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Rapporten beskriver ubemandede luftfartøjssystemer omfattende relativt små 

og mindre luftfartøjer og de hertil nødvendige hjælpesystemer med henblik 

på at vurdere anvendelsen heraf i dansk forsvar. 

Efter en kort historisk gennemgang beskrives generelt de komponenter, der 

indgår i ubemandede luftfartøjssystemer, som udover luftfartøjet med til

hørende delsystemer omfatter start- og landingssystemer og kontrolstatio

ner. Såvel civile som militære anvendelser omtales, med hovedvægt for de 

militære anvendelsers vedkommende på: 

- Overvågning, rekognoscering og måludpegning, 

- Elektronisk krigsførelse. 

- Offensive luftoperationer. 

Inden for disse anvendelser omtales løbende i rapporten den internationale 

udvikling for det ubemandede luftfartøjssystem i forskellige konfiguratio

ner. 

Med udgangspunkt i dansk fot"svars opgaver foretages en gennemgang af de 

mulige anvendelser af ubemandede luftfat"tØjer i såvel hæt"en og søværnet som 

i flyvevåbnet. Tillæggene indeholder gennemregnede eksempler indeholdende 

bl.a. kvalitative vurderinger af ubemandede luftfartøjers brug i dansk for

svar spec1elt med henblik på anvendelser i forbindelse med overvågning og 

målopklaring m.v. samt til elektronisk krigsførelse. Krav til luftfartøjet 

og nødvendige sensorer omtales, ligesom spørgsmålet om uddannelse og træ

ning af betjeningsmandskabet er berørt. 

Afslutningsvis beskrives forhold omkring drift og vedligeholdelse, ligesom 

budgetpriser for anskaffelse af nogle udvalgte systemer samt disses karak

teristika anføres. 

Det konkluderes, at der er gode potentielle muligheder for anvendelse af 

ubemandede luftfartøjer til overvågning, rekognoscering, målsøgning, anti

ubådskrigsførelse og nedkæmpelse af radarsystemer, samt til elektronisk 

krigsførelse i dansk forsvar, men at en række parametre må gøres til gen

stand for vurdering, før der kan tages endelig beslutning om en eventuel au,~ 
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1 • INDLEDNING 

1. 1 BAGGRUND 

Ved forsvarsforliget af 29. juni 1984 blev Forsvarsministerens Rådgivnings

og analysegruppe (RAG) nedsat under formandskab af civilingeniør V .M. OUn

telberg, Chef for Forsvarets Forskningstjeneste. 

Som et led i sine generelle teknologiske studier har RAG udarbejdet nær

værende rapport vedrørende mulige anvendelser af ubemandede luftfal"tøjs

systemer. 

1.2 INDHOLD OG METODE 

RAG har taget udgangspunkt i den almindeligt tilgængelige litteratur og i 

højt klassificerede dokumenter emnet vedrørende og ud fra dette baggrunds

materiale udfærdiget nærværende uklassificerede rapport. 

Der er endvidere gennemført uafhængige analyser af specifikke anvendelses

muligheder for det ubemandede luftfartøj. 

RAG er alene ansvarlig for rapportens vurderinger, konklusion og anbefalin

ger. 

Det må understreges, at en opgave, som den foreliggende, hvor mulighederne 

for anvendelse af et enkelt materielsystem analyseres, ikke giver tilstræk

keligt grundlag for vurdering af systemets nyttevirkning, før tilsvarende 

analyser af andre supplerende eller alternative materielkomponenter eller 

-systemer er foretaget. 

1 • 3 DEFINITION 

Ubemanrlede luftfartøjer ben,.,vnes pi ene:,;ilsk ''Unmanned Air Vehicles 11 (UAV). 

Ved et luftfartøjssystem forstås her: et materielsystem, der i almindelig

hed består af følgende hovedbestanddele: 

- Et eller flere ubemandede luftfartøjer inkl. sensorer m.m. 

- En eller flere kontrolstationer. 

- Et start- og landingssystem. 

- Transport- og vedligeholdelsesudstyr m.v. 

Luftfartøjssystemet kan fremtræde i forskellige variationer af ovennævnte 

konfiguration afhængigt af især anvendelsesområde og operationelle vilkår. 
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1.4 BEGRÆNSNINGER 

Rapporten omtaler i det væsentligste anvendelsesmulighederne af relativt 

små og mindre ubemandede luftfartøjer, idet det antages, at disse har 

størst interesse for dansk forsvar. Dette synspunkt medfører bl.a., at 

større og meget dyre ubemandede luftfartøjer kun er omtalt, når det er 

skønnet hensigtsmæssigt for den generelle forståelse af områdets omfang. 

Endelig bør det bemærkes, at egentlige missiler samt cruisemissiler, skønt 

disse på enkelte områder har parallelle anvendelsesmuligheder som ubeman

dede luftfartøjer, ikke er omfattet af nærværende rapport. 
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2. UBEMANDEDE LUFTFARTØJER 

2. 1 DEN HISTORISKE UDVIKLING 

De tidligste forsøg med ubemandede luftfartøjer fandt sted i begyndelsen af 

dette århundrede. Den amerikanske flåde gennemførte således 1 1915 forsøg 

med et luftfartøj med mekanisk fastlåst styre- og motorkontrol. Med udvik

lingen af radioteknologien i 19201 erne blev det muligt at radiostyre luft

fartøjer fra en simpel kontrolstation på jorden. 

De amerikanske fly fabrikker Curtiss og senere Radioplane Company, i dag 

kendt under navnet Northrop, udviklede fra begyndelsen af 1920 1 erne til 

sidst i 30'erne først et våbenbærende radiostyret luftfartøj til bombning 

af mål og senere et radiostyret luftfartøj til træningsformål for antiluft

skytskanoner. 

Sidstnævnte udvikling fandt sted næsten parallelt med de tyske Argus fa

brikkers udvikling af det ubemandede luftfartøj, ARGUS As 292. Dette blev 

udviklet som et træningsmål for antiluftskytskanoner, til opklarings- og 

rekognosceringsformål samt til måludpegning. ARGUS As 292 blev radiostyret 

fra en jordstation og blev i senere variationer udstyret med et kamera til 

fotografering under opklaringsmissioner. Der blev tillige installeret et 

urvæ!"k til styring og kontrol af luftfartøjet, således at det uden for' 

synsvidde ved egenstyring kunne gennemflyve en pr'æprogrammeret bane, en 

såkaldt flyvepr'ofil. Urvær'ket blev endvidere anvendt til styring af karne

r'aet. 

Figur 1. ARGUS As 292. 
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ARGUS As 292 var udstyret med en totaktsmotor, som foruden at drive flyets 

propel også drev en generator, der leverede energi til flyets radiomodtager 

og til relæstyring af bl.a. flyets aerodynamiske styreflader. ARGUS fabrik

kerne byggede i alt ca. 100 ARGUS As 292. Idegrundlaget for ARGUS As 292 

udgjorde senere det konceptuelle grundlag for udviklingen af V1-bomben. 

Under den 2. verdenskrig blev det ubemandede luftfartøj yderligere udviklet 

og masseproduceret, hovedsageligt som billige og pålidelige flyvende træ

ningsmål. Udviklingen som træningsrnål fortsatte også efter krigen. 

I begyndelsen af 1950'erne opnåede kampflyene supersoniske hastigheder. Det 

medførte et behov for tilsvarende hurtige træningsmål. I midten af 

1950 1erne-blev det første ubemandede luftfartøj konstrueret til det nævnte 

formål. Samtidig blev radiostyringen mere pålidelig end tidligere. 

I efterkrigsårene har projektgrundlaget og udviklingen ar den amerikansk 

producerede måldrone Firebee fra Teledyne Ryan Company dannet et af forbil

lederne for den fortsatte udvikling af UAV'er. Den oprindelige Firebee blev 

masseproduceret i et antal, der oversteg 1200. Den blev solgt til mange 

lande, inklusive adskillige NATO-lande. 

Med konstruktionen af Firebee som grundmodel har Teledyne Ryan Company 

siden produceret en stor familie af UAV'er. Forskellige versioner heraf 

blev anvendt ar Amerika under Vietnamkrigen. Udstyret med bl.a. fotografi

apparat og TV-kameraer udførtes således rekognosceringsflyvninger over 

Hanoi og Ho-Chi-Min-stien. Senere blev disse UAV'er anvendt til indsamling 

af informationer af efterretningsmæssig karakter under flyvninger over 

kinesisk område. I forbindelse med disse flyvninger blev der optaget bille

der af troppebevægelser, kommunikationslinier, flyvestationer og andre for~ 

svarsinstallationer. 

Efter nedskydningen af det amerikanske 02 spionfly over Sovjetunionen i 

slutningen af 1950 1 erne blev det fra amerikansk side overvejet at udvikle 

en UAV-type, som fra eget eller allieret luftrum ville være i stand til at 

overvåge andre landes territorier eller dele heraf. 

Et senere udviklingsprojekt med samme formål fik kodenavnet Compass Cope, 

og målet var at producere en UAV, som kunne operere i større højder end den 

civile lufttrafik. UAV'en skulle således være i stand til at operere i ca. 

15-20 km højde, og UAV'ens flyvetid skulle være op til 30 timer. Den første 

prototype fløj i 1973, Den havde et vingefang på ca. 10 m, vejede omkring 6 

tog havde plads til ca. 6 m3 elektronisk udstyr inkl. antenner m.v. Fly-
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krop og -vinger var fremstillet af henholdsvis glasfiber og glasfiber/alu

minium. Jetmotoren blev anbragt på et ophæng over vingerne og flykroppen 

bl.a. for at reducere muligheden for infrarød (IR) detektion fra jorden. 

Compass Cape UAV 1 en kunne starte og lande fra konventionelle startbaner for 

fly. Den kunne under flyvninger dels styres direkte fra en kontrolstation 

på jorden og dels flyve i præprogrammerede flyveprofiler. Styre- og kon

trolsystemerne var dublerede og modulært opbyggede med fejldetektionssy

stemer, som medvirkede til en pålidelig og økonomisk drift og vedligehol

delse af flyet. Der var fra mange sider stillet store forventninger til 

Compass Cope projektet, som imidlertid blev stillet i bero i 1977 bl.a. af 

politiske årsager og på grund af spionsatellitternes udvikling og gode 

resultater. Standsningen af projektet antages at være en af de væsentligste 

årsager til, at en mere generel anvendelse af UAV har ladet vente på sig. 

Der er imidlertid både multilateralt, i USA og i NATO-regi for nærværende 

iværksat en række initiativer med henblik på at koordinere den fremtidige 

udvikling af OAV 1er. Det gælder bl.a. bestræbelserne for i muligt omfang at 

samordne præstationskriterier for de OAV-typer, der l)nskes udviklet til 

gennemførelse af militære opgaver. 

Udover ovennævnte historiske udvikling af UAV 1 er til militære formål har 

der gennem tiden tillige fundet civile anvendelser sted. Generelt kan 

UAV 1 er anvendes til udførelse af militært beslægtede opgaver inden for det 

civile område, hvilket mere konkret er nævnt i kapitel 3, 

2.2 LUFTFART~JSSYSTEMETS BESTANDDELE OG FLYVEMÅDER 

Et luftfartøjssystem til UAV 1 er består i almindelighed af følgende hoved

bestanddele: 

- En eller flere UAV 1 er inkl. sensorer m.m. 

- En eller flere kontrolstationer. 

- Et start- og landingssystem. 

- Transport- og vedligeholdelsesudstyr m.v. 

Figur 2 viser et typisk luftfartøjssystem med afskydningsrampe og netned

tagningsanordning til standsning af UAV'en i forbindelse med landing. 
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Målfølgning og 
kommunikation 

Figur 2. Ubemandet luftfartøjssystem. 

I beskrivelse af UAV'er er disse ofte defineret som: 

- 11 Remotely Piloted Vehicles" (RPV). 

- Droner, 

RPV 1 er er UAV 1 er, der i de fleste tilfælde direkte styres og kontrolleres 

fra en eller flere kontrolstationer uden for luftfartøjet selv. Kontrolsta

tionerne kan være skibs-, fly- eller jordbaserede. 

Droner er UAV'er, der hovedsageligt flyver autonomt og som evt. kan reagere 

på informationer fra egne sensorer. Disse luftfartøjer flyver hyppigt i 

præprogrammerede flyveprofiler. Styring og kontrol kan foregå ved hjælp af 

en mikrodatamat i luftfartøjet selv. 

Både RPV 1 er og droner kan være fastvingede eller være udstyret med rotor. 

De er oftest genanvendelige med undtagelse af visse dronetyper, som selv er 

våben. Disse omtales hyppigt som angrebsdroner. I konstruktionsmæssig hen

seende er RPV 1 er og dr9ner næsten ens opbyggede på trods af, at de ofte 

anvendes til forskellige opgaver. RPV 1er er dog generelt mere komplekse i 

deres opbygning end droner, idet der stilles betydelige krav til kontrol 

af RPV 1en, når den skal flyve 1 baner med varierende højder. Disse forhold 
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er nærmere omtalt i forbindelse med beskrivelsen af UAV 1 ens navigations-, 

styre- og kontrolsystemer. 

2,3 LUFTFARTØJ8T 

Der findes i dag mange og meget forskellige konstruktioner af ubemandede 

luftfartøjer. I størrelsesorden findes de fra ombyggede kampfly, som f.eks. 

F-86 Sabre og F-100 Super Sabre, til mini-RPV'er udstyrede med elektromoto

rer til fremdrivning og med en flyvetid på ca. 30 minutter. De luftfartø

jer, som antagelig vil have størst interesse i dansk sammenhæng, må forven

tes at findes blandt de mindre og de relativt små UAV'er, 

Luftfartøjernes aerodynamiske udformninger varierer meget, men generelt er 

der for de fleste typers vedkommende konstruktionsmæssigt indgået kompromi

ser for bl,a. at tilgodese: 

- Modulær opbygning. 

- Lav egenvægt. 

- Høj nyttelast i forhold til egenvægten. 

- Stor overlevelsesevne i det militære miljø. 

,'!}nsket om modulær opbygning og lav egenvægt skal bl.a. tilgodese det for

hold, at UA.V'en hurtigt efter endt flyvning må kunne efterses, demonteres 

og pakkes i en transportbeholder på et transportmiddel. Tilsvarende skal 

UA.V'en hurtigt kunne udtages af transportbeholderen, når den igen skal an

vendes. 

