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Tarinan juoni ja avainsanoja
Robottiparvi
UAV/UUV/UGV

Autonomia-aste
TAVOITE
PERUSKÄSITTEET

Parviäly

Operointikonsepti

Parveilu
SUORITUSKYKYVAATIMUKSET YM.
OPEROINTIKONSEPTIT

Sensoriverkko

Stigmergia
JOHTOPÄÄTÖKSET

Operaattori
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Ohjauskeskus
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Hankkeen tavoite
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Hankkeen tavoite
 Kehittää miehittämättömien, liikkuvien robottiparvien ohjaukseen
operointikonsepti, joka perustuu sotilaan ja autonomisen
järjestelmän saumattomaan yhteistoimintaan
 Aiheen laaja-alaisuuden vuoksi hankkeessa keskitytään sotilaan ja
robottiparven yhteistoimintaan:





Miten parvi otetaan käyttöön
Miten tehtävä annetaan parvelle
Miten tehtävän suoritusta valvotaan
Miten parven toiminnan tuloksia hyödynnetään

 Valitaan kolme esimerkkiskenaariota eri puolustushaarojen alueelta
 Konsepteja kehitetään ja arvioidaan yhdessä Puolustusvoimien
asiantuntijoiden kanssa
 Työn tuloksia voidaan hyödyntää PVTO2017:ssa (T2.3.3)
10.11.2016
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Mistä puhumme kun puhumme
autonomisista robottiparvista?
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Määritelmiä
 Autonominen robottiparvi
 Koostuu yleensä suuresta joukosta samankaltaisia robotteja,
jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden koordinoimalla ja
muokkaamalla toimintaansa ilman jatkuvaa ulkoista ohjausta

 Monirobottijärjestelmä
 Koostuu rajoitetusta joukosta keskenään erilaisia robotteja,
joiden toiminnan koordinointi perustuu pitkälti etäohjaukseen

 Parveilu
 Taktiikka, jossa useat yksiköt hyökkäävät useasta suunnasta
samanaikaisesti vastustajaa kohti

 Parviäly
 Tekoälytutkimuksen osa-alue, joka tutkii hajautettujen
itseorganisoituvien agenttien kollektiivista käyttäytymistä
(Wikipedia)
10.11.2016
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AUTONOMISUUDEN ASTE

Takapihan leikkikaluista autonomisiin parviin

LUKUMÄÄRÄ
10.11.2016
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Robottiparven autonomisuuden aste

(www.defenseindustrydaily.com)

Nro

Toimintatapa

1

Ihminen tekee kaiken.
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Kone antaa kaikki vaihtoehdot.
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Kone rajoittaa vaihtoehdot muutamaan.
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Stigmergia
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10.11.2016

Kone ehdottaa yhtä vaihtoehtoa.
Kone toimii ko. vaihtoehdon mukaan, jos ihminen hyväksyy.
Kone antaa ihmiselle hetken aikaa käyttää veto-oikeutta.
Kone toimii itsenäisesti, minkä jälkeen se kertoo ihmisille mitä teki.
Kone kertoo vain, mikäli ihminen sitä pyytää.
Kone kertoo, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Kone toimii itsenäisesti eikä huomioi ihmistä lainkaan.
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Mikä on
operointikonsepti?

Mikä on operointikonsepti?
• Operointikonsepti määritellään dokumentiksi, joka kuvaa järjestelmän
toimintaperiaatteet käyttäjän näkökulmasta (esim., IEEE Std. 1362)
• Operointikonseptissa järjestelmälle asetetut suorituskykyvaatimukset
muunnetaan toimintakonseptiksi, jonka avulla hahmotetaan kaikille
yhteinen käsitys järjestelmästä ja sen suorituskyvystä
• Sen tehtävänä on välittää tietoa järjestelmän suunnitteluun osallistuvien
tahojen välillä sekä tarjota perusta vaatimusten tarkemmalle määrittelylle
sekä varsinaiselle järjestelmäsuunnittelulle
• Sen kehittäminen on monivaiheinen, iteratiivinen prosessi, esim.:

10.11.2016

1. ConOps-työpaja

2. ConOps-työpaja

3. ConOps-työpaja

4. ConOps-työpaja

Aikaisemmat ratkaisut,
kehittämistarpeet ym.

