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Resume 
Dette projekt handler om brugen af droner i krigsførelse især fra et amerikansk perspektiv. 

Det går ind i detaljer om hvordan Predator dronen styres via satellitter og hvordan dens kamera og 

laser system bruges. Projektet er baseret ud fra HUM-TEKs TRIN model i TSA-kurset og ser også på 

droner fra en historisk vinkel. 

Under trin modellen går den ind i hvordan fysikken bag at flyve fungere, hvordan dronen er med i 

et større system som inkludere kommando bunkere og satellitter og hvilke fordele og ulemper 

droner har og barriererne for udbredelsen af teknologien. 

Til sidst sammenlignes dronen med fly fra første verdenskrig, under ideen om at droner er 

nyankommet i dag ligesom fly var dengang. Dette inkluderer at se på hvilke roller droner i dag har 

tilfældes med fly fra første verdenskrig. 

Formålet med projektet er at belyse hvordan droner fungere teknisk og hvordan de bruges 

militært. 

Indledning 
Militære droner er en ny ting på den moderne kampplads og deltager i stort set alle konflikter i 

dag, de hører den post kolde krigs tid til og kan ses som forbilledet på hvordan moderne krig er 

anderledes og hvor den er på vej hen. I dette projekt fokuseres på hvordan USA bruger deres 

droner og med et fokus på deres såkaldte Predator drone, som er den mest kendt militær drone i 

dag. 

Jeg vil analysere dronen ud fra TRIN modellen i TSA. TRIN modellen er et system som er delt op i 6 

dele som sammenlagt hjælper med at forstå en teknologi ud fra hvad dens formål, fordele og 

ulemper er og hvilke ting hjælper den til at fungere. Vi vil derudover under TSA dimensionen kigge 

lidt på udtrykket ”autonome systemer” og se på om vores drone er sådan et system og hvad dette 

udtryk indebære. Til vores anden dimission vil vi bruge STS til at forstå samfunds vilkårene og til at 

sammenligne droner historisk med kampfly fra første verdenskrig. 

Opgaven starter ud med at vi ser lidt på nogle specifikationer for dronen som vi så ville bruge 

videre. Derefter går vi videre til hoveddelen af opgaven som er de 6 trin i TRIN-modellen som skal 

hjælpe os til at forstå dronen ud et teknisk perspektiv, og hvilke ting der følger med droners brug. 

Det tredje skridt bliver at se på hvorvidt droner er et autonomt system, hvad det udtryk 

overhovedet betyder og hvad der skal til for at blive set som et autonomt system. Til sidst vil vi 

kigge på hvordan droner historisk kan sammenlignes med introduktionen af fly i førsteverdenskrig, 

en form for historisk sammenligning som også vil sammenligne de roller fly havde den gang mod 

hvad droner har i dag. Sammen med den sidste del vil der også stå noget om hvordan dronen 

bruges  
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I forhold til empiri vil jeg se meget på en bog af Paul J. Springer som omhandler brugen af droner, 

derude over vil USA luftforsvars egen hjemmeside og droneproducenten General Atomics også 

indgå i forståelsen til de tekniske specifikationer. 

jeg vil holder mig til droner udviklet af USA og dermed holde os fra droner designet af andre lande 

og droner som er designet eller brugt til civilt brug. 

Formålet med projektet er at belyse hvordan droner fungere teknisk og hvordan de bruges 

militært. 

Problemformulering 

Hvordan fungerer R/MQ-1 Predator dronen, som bruges af United State Air Force, og er det et 

autonomt system? Hvordan blev krigsførelse ændret med introduktion af fly, og hvordan ændres 

flybaseret krigsførelse nu med introduktionen af førerløse droner? 

Arbejdsspørgsmål 

1) Hvordan har R/MQ-1B Predator været brugt af USA siden Balkankrigen i slutningen af 1990erne 

og i krigen mod terror siden 2001. 

2) Hvilke teknologier i dronen gør den førerløs og hvordan kommunikere den med sin 

base/operatører? 

3) Hvad er et autonomt system og fungere droner som et autonomt system? 

4) Hvordan ændrede krigsførelse sig markant med introduktionen af fly under først verdenskrig, og 

hvordan ændres krigsførelse nu af droner? 

Dronens specifikationer 
Siden jeg bruger MQ-1 Predator dronen som vores grundlag for analyse af droner vil vi i dette 

afsnit se på dronens specifikationer baseret ud fra informationer United States Air Force (USAF) 

har lagt tilgængelige. 

Dronen der tales om er: 
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(General Atomics MQ-1 Predator. Kilde: insideunmannedsystems.com) 

MQ-1B har følgende specifikationer: 

Længde: 8 meter og 22 centimeter 

Vingefang: 16,8 meter 

Vægt: en tomvægt på 512 kg og dertil omkring 300 kg i brændstof 

Hastighed: maksimal på omkring 217 km/t men flyver normalvis omkring 135 km/t 

Flyvetid: op til 24 timer 

Maksimal flyvehøjde: 7620 meter 

Våbensystemer: 2 hardpoints1 typisk udstyret med AGM-114 Hellfire2 laser guidede luft til jord 

missiler. Som man kan se på billedet, er de inde tæt på skroget på vingerne 

Kamerasystem: dronen er udstyret med et såkaldt ”Multi-Spectral Targeting System” (MTS) som 

inkludere kameraer der kan opfange flere forskellige lys kilder; infrarød og farvet3 samt en laser 

som bruges til at guide missilerne (designator) og en laser til at belyse et område (illuminator). 

(U.S. Air Force, 2015, MQ-1B Predator) 

                                                             
1 Hardpoints betyder på militærfly de steder, typisk under vingen, hvor man kan pladser forskelligt udstyr, i dette 
tilfælde missiler. 
2 AGM 114 Hellfire er en type af missil brugt af blandt andet droner, AGM står for luft til jord, 114 er typen og Hellfire 
er dens kaldenavn, systemet er laser guidet hvilket betyder missilet følger en laser. 
3 noter at i kilden står der ”color/monochrome”, jeg er ikke helt sikker på om det betyder der både er farvet og en 
monochrome eller om det bare er monochrome, monochrome er i øvrigt et billede skabt af en farve, for eksempel 
sort-hvid. Dertil virker det som om der er et extra kamera med zoom, det såkaldte ”image-intensified” kamera. 
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Derudover er der et par andre ting værd at notere fra USAF’s side. Både pris og antal af personer 

involveret er vigtige for at forstå dronen og dens fordele og ulemper som helhed. 

Ifølge USAF er prisen for 4 droner inklusivt det udstyr der kræves for at operere dem 20 millioner 

dollars i 2009, altså midt under finanskrisen hvor dollaren nåede sit laveste punkt. Denne pakke 

inkludere de 4 droner, en kommando bunker og adgang til satellitsystemet brugt af dronerne. 