Figur 3, Typisk UAV (PIONEER, Israel), 
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Materialevalget til luftfartøjet er normalt bestemt af kravet om at holde 

lav egenvægt og reducere fremstillingsomkostningerne. Så godt som alle de 

materialetyper, der i dag anvendes til såvel almindelige flyvemaskiner som 

til modelfly, finder anvendelse til fremstilling af UAV'er. De mest an

vendte materialer er dog glasfiber og andre kompositter evt. med hulrums

fyld af forskellige skummaterialer. Til luftfartøjer, som flyver med høje 

subsoniske hastigheder, op til ca. 1100 km/t, anvendes til højt belastede 

konstruktionsdele aluminiumslegeringer, der er i stand til at modstå de 

dynamiske belastninger. 

Figur 4. UAV med turbinejetmotor. 
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Forholdet mellem vægten af den nyttelast, f.eks. sensorer, som UAV'en kan 

transportere, og UAV'ens totalvægt, anvendes ofte som et af målene for nyt

teværdien af den pågældende UAV. Fordelingen mellem brændstof- og nyttela

sten har indflydelse på flyvetiden og -længden. Generelt kan det for UAV 1 er 

konstateres: 

- at forholdet mellem nyttelast og totalvægt er fr-a ca. 1:5 til ca. 

, :2. 

- at totalvægten kun har lille direkte indflydelse på flyvetiden. 

- at hastigheder større end ca. 180 km/t med tilsvarende større brænd-

stofforbrug almindeligvis medfører kortere samlet flyve tid eller 

-længde, 

For den militære anvendelse af UAV 1 er er det af stor betydning, at UAV'en 

sikres en rimelig overlevelsesevne i de militære miljøer, hvori den skal 

anvendes. De anvendte materialer og herunder særligt de anvendte komposit

ter giver et radarreflekterende areal, som er væsentligt mindre end tradi

tionelt konstruerede flyvemaskiners. Selv for UAV'er med et betydeligt 

indhold af metaller gør dette sig gældende. UAV'ens IR signatur set fra 

jorden kan reduceres ved passende udformning af udstødningssystemet. Ved at 

sørge for røgfri udblæsning og passende støjdæmpning af motoren kan mulig

hederne for visuel og akustisk detektion formindskes. 
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Figur 5. UAV som anvender lodret start og landing (CL 227), 

Den fremtidige udvikling forventes ikke at medføre radikale ændringer af de 

mindre UAV 1 er, dog kan det stilles i udsigt, at den enkelte UAV fremover 

vil være i stand til at medføre en mere varieret nyttelast, hvorved anven

delsesmulighederne forøges. Dette skyldes bl.a., at de igangværende bestræ

belser på at udvikle UAV'er efter definerede operative behov f.s.v.a. ræk

kevidde (aktionsradius) og flyvehastigheder synes at nyde betydelig fremme. 

Bl.a. har USA på det seneste uda!"bejdet en Master Plan for anvendelse af 

UAV'er efter disse kriterier. 

2.4 FREMDRIVNINGSMIDLER 

Til fremdrivning af UAV'er anvendes for nærværende l alt væsentligt to 

forskellige motortyper: 

- Stempelmotorer. 

- Turbinejetmotorer. 

Stempelmotoren driver en propel, hvorved UAV'en bibringes den nødvendige 

fremdrift. Den hyppigst anvendte stempelmotor er 2-takts stempelmotoren. 
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Den fremstilles i meget store antal og i mange størrelser. Derfor er den 

billig at anskaffe. Den er normalt driftsikker og har et lavt brændstof

forbrug. Den har en høj ydeevne i forhold til egenvægten, og ved en pas

sende udformning har den tillige et lavt støjniveau, svag røgudvikling og 

beskeden IR-signatur. Motoren anvender som brændstof ofte en blanding af 

benzin og olie. Opbevaringen af evt. beholdninger af benzin kan være et 

problem f.eks. om bord på skibe, hvor man ikke ønsker at opbevare væsker 

med lavt flammepunkt. 

Et mindre antal UAV 1 er er udstyrede med specialudviklede motorer, bl.a. 4-

takts motorer og Wankelmotorer. Wankelmotoren har i adskillige år været 

anvendt i systemer med behov for mindre motorydelser. Fordelen ved anven

delsen af Wankelmotoren er, at den til sammenligning med stempelmotoren 

giver mindre rystelser og derfor reducerer behovet for stabilisering af 

UAV 1en under flyvning. Denne motortype kan anvende næsten alle eksisterende 

flydende brandstoffer. 

Turbinejetmotoren anvendes til fremdrivning af UAV'er, der skal opnå høje 

flyvehastigheder. Turbinejetmotoren har til sammenligning med stempelmoto

ren ved samme ydelse et noget højere brandstofforbrug, men vejer betydeligt 

mindre. Turbinejetmotoren anvender almindelige flybrændstoffer som drivmid

del. 

Det må forventes, at den fremtidige udvikling af fremdl"ivningsmidler til 

UAV'er vil følge den generelle teknologiske udvikling på motorområdet. 

Forventningerne til teknologiske landvindinger på motorområdet er bl.a. 

knyttet til udviklingen af keramiske materialer. Anvendelse af temperatur

resistente keramiske materialer i såvel stempel- som turbinejetmotorer vil 

forventeligt forøge disse motorers ydelse i effekt pr. vægtenhed betyde

ligt. Motorerne forventes i større omfang end hidtil at blive vedligehol

delsesfri og endvidere at kunne anvende det samme brændstof som transport

midlerne, der skal transportere UAV'erne. 

En eventuel videreudvikling af Wankelmotoren ville kunne medføre tilsvaren

de fordele, som nævnt ovenfor. 

2.5 NAVIGATIONS- 1 STYRE- OG KONTROLSYSTEMER 

En nødvendig forudsætning for, at UAV 1 en kan flyve frit, er, at den er 

udstyret med en autopilot. Autopilotens funktion er at holde UAV'ens kurs 

og højde uafhængigt af ydre påvirkninger, En central del af autopiloten er 
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gyroskopet. Gyroskopets kvalitet er bestemmende for den nøjagtighed, hvor

med autopiloten virker og hermed for præcisionen, hvormed UAV'en kan gen

nemføre flyvningen. 

Navigation, styring og kontrol af en UAV kan foregå på principielt tre 

forskellige måder: 

- Autonomt, dvs. ved intern kontrol. 

- Ved præprogrammeret flyveprofil. 

- Ved direkte kontrol fra en station uden for UAV'en. 

I et autonomt navigationssystem er det nødvendigt uden orn autopiloten at 

tilkoble andre styresystemer, bl.a. et såkaldt inertinavigationssystem. I 

sin simpleste form består et sådant system af en platform stabiliseret af 

gyroer i tre dimensioner og et accelerometer samt en mikrodatamat. 

Inertinavigationssystemet beregner ud fra UAV'ens startkoordinater UAV'ens 

retning, hastighed og udfløjne distance. Inertinavigationssystemets nøjag

tighed reduceres med den gennemfløjne distance. Ved flyvninger over større 

afstande kan der derfor blive behov for at anvende et radionavigationssy

stem, f.eks. som det civilt etablerede navigationssystem Omega, til opda

tering af UAV'ens inertinavigationssystem. 

Tilsvarende vil fremtidige inertinavigationssystemer kunne opdateres via 

det satellitbaserede globale navigationssystem (NAVSTAR), Også systemer, 

der kan sammenligne billeder lagret i UAV'ens mikrodatamat med det under

liggende terræn, vil kunne anvendes til opdatering af inertinavigationssy

stemer. Den sidstnævnte type systemer skønnes specielt at være af militær 

interesse med henblik på gennemførelse af flyvninger langt bag fjendens 

linier. Autonome navigationssystemer med tilhørende elektroniske komponen

ter og mikrodatamater m.m. udgør en stor del af UAV'ens samlede nyttelast. 

Til navigationssystemet i en UAV med præprogrammeret flyveprofil kræves 

almindeligvis mindre navigationsnøjagtighed og mindre mikrodatamatkapacitet 

end til autonom flyvning, I flyveprofilen indgår datamatprogrammerede hori

sontale og vertikale drejepunkter. Flyvningen imellem drejepunkterne opda

teres med kontinuerligt beregnede positioner fra UAV 1 ens egen mikrodatamat. 

Positionerne bliver endvidere løbende opdateret eller korrigeret via kommu

nikation med en kontrolstation uden for fartøjet. 

En UAV med direkte kontrol kan enten styres via et navigationssystem i 

lighed med dem, der anvendes i UAV'er med præprogrammerede flyveprofiler 
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eller under autonome flyvninger. Stedbestemmelse kan tillige alene finde 

sted fra en kontrolstation. 

Aktivering af UAV'ens styre- og kontrolsystemer finder sted ved transmis

sion via datalink eller ved signaler fra UAV' ens egne sensorer til dens 

mikrodatamat. Mikrodatamaten giver herefter 11 ordre11 til evt. ændringer af 

de aerodynamiske styrefladers stillinger, motoromdrejninger eller aktive

ring af sensorer. 

Det kan forventes, at udviklingen vil medføre, at navigations-, styre- og 

kontrolsystemerne vil blive mere kompakte, modulære, lettere og med mere 

driftsikre komponenter. Særligt for navigationssystemerne forventes større 

nøjagtighed af nye, men traditionelle mekaniske gyro~r, ligesom en videre

udvikling af ringlaser- og lysledergyroen vil finde sted. 

2.6 KOMl-lJNIKATIONSSYST8MER 

I forbindelse med flyvninger med UAV 1 er under direkte kontrol og ved præ

programmerede flyveprofiler foregår kommunikationen fra kontrolstationens 

sender via datalink til UAV 1 ens modtager og herfra til mikrodatamaten. Fra 

mikrodatamaten gives 11 ordre 11 til styre- og kontrolsystemet som tidligere 

omtalt. 

Den almindelige kommunikation begrænses i vid udstrækning af jordens krum

ning. Denne begrænsning kan reduceres noget ved passende valg af sende

frekvens i 100-300 MHz området. I almindelighed kan der herved opnås c-3.. 

15% forøgelse i rækning, Der kan ved en flyvehøjde på ca. 1700 ro normalt 

kommunikeres på afstande indtil ca. 180 km. 

Såfremt kommunikationsafstanden mellem kontrolstationen og UAV'en er så 

stor, at den umuliggør direkte transmissioner via datalink, kan en anden 

UAV anvendes i rollen som kommunikationsrelæstation. UAV 1 er udstyret som 

kommunikationsrelæstationer er til rådighed i dag. Disse har det nødven

dige kommunikationsudstyr, som kan opfange transmissioner og videresende 

disse på kommunikations- eller datalinkforbindelser til en modtagestation. 

De sendere og modtagere, der er om bord i OAV'en, er hovedsageligt bredbån

dede, kompakte og meget små i størrelse. De tilhørende antenner er i almin

delighed af relativ simpel konstruktion. De udstråler og opfanger radiobøl

ger således, at UAV 1 en, uanset hvilken vinkel den danner med retningen til 

kontrolstationen, kan modtage og sende data. 
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Det er af betydning for en evt. militær anvendelse af UAV'er at være op

mærksom på, at kommunikationen mellem kontrolstationen og UAV'en kan detek

teres og 11 jammes" elektronisk. Begrebet 11 jamming11 dækker over den aktive 

forstyrrelse af elektroniske sensorer m.v. Detektion og jamming kan dog i 

nogen grad modvirkes ved, at data fra luftfartøjet enten sendes på i for

vejen programmerede tidspunkter eller på kommando fra kontrolstationen 

eller f.eks. ved anvendelse af en såkaldt 11 tænde 11 og "slukke" teknik. Ved 

anvendelse heraf er det muligt at styre UAV'ens elektroniske systemer såle

des, at der kan "tændes 11 dvs. sendes informationer, når et objekt bevæger 

sig ind i sensorens søgeområde og herved ændrer områdets 11 støjsignatur 11 • 

Omvendt vil UAV'ens elektroniske systemer forblive "slukkede", når sensoren 

registrerer uændrede eller for-udsigelige områdesignatur-er. Transmissions

problemerne kan yderligere reducer-es ved triaksial ophængning af en ret

ningsbestemt antenne, som peger mod kontrolstationen og styres af signaler 

fra gyroen. 

Den fremtidige udvikling af kommunikationssystemerne forventes at indebære 

udvikling af udstyr med større følsomhed og reduceret båndbredde. I mili

tære anvendelser- forventes frekvenshopteknikken at vinde større indpas som 

modvægt mod forsøg på detektion og jamming. 

2.7 DATAMATSR 

De UAV'er, der kommunikerer via datalink, rnå som tidligere nævnt udstyres 

med en mikrodatamat. Denne anvendes, som omtalt i forrige pkt., bl.a. til 

konvertering af datalinkinformationer til elektriske signaler, som kan 

aktivere UAV'ens styre- og kontrolsystem. Mikrodatamaten styrer endvidere 

UAV'ens sensorer og elektroniske komponenter. Disse funktioner stiller 

relativt store krav til mikrodatamatens kapacitet. For at begrænse vægten 

og kompleksiteten af UAV'ens mikrodatamat og programmel deles dennes funk

tioner hyppigt med kontrolstationens datamat. Herved er det muligt inden 

for visse grænser at regulere UAV 1 ens nyttelast; men til gengæld bliver 

transmissionerne via datalinken endnu mere vitale for flyvningernes gennem

førelse. 

Med den meget hurtige udvikling, der foregår på mikrodatamatområdet, vil de 

fremtidige mikrodatamater generelt komme til at veje og fylde mindre. Inden 

for en nærmere fremtid forventes mikrodatamaterne at være i besiddelse af 

den nødvendige kapacitet til drift af endog teknologisk avancerede UAV'er. 
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Figur 6. Skematisk opbygning af UAV-system. 

2.8 S8NSORER OG AND8N NYTTELAST 

Sensorer er instrumenter, der kan registrere tilstande og forandringer i 

omgivelserne, Sensorer skal kunne videregive disse informationer i anvende

lig form til videre behandling i kontrol- eller kommunikationsudstyr. 

