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Simulatorernas betydelse ökar 


Blir simulering 

Simulatorer kommer att få allt större betydelse för Försvars
maktens verksamhet. Med olika typer av simulatorer sam
mankopplade i nätverk, kommer komplicerade övningar med 
flera deltagare att kunna genomföras i realtid, oavsett de 
övades geografiska placering. 

Verkliga miljöer kan simuleras med stor realism och det 
blir också möjligt att samverka mellan verkliga flygplan i luf
ten och simulatorer på marken. 

AV BJÖRN RYSTEDT 

E
nligt Försvarsmaktens nya inrikt

ning finns fyra huvuduppgifter: 

väpnat angrepp, territoriell integri

tet, internationella insatser och stöd till 

civila i samhället. Dessa nya uppgifter ger 

upphov till en hel del nya träningsbehov. 

Vid internationella insatser kommer 

svenska förband alt skickas utomlands till 

ett område de tidigare aldrig har varit i och 

agera i en hotmiljö som de tidigare aldrig 

har mölt och som dessutom är okänd innan 

uppdraget ges. 

Svenska trupper måste ges möjligheten 

att träna i en miljö som motsvarar det ope

rationsområde de ska sändas till tillsam

mans med de övriga förband som ska del

taga och mot ett hotscenario som motsva

rar aktuell hotbild. Internationellt kallas 

denna förmåga Mission Rehersal, d v s all 

uppdraget kan utföras i simulerad miljö 

innan det genomförs i verkligheten. 

De övriga uppgifterna kommer att lösas 

inom det så kallade nätverksbaserade för

svaret - NBF. Sensorer kopplas ihop och 

ger data om omvärlden till lednings

system, där ledningsorganisationen tar 

beslut om vilka vapenbärare som ska sät

tas in mot olika typer av mål. 

Detta är dels ett ledningsproblem att 

kunna hantera denna informationsmängd 

samtidigt som att kunna använda vapen

systemen på ell optimalt sätt. Det är även 

ett problem på den enskilde soldatens nivå 

eftersom tillgången till en stor mängd 

information ger möjlighet för en fänrik att 

falla sekundsnabba beslut som tidigare låg 

på generalsnivå eftersom han var den ende 

som hade överblick på hela slagfältet. 

Svenska trupper måste ges möjlighet all 

träna tillsammans, men dessutom måste 

ledningsorganisationen ges möjlighet all 

leda dessa trupper. 

Dessa uppgifter ska dessutom lösas 

med helt ny materiel. Ibland t o m materiel 

som enbart är inköpt i studiesyf"te för all 

det ska vara lättare att hänga med i den 

tekniska utvecklingen, vilket medför att 

det är svårt att få tillgång tillutrllstning all 

öva med. 

Frågeställningar som uppstår är: Hur 

ska vi i framtiden utbilda vår personal? 

Vad kan tränas i verkligheten och vad 

måste tränas i simulerad miljö? 

Flygvapnets simulatorer 

Flygvapnet har länge varit den del av 

Försvarsmakten som använt mest simula

torer, i första hand för att utbilda piloter. 

Dessa simulatorer har framför allt använts 

för att utbilda på niväema systcmlllll1dha

vunde inklusive nöd träning samt stridstl'k

nik inklusive vapen - och sensorhantering. 

Nya tekniker medger att andra funktio

ner än piloter tränas: 

• Genom att koppla simulatorer mot led

ningsfunktioner kan även personal pil en 

högre nivå tränas samt att dessa simulato

rer kan användas på samma säll som den 

skarpa utrustningen i det nätverksbaserade 
försvaret. 

• Genom att koppla ihop simulatorer i en 

gemensam taktisk omgivning kan flera 

elever tränas samtidigt och även tränings-
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äin verkligheten? 


nivå taktik nås. Detta övas redan idag pii 

FLSC i Bromma samt i JAS 39-simulato

rerna vid F 7. 

En simulator är oftast den enda möjlig

heten till träning av moment som är far

liga. dyra eller belagda med sådana sekre

tesskrav att de inte kan utföras i fredstid då 

de skulle avslöja prestanda eller taktik . För 

att citera Dr Ed Cook vid US Federal 

Aviation Administration: 

"1 ett riktigt flygplan kan du endast 

simulera träningen, i en simulator kan du 

göra det på riktigt" . 

D v s i luften används oftast simulerade 
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Den mest avancerade simulatorn till JAS 39 finns i Gripen-centrum vid F 7 i Såtenäs. 

vapen som handgreppsmässigt skiljer sig 

en del från de riktiga. Ett mål som träffas 

finns fortfarande kvar och kan påverka 

övningsscenarioI. l en simulator används 

skarpa vapen och motståndaren blir ska

dad eller utslagen aven träff. 

FTK samordnar 

FTK har av Högkvarteret fått uppdrag att 

samordna flygvapnets simulatorer samt att 

leda verksamheten på DFS - Dynamisk 

Flyg Simulator i Linköping. Uppdraget 

leds vid FTK av överstdöjtnant Christer 

Olsson. Samordningsarbetet ska leda till 

dels generella mäl, de ls till kostnad s

minskningar pft tekniknivå genom att 

framtagen teknik kan återanvändas i flera 

anläggningar. 

Ett antal generella mål sättningar ska 

lösas : 

• Må/bi/d för simulatoranvändning kopp

lat mot de stora målbilderna i nätverksba

serat försvar och internationella insatser. 

Hur ska s imulatorer användas för att träna 

personal mot dessa uppgifte(1 

• Ledningsstru!aur. Hur ska träningen ,. .... 
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~ ~ ~ 	samordnas? Vilka anliiggningar ska göra 
vad? 