Toiminnan analyysi,
operointifilosofia,
käyttäjävaatimukset
ym.

Operointikonseptin 1.
versio

Operointikonseptin
lopullinen versio
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Robottiparven operointikonsepti
SATELLIITTI

YMPÄRISTÖ
GPS

AISTII
KOMMUNIKAATIO

KÄSKEE

ROBOTIT

TUKIASEMA
OHJAUSKESKUS

LIIKEOHJAUS
KOHDE
10.11.2016
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http://www.1001freedownloads.com/freeclipart/network-node-cloud-swarm-simple

Mihin robottiparvea tarvitaan?
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Keskeiset robottiparven hyödyt
 Parempi kattavuus vartioinnissa ja tiedustelussa
 ”Mitä isommalla haravalla vetää, sitä enemmän siihen tarttuu”

 Toiminnan jatkuvuus paranee
 Pystytään toimimaan ajallisesti pitkään
 Toiminta voi jatkua, vaikka osa laveteista tuhoutuu

 Asymmetriaa toimintakykyyn






Päästään lähemmäs kohdetta
Toimitaan nopeammin
Isketään monelta suunnalta yllättäen minkä jälkeen hajaannutaan
Voidaan kyllästää toiminta-alue laveteilla, joista osa kykenee vaikuttamaan
Saadaan tietoa jota ei muilla keinoin voida hankkia

http://www.1001freedownloads.com/freeclipart/network-node-cloud-swarm-simple

 Helppo kuljettaa ja lähettää tehtävään
 Ihmisen rooli pienemmäksi
 Ihminen pois vaarallisista paikoista
 Tarvitaan vähemmän ihmisiä operaatioiden toteutuksessa

 Hinta/hyöty-suhde periaatteessa hyvä
10.11.2016
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Järjestelmärajapinta
 Järjestelmä koostuu joukosta pieniä, mukautumiskykyisiä tai
erikoistuneita, luotettavia, kestäviä ja tehokkaita
maalla/vedessä/ilmassa liikkuvia tai paikallaan pysyviä robotteja,
jotka suorittavat erilaisia sotilastehtäviä eri ympäristöolosuhteissa
 Robotit muodostavat parven, joka kykenee toimimaan yhtenäisenä
kokonaisuutena
 Järjestelmään kuuluu:





tietokonejärjestelmä ohjelmistoineen
viestintäjärjestelmä (esim. antennit ja reitittimet)
käyttöliittymä, jonka kautta operaattorit ovat yhteydessä parveen
kuljetusalukset, laukaisualustat ymv.

 Järjestelmään kuuluvat myös ihmiset, jotka vastaavat parven
toiminnan seurannasta, korjaavista ohjaustoimenpiteistä, tiedon
keräämisestä ym.
10.11.2016
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Keskeisiä suorituskykyvaatimuksia
(hankkeen skenaarioissa)
MERIVOIMAT

ILMAVOIMAT

MAAVOIMAT

Suorittaa rannikkoalueiden kattava ja
jatkuva valvonta pääosin automaattisesti

Suorittaa aluetiedustelua pääosin
automaattisesti

Suorittaa kaupunkialueen kattava ja jatkuva
valvonta pääosin automaattisesti

Kyetä keräämään riittävän laadukasta tietoa
ja välittämään sitä edelleen eteenpäin

Kyetä keräämään riittävän laadukasta tietoa
ja välittämään sitä edelleen eteenpäin

Kyetä keräämään riittävän laadukasta tietoa ja
välittämään sitä edelleen eteenpäin

Pyrkiä annettuihin tavoitteisiin ja reagoida
ohjaustoimenpiteisiin kokonaisuutena ja
yhteistyössä muiden järjestelmien kanssa

Pyrkiä annettuihin tavoitteisiin ja reagoida
ohjaustoimenpiteisiin kokonaisuutena ja
yhteistyössä muiden järjestelmien kanssa