For de billeddannende sensorer og systemer, der er nævnt i efterfølgende 

pkt. 2.8.1 til 2,8,7 gælder, at de alle frembringer et billede af deres 

søgeområder. Dett8 billedes 11 godhed 11 beskrives ved begrebet 11opløselighed 11 , 

som angives ved det mindste areal, som kan skelnes, Typiske opløseligheder 
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med de optiske sensorer er 1 til 10 

afstand m.v. 

2 
m, afhængig af optik, sensorkvalitet, 

Generelt gælder, at jo mindre mål, man ønsker at se, jo flere detaljer om 

målet, man ønsker at kende (f.eks. for at klassificere dette) 1 og jo større 

baggrundens 11støj 11 er 1 des finere må opløseligheden være, Omvendt resul

terer krav om fin opløselighed i meget stor informationsmængde 1 som skal 

behandles (evt. i UAV'en) og transmitteres (via datalink), hvor tidsforbru

get hertil kan blive kritisk. Informationsmængden pr. tidsenhed, som såle

des kan være en kritisk faktor, påvirkes yderligere af sensorernes søge

bredde og UAV 1ens hastighed, som tilsammen giver arealet pr. tidsenhed af 

det afsøgte område. 

For at få et indtryk af sammenhængen mellem disse forskellige størrelser er 

i tillæg A, Bog C skitseret en række eksempler, ligesom billedopløselighe

der kort er omtalt i pkt. 3,2 i forbindelse med landmilitære og maritime 

miljøer. 

Der vil i det følgende blive omtalt hovedparten af de aktive eller passive 

sensorer og sensorsystemer, der i dag eller inden for den nærmeste fremtid 

vil kunne anvendes i UAV 1 er. Disse sensorer kan registrere såvel mekaniske 

som elektromagnetiske bølger. Sensorerne ophænges ofte gyrostabiliserede i 

UAV'en. 

De fleste sensorer er billeddannende, og de resultater, der heraf kan 

opnås, vil efterfølgende blive omtalt i forbindelse med generelle informa

tionsteoretiske betragtninger. 

2.8.1 TV sensorer 

En af de mest anvendte sensorer i UAV 1 er til rekognoscering og overvågning 

er TV-kameraet. Fordelene ved denne passive type sensor er bl.a., at den er 

lille og kompakt. Den er let og kan købes til rimelige priser i den almin

delige handel. TV-billedetkaninærlig sand tid transmitteres direkte til 

kontrolstationen via datalink, eller det kan efter forudgående behandling 

lagres på. magnetbånd eller pladelager i UAV'cn, 

Sensoren har en noget begrænset rækkevidde, Udstyres TV-kameraet med zoom 

optik, kan objekter på størrelse med f.eks. en lastbil eller en kampvogn 

detekteres på ca. 5-8 km afstand, I det maritime miljø er rækkevidden ca. 

20 km, En væsentlig ulempe ved TV-sensoren er, at den kun kan anvendes i 

dagslys i klart vejr, 
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2.8.2 TV-lysforstærkningssensorer 

TV-lysforstærkningssensoren indgår i et passivt sensorsystem, som ved for

stærkning af lys i det synlige og nærinfrarøde område kan præsentere TV

billeder selv under lav lysintensitet som f.eks. stjernelys. 

TV-lysforstærkningssensorer benævnes almindeligvis som "Low-Light Level II TV 

(LLLTV) sensorer. LLLTV-sensoren kan som nævnt i modsætning til den almin

delige TV-sensor anvendes om natten i klart vejr. Herudover har LLLTV-sen

soren i det væsentligste de samme fordele, begrænsninger og anvendelses

områder som TV-sensoren. 

2.8.3 Infrarøde sensorer 

Passive infrarøde sensorer anvendes hyppigt i UAV'er i forbindelse med 

rekognoscerings- og overvågningsflyvninger. De væsentligste fordele ved 

infrarøde sensorer er, at de kan anvendes uafhængigt af eksisterende lys

forhold og selv under relativt dårlige vejrforhold som f.eks. dis, tåge og 

røg, omend med nedsat effekt. 

Informationerne fra infrarøde sensorer kan hensigtsmæssigt præsenteres som 

et TV-lignende billede, der kan transmitteres i nærlig sand tid fra OAV'en 

til kontrolstationen eller lagres som anført for TV-sensoren. Infrarøde 

sensorer forefindes i dag med rækkevidder op til ca. 20 km, 

En ulempe ved anvendelse af infrarøde sensorer er, at de er relativt tunge 

som følge af, at sensorens detektorelement under brug kræver afkøling. 

Denne ulempe søges mindsket ved anvendelse af nye materialer. 
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Figur 7. Infrarød sensor (FLIR). 

Der forskes for nærværende i mulighederne for at udvide den infrarøde sen

sors detektorantal til efterhånden at omfatte hele synsfeltet. Dette vil 

eliminere eksisterende behov for mekanisk linieskandering. 

De almindeligst anvendte infrarøde sensorsystemer omtales som "Forward 

Looking IR 11 (FLIR) og IR linieafsøgning (IRLS). 

2,8.4 Laser sensorer 

Det karakteristiske ved laser sensorer er, at selve lasersenderen eller 

laserkilden udsender lys med meget ringe spredning. Laser sensorsystemerne 

blev oprindeligt udviklet og fremstillet hovedsageligt til anvendelse i 

måleteknologien. 

Fordelene, der knytter sig til brugen af laser sensorer, er deres kompakte 

konstruktion, ringe vægt og meget store nøjagtighed f.eks. i anvendelsen 

som afstandsmåler. 
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Militært udstyres UAV'er bl.a. med laser til belysning af mål til brug for 

moderne artilleriammunitions og flyleverede våbens målfatning og styring. 

Laser sensorer er tillige meget resistente over for forsøg på jamming. 

Informationen, som laser sensoren i almindelighed kan præstere, er afstan

den til et givet objekt. Laser sensorer anvendes i reglen sammen med andre 

sensorsystemer som TV og radarer. En begrænsning for laser sensorens anven

delse er, at laserlysets fysiske gennemtrængningsevne er afhængig af atmos

færens indhold af vanddamp, nedbør og aerosoler, f.eks. støv og røg. 

Der findes i dag laser radarer, som kan præstere en form for billeder af 

objekter foreløbigt i 2 dimensioner. Sådanne sensorer er dog endnu ikke i 

produktion til mindre og små UAV'er. På lidt længere sigt forventes laser 

sensorerne at kunne fremstilles mere kompakte end nu. 

2.8.5 Radar sensorer 

Radar sensorer og radarsystemer, som almindeligvis ses på flyvepladser, i 

havne og om bord i skibe, er relativt store og tunge. Som følge heraf 

anvendes disse radarer ikke i mindre og små UAV'er. 

2.8.6 Millimeterbølgeradar 

Et betydeligt mindre og lettere radarsystem end det almindelige forekom

mende er den såkaldte millimeterbølgeradar, Dennes udsendelser finder sted 

i 30-300 GHz området, Denne sensor har i de seneste år fundet udbredt an

vendelse hovedsagelig til militære formål, herunder også i UAV'er. Milli

meterb~lgeradarers rækkevidde er ca. 15-20 km, 

Millimeterbølgeradarens informationer vedrørende retning og afstand til et 

givet objekt kan præsenteres enten digitalt eller analogt. Millimeterbølge

radaren har en forholdsvis god diskriminationsevne. Den anvendes derfor i 

UAV'er til detektion, klassifikation og måludpegning. 

Det vil ydermere være muligt at anvende millimeterbølgeradaren til identi

fikation af objekter som køretøjer, broer og bygninger i forskellige ter

ræntyper, For at muliggøre sådanne identifikationer er det dog nødvendigt, 

at UAV'ens eller kontrolstationens mikrodatamat har en betydelig kapacitet. 

Denne kapacitet skal være så stor, at i forvejen lagrede billedinformatio

ner over et givet geografisk område kan sammenlignes med et tilsvarende 

billede fra UAV'ens millimeterbølgeradar. 
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Millimeterbølgeradarens udsendelses- og modtageforhold er- mere vejrafhæn

gige end den konventionelle radars. Derfor er valget af frekvens meget 

kritisk. På den anden side er millimetel"bølgeradaren ikke så vejrafhængig 

som TV- og lasersensorer. 

Inden for en nærmere fremtid forventes det som følge af udviklingen inden 

for faststofkomponentområdet, at millimeterbølgeradarens sendeeffekt kan 

forøges væsentligt. Samtidigt vil sensor"systemet fysisk blive mindre og 

lettere. Det forventes tillige, at mikrodatamater vil få tilstrækkelig 

kapacitet til at give millimeterbølgeradaren forøgede muligheder for iden

tifikation af objekter. 

2.8.7 syntetisk Apertur Radar 

Syntetisk Apertur Radar (SAR) er i sin oprindelige konstruktion en flybåren 

radar, som kan præstere et relativt primitivt billede af det terræn, der 

overflyves. Sensorsystemet anvender såkaldt syntetisk antenneteknik, hvor

ved antennelængden fiktivt forøges. Herved fremtræder billedet af søgeom

rådets geografi og objekter heri med væsentlig større tydelighed end ved 

tilsvarende billeder dannet fra konventionelle radarantenner. 
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Figur 8. UAV med syntetisk apertur radar. 

Der er i de seneste år gennemført forsøg med SAR i ministørrelser om bord i 

UAV 1 er. SAR antennen kan enten være fastgjort på siderne af UAV'en eller 

vinkelret på UAV 1 ens diamentralplan. Sensorens søgeområde og hermed opta

gelsen af det primitive billede vil findes i sektorer på tværs af antennens 

længderetning. Den information, som sensoren modtager, kan sendes til 

UAV 1 ens kontrolstation, eller den kan lagres i UAV 1 en. 

Fordelene ved en fremtidig anvendelse af SAR i UAV 1 er synes først og frem

mest at være mulighederne for at overvåge endog meget store områder inden 

for en rimelig kort tid. Ulemperne er for nærværende hovedsageligt koncen

treret omkring senso~systemets noget primitive og uskarpe billeddannelse. 
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2.8.8 Elektronisk krigsførelse, passive systemer 

Passive elektromagnetiske sensorer installeret i UAV'er f'inder hovedsage

ligt anvendelse i det militære miljø. Sensoren er en følsom frekvensselek

tiv Radio F'rekvens- (RF) modtager. Militært anvendes sensorsystemet til 

113lectronic Warfare Support Measures11 {ESM), dvs. som komponent i den elek

troniske krigsførelse. RF modtageren kan opfange, identificere og loka

liser'e udstrålet elektromagnetisk energi. Det bør imidlertid nævnes, at 

pejlenøjagtigheden for de relativt små ESM-antenner, som mindre OAV 1 er er i 

stand til at medbringe, generelt vil være ringere end den, det er muligt at 

opnå ved anvendelse af størt'e antenner anbragt på land eller om bord på 

skibe. 

RF modtagere til brug i UAV'er er lette og kompakte. Det er nødvendigt, at 

sensorsystemet er i besiddelse af den nødvendige frekvensselektivitet, 

således at UAV'en kun transmitterer eller oplagrer informationer af militær 

interesse. En form for frekvensselektivit$t kan opnås ved at etablere et 

bibliotek i Ul\V'ens mikrodatamat indeholdende interessante frekvenser og 

sammenholde disse med de modtagne frekvenser. De uinteressante frekvenser 

kan herefter frasorteres. RF modtageren kan tillige dimensioneres til kun 

at modtage visse frekvensområder. 

2.8.9 Elektronisk krigsførelse, aktive systemer 

Aktive elektroniske systemer installeret i UAV 1 er finder hovedsageligt 

anvendelse i det militære miljø. Systemet består bl.a. af en RF radiosen

der. Mili.tært anvendes systemet til 118lectronic Counter Measures" (ECM), 

dvs. som komponent i den elektroniske krigsførelse. Ved brugen af ECM for

søger man at undertrykke eller hindre fjendens anvendelse af det elektro

magnetiske spektrum. Begrebet 11 jamming 11 dækker som tidligere nævnt den 

alctive forstyrrelse af elektroniske sensorer m.v. 

ECM udstyr kan tillige anvendes til vildledning af fjendtlige elektroniske 

sensorer. Hertil kan også anvendes chaff, som er radarreflekterende metal

folie i passende størrelser. UAV'en kan i sig selv bringes til at udgøre et 

aktivt skinmål ( 11 decoys 11 ), 

2.8,10 Akustiske sensorer 

Der er i de seneste år opstået en interesse for at kunne detektere og klas

sificere bl.a. kampvogne i et område ved hjælp af akustiske sensorer. Så-
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danne akustiske sensorer kunne tænkes anvendt i droner til bekæmpelse af 

kampvogne. 

Diskriminationsevnen for akustiske sensorer skal være betydelig, idet 

lJI\.V 1 en vil skulle flyve i meget støjfyldte kampmiljøer. 

Det må forventes, at der endnu går lang tid, før egentlige brugbare akusti

ske systemer kan komme i anvendelse. 

2.8.11 Sprænghoveder 

Droner med sprænghoveder til bekæmpelse af fjendtlige radarsystemer, og som 

i ')'.Ivrigt kan afleveres fra f.eks. moderne jagerfly, er under afprøvning, 

medens tilsvarende droner, der kan afsendes fra jorden til bekæmpelse af 

kampvogne, er under indledende forskning og udvikling. Udover de nødvendige 

sensorer m.v. er den væsentligste nyttelast for sådanne droner de spræng

hoveder, der skal anvendes til den direkte bekæmpelse af målene, 

2,9 KONTROLSTATIONEN 

Kontrolstationen er den del ar det ubemandede luftfartøjssystem, der i de 

fleste tilfælde indeholder det elektroniske materiel, som kræves, for at 

UAV'en kan starte, flyve og lande igen, De informationer, som modtages fra 

UAV'en enten ved transmissioner eller ved udskrivning fra lagre i UAV'ens 

mikrodatamat, må kunne lagres og præsenteres af elektronisk udstyr pa kon

trolstationen, Ofte er der således en betydeHg mini- eller mikrodatamat

kapacitet til rMighed på kontrolstationen, Denne kapacitet anvendes til

lige til evt. analyser, før de indhentede informationer om ønskeligt trans

mit te res til andre brugeres informationssystemer, taktiske datasystemer 

eller måludpegningsudstyr. 
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Figur 9. Jordkontrolstation. 