Altså kan vi sige at prisen på 1 Predator i gennemsnit er 5 millioner dollars, dog noter at prisen nok 

er mindre hvis man bare skal købe en erstatnings drone eller liggende. 

Den næste ting værd at kigge på er bemandingen, eller retter u-bemandingen af dronen. Som 

udgangspunkt styres dronen af 2 personer, en pilot som ud over at styre dronen også er flyets 

Kaptajn og en operatør som står for styre dronens kamera/sensorer og våbensystemet. Derudover 

vil der på nogle missioner være et extra medlem i form af en analytiker4, og når dronen opereres 

fra for eksempel USA i brug i Irak vil der også være en pilot på basen (i Irak) til at lande og lette 

dronen.  

(U.S. Air Force, 2015, MQ-1B Predator) 

 

(et eksempel på en drones operations rum. Kilde: Wired) 

Trin analysen 
På Hum-Tek arbejder vi ud fra flere basisfag, den vigtigste for dette projekt er TSA (teknologi, 

systemer og artefakter) som er baseret ud fra en såkaldt TRIN model. TRIN modellen er opdelt i 6 

punkt som sammenlagt hjælper med at forstå en teknologi. Disse 6 punkter er: 

                                                             
4 Det er ikke tydeligt ud fra kilden hvad denne person laver men det virker sandsynligt at deres job handler om 
indsamling og brug af information og identifikation af personer/mål. 
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Teknologiens indreprocessor og mekanismer 

Teknologiens artefakter 

Teknologiers utilsigtede effekter 

Teknologiske systemer 

Modeller af teknologier 

Drivkræfter og barriere for udbredelsen af teknologien 

(Jørgensen, 2018, teknologiens indre mekanismer og processer, side 6-8) 

Disse punkter vil vi prøve at give svar på i dette afsnit ud fra droner som helhed med Predator 

platformen som fokus. Gennemgangen af trinnene baserer sig ud fra Niels Jørgensens forklaring 

(Jørgensen, 2018, teknologiers indre mekanismer og processer, side 6-8). 

Teknologiens indreprocessor og mekanismer 

TRIN 1 handler om teknologiers indre processor eller mekanismer som er centrale i teknologien for 

at få dem til at fungere. Og forstå hvordan de fungerer. 

I forhold til flyvende droner har vi flere mekanismer på spil. Droner er store og komplekse 

systemer som derfor omfatter mere end bare en ting. 

Den første af disse mekanismer handler fysikken og mekanismerne bag at flyve 

Den anden del kommer til at handle om hvordan kameraet og dets laser pointer fungere. 

Fysikken bag at flyve. 

Predator dronen er et normalt fly, i hvert fald nå vi ser på hvordan det rent mekanisk fungere, så 

den styres og fungere på samme måde som et normalt fly via en motor der presser vind over 

vingerne. 

Bevingede fly har 4 aspekter som har indflydelse på deres mulighed for at flyve: 

Fremdrift. 

Opdrift. 

Tyngdekraften. 

Luftmodstand. 
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(en illustration over de 4 kræfter for fly. Kilde: flightsimbooks.com) 

Visse ting har dog en effekt på hinanden, nu mere opdrift du får af dine vinger betyder oftest at 

dine vinger er større og at de dermed også giver dig mere luftmodstand som din motorer så skal 

kæmpe imod hvis du ønsker at holde farten. Og hvis du øger din vægt skal du også bruge mere 

opdrift. En ting modellen dog ikke helt forklarer er at hvis du gør flyet tungere uden direkte at gøre 

noget ved vingerne kan du forbedre dette ved at flyve hurtigere hvilket betyder der kommer mere 

luft over vingerne som så skaber mere opløft fra dem. 

(Jørgensen, 2018, teknologiens indre mekanismer og processer, side 29-31) 

I forhold til Predator dronen er den udstyret med en svag motor med blot 115 hestekræfter bag 

sig, hvilket er tættere på en bil end andre fly. (U.S. Air Force, 2015, MQ-1B Predator) 

Dronen har også en lav vægt som vi har nævnt på under 1 ton og et ret stort vingefang, faktisk 

ligner dronen til forveksling et svævefly med et stort vingefang. Den lavevægt men store vingefang 

betyder at på trods af den ikke så kraftige motor kan flyet holde sig flyvende, selvom det er med 

en relative lav topfart. Dette betyder også at flyet ikke bruger så meget brændstof og derfor kan 

den holde sig flyvende længere, faktisk kan vi regne os frem til hvor meget brændstof den bruger 

per kilometer. 

Hvis vi antager at flyet flyver 24 timer på en fuld tank (300 liter) ved dens normal hastighed (135 

km/t) kan vi nå disse beregninger: 

300l

24t
=  12.5 l/t 

135 𝑘𝑚/𝑡

12.5 𝑙/𝑡
= 10.8 𝑘𝑚/𝑙 

Altså kan vi sige at flyet næsten flyver 11km per liter. 

Flyet har naturligvis også kontrol paneler som bruges til at styre flyet i luften, disse virker ved at 

ændre den vej luften går og på den måde flytte flyet i retningen man ønsker. For at forklare det 

lidt mere så hvis man for eksempel putter ens panel til højre vil der være mere luftmodstand på 
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flyets højre side, dette vil forsage at flyet vil begynde at dreje til højre i et forsøg på at formindske 

luftmodstanden, i takt med det sker vil flyets retning så ændre sig og når man er nået til der hvor 

man ønsker flyets retning skal være skal man bare rette op på panelet og så foresætte flyet lige ud 

i den nye retning. 

(Chris Woodford, 2018, Airplanes) 

 

(en illustration over hvordan rorets rotation har indflydelse på hvilken vej flyet går. Kilde: google) 

Dronen styres af dronens pilot som oftest sammen med operatøren sider tilbage i USA og udfører 

deres missioner. Dronen styres fra hvad man kan se på billeder af et joystick og et håndtag. 

(U.S. Air Force, 2015, MQ-1B Predator) 

Multi-Spectral Targetting system 

Multi-spectral targetting system også kaldet MTS, er et system designet af Raytheon som bruges af 

adskillige platforme, derunder Predator systemet. 

(Raytheon, UÅ, MTS) 

Kameraet operer både i det synlige lys men også i infrarød (varmesyn). Infrarød/varmesyn gør det 

muligt at se ting i mørket uden at belyse området med synligt lys og lader dermed dronen operer i 

mørket uden at dem den observere ved noget om det. Udover operationer i mørke kan varmesyn 

bruges til en del andre ting, det gør det lettere at se ting som er skjulte for eksempel personer 

skjult i en skov, men også køretøjer og bygninger kan afgive varme som man kan se med infrarød. 

Til dagsoperationer bruger man i stedet et kamera som optager det almindelige visuelle spektrum, 

dette betyder man kan få flere detaljer for eksempel se hvad en person på jorden går rund med. 