Pyrkiä annettuihin tavoitteisiin ja reagoida
ohjaustoimenpiteisiin kokonaisuutena ja
yhteistyössä muiden järjestelmien kanssa

Toimia eri sääolosuhteissa

Toimia eri sääolosuhteissa

Toimia eri sääolosuhteissa

Koostua eri tehtäviin erikoistuneista ja eri
tavoin varustetuista roboteista, jotka
kykenevät toimimaan eri syvyyksissä

Koostua eri tehtäviin erikoistuneista ja eri
tavoin varustetuista roboteista

Kyetä toimimaan pitkään ilman latausta ja
huoltoa

Toimia pitkään ilman latausta ja huoltoa

Jäljittää liikkuvia kohteita

Kyetä liikkumaan parvena
kaupunkiympäristössä talojen ja muiden
rakennelmien seassa

Jäljittää liikkuvia kohteita

Tunnistaa ja luokitella mahdollisia uhkia

Jäljittää liikkuvia kohteita

Kyetä navigoimaan, vaikka GPS on heikko

Kyetä maalittamaan ja vaikuttamaan
kohteisiin

Kyetä navigoimaan myös sisätiloissa

Tunnistaa ja luokitella mahdollisia uhkia

Reagoida vihollisen vastatoimiin

Tunnistaa ja luokitella mahdollisia uhkia

Reagoida vihollisen vastatoimiin

Täyttää eettiset ja oikeudelliset kriteerit

Reagoida vihollisen vastatoimiin

Täyttää eettiset ja oikeudelliset kriteerit
10.11.2016

Täyttää eettiset ja oikeudelliset kriteerit
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Keskeisiä suorituskykyhaasteita
(hankkeen skenaarioissa)
MERIVOIMAT

ILMAVOIMAT

MAAVOIMAT

Tekniset

Tekniset

Tekniset

Energian riittävyys kiinteissä antureissa
ja pitkäkestoisissa operaatioissa
Vedenalainen kommunikointi vaikeaa
Toiminta eri syvyyksillä

Parven taktiset kyvyt vihollisparven
hyökätessä
Energian riittävyys pitkäkestoisissa
operaatioissa

Energian riittävyys kiinteissä antureissa ja
pitkäkestoisissa operaatioissa
Rakennusten sisällä, kadulla ja ilmassa
liikkuvien lavettien yhteistoiminta

Toiminnan johtamista koskevat

Toiminnan johtamista koskevat

Toiminnan johtamista koskevat

Erilaisten parvien toiminnan koordinointi
Yhteisoperaatioiden haasteet

Erilaisten parvien toiminnan koordinointi
Ilmatilan hallinta

Sopivan laitteistokokonaisuuden valinta
Erilaisten parvien toiminnan koordinointi
Yhteisoperaatioiden haasteet

Ympäristöä koskevat

Ympäristöä koskevat

Ympäristöä koskevat

Kylmyys ja jääkerros talvella
Virtausten vaikutukset pinnan alla
liikkuviin järjestelmän osiin
Aallokon vaikutus pinnalla liikkuviin
aluksiin

Tuulen, sateen ja jään vaikutus

Rakennusten ja rakennelmien aiheuttamat
esteet
Paljon muuta tietoliikennettä
Paljon siviilejä ja muuta liikennettä
Tuulen, sateen ja kylmyyden vaikutus
ilmassa liikkuviin järjestelmän osiin

Hintaa ja budjettia koskevat

Hintaa ja budjettia koskevat

Hintaa ja budjettia koskevat

Järjestelmää kehittäminen
kokonaisuutena ja osien yhteensopivuus
Järjestelmän osien kuluminen ja
vaurioituminen haastavissa olosuhteissa

Toiminta-alueen kyllästäminen
kertakäyttöisillä vs. uudelleenkäytettävillä roboteilla
Järjestelmän osien kuluminen ja
vaurioituminen haastavissa olosuhteissa