Kontrolstationen kan yderligere væ!"e udstyret med interaktive grafiske 

terminaler og kommunikationsudstyr i forskellige varianter. Styring og 

kontrol samt monitering af UAV'en finder tillige fortrinsvis sted fra kon

trolstationen. Omfanget og kompleksiteten af det tekniske udstyr, der er på 

en kontrolstation, kan være meget beskedent, simpelt og prisbilligt, eller 

meget omfattende, avanceret og dyrt, alt afhængigt af informationsbehovet. 

2.10 START- OG LANDINGSSYSTEMER 

De fleste UAV-typer behøver en eller anden form for rampe at starte fra. 

For at bibringe UAV'en den nødvendige acceleration under starten anvendes 

forskellige startsystemer. Disse systemer kan være mekaniske, pneumatiske 

eller hydrauliske, og startraketter er også hyppigt anvendt, 
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Landing af UAV'er omtales ofte som nedtagning. Nedtagning kan foregå under 

anvendelse af følgende landingssystemer: 

- Konventionelle flylandingsbaner. 

- Faldskærm. 

- Fanglinier og trækspil {svævende UAV'er). 

- Korte UAV landingsbaner evt. med netnedtagning. 

OAV'er med rotor anvender lodret start og landing og kræver således kun et 

plant område hertil. 

2.11 TRANSPORT- OG VEOLIGE:HOLDE:LSE:SUDSTYR 

Ud over det i dette kapitel omtalte udstyr er det nødvendigt at have trans

portfaciliteter til UAV 1 er og kontrolstation m.v. Afhængigt af kravet til 

mobilitet og UAV'ens størrelse og vægt rnå der anskaffes hjul- eller bælte

køretøjer, som kan transportere ikke alene UAV-systemet, men også de til 

vedligeholdelse i felten nødvendige reservedele og udskiftelige moduler 

m.v. Hertil kommer det til de planlagte flyvninger nødvendige brændstof. 

Kravet til omfanget af medbragte reservedele osv. varierer stærkt blandt 

andet bestemt af, om UAV 1 erne før brug kan opbevares vedligeholdelsesfrit i 

beholdere over en længere årrække. 
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3. ANVENDELSE AF UBEMANDEDE LUFTFARTØJER 

3. 1 GENERELT 

Adskillige lande inklusive NATO landene har igennem tiden anvendt UAV 1 er 

til løsning af opgaver i såvel civilt som i militært regi. Produkt.ionerne 

af UAV'er har været af yderst spredt karakter. Årsagerne hertil har bl.a. 

været den ofte meget vilkårlige koordination af Ui\V-projekter-ne, som i 

mange tilfælde har medført, at de påtænkte opgaver er løst med andre mid

ler, og en vesttysk undersøgelse fremhæver, at der har hersket en vis kon

servatisme over for indførelse af UAV'er til supplement eller erstatning af 

bemandede fly. Nogle produktioner har således kun omfattet enkelte eller få 

UAV'er af samme konstruktion, medens andre produktioner har omfattet frem

stillingen af mere end 1200 UAV 1er. 

På det seneste er der iværksat en række multinationale udviklingsprogrammer 

for UAV'er. Således har Vesttyskland, Canada og Frankrig i samarbejde ud

viklet en drone, CANADAIR CL 289 turbojet, med høj flyvehastighed og lang 

r.cekkevidde til bl.a. rekognosceringsformål. Dette dronesystem, der i øvrigt 

har NATO betegnelsen AN/USD-520 1 er under indledende implementering i Vest

tyskland. Det bør også nævnes, at den civile industri i Danmark er påbe

gyndt et udviklingsprogram med henblik på at fremstille UA.V' er til såvel 

civile som militære anvendelser. 

I USA. er 11National Aeronautics and Space Administration 11 (NASA) inddraget i 

udviklingen af UAV'er, og dette engagement har også haft virkning på 

UA.V'ens civile o.nvcndolsesmuligheder. 

Civile anvendelsesmuligheder af UAV'er er at finde i løsningen af bl.a. 

følgende opgaver: 

Målinger i atmosfæren i store højder af gasforekomster og partikel

sammensætninger. 

Inspektion af h~jspændings- og olieledninger i øde og ufremkommelige 

områder. 

- Grænsekontrol. 

- Monitering og kontrol af landbrugsafgrøder. 

De civile anvendelsesmuligheder vil ikke blive uddybet yderligere i det 

efterfølgende, men er medtaget i oversigtsform af helhedshensyn. 



- 34 -

De militære anvendelsesmuligheder af UAV'er er bl.a. at finde i løsningen i 

følgende opgaver: 

- Overvågning, rekognoscering, målopklaring og måludpegning. 

- Elektronisk krigsførelse. 

- Hjælpefunktioner, luftmål og kommunikationsrelæ. 

- Offensive luftoperationer. 

Med udgangspunkt i de nævnte anvendelsesmuligheder har der i NATO regi 

igennem de sidste år fundet diskussioner sted med henblik på at formulere 

militære krav til fælles hovedtyper eller kategorier af ubemandede luftfar

tøjer. Disse hovedtyper eller kategorier af ubemandede luftfartøjer ind

deler UAV 1 erne efter deres for'ventede type, flyvehastighed, rækkevidde, 

evt. vægt og anvendelsesmuligheder som følger: 

- Mini UAV'er, flyvehastighed 100-350 km/t, rækkevidde 50- 200 km og 

vægt 100-200 kg. 

Anvendelsesområder: Målopklaring, efterretningsindhentning, elektro

nisk krigsførelse, offensive luftoperationer mod luftvæ!"nssystemer 

og mobile pansrede mål. 

- UAV'er med subsoniske flyvehastighede!", max. 1100 km/tog rækkevidde 

ca. 700 km. Disse omfatter også små og mindre UAV'er. 

Anvendelsesområder: Rekognoscering i stor dybde bag fronten, offen

sive luftoperationer mod opfølgestyrker. 

- UAV'er med lang flyvetid, flere døgn og flyvehastighed ca. 100 km/t. 

Rækkevidde og flyvehøjde er for nærværende ikke endeligt fastlagt. 

Anvendelsesområder: Varsling, efterretningsindhentning fra eget 

forsvarsrum og kommunikationsrelæstation. 

Der vil i det følgende blive omtalt hovedparten af de nævnte anvendelses

muligheder for UAV'er, Disse er i et vist omfang kombineret med beskrivel

ser af de sensor- eller sensorsystemer, som UAV 1 en må udstyres med for at 

kunne løse de nævnte ofte sammensatte opgaver. 

3,2 OVERVÅGNING 7 REKOGNOSCERING OG MÅLUDPEGNING 

Som ovenfor anført, kan der til overvågnings- og rekognosceringsopgaver 

anvendes flere kategorier af UAV'e!", Valget af sensorer er til en vis grad 

afhængigt af den foretrukne UAV kategori. Overvågnings- og rekognoscerings

opgaverne kan væ!"e af meget varierende karakter. De kan f.eks. omfatte 
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detektion og rapportering af større eller mindre våbenplatforme i det mari

time miljø eller klassifikation af hjul- og bæltedrevne køretøjer i for

skelligartede landmilitære miljøer. 

I det maritime miljø i forbindelse med overvågnings- og rekognosceringsop

gaver vil positionsangivelser med en nøjagtighed inden for 3-5 km på af

stande op til ca. 110 km i de fleste tilfælde være tilstrækkelige for mål

udpegning i krigstid. Anderledes præcise positionsangivelser må dog til-

vejebringes, såfremt roåludpegning af en bestemt overfladeenhed blandt 

flere er ønskelig. Det gælder i øvrigt for især billeddannende sensorer og 

systemer, at overfladeenheder oftest fremtræder tydeligt på baggrund af et 

homogent maritimt miljø. Dette betyder, at generelle billedopløseligheder 

af størrelsesordenen 1-4 m2 hyppigt må siges at være tilstrækkelige i det 

nævnte miljø. 

Til løsning af de beskrevne opgaver i det maritime miljø vil de foretrukne 

sensorsystemer være at finde blandt sensorer som TV, LLLTV, FLIR og even

tuelt millimeterbølgeradarer. Afhængigt af UAV 1 ens flyvehastighed og -tid, 

søgeområdets størrelse og evt. krav til gennemflyvningshyppigheder af områ

der, kan det bestemmes, om en givet overvågnings- eller rekognoscerings

opgave kan løses af en eller flere UAV 1 er. 

I det landmilitære miljø i forbindelse med overvågnings- og rekognosce

ringsopgaver stilles store krav til de anvendte sensorsystemers diskrimina

tionsevne. Årsagen hertil er, at det i dette miljø er vanskeligt at skille 

egentlige måls signaturer ud fra den geologiske og topografiske bestemte 

baggrundsstøj. Dette medfører også, at der må anvendes sensorer eller sy

stemer med billedopløseligheder af størrelsesordenen 1 m2 eller mindre, 

hvilket vil sige, at der generelt er større krav til billedopløseligheder i 

det landmilitære end de tilsvarende i det maritime miljø. De støjmæssige 

diskriminationsproblemer vil ofte medføre, at der til afsøgning af et give~ 

landområde må anvendes et større antal UAV 1 er end til et tilsvarende område 

i det maritime miljø. Sensorerne kan dog i mange tilfælde på trods af de 

forskellige opløselighedskriterier være af samme typer som dem, der anven

des i det maritime miljø, evt. i fremtiden suppleret med SAR. 

Kommunikationssystemet i det ubemandede luftfartøj bør i de fleste tilfælde 

kunne transmittere den indsamlede information i nærlig sand tid. Dette er 

særligt af betydning under spændingsperioder og krig og specielt i forbin

delse med måludpegning, hvor den efterfølgendeengagementstider kort. 
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Dette indebærer bl.a., at UAV'erne skal udstyres med datalink, således at 

den indsamlede information umiddelbart kan transmitteres til kontrolstatio

nen. Den til transmissionen nødvendige båndbredde vil variere afhængigt af 

den ønskede opløsning, dvs. en finere eller grovere billedkvalitet. 

De i mange tilfælde relativt store datamængder, der skal transmitteres fra 

luftfartøjet, kan i visse tilfælde, specielt når baggrundsmiljøet er støj

svagt, reduceres ved anvendelse af en mikrodatamat med passende programmel, 

Dette vil tillige kunne reducere den nødvendige båndbredde til transmis

sionen. Den reducerede båndbredde samt anvendelse af forskellige andre 

kommunikationsteknikker, som f.eks. frekvenshopteknik, vil øge kommunikati

onssystemernes resistens mod detektering og forsøg på jamming. 

I forbindelse med gennemførelse af overvågnings-, rekognoscerings- og mål

udpegningsopgaver i spændingsperioder og i krigstid er der grund til sær

ligt at fremhæve følgende forhold, som en kontrolstations installationer 

bør kunne tilgodese: 

- Samtidig modtagning af informationer fra alle tilknyttede OAV'er. 

- Uddragning af relevant .information fra sensorerne. 

- Udveksling af luftkontrolinformationer med relevante myndigheder 

(gælder også i fredstid). 

- Konvertering af informationer til standardformater til brugere. 

3,3 ELEKTRONISK KRIGS~ØRELSE 

Som det tidligere er anført, kan UAV'er udstyres med systemer til brug i 

den elektroniske krigsførelse. Systemerne udgøres af ESM/ECM komponenter. 

De kan bl.a. anvendes til løsning af følgende opgaver: 

- Indhentning af elektromagnetisk information (ESM). 

- Jarnming af varslings- og søgeradarer (ECM). 

- Deception jamming (vildledning) (ECM). 

- Kommunikationsjamming (ECM). 

- Udlægning af chaff (ECM), 

De UAV' er, der er beskrevet i det efterfølgende, skal for nagles vedkom

mende anvendes til at tiltrække modstanderens ild, Andre er tænkt anvendt 

til at flyve i meget lave højder med henblik på at jamme modstanderens 

radarsystemer og på anden måde give støtte til bemandede fly. De er således 

konstrueret til at belaste fjendens luftforsvarssystemer ved at udnytte 

disses svagheder enten ved hjælp af elektroniske modforholdsregler eller 
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ved at optræde som ikke lønnende mål. Alle UAV'er kan flyve såvel dag som 

nat og i dårligt vejr. 

3.3.1 Indhentning af elektromagnetisk information 

En UAV udstyret med ESM sensorer vil passivt kunne detektel"e kommunika

tions- og radarudstråling fra aktive sensorer anbragt på jorden, i fly 

eller om bord på skibe, Det er tillige muligt at klassificere denne udstrå

ling. Eksempelvis kan det konstateres, om udstrålingen hidrører fra almin

delig radiokommunikation, søgeradarer eller målfølgningsradarer fol" over

flade-til-luft missilsystemer e.l. Det er også muligt at bestemme retningen 

til målet. 

Kravene til sådanne ESM systemers signalbehandlingskapacitet er store. Det 

skal dels være muligt at udskille de enkelte signaltyper fra det overor

dentligt store antal, som til enhver tid vil være til stede, og dels kunne 

sammenligne de udskilte signaler med dem, der har karakteristika, som i 

forvejen er kendte. 

UAV'er med ESM sensorer kan endvidere samvirke med andre sensorer, even

tuelt anbragt på andre UAV'er. ESM udstyret vil også kunne indgå som en 

supplerende sensor på andre UAV'er. I begge tilfælde vil der ved trian

gulering kunne foretages en positionsbestemmelse af målet. Det bør dog 

bemærkes, at pejlenøjagtigheden for de relativt små ESM antenner på en UAV 

ikke kan forventes at være så god som for antenner anbragt på større enhe

der. Positionsangivelsen bliver hermed mere upræcis. Dette forhold kan i 

nogen udstrækning forbedres ved, at UAV'en flyver tættere på et mål eller 

en målgruppe. 

