
Chefen för Flygvapnet har givit FM V (För
svarets Materielverk) i uppdrag att utveckla 
ett nytt radiosystem (RAS 90) för StriC, Gri
pen och jaktviggen. Från och med 1995 
sker leveranser av radiomateriel till FMV 
o~h Flygvapnet 
ning. 

Färdiga system levereras till Flyg
vapnet under perioden 1997
2005. Arbetet med att introducera 

RAS 90 i Flygvapnet kommer att en
gagera såväl nuvarande flygstab som 
kommande flygvapenledning i Hög
kvarteret på stor bredd. 

För att säkerställa chefens för Flyg
vapnet ledning av projektet har en 
projektansvarig utsetts vid flygstaben. 
Det är major Kjell Frånberg som från 
och med den 1 juli i år sammahåller 
och samordnar allt arbete med RAS 
90 inom Flygvapnet. 

•• Genom att i nföra nya operativa 
och taktiska ledningssystem inom Flyg
vapnet liksom nya komponenter i våra 
flygstridskrafter (bl a nya stridsled
ningscentraler/StriC, flygande radarsta
tioner (FSR-890), nya signalspanings
flygplan (TP 102B) samt den fortlö
pande anpassn i ngen av Jaktviggen ti II 
det nya stril- och bassystemet och in
troduktionen av Gripen) ställs krav på 
ökat antal tjänster, större informations
volymer och sekretesskydd. Dessa krav 
kan inte uppfyllas med nuvarande 
radiosystem för stridsledning (striradio). 

Telekrigföring anses spela en allt 
större roll i en tänkt angripares plane
ring och genomförande av anfallsope
rationer. Därför måste hänsyn tas till 
utvecklingen av televapen liksom tak
tikutveckling vid störinsats. Tillräcklig 

inledningsvis för utprov


motståndskraft mot det 
ökande hotet kan inte 
åstadkommas i det 
nuvarande radiosy
stemet. 

Mot bakgrund av 
den under 2000
talets första decenni
er förväntade telehot
miljön planeras de ak
tuella informationstjän
sterna realiseras i ett enhet
ligt radiosystem. Ett system där 
vald systemlösning uppfyller krav på 
både tekn isk utveckl ingspotential och 
god beredskap för förändringar i tele
hotet utan utbyte av hela systemets 
hårdvarudel. 

Chefens för Flygvapnet allmänna 
krav på det nya striradiosystemet (RAS 
90) framgår av systemmålsättning för 
Flygvapnets sambandstjänst, som be
räknas bli färdig före den 1 juli i år. 

Konstruktionsprinciper 

RAS 90:s slutlösning bygger på mo
dern, digital radio med trafikskydd och 
textskydd för avveckling av flera sam
tidiga trafikala tjänster. Trafikskyddet er
hålls med bandspridningsteknik kom
pletterad med felrättande koder. För 

a 

att få tillräcklig band

spridning kommer ett 
nytt, större frekvens
område än dagens 
att nyttjas. 

Flera trafikala tjän
ster överförs samti
digt med hjälp av 

tidsdelning av den in
ställda "bandspridnings

kanalen", s k TOM eller 
på svenska tidsmultiplex . 

Trafikskyddet kan varieras ge
nom att, på bekostnad av andra tjän
ster, tilldela en prioriterad tjänst två 
eller flera tidsluckor. Sändaruteffekten, 
som i dagens system utgör huvudkom
ponenten i trafikskyddet, får i RAS 90 
en väsentligt mindre betydelse. Det 
nya trafikskyddet har den fördelen, att 
det existerar i alla trafikriktningar såle
des även från flygplan till mark och 
mellan flygplan. 

RAS 90 utformas så, att samband 
kan etableras under ett uppdrags alla 
faser och att sambandsfunktionerna 
inte förändras till kvalitet eller till 
gängl ighet u nder dessa faser. Systemet 
omfattar därför - utöver radiosambandet 
- även samband i Försvarets telenät 
mellan ledningscentraler och markra
diostationer, start och uppdragslänk 
(SU-Iänk) för markbundet samband 
med flygplan på bas och bärbart 
minne för överföring av data mellan 
planeringsdator och flygplan. Funk
tionsmässigt skall RAS 90 också över
föra uppkallning från piloten till ope
ratör i kommandocentralen via basens 
telefonslinga . 

För direkt samverkan mellan flyg
str'idskrafterna och prioriterade arme
och marinen heter krävs att RAS 90 
i nförs även vid dessa enheter. 

Genomförande 

Grundsystemet RAS 90 kommer att rea
liseras under andra hälften av 1990

Exempel med vilka framtidens (RAS 90:s) 
radiosambandsnät kan kommunicera. 
Det krypterade sambandet sker såväl 
markledes som luft- och ytledes, enligt 
färgmarkeringslinjerna. 
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,aen •os m 
talet, dvs innan den slutliga lösningen 
förel igger. U nder ett övergångsskede 
ingår i systemet ett antal markradiosta
tioner och flygradiostationer i JAS 39 
Gripen och JA 37 jaktviggen ur nuva
rande stiradiosystem Talradio 80. De 
är dock modifierade för digital trafik, 
för att medge RAS 90-trafik fram till 
dess slutlösningen är genomförd. Detta 
sker efter år 2000 en I igt nuvarande 
planer. 