Järjestelmän osien kuluminen ja
vaurioituminen haastavissa olosuhteissa

10.11.2016
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Robottiparvi merialueiden
valvontaan v. 2030
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Operaation kuvaus
 Robottiparven toimintaan perustuva merialueiden valvonta Suomen
rannikkovesillä (erityisesti saaristoalueella)
 Kehitettävän järjestelmän tavoitteena on:
 Ensisijaisesti
 Sukellusveneiden tunnistaminen, maalinosoitus ja torjunta
 Pinta-alusten tunnistaminen ja torjunta

 Toissijaisesti





Miinoitus ja miinanraivaus
Ennaltaehkäisevänä toimintana läsnäolo kohdeympäristössä
Meri- ja ilmatilannekuvan muodostaminen (yhdessä muiden järjestelmien kanssa)
Pelastustoiminnan tukeminen
 Meripelastus
 Ympäristöonnettomuudet
 Ylläpitotehtävät
 Vedenalaisten rakenteiden huoltaminen ja kunnossapito
 Kuljetus
 Sää- ja jääolosuhteiden kartoitus
10.11.2016
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Toimintaskenaario
 Normaalitilanne
 Esteettömän merenkulun turvaamiseksi vartiointi meriväylän suuaukon
alueella pinnan alla ja päällä olevan sensoriverkon avulla
 Vieraan sukellusveneen havaitseminen, tunnistaminen ja jäljittäminen
ulkosaaristossa kesällä hyvissä sääoloissa
 Mahdolliset vieraat kohteet ovat pieniä ja ketteriä, diesel- ja sähkökäyttöisiä
sukellusveneitä, jotka kykenevät toimimaan vaikeakulkuisilla ja suhteellisen
matalilla rannikkovesillä

 Vaativa poikkeustilanne
 Yllä oleva skenaario täydennettynä siten, että vieras sukellusvene
lähettää joukon miehittämättömiä aseistettuja lavetteja tuhoamaan
Puolustusvoimien aluksia, sensoriverkkoja ym.
10.11.2016

19

Toimintaskenaario (animaatio)

10/11/2016

Icons design (Graafiset ikonit):
Drones, helicopter, Antenna, Submarine, Army soldier, Monitor, Tablet screen, Satellite dish, Battleship, Moon rover, Jeep: Designed by Freepik from Flaticon
Operator: Designed by Ctrlastudio from Flaticon
Maps, satellite images, city 3D visualisastions: Google Maps (Kartat, satelliittikuvat ja asuntojen visualisoinnit: Google Maps)
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Suunniteltu laitteistoratkaisu
 Pinnan alla ja päällä oleva kiinteä sensoriverkko
 Useita antureita, jotka tarkkailevat ympäristöä ja lähettävät hälytyksen
järjestelmään
 Pinnan alla olevat anturit lähettävät pinnalle viestintämoduulin
kommunikoinnin varmistamiseksi

 Pinnan alla/pinnalla/ilmassa liikkuvat itsenäisesti partioivat robotit
ja niiden muodostamat parvet







Tarkkailevat ympäristöä
Tukevat ja täydentävät kiinteän sensoriverkon havaintoja
Tukevat ja täydentävät toistensa havaintoja ja toimintaa
Voivat lähettää pinnalle viestintämoduulin
Kykenevät tunnistamaan ja seuraamaan vedessä liikkuvia kohteita
Pystyvät vaikuttamaan tarvittaessa

 Pinnalla ja ilmassa liikkuvat kuljetusalukset
 Pystyvät kuljettamaan kiinteitä antureita ja liikkuvia robotteja
 Pystyvät vaikuttamaan tarvittaessa
10.11.2016
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Miehitetyt alukset

Robottiparven operaattori

Kiinteän sensoriverkon operaattori

•
•
•
•
•

valvoo vedenalaista sensoriverkkoa
muodostaa kokonaiskuvan sensoriverkon
tilasta
vastaanottaa hälytyksiä
tekee ensimmäisen tilannearvion
tarpeen vaatiessa välittää tehtävän toiselle
operaattorille tarkempaan seurantaan