Derudover virker infrarød ikke så godt i for eksempel ørkener om dagen hvor temperaturen kan 

være så høj at den menneskelige kropsvarme alligevel ikke er til at se fra i forhold til jorden. 
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(et eksempel på et infrarødt billede, i dette tilfælde fra en helikopter. Kilde: military.com) 

Selvom billedet ikke er fra en MQ-1 kan vi ikke desto mindre se nogle ting tilfældes, for det første 

ser vi ordet FLIR som står for ”forward-looking infrared”, hvilket selvfølgelig er lidt sjovt når 

kameraerne kan roter 360 grader. Derudover kan man se en form for kryds med et hul midt i 

billedet som kaldes et ”crosshair”, det bruges til at se hvor man sigter med ens våben, på 

Predatoren er dette crosshair dog betydeligt mindre. Et link til en video på (popsci.com) om et 

angreb fra en drone i Afghanistan vil være i kildehenvisningen. 

Den næsten del af systemet er at kigge på hvordan laseren fungere, laseren er inkorporeret i selve 

kamerasystemet (Raytheon, UÅ, MTS) og dermed vil designator laseren altså flytte sig med 

kameraet, igen holdes laseren hvor crosshair er. Når et missil affyres, vil det opsøge hvor laseren 

er og følge laseren på sin vej ned. Det betyder også at man kan flytte målet for missilet indtil det 

rammer ved at flytte hvor kameraet kigger. Det skal pointeres at laser guidning selvfølgelig kun 

virker på laserguidede missiler hvis missilet var varme søgende eller radar baseret ville det ikke 

kunne styres af en laser. Dronens primære våben, som vi har noteret før, er AGM-114 Hellfire som 

er laserguidet. En sidst ting at notere er at laseren også kan bruges til at guide ting som ikke kom 

fra dronen selv, hvis et andet fly eller langtrækkende missil som er udstyret til at kunne laser 

guides så kan dronen bruges til at være en form for laser spotter for de andre missiler. (U.S. Air 

Force, 2015, MQ-1B Predator) 

Kameraet styres af operatøren som typisk sider hjemme i USA, og kontrolleres via joystick ligesom 

vi kan se længere oppe på billedet under specifikationer. MTS er i øvrigt den lille kugle man ser 

under flyets næse. 

Teknologiens artefakter 

”Artefakt betyder kort sagt menneskeskabte objekter. Teknologiske artefakter er menneskeskabte 

objekter med en teknologisk funktion. Dette trin lægger op til en konkret gennemgang af de 

artefakter, der hører til teknologien” 
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Dette afsnit handler om de teknologiske dele der indgår i droner som en samlet teknologi. 

Lad os starte dette kapitel for bunden af, skroget. 

Dronens skrog er basen for hvor alt andet bliver tilført, inde i den finder man hvor computer, 

brændstoftanke og motorer er og ude på de andre ting som hører til dronen. Dronens skrog som 

man kan se på billedet, er relativt langt og relativt smalt med en stor Kubel foran. 

Motoren, dronen er som nævnt lidt tidligere udstyret med et 115 hestekræfter motor som driver 

en propel bag på flyet til at skabe fremdrift for flyet. 

Vingerne, dronens vinger er som nævnt i specifikationer ret aflange med et vingefang på næsten 

17 meter. Under vingerne tæt på skroget på M versionen af dronen er der 2 hardpoints, 1 per side, 

disse bruges til at holde på våbensystemer, for denne drone er det oftest et Hellfire-missil per 

side. 

MTS, vi har allerede talt meget om dette system i det tidligere TRIN, for at simplificere det er det 

et kamera system som er sat under dronen og som let kan overvåge og bruge en laser til at guide 

laserstyret ammunition.  

Kommunikationssystem, inde i boblen på flyet er kommunikationsdisken til at kontakte dronens 

base, eller via satellitter til basen. Siden dette er en langdistance fjernstyret UAV er dette et af de 

vigtigste elementer på dronen, uden dette ville dronen ikke virke. Dette inkluderer en radio med 

IFF5 

                                                             
5 IFF, eller ”identification friend or foe” er et system brugt til at gøre det muligt at kende allierede fra fjender på 
slagmarken for at undgå at skyde på ens venner. 



11 
 

 

(en Predator åbnet op foran, noter disken som bruges til kommunikation. Kilde: airforceworld.com) 

Computeren, computeren på dronen kan ses som nervecenteret som gør en masse af tingene på 

dronen uden eksternt input fra pilot (for eksempel autopilot), den tager ordre fra piloten og 

udfører det den er bedt om og sender de informationer den har tilbage til piloten. Sammen med 

kommunikationssystemet udgør de ”piloten” til dronen. Senere droner så som MQ-1C ”Grey 

Eagle”6 er desuden også i stand til at lande per autopilot uden pilot oversigt. (General Atomics, UÅ, 

Grey Eagle UAS). 

Teknologiens utilsigtede effekter 

”mens trin 1 handler om de indre mekanismer, som bidrager til teknologiens formål, altså de 

tilsigtede effekter, så fokusere trin 2 (3) på de utilsigtede effekter.” 

I dette afsnit vil vi kigge på et par gange hvor brugen af droner har resulteret i uønskede effekter. 

I 2002 fløj man en Predator drone ind over Irak i opløbet til invasionen af landet. Dronen var 

udstyret med ”stinger” missiler, et relativt lille missil som blandt andet bruges af fodfolk til at 

skyde mod helikoptere. Dronen gik i kamp med en irakisk MIG-25 som den første drone mod fly 

kamp, resultatet var at dronen blev skudt ned af MIGen. (J. Springer, 2013, side 23-24) en video fra 

(CBS NEWS) vil være i kildehenvisningen. 

                                                             
6 En senere version som primært bruges af USA hær frem for luftvåbnet 
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(en stinger affyret fra en skulder monteret løsning, såkaldt MANPAD. Kilde: Russia Today) 

Denne episode kan man altså pointere som et eksempel på at dronen som den er nu, ikke kan 

kæmpe mod moderne kampfly. Realiteten er nok at de missiler som man brugte ikke var gode nok, 

desuden er der ingen oplysninger om at dronen skulle have ”flairs” eller andet ”ECM” til at 

beskytte dronen mod antiluft missiler. Flares bruges til at undvige varmesøgende missiler ved at 

forvirre dem med andre varme kilder kastet efter flyet (Eglin Air Force base, 2016, C-17 puts flares 

to the test over Eglin) 

 

(en F-16 som kaster flares ud. Kilde: militarymachine.com) 

en anden gang hvor droner har vist deres uheldige bagside er dengang hvor video materiale fra 

droner var blevet downloadet af militante grupperinger i Irak. Ved hjælp af et program designet til 

at downloade musik og video lykkedes det militant grupperinger at download det livefeed der blev 

sendt fra dronen tilbage til dens base. USA opdagede det først da det lykkedes dem at beslaglægge 

computerne og så at der var videoer fra deres operationer på dem. USA har sagt at de siden har 

løst problemet, men det fremhæver at dronerne ikke er så sikre som de burde være. (the 

Guardian, 2009, US drones hacked) 

Teknologiske systemer 

”mens trin 2 om artefakter er et ”mikro-punkt”, som fokuserer på teknologiens elementer og 

detaljer, så er trin 4 et ”makro-punkt”, som fokuserer på de store sammenhænge.” 