Problemområden 

I taktisk-teknisk-ekonomisk målsätt
ning för RAS 90 framhålls att införan
det av RAS 90 skall ske på sådant sätt, 
att minsta möjliga hinder för samband 
mellan JA 37 och JAS 39 samt mellan 
JAS 39 del serie 1 och 2 uppstår under 
införandeperioden. Detta innebär att 
största möjliga handltngsfrihet att upp
träda med blandförband skall upprätt
hållas. 

I ett stort projekt som RAS 90, som 

Medio januari in
vigdes Europas kraft
fullaste mobila, hög
effekttalstrande mik-

o • 
rovagsprovnlngsan
läggning. Anlägg
ningen ägs av För
svarets Materielverk 
(FMV), men den har 
utvecklats av Saab 
Military Aircraft. 

Anläggningen har konstruerats 
och byggts enligt de krav som 
gäller för provning av moderna 
flygplan och flygplanssystem 
mot High Intensity Radiated 
Fields (HIRF). Anläggningen är 
också viktig för studier av High 
Power Microwave (H PM), dvs 
mikrovågor med hög effekt. 
Anläggningen finns på Saab 
Military Aircraft i Linköping, 
där den kommer att användas 
för provning bl a av JAS 39 
Gripen . Anläggningen består 
av fem större enheter: 

MGS (Microwave Generating 

Mikrovågsprov me,d'Gripen 


Mikrovågsprovanläggningen med prov-Gripen i centrum. 
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System), som är Själva mikro
vågskälIan bestående av fem 
högeffektsm ikrovågsrör, tre 
klystroner och två magnetro
ner. Mikrovågseffekten strålas 
ut i luften via fem hornanten
ner anpassade till våglängden. 

sträcker sig över en lång tidsperiod 
och drar stora kostnader, torde det 
vara ofrånkomligt att svaghetsperioder 
kommer att uppstå. Många osäker
hetsfaktorer fi n ns. T ex : Förä nd ri ngar 
och förskjutningar i medelstilldelning
en, leveransförseningar, förändringar 
av införandetider för andra berörda 
projekt inom ledning, stri .1 och bas, 
förändringar och förskjutningar för 
anläggningsåtgärder och modifierings
arbeten m m. 

För att i möj rigaste mån förhindra 
eller begränsa svaghetsperioderna är 
det av största vikt att alla berörda i 
övrigt underlättar införandearbetet ge
nom att ställa anläggningar, flygplan 
och personal till förfogande på angiv
na tider. En viktig sak är att taktisk och 
teknisk personal, som skall arbeta 
med systemet, i tid erhåller utbildning 
vid systemkurserna. 

Tillfälliga nät 

Före och under övergångstiden har 

PGS (power Generating Sys
tem), är kraftförsörjningsenhe
ten till hela anläggningen och 
drivs med en dieselmotor på 
381 kW. Den elektriska gene
ratorn är överdimensionerad 
till 630 kVA. 

upprättats och kommer att upprättas 
tillfälliga nät avsedda bl a för utprov
ning och utbildning av Gripensyste
met. 

Projekt RAS 90 

Inom FMV finns sedan lång tid tillba
ka en fastställd projektorganisation för 
RAS 90. Nuvarande projektledare är 
överingenjör Leif Brinkhagen. 

RAS 90 befinner sig för närvarande i 
början av realiseringsskedet med bil a 
beställning av ingående delsystem. 
Efterhand som projektet fortskrider 
och övergår i fastare former, ökar 
behovet av att informera. Chefen för 
Flygvapnet har för avsikt att, i samråd 
med Försvarets Materielverk, efter
hand delge information vid samman
komster och kurser. Informationsupp
föl j n i ng av RAS 90:s forsatta utveck
ling m m kommer även att ges i Flyg
vapen Nytt. • 

RCV (Remote Controi Van) är 
en väl avskärmad manövre
ringsenhet - en flyttbar barack 
- varifrån hela anläggningen 
kontrolleras och sköts av per
sonalen. 

MRE (Microwave Reflector) är 
en stor, 8 x 20 m, aluminium
spegel som reflekterar störande 
strålning som har passerat prov
objekt (t ex flygplanet) upp i 
skyn. 

HlS (Hydraulic lifting Sys
tem) består av fyra hydrauI
domkrafter som är monterade i 
var sitt hörn på mikrovågsge
neratorn (containern). Den 
som används till att lyfta con
tainern av och på transporttrai
lern . 

Hela systemet är självförsör
jande, flyttbart och konstruerat 
för såväl användning utomhus 
i stränga väderförhållanden 
som för användning inomhus. 
Utomhus kommer prov på 
större objekt, t ex flygplan, a" 
ske. Inomhus görs prov på 
mindre föremål, t ex elektro
nisk utrustning och vapen . • 
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