•
•

•
•

vastaanottaa tehtävänannon
operoi robottiparvea
• robottiparven tehtävänanto
• operaation valvonta
• tarvittaessa ohjailee robotteja
(yksittäin/parvena)
kommunikoi/koordinoi tehtävän
etenemistä sensoriverkon operaattorin
kanssa
tarpeen vaatiessa hälyttää miehitetyt
alukset
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Näyttö- ja käyttöliittymäratkaisut –operaattorikohtaiset vaatimukset

Kiinteän sensoriverkon operaattori
•

Yleiskuvanäkymä (tilaa koskeva/ avaruudellinen)
•

•
•

•

Tehtävänäkymä (jaettu)
•
•
•

•

•

Robottiparven tehtävänanto
Tehtävän eteneminen/vaiheet
Operointimoodi

Parviohjailunäkymä (koko parvi/ yksittäinen lavetti)
• Sijainti suhteessa ympäristöön
• Suorituskyky
• Integroitu sensoridata
• Operointimoodi
Hälytysnäkymä
• Listamuotoinen
• Integroidut hälytykset muihin näkymiin

Jäljellä oleva toiminta-aika
Redundanssi

Hälytysnäkymä
•
•

•

Tehtävät aikajanalla (esim. sensorien siirrot,
huoltotoimenpiteet, muut huomiota vaativat asiat
kuten sää)

Sensoriverkon tila (koko verkko/yksittäinen
sensori)
•
•

•

•

Yleiskuvanäkymä (ajallinen)
•

•

Miten verkon sensorit sijoittuneet valvotulla alueella
(esim. kattavuuden arvioimiseksi)
Yksittäisen sensorin/lavetin sijainnin
tarkastelu/optimointi
Ympäristön/kontekstin tarkastelu (sensoridatan,
video/valokuvien analysointi)

Robottiparven operaattori

Listamuotoinen
Integroidut hälytykset muihin näkymiin

Tehtävänäkymä (jaettu)
•

Tilannearvio/ taustatiedot
23

Robottiparvi ilmatiedusteluun
v. 2040
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Operaation kuvaus
 Lennokkiparven toimintaan perustuva tiedustelu vihollisalueella
 Tiedustelun tavoitteena on
 Tehdä havaintoja ja paikallistaa mahdolliset vihollisen tutkajärjestelmät ja
ilmatorjunta-asemat
 Selvittää, mm.
 mitkä asemista ovat kiinteitä ja mitkä liikuteltavia
 liikuteltavien järjestelmien reitit
 tutkien ominaisuudet ja pattereiden aseistus
 mm. sähkömagneettinen aaltojakauma

 asemien viestintäyhteydet ja komentorakenteet

 Lisäksi tehdä havaintoja mahdollisista joukkojen siirroista ym.

 Tuhota mahdollisesti havaitut viholliskohteet

 Lennokkiparvi kykenee taistelemaan vihollisen lennokkiparven
hyökätessä sitä vastaan
10.11.2016
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Toimintaskenaario (animaatio)

10.11.2016

Icons design (Graafiset ikonit):
Drones, helicopter, Antenna, Submarine, Army soldier, Monitor, Tablet screen, Satellite dish, Battleship, Moon rover, Jeep: Designed by Freepik from Flaticon
Operator: Designed by Ctrlastudio from Flaticon
Maps, satellite images, city 3D visualisastions: Google Maps (Kartat, satelliittikuvat ja asuntojen visualisoinnit: Google Maps)
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Suunniteltu laitteistoratkaisu
 Ilmassa liikkuvat lavetit
 Pystyvät kuljettamaan kiinteitä antureita, häirintälaitteita ja
asejärjestelmiä
 Osan tehtävä on pelkästään harhauttaa vastustajaa
 Pystyvät vaikuttamaan tarvittaessa ja taistelemaan toista parvea
vastaan
 Parvi ja operaattori toimivat yhteistyössä siten, että parven autonomian
astetta voidaan joustavasti muunnella