I dette afsnit vil vi kigge på alle de ting rundt om dronen der for den til at fungere, som ikke er en 

del af dronen selv. 
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Den første og mest åbenlyse ting er satellitsystemet som er relativt unikt til droner brugt af USA's 

militær. For lange afstande hvor dronen ikke længere er indenfor afstanden af dronekontrol-

rummet (for eksempel hvis den styres fra USA mens den flyver i Pakistan) gives ordrerne i stedet til 

en kommunikationssatellit i rummet som så sender dem vider til dronen, billeder og andet 

information fra dronen sendes så tilbage til kontrolrummet den anden vej. (U.S. Air Force, 2015, 

MQ-1B Predator) Men som vi kan se på billedet under er der også en anden satellit, det er en GPS-

satellit som kommunikere med dronen for at fortælle den hvor den befinder sig. (the washington 

post, 2014, how drones are controlled) 

 

(et diagram over hvordan en drone styres. Kilde: the Washington post) 

Brugen af satellit systemer har faktisk ret mange implikationer for droner: 

Først og fremmest limitere det mængden af nationer der kan producere droner af denne type til 

nationer der enten har et solidt rumprogram eller nationer der deltager i koalitioner der har disse 

programmer. En nation som Nordkorea der ikke har sit eget satellitsystem og som heller ikke som 

udgangspunkt kan forvente adgang til et andet lands satellitsystem vil have svært ved at operer 

disse droner uden for lokal omkreds. 

Nationer der køber disse droner er afhængige af at USA, eller et andet land der producere 

liggende droner, opretholder deres forbindelser til satellitsystemet. Hvis en nation skulle ende op 

med at være i krig med det større land er det næsten garanteret at landet vil miste adgangen til 

satellitsystemet. Det betyder at producenten af dronerne har ret meget magt over brugen af dem i 

forhold til normale fly. 

En krig mellem større nationer med droner har en sandsynlighed for at resultere i at disse satellit-

systemer vil blive angrebet fra jorden af missiler. Flere nationer har allerede vist at de har 

muligheden for at skyde satellitter ned, seneste Indien som skød en af deres egne satellitter ned i 

slutningen af marts. (videnskab.dk, 2019, Indien spiller med musklerne). 
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Men udover satellit systemer er der også andre ting som er med til at holde flyene i luften, det 

større logistiske netværk rundt om dronen. 

Dette inkluderer en landingsbane som ifølge USAF skal være mindst 1524 meter lang og 23 meter 

bred (U.S. Air Force, 2015, MQ-1B Predator) og det personale der skal til for at reparer og 

genforsyne dronen samt brændstoffet og de andre ting som skal bruges til dette. Ligesom alle 

andre fly fungere de baseret på at blive holdt ved lige og uden dette støtte apparat vil de i 

slutningen holde op med at fungere og styrte ned. 

 

(en drone bliver vedligeholdt inde i en hangar. Kilde: U.S. Air Force) 

Modeller af Teknologier 

”modeller af teknologi kan inddeles i visuelle, fysiske og numerisk modeller.” 

Droner ligesom andre fly er delt op i modeller, for Predator dronen er der faktisk flere 

modeller/versioner af samme drone, vi vil her gå igennem de forskellige iterationer af dronen og 

dens afløsere. 

Den første version af dronen finder vi tilbage i 90erne i starten var dronen kun ment som et 

langdistance fjernstyret overvågningsfly og havde designationen RQ-1 

R=reconnaissance (rekognoscering, altså at optage terræn og fjender/mål) 

Q=remotely piloted (fjernstyret) 

Og 1 hentyder til at den er den første af denne serie af fly (fjernstyret fly). (U.S. Air Force, 2015, 

MQ-1B Predator) 
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Senere blev denne drone så udstyret med missiler under vingerne og fik designationen M i stedet 

for R. 

M=multirole7 

Dette udgør M/RQ-1A/B Predator dronen og dens overgang til hvad den er i dag. Desværre virker 

det ikke til at min kilde (U.S. Air Force, 2015, MQ-1B Predator) ved hvad forskellen på A og B 

versionen er men det var ikke nok til at ændre navnet. 

Senere er denne dog også blevet opgraderet, den nærmest drone til den selv er MQ-1C ”Grey 

Eagle”, som fik en stærkere motor som gør at den kan flyve højere end Predatoren (4000 fod eller 

cirka 1200 meter mere). Den forbedrede motor har også betydet at man kan montere 2 flere 

hardpoints til missiler på dronen, og som vi har nævnt tidligere er den udstyret med en mere 

avanceret computer der kan lande for sig selv. Derudover skal det nævnes at hvor Predatoren 

normalvis bruges af USAF bruges Grey Eagle i stedet af den amerikanske hær og er dermed mere 

integreret i deres operationer. (General Atomics, UÅ, Grey Eagle UAS). 

 

(MQ-1C Grey Eagle, noter større motor og flere missiler. Kilde: General Atomics) 

En anden senere version er MQ-9 Reaper (også nogle gange kaldet Predator B, men forveksl den 

ikke for MQ-1). betydeligt større og med en lang stærkere motor Reaper kan flyve dobbelt så højt 

som Predatoren på over 15000 meter. Ifølge GA kan dronen opereres ”fully autonomous” og kan 

bære op til 1700 kg på 7 forskellige hardpoints. Dronen er både hurtigere, kan flyve højere og i 

længere tid med flere våben end Predatoren kan, ifølge GA burde den i 2016 være blevet 

opgraderet til at flyve op til 42 timer ad gangen. I modsætning til Predator dronen er den også 

                                                             
7 Multirole betyder at dronen kan flere ting, oftest bruges det om fly der for eksempel både kan bruges til at kæmpe 
fly og angribe jord må, for dronen betyder det den både er god som spejder og at den kan bruges til at angribe mål. 
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adopteret af betydelig flere nationer så som Frankrig, England og Spanien. (General Atomics, UÅ, 

Predator B RPA). 

 

(MQ-9 Reaper, noter at den er større og anderledes i bygning. Kilde: General Atomics) 

 

Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologien 

”dette trin er på den ene side en uddybning af teknologiens formål, som indgår i trin 1. 

Teknologiens formål må jo typisk være at tilvejebringe en fordel, og realiseringen af denne fordel 

vil være en af drivkræfterne for udbredelsen af teknologien. Der kan også være barrierer for 

udbredelsen, som kan være knyttet til utilsigtede effekter eller andre forhold.” 