3,3,2 Jamming af varslings- og søgeradarer 

En UAV med ECM sensorsystemer med en aktiv mikrobølgesender anvendes speci

elt til at jamme varslings- og søgeradarer. Herudover kan UAV'en alterna

tivt bringes til at optræde i rollen som et ikke lønnende mål i detektions

mæssig henseende i modstanderens sensor- og informationssystemer. Den stør

ste virkning af jamming opnås ved at bringe UAV'en så tæt på modstanderens 

varslings- og søgeradarer som muligt, idet kravet til det aktive ECM sy

stems sendeeffekt, for en given virkning på målet, aftager med kvadratet på 

afstanden. 
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3.3.3 Deception jarnming (vildledning) 

En UAV til deception jamming er udstyret med et ECM system, som indfører 

falske signaler i den jammede radar, f.eks. ved at gentage overvågnings

eller målfølgeradarernes signaler. Herved vil UAV'en kunne simulere et 

langt dyrere taktisk flys jammeudstyr. ECM systemet kan således, når det 

anvendes til deception jammi-ng, enten jamme aktive elektroniske systemer 

eller optræde som et falsk mål. 

ECM kan også gøres effektiv mod såvel doppler- som pulsdoppler radarer, 

Der stilles dog i denne konfiguration meget store krav til UAV' s signal

behandlingsudstyr. Derfor er UAV'er med tilhørende sensorsystem til decep

tion jamming af disse radarer endog særdeles dyre at anskaffe. 

En variant af' UAV 1 en til deception jamming er droner eller 11 decoys 11 udsty

ret med ECM, således at de fremtræder som falske mål med bemandede flys IR 

signatur og radarreflekterende areal i modstanderens varslings- og over

vågningssystemer. Et af formålene med denne form for' vildledning er' at 

belaste modstanderens kontrolsystemer og udtynde antallet ar skudklare 

missiler. 

3.3.4 Kommunikationsjamming 

En OAV til kommunikationsjamming er udstyret med et ECM system, som er i 

s~and til at jamme kommunikations- og datalinks, der indgår r .eks. i mod

standerens føringssystemer samt i hans integrerede luftforsvarssystem. Det 

vil for de nævnte systemer medføre store fordele at operere over fjendens 

område tæt ved kommunikationssystemerne, idet der herved kan opnås et stør

rejammer-til-signal forhold. 

3.3.5 Udlægning af chaff 

Chaff er billigt, pålideligt og effektivt mod såvel nyere som ældre radar

typer, hvis det udlægges i tilstrækkelige mængder. 

En UAV 1 s nyttelast vil kunne anvendes til udlægning af chaff, som skæres 

til anvendelser mod f.eks. varslings- og søgeradarer, missilradarer og 

millimeterbølgeradarer. 

Udover at chaff således kan anvendes til at skjule og sløre overflademål i 

bredeste forstand, vil chaff også kunne udlægges lange chaff korridorer 

som beskyttelse for efterfølgende bemandede fly, 
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3.4 OFFENSIVE LUFTOPERATIONER 1 KAMPDRONER 

Angrebsdroner til egentlige kampformål kan i modsætning til missiler auto

nomt opholde sig i en given flyvetid i et nærmere defineret rnålområde for 

herefter at rnålfatte og angribe eksisterende eller indtrængende mål. 

Interessen for anvendelsen af angrebsdroner har i de seneste år været kon

centreret om studie- og udviklingsvirksomhed omfattende: 

- Minikampdroner til radarbekæmpelse. 

- Kampdroner til bekæmpelse af bevægelige pansrede mål. 

Minikampdroner til bekæmpelse af fjendtlige luftværnssystemers radarer er 

et projekt blandt adskillige, der tager sigte på at forbedre kampflys over

levelsessandsynlighed. 

Det på figur 10 viste ubemandede luftfartøjssystem til det nævnte formål er 

et mobilt, programmerbart, autonomt våbensystem. Dronen besidder missilets 

evne til punktmålsbekæmpelse, men har tillige større rækkevidde og er i 

stand til at opholde sig autonomt i et præprogrammeret søgeområde i lang 

tid. 

Containel" 

□□□□□□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ 

Figur 10. Minikampdroner til radarbekæmpelse. 
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De viste angrebsdroner er enkeltvis udstyret med en passiv sensor med en 

meget stor båndbredde med høj frekvensopløselighed. Sensorsystemet er kar

dansk ophængt. Angrebsdronen er tillige udstyret med navigations-, styre

og kontrolsystemer og en avanceret mikrodatamat med måldatabibliotek. 

Til fremdrivning af angrebsdronen er anvendt en to-takts benzinmotor. 

Det kan forventes, at det her i grove træk omtalte og afbildede system vil 

være anvendeligt sidst i 1990 1 erne. 

Det skal også nævnes, at en tilsvarende flybåret og -afleveret U.AV for 

nærværende er under afprøvning. UAV'en vil i givet fald også kunne anbrin

ges på et moderne jagerfly. 

Kampdroner til bekæmpelse af bevægelige pansrede mål er et projekt, som 

tager sigte på udvikling af et våbensystem til bekæmpelse af kampvogne i 

fjendens bagland. 

Den på figur 11 viste drones kampopgave er at opsøge og bekæmpe kampvogne 

på fjendtligt område, når andr'e former for bekæmpelse er vurderet at være 

for dyre for egne styrker. 

Udflyvning til målområdet 

Figur 11. Kampdroner til bekæmpelse af bevægelige pansrede mål. 
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Motoriserede kampenheder, herunder kampvogns- og artillerienheder, udstrå

ler under bevægelse elektromagnetisk og akustisk energi. Ved anvendelse af 

sensorsystemer eller millimeterbølgeradaren, som på samme tid dels kan 

opfange karakteristiske udstrålingssignaturer fra målene og dels analysere 

disse, kan målene identificeres. Ved positiv identifikation dykker dronen 

lodret ned i målet, hvor den til panserbekæmpelse specielt udformede lad

ning bringes til detonation. 
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1!_. MJLIGHEDER FOR ANVENDELSE AF UBEMANDEDE 

LUFTFARTØJSSYSTEMER I DANSK FORSVAR 

Det ubemandede luftfartøjssystem har været til rådighed i anvendelige kon

figurationer i adskillige år. Det har imidlertid kun i yderst ringe omfang 

fundet indpas i det danske forsvar. Søværnet har dog i mange år anvendt 

måldroner som luftmål under skydeøvelser. Denne anvendelse vil fortsat være 

F.tl<t.nP-1 ogs?.. af hensyn til uddannelsen i alle tre værn. 

Det bør nævnes, at den ofte sparsomme internationale koordination ofte har 

fordyret UAV'erne, og dette har virket begrænsende på interessen for at 

anvende disse. De seneste internationale tiltag på området har dog med

virket til, at UAV-systemerne fremover forventeligt i økonomisk henseende 

vil blive mere konkurrencedygtige i forhold til de systemer, de konkurrerer 

med, og hermed vil UAV-systemerne blive mere attraktive at anskaffe. 

Den efterfølgende omtale af UAV'ers anvendelsesmuligheder er relateret til 

brugen i krigstid, idet disse skønnes at være af størst interesse på nuvæ

rende tidspunkt, selv om en del af de nævnte muligheder i princippet kan 

overføres til løsning af beslægtede opgaver i fredstid og under spændings

perioder. F.s.v.a. gennemførelse af afprøvningsprogrammer, demonstrations

flyvninger m.m. i fredstid bør man være opmærksom på, at bestemmelserne for 

den civile luftfart, som forsvaret følger, samt forsvarets bestemmelses

kompleks, incl. "Instrument Flight Rules" og retningslinier for flyvninger 

merl ,"løværnets måldroner, ikke for- nærværende omhandler nødvendige regelsæt 

for fremtidige flyvninger med mini og små UAV'er, Dog synes meget, bl.a. de 

nævnte bestemmelser, at pege i retning af, at flyvninger med UAV'er må for

ventes at skulle finde sted i i forvejen aflyste områder. 

Endeligt skal det nævnes, at denne rapport i det væsentlige, som tidligere 

omtalt, hovedsageligt omhandler anvendelsen af små og mindre UAV'er, idet 

synspunktet bl.a. har været, at opgaver med større og meget dyre UAV'er 

indtil Videre vil blive løst med andre midler. Som følge heraf og p.g.a. 

små og mindre UAV 1 ers noget begrænsede rækkevidde vil efterfølgende anven

delsesmuligheder ikke omfatte brugen af UAV'er i værnenes interesseområder, 

men alene behandle opgaveløsninger i deres indflydelsesområder. 
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1~.2 FORSVARETS OPGAVER 

Ud fra aftalen af 29. juni 1984 om forsvarets ordning i perioden 1985-87 

formuleres forsvarets opgaver bl.a. som følger: 

Danmarks militære forsvar, som led i det samlede NATO-forsvar, 

har til formål gennem sin tilstedeværelse at formindske mulighe

den for pressioner mod Danmark og i det hele taget bidrage til at 

forebygge krig. Gennem overvågning af dansk område og ved afvis

ning af krænkelser skal forsvaret hævde landets suverænitet, og i 

tilfælde af et angreb skal det umiddelbart kunne imødegå dette 

eventuelt sammen med allierede styrker. 

I den efterfølgende aftale om forsvarets ordning 1989-91 bekræftes den 

nævnte formulering af forsvarets opgaver, idet der i aftaleteksten er an

føl"'t: 11Aftalepa!"'te!"'ne fo!"'udsættel"', at Danmarks nuvæl"'ende alliance- og fol"'

sva!"'spolitik og del"'med fol"'sval"'ets formål og opgave!"' fastholdes uænd!"'ede 

indtil vide!"'e 11 • 

Fol"'sval"'ets opgave!"' bør' selvsagt udgøre planlægningsgrundlaget fol"' fl"'emti

dige specifikke analyser' af UAV 1 el"'s evt. lønsomhed og indførelse i fol"'sva

ret. Sådanne analyse!"' bør' tillige tage hensyn til vilkårene på den frem

tidige kampplads. Denne vil udpræget være tredimensional, og operationerne 

vil forløbe døgnet rundt i stadig vekslen mellem ekstremt intensive kamp

handlinger' og lidt mindre intensive overgange fra en kamphandling til den 

næste. 

De nævnte forventninger til den tredimensionale kampplads bør medvirke til, 

at overvejelser vedrørende analyser, konceptuelle studier og evt. forsøg, 

som generelt angår UAV 1 er, bør koordineres værnene imellem. 

4.3 t-ULIGE ANVENDELSER AF UAV'ER I HÆREN 

På baggrund af forsval"'ets opgaver kan hærens krigstidsopgave!"' formuleres 

til primæl"'t at omfatte bl.a.: 

- Det fremskudte fo!"'svar i Slesvig-Holsten af den jyske halvø. 

- Fo!"'sva!"'et af den jyske halvøs bagland, 

- Forsval"'et af øerne. 

- Modtagelse/støtte og samarbejde med forstærkninger. 

Efterfølgende betragtninger vedrørende den mulige anvendelse af UAV 1 er i 

hæren fremsættes under skyldig hensyntagen til hærens gældende organisati-
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onsstruktur og doktriner for kampens førelse på taktiske og operative ni

veauer. 

Hærens kamp omfatter således mange af de opgaver, som UAV'en kan bidrage 

til at løse, jf. anvendelsesmulighederne i forrige kapitel pkt. 3.1. Disse 

opgaver løses for nærværende i hæren ved hjælp af eksterne sensorer inkl. 

bemandede fly, egne elektroniske sensorer, traditionelle opklaringsenheder 

og -patruljer samt ved våbenanvendelse og under anvendelse af kommunikati

onssystemer. 

Generelt gælder det i dag for hæren, at mulighederne for løsning af en 

række opgaver, som UAV 1 erne er velegnede til, er mindre på korpsniveau end 

på lavere kommandoniveauer med de for nærværende tildelte ressourcer. Dette 

gælder specielt for de eksisterende muligheder for overvågning, rekognosce

ring, opklaring, målsøgning og elektronisk krigsførelse inkl. elektronisk 

opklaring og angreb. 

Størrelsen af de indflydelsesomr'åder eller -rum, som UAV'er tilknyttet 

hæren skal kunne virke i, er bestemt af den pågældende komponents place

ring i organisationsstrukturen. Det må således antages, at de aktuelle rum 

i dybden for'an fronten vil være af følgende størrelsesordener: 

- Korps indtil 150 km 

- Division: indtil 100 km 

- Brigade: indtil 30 km, 

På grund af de forskellige arealer, der skal kunne gennemflyves, må der 

antageligt stilles krav om UAV 1 er med forskellige flyvehastigheder, -tider 

og sensorsystemer i de enkelte områder. Der vil således være gode grunde 

til 1 særlig grad at have opmærksomheden henledt på fleksible UAV-systemer. 

Disse bør evt. med varierende nyttelast kunne foretage opgaveløsninger som 

f.eks. overvågning, ECM, målsøgning samt rekognoscering af våbenvirkninger. 

Generelt kan det forventes, at kravene til UAV-systemers flyveegenskaber, 

kommunikation og graden af autonomi vil forøges med kommandoniveauet, som 

skal støttes. 

Kombineres de mulige anvendelser fra forrige kapitel med ovenstående kom

mandoniveauer, og tages der hensyn til den nuværende organisations stærke 

og svage sider, fremstår følgende to anvendelser som tilsyneladende særligt 

profitable: 

- Målsøgning i divisionens indflydelsesområde, 

- ECM i korpsets indflydelsesområde, 
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Vedrørende målsøgning i divisionens indf'lydelsesområde må interessen pri

mært koncentreres om fremskaffelseafmåldata for egne artillerisystemers 

beskydning af lønnende mål f.eks. kommandostationer, artilleristillinger og 

samleområder. Sensorer som f.eks. TV, LLLTV og evt. IR vil være de umiddel

bart foretrukne til den nævnte opgave. 

Anvendelse af ECM i korpsets indflydelsesområde skal væsentligst tilgodese 

kommunikationsjammingsopgaver på modstanderens arm~- og divisionsniveau. 

Anvendelse af ECM kan således bidrage til at forstyrre modstanderens angreb 

og koordination og således forbedre egne styrkers kampvilkår. 

4.4 MJLIGE ANVENDELSER AF UAV'ER I SØVÆRNET 

På baggrund af forsvarets opgaver kan søværnets krigstidsopgaver formuleres 

til primært at omfatte bl.a.: 

- Farvandsovervågning og fremskudt rekognoscering. 

- Fastholdelse af søherredømmet i nærområdet og dele af Østersøen. 

- Udlægning og forsvar af minespærringer. 