 Ohjauskeskus
 Yhden tai useamman operaattorin ja operaation johtajan toimipiste
 Sieltä nähdään järjestelmän kokonaistilanne
 Sieltä pystytään ohjaamaan yksittäisiä lavetteja tai antamaan tehtäviä ja
tavoitteita parville
 Vastaa sensoritiedon käsittelystä
 On yhteydessä muihin järjestelmiin
10.11.2016
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Suunniteltu ratkaisu: ihminen-robottiparvivuorovaikutus
1. Tiedustelutarve

3. Parven operointi

4. Tiedustelutiedon
analysointi

Työpariasetelma
Parvioperaattori
•
•

•
•
•

2. Tehtävän suunnittelu

suunnittelee ja toteuttaa parvioperaatioita (esim.
ilmatilanvalvonta, tiedustelu)
tiedustelutoimeksiannon antaminen parvelle
yhteistyössä tiedustelu-upseerin kanssa
seuraa parven tiedustelutehtävän etenemistä ja
parven tilaa
vastaanottaa hälytyksiä parven tilaa ja
havaintoja koskien
osallistuu tiedustelutiedon analysointiin

10.11.2016

•
•
•
•
•

Tiedustelu-upseeri

suunnittelee ja toteuttaa tiedusteluun liittyviä
operaatioita
tiedustelutoimeksiannon antaminen parvelle
yhteistyössä parvioperaattorin kanssa
muodostaa kokonaiskuvan tilanteesta
analysoi tiedustelutietoa parvioperaation aikana
tekee päätöksen parven toiminnasta
vihollisparven hyökätessä
28

Robottiparvi kaupunkijääkärikomppanian hyökkäykseen
v. 2030
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Operaation kuvaus
 Robottiparvia hyödyntävä kaupunkijääkärikomppanian hyökkäystaistelu
 Kehitettävän järjestelmän tavoitteena on:
 Kaupunkiympäristössä toteutettavien taistelutehtävien tukeminen,
ensisijaisesti:
 Tilannekuvan kartoittaminen, asutun ympäristön turvaaminen
 Vihollisen tunnistaminen, viholliseen vaikuttaminen tai vaikuttamisen
tukeminen

 Toissijaisesti:
 Rakennusten vyörytys/valloitus
 Ennaltaehkäisevä toiminta: läsnäolo kohdeympäristössä/vaanivat aseet
 Rauhanturvatehtävät
 Tilannetietoa epävakaissa toimintaympäristöissä

 Onnettomuudet ja pelastustehtävät
10.11.2016

30

Toimintaskenaario
 Normaalitilanne
 Kaupunkialueen vartiointi kiinteiden ja lennokkeihin liitettyjen
kameroiden ja antureiden avulla
 Vieraiden joukkojen havaitseminen, tunnistaminen ja jäljittäminen
kaupunkiympäristössä
 Rakennusten kartoittaminen ja vyöryttäminen

 Vaativa poikkeustilanne, esim.
 Yllä oleva tehtävä talvella, sateella tai pimeässä
 Yllä oleva tehtävä jossa vieraiden joukkojen tukena miehittämättömiä
robotteja
 Yllä oleva tehtävä vieraassa toimintaympäristössä jossa liikkuu paljon
siviilejä
10.11.2016
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Toimintaskenaario (animaatio)

10/11/2016

Icons design (Graafiset ikonit):
Drones, helicopter, Antenna, Submarine, Army soldier, Monitor, Tablet screen, Satellite dish, Battleship, Moon rover, Jeep: Designed by Freepik from Flaticon
Operator: Designed by Ctrlastudio from Flaticon
Maps, satellite images, city 3D visualisastions: Google Maps (Kartat, satelliittikuvat ja asuntojen visualisoinnit: Google Maps)
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Suunniteltu laitteistoratkaisu
 Kaupunkiympäristössä oleva kiinteä sensoriverkko
 Useita antureita, jotka tarkkailevat ympäristöä ja lähettävät hälytyksen
järjestelmään

 Ilmassa tai teillä/maastossa/rakennusten sisällä liikkuvat ja itsenäisesti
partioivat robotit ja niiden muodostamat parvet