I dette afsnit vil vi kigge på de fordele og ulemper som droner bringer, især i forhold til fly. Vi vil 

starte med fordele. 

Fordele 

Predator dronen har en lav pris, som nævnt tidligere koster en drone i gennemsnittet 5 millioner 

dollars og selvom det måske virker som meget kan en sammenligning bringes med bemandede 

jetfly, i 1998 dollars koster en F-16D 18.8 millioner USD. Hvis man kigger på inflationen mellem 98 

og 09 var den på omkring 30% hvilket betyder at efter inflation er prisen på en F-16 omkring 5 

gange højere end dronen (U.S. Air Force, 2015, F-16 fighting falcon). Det er desuden værd at 
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notere at flyet er betydeligt ældre end dronen er og at moderne mere nutidige fly så som F-35 vil 

få prisforskellen til at vokse. 

Dronen er nærmest usynlig for de mål den oftest møder. Terrorister og andre militante gruppering 

som USA oftest har fundet dem selv i krig med, har oftest ikke antiluft systemer eller radar til 

rådighed og dronen er lydløs fra jorden. Dette nedsætter sandsynligheden for at dronen bliver 

opdaget om dagen og gør den usynlig for dem om natten hvor de ikke kan se den. (J. Springer, 

military robots and drones, side 23). 

Dronens lave flyvefart og lang flyvetid gør den ideel til at observere jorden i lange perioder og 

giver operatører lang tid til at beslutte sig om det de ser på faktisk er et mål eller bare civile, 

dermed nedsætter den risikoen for ”collateral damage”8.  Den lange flyvetid gør den også ideel til 

at lede efter IEDer9 og liggende på jorden som et normalt fly ikke kan, se video på (popsci.com).  

Dronen har et Infrarødt kamera, som gør det muligt for den at operer om natten og gør det lettere 

at se mennesker og andre varme signaturer på jorden selv hvis de har camoufleret sig. 

Laser guidede missiler gør det muligt at operer dronen og udføre angreb uden hjælp udefra som 

tager tid og kan skræmme målet væk (jetfly lammer typisk, og de tager tid at komme til området). 

Dermed reducerer man chancen for at et mål undslipper dronen. 

Den ting der gør droner unikke er at der Ingen piloter er ombord, hvis en drone styrter eller bliver 

skudt ned er der ingen fare for pilot eller operatør. Dette er nok hovedargumentet for hvorfor 

man burde bruge droner, de er sikrere for personalet. Dette betyder også at man kan udskifte 

pilot og operatør midt mission, så ingen behøver at holde sig vågen i de lange 20+ timer 

operationer og at man kan have adskillige hold der operere en og samme mission. man kan også få 

en anden person ind for at lave beslutninger hvis det ønskes. 

Ulemper 

Siden hverken USA’s luftforsvar eller producenten General Atomics rigtigt skriver om ulemper med 

deres system, vil vi i stedet bruge nogen af de historier der eksistere omkring brugen af droner og 

argumentere derfra. 

Dronen er tydeligvis et let mål for antiluft systemer og især for fjendtlige fly og dronen er for 

langsom til at undslippe når først den er under angreb med en flyve fart betydeligt under all 

moderne kampfly. Tabet af en drone til en MIG-25, et fly fra 60erne, viser at Predator modellen 

tydeligvis ikke er i stand til at kæmpe mod fly. (J. Springer, 2013, side 23-24). 

Dronen er fjernstyret, dette giver en unik svaghed for droner som andre fly ikke har – den kan 

blive hacket. Vi har allerede nævnt hvordan det lykkedes militante at download billeder fra 

dronerne, men der har også angiveligt været et forsøg fra Irans side på at hacke en amerikansk 

drone. (J. Springer, 2013, side 47). droner er extra sårbare over for elektronisk krigsførelse. 

                                                             
8 ”Collateral damage” betyder at man gør skade på mål man ikke ønskede at ramme, oftest civile mål. 
9 IED, eller ”improvised explosive device” er eksplosiver som oftest lægges I vejkanten eller under broer af militant 
gruppering, en af de mest brugte våben af Taliban og andre grupperinger i Afghanistan. 
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Predator dronen har lav nyttevægt, kan kun bære 2 relativt små missiler under sig, en ting senere 

versioner alle har forbedret. 

Dronernes afhængighed af satellitter kan give teknologiske avancerede nationer en mulighed for 

at ødelægge systemet i rummet. Uden kommunikation vil dronerne ikke virke og manglen på 

satellitter vil tvinge dem til kun at operere i lokalområdet hvor de kan styres via LOS10, dette er en 

svaghed som vil reducere droners betydning i stormagts konflikter. 

Droner er stadig afhængig af at blive styret fra jorden. Vi kommer lidt mere ind på det når vi taler 

om autonome systemer. 

Autonome systemer 
“To be considered autonomous, a machine must be capable of not only performing its functions 

independently but also of determining which functions should be performed at all.” 

(J. Springer, 2013, side 49) 

Autonome systemer handler i bund og grund om en computers evne til at træffe beslutninger ud 

fra information den selv finder uden menneskelig indgriben. Det er på den måde stærkt forbundet 

til AI som handler om kunstig intelligens. 

I dette afsnit vil vi kigge på hvad autonome systemer er og om droner falder ind under kategorien 

for hvad et autonomt system er. 

Autonomi i droner 

Der er flere aspekter af droner som kan ses som automatiske, så lad os se på dem og se om de 

også betyder at dronen bliver autonom. 

Det første er autopilot, stort set alle fly i dag har en autopilot som eksisterer for at gøre pilotens 

arbejde lettere ved at overse flyvningen på lange strækninger. Både MQ-1C (General Atomics, UÅ, 

Grey Eagle UAS) og MQ-9 (General Atomics, UÅ, Predator B RPA) har autopilot som for C versionen 

hjælper den til at lette og lande og som for MQ-9 betyder at man helt kan undvære en pilot til 

flyvning. Når det kommer til MQ-1B er der ikke nogen nævning om at den har autopilot, men det 

ville være mærkeligt hvis ikke den havde en. 

Men er en autopilot det samme som at være autonom? Hvis vi går tilbage til vores definition, så 

kræver det både at være automatisk i udførelsen men også at selv tage beslutningerne. En 

autopilot er som udgangspunkt designet til automatisk at flyve efter den får ordre og kan selv 

korrigere for at holde flyet i luften. Men autopiloten vælger ikke selv hvor den flyver hen, den 

følger egentligt bare ordre som er givet til den. Moderne autopiloter er guidet af GPS (William 

Harris, UÅ, how autopilot works) som via koordinater som en pilot sætter kan finde frem til målet 

                                                             
10 LOS, eller ”line of sight” henfører til at dronen er tæt nok på til at have et direkte link til dens base. 
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(J. Springer, 2013, side 47). På grund af at det er et menneske som bestemmer hvor flyet/dronen 

flyver kan vi dermed ikke sige at droner er autonome i deres navigation. 