Deltagelse i invasionsforsvaret. 

- Sikring af modtagelse af allierede styrker og forsyninger. 

Søværnets krigstidsopgaver indeholder et eller flere elementer af UAV'ens 

anvendelsesmuligheder, som de er anført i forrige kapitel pkt. 3,1. En af 

forudsætningerne for en søkrigsmæssig fordelagtig udgangsposition er især 

et pålideligt situationsbillede, Hertil hører kendskab til fjendtlige 

formationers størrelse, sammensætning, udrustning og placering. Informatio

ner vedrørende oceanografi, vejr og for visse maritime operationer oplys

ninger om civile og neutrale skibes placering er også nødvendige for dan

nelsen af situationsbilledet. Disse informationer tilvejebringes bl.a. ved 

overvågning og varsling, opklaring i muligt omfang, klassifikation og iden

tifikation. 

I forbindelse med beslutning om våbenaflevering er det et stadigt større 

problem i krigstid at klassificere og identificere mål. Årsagen hertil er 

bl.a. den forventede intensive anvendelnc uf ECM, En usilcker målklassifil<a

tion og -identifikation øger risikoen for våbenafleveringer uden nyttevær

di. Søværnet har derfor gennemført betydelige materielanskaffelser, som 

omfatter varslingsradarer, ESM, kommando-, kontrol- og kommunikationsudstyr 

(C3) samt anden generel kommunikations- og sensorudrustning. Udover den 

kapacitet, dette udstyr omfatter, modtager søværnet informationer fra eks

terne sensorer inkl. bemandede fly. 
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Blandt de mange anvendelser af UAV, som kan komme på tale, forekommer det 

umiddelbart nærliggende at pege på UAV'ens muligheder for løsning af føl

gende opgaver: 

- Overvågning, klassifikation og identifikation, incl, identifikation 

af skadevirkning. 

- Måludpegning ud over radarhorisonten. 

- Antiubådskrigsførelse, udlægning af sonarbøjer. 

- Elektronisk krigsførelse. 

Fælles for disse opgaver gælder nemlig, at de i dag må løses af egne beman

dede og væsentlig dyrere enheder, der anvendt fremskudt løber en betydelig 

risiko for nedkæmpelse. 

4,5 MJLIG ANVENDELSE AF UAV 1 ER I FLYVEVÅBNET 

På baggrund af forsvarets opgaver kan flyvevåbnets krigstidsopgaver for

muleres til primært at omfatte bl.a.: 

- Bekæmpelse af modstanderens flystyrker. 

- Støtte til hærens kamp. 

- Støtte til søværnets kamp. 

- Modtagelse af og støtte til allierede flyforstærkninger. 

Flyvevåbnets krigstidsopgaver indeholder et eller flere elementer af 

UAV'ens anvendelsesmuligheder, som de er anført i forrige kapitel pkt. 3.1. 

Flyvevåbnets støtteopgaver til de andre værn medfører samtidigt, at disse 

leverer informationer til flyvevåbnet vedrørende bl.a. overvågning, vars

ling, målopklaring (måldata) og rekognoscering, De efterfølgende betragt

ninger omhandler derfor hovedsageligt flyvevåbnets egne muligheder for 

anvendelse af UAV'er. 

Bekæmpelsen af modstanderens flystyrker Vil som regel have første priori

tet, og heri indgår bl.a. følgende væsentlige elementer: 

- Rekognoscering mod faste mål. 

- Nedkæmpelse af modstanderens radarsystemer. 

- Luftkrigsspecifik indsamling af elektroniske data om modstanderens 

systemer. 

Rekognoscering mod de faste mål, som vil være afgørende for luftslagets 

udfald, dvs. modstanderens flyvestationer, radarstationer og faste anlæg, 

som f,eks. depoter, hovedkvarterer m.v. bør - ideelt set - ske både før og 



- 48 -

efter angreb (vurdering af skadevirkning) og har hidtil været en opgave for 

specielt udstyrede rekognosceringsfly. UAV'er forekommer potentielt at være 

lønsomme supplementer eller erstatninger for disse bemandede fly. 

Nedkæmpelse af modstanderens radarsystemer fremmer egne flys muligheder for 

at gennemtrænge forsvarssystemerne. Nedkæmpelsen er i dag bl.a. planlagt at 

finde sted ved anvendelse af bemandede fly, men kan fremover gennemføres 

med UAV'er, som fremskudt jammer, eller med minikampdroner, f.eks. de i 

kapitel 3 pkt. 3.4 omtalte. 

Luftkrigsspecifik indsamling af elektroniske data ved hjælp af ESM fra 

f.eks. modstanderens radarsystemer forekommer tillige at være en lønsom 

anvendelse af UAV'er. I en vis udstrækning kan en sådan anvendelse bl.a. 

tilvejebringe elementer til støtte for planlægningsgrundlaget i bestræbel

serne for at kunne gennemføre den elektroniske undertrykkelse eller fysiske 

nedkæmpelse af modstanderens radarsystemer. 

Anvendes de taktiske flystyrkers støtte til den land- eller sømilitære 

kamp, må flyene betragtes som langtrækkende våbensystemer, der indsættes, 

når- land- og søstyrkernes egne kampmidler ikke er tilstrækkelige. Det er 

derfor normalt land- og søstyrkerne, der har ansvaret for at tilvejebringe 

de nødvendige måldata. Derfor er det naturligt, at det er disse styrkers 

eventuelle UAV'er, der gennemfører den fornødne rnålopklaring, rekognosce

ring m.v. Der vil dog under denne støtte også kunne opstå behov for nedkæm

pelse af modstanderens radarsystemer med UAV'er som ovenfor nævnt, såfremt 

støtteoperationerne skal foregå i stærkt luftforsvarede områder, som f.eks. 

omkring en maritim overfladekampgruppe, og her er de nævnte minikampdroner 

et godt supplement. 

Endeligt kan UAV 1 er også anvendes til en luftkrigsspecifik indsamling af 

elektroniske data fra modstanderens systemer (ESM). 

Betragtninger som ovenfor anført peger i retning af følgende anvendelser af 

UAV 1 er i flyvevåbnet: 

- Rekognosceringsopgaver 1 mods~anderens bagland. 

- Nedkæmpning af modstanderens radarsystemer. 

- Elektronisk opklaring (ESM). 

4.6 UAV KARAKTERISTIKA FOR MJLIGE ANVENDELSER I ~ORSVARET 

I de forrige afsnit er der anført de umiddelbart mulige anvendelsesområder 

for UAV 1 er i hæren, søværnet og flyvevåbnet. Nedenstående oversigt sammen-
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stiller disse anvendelsesområder med heraf udledte skønsmæssige krav til 

UAV 1 er f.s.v.a. hastighed, rækkevidde, flyvetid og sensorer m.m. 

TABEL 1 
OVERSIGT OVER MULIGE ANVENDELSER AF UAV I FORSVARET 

UAV KARAKTERISTIKA NYTTELAST 

ANVENDELSESOMRÅDER HASTIGHED RÆKKEVIDDE FLYVETID SENSORER ANDE:T 
kmlt lan timer 

Målsøgning i dcvisioncns 50- 200 100 3-5 TV, LLL TV, FLIR Datalink 
inflydclscsområde 

F..CM i korpsets 50 - 200 150 >5 Jammerudstyr 
inflyde!sesområde 

Overvågning, klassifikation 50 • 200 150 >5 TV, LLLTV, FLIR Datalink 
og identifikation, ind. 
identifikation af skadevirkning 

Måludpegning ud over 50- 200 150 3-5 FLIR, bredbAnds Datalink 
radarhorisonten RF-modtagcr 

Anli ubAdskrigsførelse 50 • 200 150 3-5 TV, Sonar Datalink 

Elektronisk krigsførelse 50- 200 150 3-5 Jammerudstyr 

Rekognosceringsopgaver Høj 600 >3 FLIR. lR.I.S, Datalink, 
i modstanderens bagland subsonisk fotokamera Rceording 

Anvendelse af elektronisk 50 - 200 150 3-5 Bredbånds 
opklaring {ESM) RF-modtagcr 

Nedkæmpelse af 50- 200 2ooll 2- 3 Anli-Radialions Sprængladning 
modstanderens rndarsyslcmer Missil 

søgehoved2) 

I) Envejs. 2) BrodbAnds RF-modtagcr forskellig fra den lil F.SM anvendle. 

Af oversigten fremgår, at UAV karakt~ristika for de nævnte anvendelsesmu

ligheder i det store og hele er ens og falder inden for UAV kategorien mini 

RPV eller drone som anført i pkt. 3.1 pind 1. Væsentlige undtagelser er dog 

UAV'ens eventuelle anvendelser i flyvevåbnet til rekognosceringsopgaver i 

modstanderens bagland og som minikampdrone UdstYret med Anti Radiations 

søgehoved. Tilsvarende er- der også i tabellen hovedsageligt peget på de 

samme sensot•typer, men oprnrorlrnomhcdon henledes dog på, at sensorvalget 

inden for den enkelte type er afhængigt af miljøet, hvori den skal anven

des. 

De fremsatte betragtninger sandsynliggør, at det indledende vil vær-e muligt 

at vælge een luftfartøjstype, der vil kunne løse hovedparten af de opgaver, 

som er anført for værnene. Ved omhyggeligt valg formodes der tillige at 
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kunne opnås en tilsvarende anvendelig ensartethed på sensorområdet. Det vil 

således være naturligt, at udarbejdelse af delkoncepter vedrørende anven

delser af UAV'er foregår i værnsfælles regi. 

4.7 UDDANnELSE OG TRÆNING 

Uddannelse af personel til betjening af UAV-systemer skønnes at kunne finde 

sted efter gældende principper for uddannelse i forsvaret. Uddannelsen 

forventes gennemført som grunduddannelse, evt. videre- og efteruddannelse, 

enhedsuddannelse og evt. samvirkeuddannelse afhængigt af OAV-systemets 

kompleksitet og anvendelse. 

I forbindelse med uddannelse af personel til betjening af avanceret mate

riel i forsvaret anvendes ofte simulatorer. En vurdering af anvendeligheden 

af UAV-simulatorer til træning og uddannelse bør indgå i overvejelserne 

allerede i en evt. konceptfase, 

Træning med UAV-systemer må nødvendigvis foregå i øvelsesområder efter 

gældende praksis og i samarbejde med aktuelle civile myndigheder. Indled

ningsvis kan søværnets træningserfaringer med droneflyvninger være af stor 

værdi. Opmærksomheden bør henledes på, at udenlandske erfaringer viser, at 

træningen med UAV-systemer kræver omhyggelig og detaljeret planlægning. 

4.8 DRIFTSØKONOMISK8 BETRAGTNINGER 

Ved en generel betragtning af UAV-systemer må følgende faktorer forventes i 

særlig grad at have en dimensionerende indflydelse på driftsomkostningerne: 

- Det samlede personelforbrug. 

- Uddannelsesmetode. 

- Systemets indbyggede vedligeholdelseskrav. 

- Antal systemer. 

- Genanvendelighed. 

Det er vigtigt, at UAV-systemer kun kræver et minimum af personer til be

tjening, i særdeleshed hvis dette personel skal indgå i et omkostningstungt 

beredskab. For personel, der mobiliseres, vil omkostningerne, udover til 

grunduddannelse, omfatte udgifterne til efteruddannelse og genopfrisknings

træning. Endvidere vil UAV-systemer i lighed med andre avancerede materiel

systemer skulle indpasses i forsvarets støttestruktur. De egenskaber, der 

e:r indbygget i UAV-systemet og den påtænkte operative anvendelse, er de 

hovedfaktorer, som i betydeligt omfang er bestemmende for et UAV-systems 
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bemanding. UAV-systemerne, der er omfattet af bilag 1, kan betjenes af ca. 

2-10 personer. 

UAV udstyrets indbyggede egenskaber er også dimensionerende for uddannel

sesmetoden. Det er som nævnt væsentligt, om det f.eks. er muligt at gen

nemføre en realistisk uddannelse og træning direkte ved udstyret, og om der 

bør anvendes simulatorer. Den organisator-iske anvendelse af udstyret har 

indflydelse på uddannelsesomkostningerne. Hvis der skal oprettes en uddan

nelse af et vist omfang, bør det overvejes, om denne kan tilgodese UAV

brugere i alle tre værn. 

Vedligeholdelsesomkostninger for moderne udstyr er højst varierende. Elek

troniske dele, fremdrivningsaggregater der anvender fast brændstof, visse 

IR-kølesystemer og styringssystemer er meget lidt vedligeholdelseskrævende 

evt. i lighed med såkaldte "Wooden-Round 11 missiler med op mod 10 års vedli

geholdelsesfri opbevaring. Fremdrivningsaggregater, der anvender flydende 

drivmidler, kræver sædvanligvis regelmæssig inspektion. Det vil desuden 

være af betydning for driftsomkostningernes størrelse, om forsvarets støt

testruktur umiddelbart med det eksisterende produktionsapparat kan vedlige

holde det pågældende UAV-system, eller om der skal foretages udvidelser i 

produktionsapparatet, eller om vedligeholdelse skal foregå civilt eller i 

multilateralt regi. 

Anskaffelse af et betydeligt antal UAV-systemer, antageligt fordelt på 

flere af forsvarets komponenter, vil indebære st~rdriftens kendte økonomi

ske fordele. Forudsætningen herfor er, at der er det nødvendige bredere 

operative behov for et større antal UAV'er med ensartet kontroludstyr og 

sensorer m.v. Der vil være betydelige driftsøkonomiske og investeringsmæs

sige fordele ved den nævnte ensartethed. 

4.9 AUSKAFFELSESPRISER M.M. 

Med henblik på at anskueliggøre størrelsesordenen af anskaffelsespriser for 

luftfartøjssystemer i forskellige konfigurationer er der for de i bilag 1 

viste UAV 1 er sammenstillet nedenfor anførte oversigt. Som det fremgår, er 

omfanget af komponenter til det enkelte luftfartøjssystem meget varierende. 