Tarkkailevat ympäristöä
Tukevat ja täydentävät kiinteän sensoriverkon havaintoja
Tukevat ja täydentävät toistensa havaintoja ja toimintaa
Ilmassa liikkuvat lavetit voivat viedä rakennuksiin tai tietyille alueille
maassa liikkuvia robotteja
 Pystyvät vaikuttamaan tarvittaessa

 Kadulla ja ilmassa liikkuvat kuljetusalukset
 Pystyvät kuljettamaan kiinteitä antureita ja maassa liikkuvia robotteja
 Pystyvät vaikuttamaan tarvittaessa
 Pystyvät tunkeutumaan rakennusten sisälle (esim. ikkunoista)
10.11.2016
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Suunniteltu ratkaisu: ihminen-robottiparvi3. Parven operointi
vuorovaikutus
1. Parvioperaattori (tiedustelu)
•
•
1. Silminnäkijähavainto

•
•

2. Tehtävän suunnittelu

•

suunnittelee ja toteuttaa
parvioperaatioita
toimeksiannon antaminen
parvelle
seuraa parvioperaation
etenemistä ja parven tilaa
vastaanottaa hälytyksiä
parven tilaa ja havaintoja
koskien
osallistuu tiedustelutiedon
analysointiin

4. Parven operointi

2. Parvioperaattori (vyörytys)
•

•

Tilannekeskus
•
•
•
•
•

suunnittelee ja toteuttaa operaatioita
toimeksiannon antaminen parvelle yhteistyössä
parvioperaattorin kanssa
muodostaa kokonaiskuvan tilanteesta
analysoi tiedustelutietoa operaation aikana
tekee päätöksen parven toiminnasta vihollisparven
hyökätessä
10.11.2016

•
•
•

suunnittelee ja toteuttaa
parvioperaatioita
toimeksiannon antaminen
parvelle
seuraa parvioperaation
etenemistä ja parven tilaa
vastaanottaa hälytyksiä
parven tilaa ja havaintoja
koskien
osallistuu tiedustelutiedon
analysointiin
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Johtopäätöksiä
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Robottiparven ohjauskonseptin yhteenvetokuvaus
– kaksi operaatiota
Robottiparven ohjauskonsepti
Merivoimat

Puolustushaara/Ominaisuus
Tehtävän kesto
Osatehtävien lkm
Lavettien lkm
Autonomia-aste
Teht. muuttumistiheys
Operaattoria/lavetti
Interventioiden lkm

Merivoimat
1-6 kk
4-6
3-100
5-6
20 min-24 h välein
1/parvi
20 min-24 h välein

Ilmavoimat
1,5-6 h
6
3-100
5-7
1-5 min välein
1/parvi
1-5 min välein

Interventioiden lkm

Operaattoria/lavetti

Muuttumistiheys

10.11.2016

Ilmavoimat

Tehtävän kesto
7
6
5
4
3
2
1
0

Osatehtävien lkm

Lavettien lkm

Autonomia-aste
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Strateginen lennokki vai minilennokkien parvi?

VASTAUS: Erilaisia mini- ja mikrokokoisten robottien parvia erilaisiin tehtäviin.
HAASTE: Parvien toiminnan koordinointi.
10.11.2016
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Etäohjattava vai autonominen parvi?

AUTONOMIA

VASTAUS: Parven on kyettävä toimimaan pääosin ilman ulkoista ohjausta.
Autonomisuuden astetta tulee voida joustavasti muuttaa tehtävän
suorituksen aikana.
HAASTE:
10.11.2016

Ohjelmointi, parametrointi ja simulointi vie aikaa ja resursseja.
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Onko lainsäädäntöä muutettava itsenäisesti
toimivien robottiparvien yleistyessä?

VASTAUS: Ihminen tekee aina lopullisen päätöksen iskusta kohteeseen,
jossa saattaa olla ihmisiä.
HAASTE:
10.11.2016

Mistä operaattori voi varmuudella tietää, milloin hänen on
puututtava pitkälti itsenäisesti toimivan parven toimintaan?
39

Kiitos!
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