Når General Atomics kalder deres droner ”fully autonomous” (General Atomics, UÅ, Predator B 

RPA) betyder det egentligt bare at dronen at dronen kan følge en plan som er lagt for den før den 

letter uden yderligere ordre fra en pilot. (J. Springer, 2013, side 47) dronen er med andre ord ikke 

autonom på trods af deres udsagn. 

Den anden ting som er værd at kigge på når det kommer til om systemet er autonomt er 

våbensystemet. Dronerne som vi taler om, er typisk udstyret med laser guidede missiler og 

bomber som styres via MTS-systemet ombord på dronen. 

Når det kommer til disse missiler kan man ikke kalde dem for autonome, alt de laver er at følge en 

laser. Hvis et missil for eksempel skydes mod en kørende bil, så følger missilet ikke bilen, det følger 

i stedet laseren som peger på bilen, hvis missilet ikke længere har en laser ville den ikke 

automatisk blive ved med at følge bilen men vil nok ramme det område hvor laseren var før 

forbindelsen blev tabt. 

Der er dog en anden del af systemet som ikke nødvendigvis er det samme, MTS som jo blandt 

andet bruges til at guide missilerne via laseren i systemet. MTS er en del af dronen og kan 

teoretisk set sagtens opereres af en computer. Den svære ting her er at genkende mål fra flere 

kilometers højde, især i asymmetrisk krigsførelse hvor det allerede er svært at se forskellen på en 

civil og en militant. I mere strukturerede krige hvor civil ikke er i området vil det være lettere at se 

forskel på mål og for eksempel allierede via IFF. En måde man for eksempel kan vælge mål er ved 

at sige ”alle mål større end 2 meter i området beskydes” (J. Springer, 2013, side 51) og så ellers 

bare kontrollere IFFen for at sørge for man ikke rammer en allierede. 

Som det er lige nu er der dog ingen droner som selv vælger deres mål og er i stand til at skyde 

målet uden menneskelig indgriben. (J. Springer, 2013, side 53) og dermed kan vi altså sige at 

våbensystemer på droner som de er lige nu ikke er autonome. 

Men der findes våbensystemer som er autonome, for eksempel CIWS som moderne krigsskibe er 

udstyret med, men disse systemer er oftest af defensiv natur. CIWS er som system designet til at 

skyde missiler ned for at beskytte skibe mod missilangreb, dette kræver at de selv kan finde målet 

og skyde det ned uden menneskelig indgriben. (J. Springer, 2013, side 53-54) 

Fordele ved brugen af autonomi 

Brugen af autonomi vil uden tvivl bringe fordele til droner i fremtiden så her vil vi skitsere nogen af 

de fordele som kan forventes. 

Hacking vil blive betydeligt svære på et autonomt system, uden behovet for ordre fra basen kan en 

anden aktør ikke bare bryde dronens program og overtage den, dronen vil i stedet selv vælge uden 

større indflydelse hvilke mål den ønsker at angribe og hvordan den vil flyve. Angreb på 

kommunikationssystemer og dronens egen base vil heller ikke nødvendigvis lede til tabet af 

dronen, med andre ord vil dronen begynde at virker mere som et fly uden ulemperne ved at være 

fjernstyret. (J. Springer, 2013, side 48-49) 
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Hurtigere respons tid på situationer, droner i dag kan styres fra den halve verden væk hvilket 

resultere i at der er et respons forsinkelse fra at dronen opdager noget til at den udføre en 

respons til situationen. En drone kan forvente at øge dens mængde af succes ved at være 

autonom i situationer hvor tid er vigtig. (J. Springer, 2013, side 51) 

forbedret præcision, et autonomt system er ikke i samme grad bundet af menneskelig fejl og det 

kan være forventeligt at det vil resultere i præcision ned til centimeter fra ønsket nedslag. Dette 

kan betyde at man kan bruge mindre eksplosiver i våben og dermed minimere den potentielle 

skade et angreb kan gøre på civile tæt på nedslaget. (J. Springer, 2013, side 52) 

konklusion 

Som det er lige nu er droner ikke autonome, i bedste tilfælde kan man i stedet kalde dem 

automatiske. I fremtiden vil autonome droner nok blive en ting hvis det ellers bliver politisk 

acceptabelt og dette vil nok lede til mere effektivt brug af dem og måske også nye roller som 

fjernstyring kan have problemer med. 

Historisk sammenligning 
I dette kapitel vil se på fly fra først verdenskrig og hvordan de udviklede sig. Hvordan droner først 

blev en ting og hvordan de to sammenligner sig rollemæssigt. 

Fly under første verdenskrig 

Første verdenskrig er en konflikt som var kæmpet fra 1914 til 1918 mellem Ententen (England, 

Frankrig og Rusland) og deres allierede (Japan, Italien, USA, med flere) mod centralmagterne 

(Tyskland, Østrig-Ungarn, ottomaner-riget og Bulgarien). Konflikten fandt sted både i Europa, 

Afrika og de tyske kolonier i øst asien. 

Første verdenskrig er som konflikt en mærkelig størrelse, det var en konflikt på den ene side ført af 

infanteri og kavaleri men på den anden side også en konflikt kendetegnet ved brugen af tanks, 

artilleri og fly. Vi vil under dette kapitel se lidt på brugen af fly under første verdenskrig. 
Selvom første verdenskrig ikke er den første konflikt som så brugen af fly, er det den først som for 

alvor så fly som en del af konflikten som helhed og er i dag set som starten på fly i 

verdenshistorien. Fly så en voldsom udvikling under konflikten og gik fra nærmest forsvarsløse til 

jagere og bombefly som ville spille en endnu større rolle under anden verdenskrig. 

Rekognosceringsfly 

Den første type af fly som man begyndte at bruge var rekognosceringsfly som ellers ikke var 

udstyret med særligt meget, ideen var at kunne flyve over fjendens linjer og lave observationer til 

brug af enten generaler eller ens egne kanoner. Ting man kunne lave observation på kunne være 

hvor fjendens artilleri var eller hvor godt deres forsvar var, disse informationer kunne så bruges til 

at planlægge angreb eller at beskyde fjenden. I starten var den måde man fik informationen noget 

pilot (eller oftere observatør) observerede og så skrev ned, dette kunne så kastes fra flyet ned til 
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ens egne via såkaldte “messages streamers” (imperial war museum, 2017, what impact did the 

first world war have on aircraft and aerial warfare), disse beskeder kunne så læses og bruges af 

folk på jorden. 

Med tiden begyndte man så at indfører kameraer til fly, i 1915 begyndte man på brugen af disse 

kameraer (imperial war museum, 2017, what impact did the first world war have on aircraft and 

aerial warfare) som kunne bruges til at give en mere præcis læsning af hvad der skete på jorden 

især af de mere og mere komplicerede netværk af skyttegrave. 