Derfor er de angivne priser af yderst spredt karakter. De angivne priser, 

der er excl, moms, prisniveau 1989, tjener således alene til at give en ide 

om prisdannelsen for ubemandede luftfartøjssystemer. Priserne for de enkel

te luftfartøjssystemer er af de anførte årsager ikke umiddelbart indbyrdes 



UAV UAV-t.ype 

PIONEER RPV 
Israel 

MIRACH20 RPV 
Italien 

PHOENIX RPV 
England 

MBB Dro:i.e 
Tyskland 

BOING Angrebs-
BRAVE drone 

USA 

WICKY Måldrone 
Norge 

ARC.1 RPV 
Danmark 

CL227 RPV 

TABEL 2 

OVERSIGT 
ANSKAFFELSESPRISER, UAV DATA m.m. 

Flyvetid Række- Total- Start/ 
Hastighed Antal Kontrol• 

km/t timer vidde vægt UAV Sensor 
station 

Datalink landings-
ca. km kg system 

185 9 185 195 1 TV,FLIR NEJ NEJ NEJ 
IRLS 

185 4 100 180 4 TV,FLIR JA NEJ JA 
IRLS 

180 4 50 160 6 IR JA NEJ JA 

220 3,5 200 150 5-10 IR JA JA JA 

225 2,5 800 5) 120 15 AR,',! 1) JA JA 

. 10 5-10 NEJ NEJ NEJ . 

220 6 600 80 1 CCD 
41 JA JA . 

0-130 4 250 190 4 NEJ JA NEJ JA 

Transport-- Ca. pris 
system M.kr. 

NEJ 3,0 

NEJ 95 

NEJ 73 

JA 115 

NEJ 12 3) 

NEJ 0,13 

NEJ 0,6 

NEJ4) 34 

1) Bredbånds RF-modtager. 2) Lysforstærkningskamera. 3) Prisen afspejlel' indkøb afet større antal enheder fra en masseproduktion. 

4) Systemet er i denne sammenhrongskibsbaseret. 5) Rækkevidde angiver i dette tilfælde afstanden til målet. 
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5. KONKLUSION 

Det må konstateres, at tendensen henimod en stedse større international 

koot"dineret indsats af udviklingen af UAV 1 er fortsætter. Dette bekræftes 

bl.a. af den påbegyndte implementering af droner fremstillet i samarbejde 

mellem Vesttyskland, Canada og Frankrig. Hertil kommer projekterne vedrø

rende angrebsdroner samt NATO-landenes bestræbelser for at udarbejde gene

relle retningslinier for forskellige hovedtyper eller kategorier af UAV 1er 

i sammenhæng med disses mulige anvendelsesområder. Sidstnævnte vil forven

teligt reducere udviklingsomkostningerne og gøre det muligt at målrette 

produktionen af UAV'er. Herved bedres vilkårene for fremstilling af UAV'er, 

således at mindre landes industrier inkl. Danmarks om ønskeligt kan deltage 

i produktionen af UAV'er. 

De ~enerelle udviklingstendenser peger overvejende mod en militær anven

delse af UAV'er inden for områderne: 

- Overvågning, rekognoscering og måludpegning. 

- Elektronisk krigsførelse. 

- Offensive luftoperationer. 

Det kan konkluderes, at der i dag er adskillige sensortyper til rådighed 

til overvågning, rekognoscering og måludpegning. De foretrukne sensortyper 

vil være at finde blandt sensorer som TV, LLLTV og FLIR. På grund af posi

tive forventninger til forsknings- og forsøgsresultater er der særlig grund 

til at følge udviklingen af IR-sensorer, millimeterbølgeradarer og Synte

tisk Apertur Radar til brug i UAV'er. Det kan i almindelighed forventes, at 

systemernes ydeevner fortløbende forøges samtidig med, at de vil blive mere 

kompakte og lettere. 

Det må konkluderes, at fordelen ved anvendelse af UAV 1 er til elektronisk 

krigsførel-se først og fremmest er, at disse kan flyve tættere på målet end 

konventionelle platforme og med en mere begrænset sandsynlighed for detek

tion. Hertil kommer, at UAV'er til elektronisk krigsførelse kan anvendes 

såvel i dagslys som i mørke og i dårligt vejr. Der er i dag anvendelige 

systemer til ESM og EGM, inkl. vildledning. 

Det kan konstateres, at udviklingen af angrebsdroner, bl.a. til bekæmpelse 

af radarsystemer og bevægelige pansrede mål, er i indledende faser, og at 

et egentligt pålideligt erfaringsgrundlag endnu ikke er tilvejebragt, men 

der er dog god grund til at følge udviklingen af angrebsdroner. 
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Det må konstateres, at dansk forsvar er pålagt adskillige krigstidsopgaver, 

som det vil være muligt at bidrage til at løse ved anvendelse af UAV'er. 

En grov sortering af forsvarets eventuelle anvendelser af UAV'er peger i 

retning af, at disse indledningsvis bør afgr-dlnses til at omfatte under

søgelse af: 

Hæren: 

- Målsøgning i divisionens indflydelsesområde. 

- ECM i korpsets indflydelsesområde. 

Søværnet: 

- Overvågning, klassifikation og identifikation incl. identifikation 

af skadevirkning. 

- Målsøgning ud over radarhorisonten. 

- Antiubådskrigsførelse, udlægning af sonarbøjer. 

- Elektronisk krigsførelse. 

Flyvevåbnet: 

- Rekognosceringsopgaver i modstanderens bagland. 

- Nedkæmpning af modstanderens radarsystemer. 

- Anvendelse til elektronisk opklaring (ESM). 

Valg af UAV'er til anvendelse i forsvaret må nødvendigvis baseres på detal

jerede analyser og erfaringer fra brug af UAV 1 er i udlandet samt vurderin

ger af andre materielkomponenter til samme formål. 

På uddannelsesområdet må det konkluderes, at uddannelse og træning kan 

finde sted i overensstemmelse med gældende principper for uddannelse i 

forsvaret. 

Det kan endelig konkluderes, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne 

for moderne UAV-systemer, inkl. sensorer, er meget varierende og i stor 

udstrækning vil være afhængigt af, hvilket system der vælges. Det gælder i 

øvrigt i lighed med anskaffelse af anden tilsvarende teknologi, at ensar

tethed og anskaffelse af et rimeligt antal systemer vil indebære opnåelse 

Af stordriftens økonomiske fordele. 

Det må anbefales, at der iværksættes et forsøgsprogram sideløbende med evt. 

gennemførelse af værnsfælles konceptarbejde for anvendelse af UAV' er i 

dansk forsvar. Værnenes erfaringer fra såvel bemandede som ubemandede flyv

ninger bør medinddrages i evt. forsøgsprogrammer, der sandsynligvis mindst 
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omkostningskrævende vil kunne foregå fra militære installationer eller 

enheder, som kan udføre en stor del af UAV 1 ens kontrolstations funktioner. 





TILLÆG A 

OMRADEOVERVAGNING MED DRONER 

Beskrivelse 

Der ønskes etableret overvågning af et havområde på 50 x 70 km {= 3500 

km2 ). Figur 1 viser et eksempel på overvågningsområdet anbragt i Østersøen. 

Det antages, at de bevægelige mål i området bevæger sig med en maksimal 

gennemsnitshastighed på 15 knob, svarende til ca. 28 km/t. Dette betyder, 

at mål, der bevæger sig retlinet over den korteste afstand på 50 km, mak

simalt opholder sig i området: 

~~ ~ 1 ,8 t = 1 t 48 min. 

Området ønskes afsøgt ~n gang i timen, 

Antagelser 

f)P,t. uhP.mandP.dP. luft.fartøj er enten udstyret med TV-kamera, LLLTV eller en 

IR-sensor. Informationen præsenteres på en monokrom dataskærm med 512 x 512 
8 

pixel (billedelementer). Oråskala pr. billedpunkter 8 bits svarende til 2 

= 256 niveauer. Den ønskede opløsning er 1 x 1 = 1 m
2

, og hastigheden er 

180 km/t svarende til 50 m/sek. Luftfartøjet er endvidere udstyret med 

datalink. 

Beregning 

Et skærmbillede består af 512 x 512 x 8 bits 

dækker 512 x 512 m2 = 262.144 m
2 

svarende til 

= 2,098 Mbit. Et skærmbillede 
2 0,262 km. Med de givne anta-

gclser skal der optages ~t billede pr. 512/50 = 10 1 24 sek. 

Det afsøgte areal pr. time bliver: 

0,512 X 180 = 92,16 km
2
/t 

2 
Til afsøgning af 3,500 km pr. time kræves: 

N = 3•5oo = 37 98 .i 38 droner 
92, 16 ' 
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Antages det, at dronen kan befinde sig i målområdet i 6 timer, må der for 

at overvåge hele området i 24 timer/døgn anskaffes et så stort antal dro

ner, at der kan flyves (24/6) x 38 = 152 sorties (flyveture) pr, døgn. 

Kan dronen flyve 900 km/t = 250 m/sek. og stadigt opholde sig 6 timer i 

nålområdet, skal der til afsøgning i ~n time bruges 8 droner og pr. døgn 

flyves 31 sorties. 
2 

Nedsættes kravet til opløsningen til 2 x 2 m med dronehastighed 900 km/t, 

reduceres antallet af droner til afsøgning i ~n time til 2 og antal sorties 

til 8 pr. døgn. 

På figur 2 er vist sammenhængen mellem det nødvendige antal droner til 

overvågning af havområdet ~n gang pr, time og dronehastigheden ved forskel

lige krav til målopløsningen. 

Beregning af datalink båndbredde 

Skærmbilledet, som består af 2,098 Mbit, skal for at blive overført i nær

lig sand tid transmitteres hvert 10,24 sekund. Der s~al altså overføres: 

2,098 6 
10,24 x 10 = 204,8 Kbit/sek 

Den teoretiske båndbredde W beregnes ved hjælp af Shannons formel 

w,.,, __ "-c-~ 

hvor 

C = antal bitS/sek. 

s N = signal/støjforholdet. 

log
2

x = (log
2

10) x (log10x); log210 3,3219285 

antages det, at } = 30 dB(= lO~O) 

bliver den teoretiske båndbredde: 

204,8 X 10
3 

W: 3,3219285 X 3,0004341 g 
20,55 X 103 

W = 20 kHz 

I praksis må det antages, at der skal anvendes en båndbredde, som er ca. 

50% større, dvs. 
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Skal alle droner have deres egen kanal bliver minimumskravet til den sam

lede båndbredde: 

WS = 38 X 30 X 103 : 1. 140 X 103 Hz 

w
8 

= 1,11.J MHz 

============= 
Er dronens flyvehastighed 900 km/t (= 250 m/sek.), skal der transmitteres 

~t billede pr. 512/250 = 2,048 sek. svarende til: 

2,097 
106 6 

X Z,Q48 = 1,024 X 10 = 1,024 Mbit/sek. 

Med samme signal/støjforhold som før bliver kravet til den teoretiske bånd

bredde pr. drone 100 kHz, og den i praksis anvendelige: 

w
250 

= 150 kHz 

Da den transmitterede informationsmængde er den samme som før, bliver mini

mumskravet til den samlede båndbredde stadig w8 = 1, 14 MHz. ( Da der ikke 

kan regnes med brøkdele af droner, bliver kravet i realiteten 1,2 MHz). 

Ved optagelse af billeder over vand vil det i vid udstrækning være muligt 

at reducere det nødvendige informationsindhold i billedet. Antages det, at 

informationsindholdet kan reduceres til 1/4, og at denne reduktion kan 

foregå i luftfartøjet l'JP.lv, vil dat.alinkens båndbredde kunne reduceres til 

henholdsvis: 

W50 7,5 kHz 

w250 37,5 kHz 

Den samlede båndbredde bliver herved reduceret til: 

W
3 

= 285 kHz (300 kHz) 

Antallet af droner kan nedsættes ved at udstyre dem med flere kanaler (ka

meraer). Dette vil imidlertid ikke ændre informationsmængden, som skal 

overføres på datalinken. 

Overvågning af landområde 

Det ovenfor omtalte areal svarer nogenlunde til en divisions interesseom

råde eller til dele af et korps indflydelsesområde. 

Problemerne i forbindelse med overvågning af et landområde er imidlertid 

vanskeligere end på havet, bl.a. fordi baggrunden er langt mere kompleks. 
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Dette vil medføre, at en reduktion af informationsindholdet bliver mere 

problematisk og vil kræve større databehandlingskapacitet end for tilsva

rende anvendelser over havområder. 

Diskussion 

Overførelse af den samlede informationsmi:engde vil, som ovenfor beskrevet, 

kræve 1,2 MHz båndbredde. Et så bredt spektrwn er umuligt at skjule og 

meget vanskeligt at få plads til i det i forvejen tæt "besatte" radiofre

kvensområde. Dette kan dels modvirkes ved at reducere den nødvendige infor

mationsmængde og dels ved at anvende frekvenshopteknik, som imidlertid 

optager et større frekvensområde. Herved opnås, at detektion af luftfar

tøjet (ved hjælp af dets radiofrekvensudstråling) og jamming af signalerne 

bliver vanskeliggjort. Kravet er imidlertid, at dronen medfører en datamat 

med meget stor regnekapacitet. Det hertil hørende programmel er overordent

lig kompliceret, og det må yderligere kræves, at programmellet skal kunne 

ændres og opdateres, når vekslende forhold gør dette nødvendigt. 

Det må forventes, at udviklingen vil medføre, at datamater med tilhørende 

programmel vil kunne behandle situationer med voksende kompleksitet. Det 

skal imidlertid bemærkes, at de modforholdsregler, som kan tages i anven

delse, også vil blive kraftigt udviklet. 

Det skal endeligt anføres, aL t.leL må antages at vare ad3killigc år, før 

prisen på sådanne autonome systemer bliver overkommelig. 
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Figur 1. 
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Antal droner som funktion af hastigheden, ved afsøgning af etmålområde på 3.500 km 2 en gang i timen 

Målområde = 50 x 70 km2 Måloplasnlng: 0,25, 1.0, 4.0 m 2 

Figur 2. 



TILLÆG B 

MÅLOPKLARING7 FLYVESTATION 

Beskrivelse 

Ved målopklaring på en flyvestation må det kræves, at den indhentede infor

mation transmitteres i nærlig sand tid til jordkontrolstationen, såfremt 

den skal bruges til missionsplanlægning, 

Målopklaringen tænkes foretaget med en drone udstyret med IR-sensor, Der 

betragtes droner med en hastighed dels på 180 km/t (= 50 m/sek.) og dels 

900 km/t (= 250 m/sek.). 

