder. Däremot dämpas 

millimetervågradarn mindre i atmosfären än vad en bildalstrande laser gör. Den bildalstrande lasern har 

möjlighet att generera en syntetisk högupplöst bild tack vare dess goda upplösning. Idag kan bildalstrande 

laser användas för att skapa en bild av landningsplatsen under rekognosceringen med begränsade 

möjligheter till att uppdatera denna bild när brownout råder. 

Det kan tänkas att en förberedd landningsplats med någon form av kontrastgivande medel, antingen 

värme eller ljus, drastiskt kan öka de elektrooptiska sensorernas bidrag till besättningens spatiala 

medvetenhet genom skapandet av klara och tydliga kontraster att förhålla sig till. 

7.2 RADARSENSORER 
Radarsensorer, framförallt millimetervågradar med en frekvens på 94 GHZ, har mycket goda möjligheter 

att penetrera stoftmolnet. Om landningsplatsens utformning tillåter kan besättningen välja att land med 

fart framåt vilket minimerar den tid de befinner sig i brownout. Detta tack vare radarns förmåga att 

penetrera stoftmolnet. I och med att radarn inte behöver se flertalet kilometer kan den hålla en hög 

uppdateringstakt vilket underlättar upptäckten av rörliga objekt. För radarsensorer ligger en stor del av 

bidraget till det spatiala medvetandet hos den efterföljande signalbehandlingen och bildgenereringen. 

Inriktningen för en radar bör vara att generera en bild med god upplösning och tillräckligt frekvent 

uppdatering, både inför landning men även när helikoptern befinner sig i brownout. 

7.2.1 Millimetervågradar 

En millimetervågradar har möjlighet att skapa en högupplöst konstgjord bild av landningsplatsen vid 

rekognoscering och har möjlighet att uppdatera denna bild även då helikoptern senare befinner sig i 

brownout. Om radarn sitter fast monterad i skrovet på helikoptern bör den genererade bilden återspegla 

rörelserna som helikoptern gör, förutsatt att tillräckligt hög uppdateringstakt erhålls. Detta medger att 

piloten lättare kan upptäcka lutning och rörelser. 

7.2.2 Syntetisk aperturradar (SAR) 

Den syntetiska aperturradarn faller in under kategorin som avbildar landningsplatsen före det att 

helikoptern landar på grund av att radarns antenn måste skapas genom att flytta det lilla antennelementet 

en sträcka som motsvarar den tänkta antennen. Den inmätta datan måste processas för att generera en 

bild. Bilden kommer dock att vara högupplöst och kan användas som referens vid landning, den kommer 

däremot inte kunna uppdateras då radarn tittar snett från skrovet och kräver en viss sträcka för att 

registrera tillräckliga data. Detta medför att ytterligare information behövs då det inte går att detektera 

mindre positionsförändringar i luftrummet. 

7.2.3 Gruppantennsradar (ESA/AESA) 

En radar beståendes av gruppantenner har möjlighet att variera sändfrekvens och på så vis hitta en 

våglängd som är lämplig för just det specifika stoftmolnet. Stoftmolnet kan se olika ut i olika delar av 

landningsfasen vilket en gruppantenn kan hantera tack vare dess möjlighet att vara bredbandig. Det går 

givetvis att variera sändfrekvensen för traditionella radarantenner, men det är författarens åsikt att en 
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gruppantenn klarar av detta betydligt bättre då en traditionell antenn är optimerad för en specifik 

våglängd. 

Motsvarande som en landningsplats kan förberedas för elektrooptiska sensorer bör den även gå att 

förbereda för radarsensorer med hjälp av reflekterande material eller någon form av sändare. Dessa 

skapar då en fast punkt att förhålla sig till vilket kan bidra med viktigt information till det spatiala 

medvetandet. 

 

8 SLUTSATSER 

Rapporten kom fram till att möjligheterna att hjälpa besättningen med det spatiala medvetandet i 

brownout är god genom nyttjandet av sensorer inom det elektromagnetiska spektret. Möjligheten finns 

hos både radar och elektrooptiska sensorer att före brownout generera en bild av landningsplatsen. När 

helikoptern sedan befinner sig i brownout blir de elektrooptiska sensorerna kraftigt begränsade och kan i 

stort sett enbart generera en bild av det lugna området som finns direkt under helikoptern. En radar har 

däremot möjlighet att penetrera stoftmolnet och kan på så vis detektera dolda objekt som kan utgöra ett 

hot. Radarn har alltså en klar fördel när det kommer till att uppdatera bilden av vad som finns dolt i 

stoftmolnet. Med tillräckligt hög uppdateringsfrekvens kan radarn detektera rörliga objekt men även 

genom bildgenereringen ge viss information om helikopterns position i luftrummet. De elektrooptiska 

sensorerna har mycket god förmåga att ge viktig information om helikopterns position i luftrummet med 

mycket god uppdateringstakt, dock begränsad till det omedelbara närområdet när helikoptern befinner 

sig i brownout. 

8.1 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Sensorerna i denna rapport bör utredas mer noggrant i syfte att se vilka möjligheter de har att bidra vid 

lösandet av andra helikopter relaterade uppgifter. Det kan kanske vara så att en sensor kan lösa flera 

uppgifter eller så krävs det flera sensorer för att lösa alla uppgifter. Det vore även intressant att se till den 

ekonomiska aspekten avseende vilken effekt som kan fås för en given summa pengar under en livstid för 

ett sensorsystem. 
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