 

(et fly med fast monteret kamera, enten fransk eller britisk. Kilde: denstorekrig1914-1918) 

Men hvorfor overhovedet bruge tid på at bruge fly til denne rolle? Til dels var ideen at afløse 

observations balloner (denstorekrig1914-1918, UÅ, flyvemaskinen), som i kraft af at de er balloner 

ikke har en særlig god chance for at nå over fjendens linjer og så komme tilbage, fly er simpelthen 

en sikre, hurtigere og mere praktisk løsning end balloner som en hvilken som helst soldat på 

jorden kunne skyde ned. 

 

(En tysk observationsballon fra krigen, de var tøjret til jorden og havde ingen motor. Kilde: century-of-flight.net) 

Jagerfly 

Det næste skridt på flyenes vej var opfindelsen af jagere, jagerfly var ideen om at designe fly med 

en hovedrolle i at skyde andre fly ned og på den måde kunne beskytte ens egne mod fjendtlige fly. 

I starten var det ikke meget mere end piloter som skød på hinanden med pistoler men det blev 

hurtigt åbenlyst at det slet ikke var tilstrækkeligt. (imperial war museum, 2017, what impact did 

the first world war have on aircraft and aerial warfare) 

Maskingeværer som man også brugte på jorden var den åbenlyse måde at forbedre chancen på at 

ramme en modstanders fly, på grund af den lette konstruktion af fly var et maskingevær set som 
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mere en rigeligt til at skyde et fly ned med samtidigt med at den øgede mængde af patroner 

forbedret chancen for at ramme flyet med ens patroner og gøre reel skade. I starten blev disse 

maskingeværer givet til skytten ombord på flyet, som oftest sad bagerst (denstorekrig1914-1918, 

UÅ, flyvemaskinen). Senere i 1915 begyndt man, Tyskland først, at udvikle systemer der gjorde at 

man kunne skyde maskingeværer igennem propellerne på ens fly, de såkaldte 

synkroniseringssystemer. Disse synkroniseringssystemer betyder blandt andet at man kunne 

droppe den ekstra mand i flyet og dermed designe bedre fly til opgaven. 

Den generelle taktik man primært brugte under krigen i fly mod fly, var ved at være så højt oppe 

som muligt og så prøve at kigge efter fly tættere på jorden som man så kunne overfalde, helst 

bagfra så de aldrig så dig komme. Det er værd at huske at selvom vi i dag kigger tilbage på denne 

tid som en slags “ridder af luften” var dette sjældent tilfældet. 

 

(et eksempel på en fransk Nieuport 17 som blev brugt som jager af frankrig under krigen med et maskingevær 

monteret på motoren. Kilde: wikipedia) 

Bombefly 

Den sidste type af fly der kom ud af krigen var bombere, bombefly kan deles op i 2: taktiske 

angrebsfly og strategiske bombere. Den første version var den mest udbredte version under krigen 

og de ville oftest angribe fjendtlige tropper på frontlinje og forsøge at gøre så meget skade som 

muligt. 

Til taktiske operationer brugte man oftest bare maskingeværer eller små bomber oftest kastet ned 

af piloten eller en skytte (MacIsaac, UÅ, air warfare), en anden ting man brugte var små “darts” 

som på grund af at de blev kastet fra fly kunne opnå en høj hastighed inden de ramte jorden og 

agere lidt ligesom en slags shotgun hvor man rammer et område med adskillige af disse “darts” 

(imperial war museum, 2017, what impact did the first world war have on aircraft and aerial 

warfare) 
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(et eksempel på hvordan man brugte ”darts” og hvordan det ser ud for et stykke træ at blive ramt. Kilde: 

thevintagenews.com) 

Den anden ide var strategisk bombning som er ideen at ramme mere “bløde” mål så som fabrikker 

eller generelt set bare at gøre livet hårdt for en civil population for at svække en nations villighed 

til at fortsætte i krigen, disse var i starten af krigen primært gjort af Zeppelins men blev senere 

erstattet af fly så som den tyske “Gotha”-bomber som var hurtigere end de store luftballoner men 

samtidigt kunne flyve højere end hvad de fleste anti-luft systemer kunne nå (MacIsaac, UÅ, air 

warfare) 

 

(en Tysk Gotha bomber som Tyskland blandt andet brugte mod London. Kilde: militaryfactory.com) 

Bombning ville dog først begynde for alvor at tage fat i anden verdenskrig hvor bombardementer 

af byer som London, Hamburg og Tokyo nærmest kendetegner konflikten. 

Historien bag droner 

Tidligere drone programmer 

Hvad var den første drone? Det er et lidt svært spørgsmål at svare på, drone liggende teknologier 

så som selvflyvende bomber og guidede bomber og endda mål droner eksisterede alle under 

anden verdenskrig. Eksempler på disse kan være det tyske V-1 program (J. Springer, 2013, side 12) 

og deres Fritz-X radio syrede bomber (smithsonian, UÅ, bomb guided Fritz-X (X-1)). Begge disse 
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systemer har ting tilfældes med droner i og med at de er de guidede men de ikke helt droner og 

har mere tilfældes med moderne missiler. 

 

(en V-1, design tegning. Kilde: Imperial war museum) 

I Vietnam-krigen begyndte USA at bruge en konverteret måldrone til rekognoscering, den såkaldte 

”Lightning Bug”. I starten fløj dronen bare planlagte ruter over områder og tog billeder, men i 

1972 var dronen i stand til at blive fløjet via radio fra et fly i en mere sikke afstand end den selv og 

havde endda et Tv-kamera der kun transmittere billeder midt flyvning. Systemet forblev i 

rekognosceringsrollen gennem krigen men kunne godt være blevet udstyret til at operer som 

flyvende guidet TV bombe men blev det aldrig. (J. Springer, 2013, side 15-16) 

Adoptionen af Predator dronen 

i 1990 brød Sovjetunionen sammen, det betød at USA lige pludselig stod tilbage som den eneste 

super magt. Hvor en konflikt med Sovjetunionen eller en stat støttede af dem virkede som 

sandsynlig gennem hele den kolde krig var situationen nu en anden. I stedet for krig med større 

nation stater fandt USA sig i stedet i krig med oprøre, borgerkrigs hærgede lande og militante 

terrorister. 

Hvor brugen af jetfly giver god mening mod opponenter der også har jetfly og kæmper en 

konventionel krig, har de vidst sig at være mindre effektive i brugen mod terrorister og andre 

militante grupperinger som oftest gemmer sig blandt civilbefolkningen. Generelt er kampfly ikke 

specielt god mod fodfolk som er for små til rigtigt at blive set fra et hurtigt flyvende fly som har 

andre ting at se til. (J. Springer, 2013, side 23) 
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I 1994 adopterede USAF Predator dronen, til at starte med som et rekognosceringsfly. Den første 

konflikt dronen deltog i var krigene på Balkan og den begyndte allerede operationer her samme år 

som den blev adopteret. (J. Springer, 2013, side 22) 

Under konflikten var dronen kun brugt i rekognosceringsrollen, bombetogter blev i stedet udført 

af kampfly. 