Det antages, at flyvestationens udstrækning er 4 x 2 km, at informationen 

indhentes ved overflyvning ~n gang langs dens længste udstrækning, samt at 

der ønskes en opløsning på 1 x 1 ro. 

Beregning 

Antallet af "samples'', som skal indsamles, bliver (2 x 2000) x (2 x 4000) = 
32 x 106 = 32 M samples, Med 256 (= 2

8
) gråskala niveauer pr. sample skal 

der anvendes 8 bits/sample, svarende til en samlet informationsmængde på 

32 X 106 X 8 = 256 Mbit, 

Med en dronehastighed på 180 km/t (= 50 m/sek.) bliver tiden for dataind

samlingen: 

4000 
t

50 
• To° : 80 BOI<:. 

Den nødvendige dataindsamlingshastighed pr. sekund bliver 

256 6 106 c50 = 80 x 10 = 3,2 x = 3,2 Mbit/sek. 

Skal denne information overføres i sand tid, kræves der ved et signal/støj

forhold på 30 dB en teoretisk båndbredde på: 

1 3,2x106 6 
WSO 9 , 967 ~ 0,321 x 10 Hz 

Til praktiske anvendelser må det antages, at denne båndbredde skal være ca. 

50% større, altså: 

w
50 

= 480 kHz 
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Sættes dronehastigheden op til 900 km/t (= 250 m/sek.), bliver de tilsva

rende beregninger: 

dataindsamlings tid 

4000 
= 250 = 16 sek. 

dataindsamlingshastighed 

256 106 
C250 = """'i"6 X : 16 X 106 : 16 Mbit/sek. 

båndbredde (teoretisk): 

16 X 10
6 

9,967 
1,61 x 106 ;,:; 1,6 MHz 

båndbredde i praksis: 

w
250 

_ 2,4 MHz 

Diskussion 

Skal den samlede informationsmængde overføres på datalink, er det nødven

digt, hvis der skal findes plads i radiofrekvensområdet, at der føres kon

trol med samtlige kommunikationer i området. Dette er i sig selv en vanske

lig opgave. 

Det må antages, at den langsomtflyvende drone kan opdages, når den trans

mitterer, og herved enten blive bekæmpet eller jammet, Udstyres den med et 

lagermedie, som kan indeholde den samlede information, kan dette 11afspil

les11 under tilbageflyvningen, eventuelt ved at anvende længere samlet tid, 

hvorved kravet til båndbredden reduceres. Opdeles samtidigt den samlede 

sendetid i et antal korte, nedsættes sandsynligheden for både opdagelse og 

jamming. For at kunne gøre dette autonomt må dronen udstyres med en datamat 

med relativt stor databehandlingskapacitet. 

Er der i forvejen indhentet oplysninger om f.eks. flyvestationens faste 

installationer, kan informationsindholdet af det tr-ansmitterede billede 

reduceres væsentligt. Dette stiller imidlertid yderligere store krav til 

datamat og tilhørende programmel. 

Under antagelse af, at der kan findes plads i radiofrekvensområdet, må det 

forventes, at den hurtigtflyvende drone næppe kan opdages på grund af sin 

transmission i den relativt korte tid, denne foregår. 

Skal informationen sendes i nærlig sand tid, må det forudsættes, at der er 
11 synslinieforbindelse11 mellem drone og modtagerantennen. Er dette ikke 
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tilfældet, må der enten etableres en relæstation, som kan være en anden 

UAV, eller dronen selv må udstyres med et lagermedie og eventuelt en data

mat afhængigt af, om transmissionen styres autonomt fra dronen selv eller 

fra jordkontrolstationen. 

Det skal endeligt anføres, at droneudstyrets kompleksitet reduceres væsent

ligt, hvis systemet kun skal anvendes til informationsindsamling af skade

virkninger. Afhængigt af tidskravet vil informationsindhentningen i vid 

udstrækning kunne foretages med et kamera til optagelse af faste billeder. 





TIIJ.IJXl C 

UAV MED 11SYNTHETIC APERTURE RADAR" (SAR) 

Beskrivelse 

En UAV udstyret med en SAR vil f.eks. kunne anvendes til opgaver i forbin

delse med overvågning og rekognoscering samt til måludpegning på afstande, 

hvor en jor-dbaseret radar ikke kan "se11
• 

Til udstyret hører en elektronisk del, som fylder ca. 20 liter, to anten

ner, som er fast monteret på hver sin side af kroppen, samt en rundstrålen

de antenne til transmission af radarinformationerne til kontrolstationen. 

Antagelser 

UAV'en skal overvåge et landområde fra en flyvehøjde på 1000 meter med en 

hastighed på 180 km/t (= 50 m/sek.). 

SAR'en har følgende parametre: 

Antenne : Strålebredde azimuth 

elevation 17 ,o 0 

Sendefrekvens : 10 GHz (X-bånd). 

Der ønskes beregnet, hvor stor båndbredde datalinken skal have, når radar

informationen sendes til kontrolstationen uden forudgående databehandling. 

Der medføres kun ~n SAR antenne. 

Beregning (se figuren) 

Antal 11gates11 i afstand (range) fra RPV er givet ved 

R - R . 
N __ m=ax~_~m="~' 

R - d 
hvor dr er opløsningen i afstand; 

r 

1 ,5 m bliver 
N = 10 - 2,39 x 103 = 5073 

R 1,5 

Antal "samples" i azimuth skal være to gange frekvensspredningen b. fd, som 

er givet ved: 

hvor V hastigheden og D/2 

llfd = 2 x V/D 

opløsningen i azimuth. 
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Da V 50 m/sek., og sættes Q. = 1,5 m, bliver 
2 

N(D) • 4 X 50/3 a 66,7 

Antallet af 11 ord", som skal overføres på datalinken pr. sek., er NR x N(D)" 

Består hvert ord af 8 bits, skal der overføres: 

NB = 5073 x 8 x 4' x 50/3 = 2.705.600 bits/sek. 

N
8

;; 2,7 Mbit/sek, 

Er signal/støjforholdet 30 dB ( 1000/1), bliver den i praksis nødvendige 

båndbredde: 

Diskussion 

W : 1,5 X 2700 X 10 3/9,967 ; 406,3 X 10 3 Hz 

W = 400 kHz 

Da den samlede informationsmængde under de givne forudsætninger skal over

føres kontinuert, må det antages, at UAV'en vil blive opdaget med heraf 

følgende mulighed for bekæmpelse til følge, f.eks. i form af jamming. 

Dette kan modvirkes bl.a. ved anvendelse af frekvenshopteknik over et bredt 

spektrum, men dette vil kræve styring af en datamat, som yderligere vil 

komplicere systemopbygningen. 

Der er endnu ikke udviklet SAR systemer til anvendelse på RPV'er, idet de 

kun findes på forsøgsstadet. Mange problemer skal endnu løses, ikke mindst 

omkring databehandlingen af signaler m.v. 

Det kan dog ikke udelukkes, at sådanne systemer vil blive udviklet i løbet 

af 1990 1 erne, men dette vil kræve, at der etableres et tilstrækkeligt stort 

afsætningsmarked, idet et sådant system under alle omstændigheder bliver 

dyrt at anskaffe. 
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RPV med 11 Synthetic Aperture Radar (SAR) 

RPV hastighed 180 km/t 50 m/sek. 

SAR: Strålebredde azimuth 8,5° 

elevation 17,0° 

Sendefrekvens 10 GHz (X-bånd) 

10,05km 

Hm 

2,39km 

10"" 

5,70 

7,61 km 

Antagelser: RPV flyvehøjde 1 km ( = 1000 m) 

SAR rækkevidde på jorden 10 km. 

Med de opgivne SAR parametre og under de givne antagelser kan de på figuren 
angivne vinkler og længder beregnes. 

Arealet af FP: ½ 7,61(0,36 + 1,49) 7,04 km
2 

Afsøgt areal pr. time 1
1~§9 • 7,04 850 km

2
/t 





~ 

PIONEER (ISRAEL) 

□ 

DATA, 

Dimensioner: 
Spændvidde 5,15 m 
Længde 4,26 m 
Højde 1,00m 

Præstationer: 
Marchhastighed ca. 185 km/t 
Højde 4575 m 
Aktionsradius 185 km 
Flyvetid ca. 9 timer 

PRISER 

Vægt: 
Max. vægt 195 kg 
Nyttelast 45 kg 

Motor: 
2 cyl. 2 takt 19,4 Kw 

Det har ikke været muligt at indhente budgetpriser på dette system. 
De anførte priser er hentet fra den åbne litteratur. 
Grundpris for en UAV ca. 1,8 Mkr. 
Afhængigt af sensorudstyr m.v. kan prisen blive ca. 3 Mkr. Hertil kommer 
raketafskydningsrampe, kontrolstation, køretøjer m.v. 
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MIRACH 20 (ITALIEN) 

Ct:-#8 8, .. 45:J~=+ ="j 

PRISER 

DATA, 

Dimensioner: 
Spændvidde 
Længde 
Højde 

3,80 m 
3,60 m 
1,12 m 

Vægt: 
Max. vægt 
Nyttelast 
Brændstof 

Præstationer: Motor: 

180 kg 
25 kg 
23 kg 

Marchhastighed ca. 185 km/t 2cyl. 2 takt 19,G Kw 
Aktionsradius ca. 100 km 
Flyvetid > 4 timer 

Et System bestående af 4 U AV, højopløsnings TV og FLIR, jordkontrolstation, 
afskYdnings- og nedtagningsenhed m.v. ca. 95 Mkr. 
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PHOENIX (ENGLAND) 

Dimensioner: 
Spændvidde 4,20 m 
Længde 3,40 m 

Vægt, 
Max. vægt 160 kg 
Nyttelast 45 kg 

Præstationer: Motor: 
Marchhastighed < 180 km/t 2 cyl. 2 takt 18,6 kW 
Aktionsradius 50 km 
Flyve tid ca. 4 timer 

Et system bestående af 6 UAV, IR sensorer, jordkontrolstation, data terminal 
(på jorden), afskydnings- og nedtagningsenheder m.v., men uden transport
køretøjer, radio og kraftforsyning ca. 73 Mkr. 
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MBB, DRONE (TYSKLAND) 

DATA, 

Dimensioner: Vægt: 
Spændvidde 
Længde 
Højde 

3,30m 
2,26m 
0,90m 

max. vægt 150 kg 
Nyttelastes. 40 kg 

Præstationer: Motor: 
Marchhastighed 220 km/t 2 cyl. 2 takt 
Aktionsradius ca. 200 km 
Flyvetid > 3,5 timer 
Højde (max.) 3500 m 

MBB definerer et dronesystem som 5-10 droner, alt jordudstyr til program
mering, affyring, kontrol, landing, klargøring og vedligeholdelse. Dronerne 
leveres i fuld operationsklar stand inklusive nyttelast ( termisk billeddan
nende udstyr), datalink, faldskærm og luftpude (til beskyttelse i landingen) 
m.v. ca. 115 Mkr. 
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BOING BRA VE 200 (USA) 

-~L~.X-J 

DATA, 

Dimensioner: 
Spændvidde 
Længde 
Højde 

2,67m 
2,12m 
0,61m 

Præstationer: 

PRISER 

Marchhastighed ca. 225 krn/t 
Aktionsradius 
(envejs-) 800 km 
Højde (max,) 3000 m 

Vægt: 
Max.vægt 
Nyttelast ca. 
Brændstof ca. 

Motor: 

120 kg 
27 kg 
23 kg 

2cyl.2taltt 21 kW 

Designet som ikke genbrugsdrone (angrebsdrone) med forskellig nyttelast. 
Egentlige budgetpriser er ikke opgivet, men ud fra de af fabrikken opgivne 
størrelsesorden priser pr. drone vil et system bestående af 15 droner med 
jordaffyringssystem og nyttelast antagelig koste: ca. 11-12 Mkr. 
En væsenlig forudsætning for den angivne størrelsesorden priser er, aL 
dronen vil blive massefabrikeret. 
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WICKY (NORGE) 

DATA, 

Dimensioner: 
Spændvidde 
Længde 
Højde (krop) 

Præstationer: 
Ikke opgivet 

2,45m 
2,12m 
0,30m 

Vægt, 
Max. vægt 
Vægt (u. motor 
og nyttelast) 
Nyttelast 

ikke opgivet 

7,5kg 
ikke opgivet 

Motor: 3 SuperTigre30cm ,3HK 
(antagelig2 takt) 

Antageligt radiokontrolleret måldrone, da hele kroppen er synlig på radar. 
Startes i "hånden", landes på jorden. De opgivne priser er eksklusive 
radiokontrolanlæg og motor. For mellem 5 og 10 stk.: ca. 13.000 kr./stk. 
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ARC-1 (DANMARK) 

DATA, 

Dimensioner: 
Spændvidde 
Længde 
Højde ca. 

Præstationer: 
Hastighed max. 
Højde> 
Aktionsradius > 
Flyvetid 

3,30 m 
2,50 m 
0,70 m 

220 km/t 
3 1'm 

600 1'm 
6 timer 

Vægt, 
Max. vægt ca. 80 kg 
Nyttelast 40 kg 

Motor: 
Ikke opgivet 

Da det danske firma er relativt nystartet, skal der udtrykkeligt gøres 
opmærksom på, at såvel design som data og priser er meget præliminære. 
1 UAV med relativ simpel jordkontrolstation ca. 0,6 Mkr. 
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CL 227 Sentinel (CANADA) 

DATA: 

Dimensioner: 
Rotordiameter 
Højde 

2,80m 
1,64m 

Præstationer: 
Hastighed 
Højde 
Aktionsradius ca. 
Flyvetid ca. 

0 -130 km/t 
3 km 

250 km 
4 timer 

Vægt: 
Max.vægt 
Max. nyttelast 
Max. brændstof 
(Max. nyttelast+ 
brændstof 

Motor: 
Turbojet 

190 kg 
45 kg 
54 kg 

88 kg) 

37,3 kW 

Ved produktion af 100 systemer til maritimt brug med 4 UAV, udstyr til 
opsending og nedtagning, kontrolstation samt et sæt hjælpeudstyr, skibs
installation og integration er prisen ca. 34 Mkr. 
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