De første test med en armeret version af Predator dronen skete i 2000-2001, så altså kort før 

USA's involvering i Afghanistan, i 2002 begyndte dronen at lave angreb i Afghanistan og ville også 

begynde forberedelserne til invasionen af Irak samme år. 

Dronens fordele som angrebs våben blev åbenlyse under Afghanistans konflikten hvor at vente på 

at et andet fly kom kunne tage så lang tid at målet allerede var undsluppet. Den forbedret respons 

tid fra dronen og det at dronen er betydelig bedre til at identificere mål på jorden giver en åbenlys 

fordel i disse lav-intensitets konflikter. (J. Springer, 2013, side 22-23) 

Dronens brug i Irak havde flere roller bag sig. Før selve konflikten testede USA dronen i luft til 

luftkamp, det gik ikke godt og resulterede i tabet af en drone. Under invasionen blev dronen brugt 

til at hjælpe med at kæmpe mod irakisk antiluft systemer og i ISR-missioner11. Efter invasionen var 

ovre og missionen mere tog rolle af nation opbyggelse, hvor USA igen fandt sig i en konflikt 

liggende den i Afghanistan uden betydelig frygt fra jord til luft-missiler, gik droner igen over til en 

overvågning og selektive angrebs rolle. (J. Springer, 2013, side 23-24) 

Droners involvering i konflikter i Mellemøsten kan ses som højdepunktet i deres brug indtil videre. 

Det har ledt til angreb og elimination af flere terroristledere blandt andet Anwar al-Awlaki og Abu 

Musab al-Zarqawi begge ledende medlemmer af Al-Qaeda. (J. Springer, 2013, side 25-26) 

Brugen af droner er dog ikke limiteret til lande USA er i krig med eller involveret. brugen af droner 

over lande som Iran til at spionere, ligner meget det USA gjorde over Sovjetunionen under den 

kolde krig med spionfly. (J. Springer, 2013, side 26) 

Sammenligning mellem første verdenskrig fly og droner 

Siden vi nu har set lidt på hvordan fly under første verdenskrig blev brugt og hvordan droner 

bruges i dag, vil jeg nu sammenligne dem. 

hvis vi kigger på hver af de 3 roller som vi fremlagde som ting der eksisterede under første 

verdenskrig for vi: 

1. rekognoscering 

2. jager 

3. bomber 

                                                             
11 ISR, eller ”intelligence, surveillance and reconnaissance” er brugen af droner til at finde og identificere mål. 
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rekognoscering 

ligesom med de første militærfly startede droner deres liv som spejdere for andre. Selv i dag er det 

den primære rolle for stort set alle droner. Predator dronen selv startede som RQ-1 og de fleste 

andre droner selv i dag hedder RQ-”X”. eksempler på disse kan være RQ-11 Raven som er en 

relative lille drone til mere avanceret droner så som RQ-170 hvilket tyder på at de alle er 

orienteret om rekognoscering. 

Droner giver også fordele ligesom fly engang havde, de har lange flyvetider og er typisk ikke nær 

så hurtige som moderne fly er. 

Dette er nok den rolle droner i dag er bedst til, og den mest direkte overførsel vi kan lave til fly fra 

begyndelsen af det 20. århundrede. 

Jagerflys rollen 

Man har forsøgt sig med at putte droner ind i en luft til luft rolle men med ret lidt held. Realiteten 

er også den at der ikke er nær så mange fly at skyde ned i dag som der var i første verdenskrig, selv 

lande har typisk ikke mere et par dusin fly i dag på grund af deres pris. 

Der er også mere konkurrence på dette felt i dag, i modsætning til første verdenskrig hvor fly ikke 

konkurrerede med andre antiluft systemer. I dag er der både jordbaserede løsninger så som SAM12 

og bemandede fly som udfører rollen. 

Her er det droner er længst fra at kunne operere, selv hvis man kan montere moderne luft til luft 

missiler på dem er de stadig langsomme og vil næppe kunne undgå et missilangreb. Predator 

dronen har allerede bevist sig selv til ikke at være brugbar i denne rolle. 

Bombning 

Rollen som bombefly er relativ ny for droner, de første angreb med Predator dronen skete jo som 

sagt så sent som i 2002. men det er også den rolle de fleste i dag forbinder droner med. 

Når det kommer til om der er strategisk eller taktisk så bruges droner sjældent i taktiske 

operationer, jeg har i hvert flad ikke støt på nogen beretning om at en drone skulle bomb en aktiv 

kampzone. Deres rolle er i stedet hen ad en mere strategisk rolle hvor man i stedet forsøger at 

fjerne mere vigtige mål så som lederskab bag fjendens linje. 

Men selv inde for den strategiske rolle er der begrænsninger for hvor meget man kan opnå. 

Predator dronen har kun 2 relativt små missiler, så en enkelt Predator drone ville for eksempel 

ikke gør meget skade på en base. Faktisk minder Predator dronen mere om hvad man ville 

forbinde men en snigskytte: den prøver at undgå at blive opdaget, skygger målet i længere tid og 

rammer mere individer end grupperinger. 

                                                             
12 SAM, eller “surface to air missile” er den mest typiske måde man i dag kæmper mod fly fra jorden, via guidede 
missiler. 
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Planen for den visuelle præsentation 
Til den visuelle præsentation vil det være et PowerPoint da det er relativt nemt og man på den 

måde også kan få flere pointer over på en sjov visuel måde. 

Under dette PowerPoint vil der være flere slides som så ville bruges til at forklare forskellige 

aspekter om droner med reference til projektet. 

Første slide: 

Hvad er en drone, bliver noget i stil med noget der: a) kan flyve b) er fjernstyret og c) kan lande 

igen 

Andet slide: 

Hvilke roller har Predator dronen, her tænker jeg sammenlignet med fly fra første verdenskrig, det 

tænkes at nogle pile skal bruges og størrelsen på pillen så indikere hvor god Predator dronen er til 

den givet rolle. 

Tredje slide: 

Hvordan bruges/styres Predator dronen 

Fjerde slide: 

Fordele og ulemper ved brugen af droner 

Femte slide: 

Autonome systemer, hvad er det hvordan fungere det 

Sjette slide: 

Andre typer af droner, vil visse nogle andre typer af droner som ikke nødvendigvis ligner Predator 

dronen og som derfor ikke helt er i projektet med nogle afsluttende kommentarer 

Det kan selvfølgelig være der kommer til at være mindre ændringer eller et slide eller 2 mere, hvis 

muligt ville det for eksempel være sjovt at have en lille video involveret, men der er selvfølgelig 

også limiteret tid til dette. 
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