• 1/1I'I!/Ilering av nuvarande simu latoran
vändning och frallltid8 behov. Della rör alt 
V I ska veta exakt v~ld vi har och hur det 
anviinos för att i framtiden kunna återan
vända teknik och Hi en totalanvändning 
som är bättre iin idag , dfl vaIje system 
används för sig sjlilv. 

• AI1\'älli/arsmjJjJ mr alt sprida kunskap. 
Möten där anv~indarna kan sprida sina 
erfarenheter. Resultatet frnn dessa möten 
kommer alt spridas i fonn av mötesproto
koll , nyhetsb iao och via e-post. 

Tekni.,k samordning diir respek tive 
system nHlste anpassas för all kunna 
8nviindas i en gemensam träningsmiljö: 
• Distri/){/crad si/7//I/ning. Hur ska simu
latorerna kUllJla kopplas ihop') Finns der 
ett behov, eller löses denna typ av triining 
bäs t i luften? En gemensam infrastruktur 
baserat pil FM [P-niit? 

• T(fktisk onll'iir/d. Om taktik ska kunna 
trUnas måste modeller av motståndarens 
utrustning s8m t eg na vapen och sensorer 
byggas. Dessa modeller lll!lste sedan 
anviindas i samtliga anHiggningar om det 
ska kunna vara möjligt all verifiera all den 
hotbi Id som systemels designats mr iiven 

il
I 

är den som det tränas mot. Eli stort pro· 
blem i detta område iiI' sek retesskraven. 
Dock måste utbildningsbe hovet vägas mot 
önskad sek retessnivå. 

• Visuella system. Ett visuel lt system kos· 
tar mycket vid inköp. Doek är inköpskost· 
naden oftast bara en bråkdel av vad det 
kostar att underhfll la samt att ta fram data
baser för t ex nya stridsområoen vid en 
internationell insats. Genom att så många 
simulatorer som möjl igt kan hantera ett 
gemensamt databas form81 kan v isue II a 
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STOCKHOLM 

databaser ~'\te ranv ändas. Framstegen på sig vid behov. Jämför motsvarande spe Ida

TV-spelsmarknaden har lett till att cn van· tabaser på Internet oUr tusentals deltagare 

li g helllmaoator har kapacitet som de hela tiden kopplar upp sig och deltar en 

dyraste militiira systemen för bara fem år stund i en kontinuerli gt gående övni ng. 

sedan. 
• KOI1lIl/I/I1ikaliollsproloko//. De o li ka 

Samordning av visuellu oatabaser och tak simulatore rna måste ha ell gemen 'amt 

tisk omvärld är ett måste om di stribuerad protokoll e ller språk för att kunna kom

simu lering ska kunna genomföras så att municera sinseme llan . Della inneb~ir att 

alla deltagande simu latorer har samma sk icka information om ol ika typer av hUn · 
uppfattning om hur ()mv~irlden scr ut. delser som t ex avfyrning av vapen e ller 

position p;'t egen farkost. Det finns rednn 
idag standardiserade protokoll som DIS 

En vision om framtida simulering och HLA. 
För att lösa det kommande träningsbeho
vet finns endast en möjlighet och det ~ir ull • Syi1ll!li.lk oll/gimil/g. De oli ka simulato
till .' tor de l använda sig av simuleringsba  rernn mflste ha samma uppfallnillg om hur 
serad träning. All koppla ihop simulatorer omvärlden ser ut. Vi suell databas för 
mot simulatorer, simulatorer mot riktiga övn ingsom råden . modell er för radars imu· 

enheter samt simu latorer mot led nings lering. takti skt beteende på motstånoarc 

systemen. För att klara oetta måste dock och simule rade egna objekt m m. 

ett antal praktiska problem lösas: 

• Infrastruktur. Det måste finnas ett nät· För all ta ell praktiskt exempe l. När vi idag 
verk mellan samtliga simul atorer där tränar e lever i indirekt samverkan med 
övn ingar kan bedrivas kontinuerl ·igt. JAS 39 eller JA 37, d~ir pi loterna kommu· 
Antingen som separata övningsscenarier nicerar med varandra via flygplanens data· 
eller som ett kontinuerligt gående scenario länkar, kan det w upp till ålla flygplan med 
där deltagande simulatorer kan koppla in pi loter och två strids ledare för att triina en 
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I framliden kommer det bli allt vanligare att öva i simulatorer. 
Illustrationen visar en Ide om hur flyg- och ledningssimulatorer av 
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FRÖSÖN 

LULEÅ 

Ordförklaring: 
Distribuerad simulering. En simuler

ing där de deltagande enheterna är 
spridda geografiskt och kom munice

rar via nätverk. 

Syntetisk omvärld. Den omvärld som 

simulatorerna arbetar i. Består av 

fysikaliska objekt som mark, mot

ståndare, egna fordon och väder. 
Dessutom egenskaper som IR-signa

turer och radarreflektion för att sti

mulera simulerade modeller av radar 

och 'NVG samt signaler som radar och 

radio . 

DIS. Distribuerad Ilnteraktiv Simu

lering. Protokoll för att kommunicera 

mellan två simulatorer. 

HLA. High Level Architecture. Ersätta

re till DIS. Standardiserat sätt att 

skapa nya protokoll för att använ

darna ska kunna definiera de signaler 
som behövs skickas mellan simulato

rer i en övning. 

elev i ett av flygplanen. Genom att koppla 
ihop simulatorer med en strids led

ningscentral skulle detta kunna lösas på 

följande sätt: 

• En elev i ett flygplan. 

• Tre instruktörer i varsin simulator. 

• En stridsledare som leder eleven i luften 
samt instruktörerna i simulatorerna. 

• Fyra simulerade motst(Uldare och en 
simulerad stridsledare som leder dessa. 

Vinsten ligger i, minskad kostnad efter

som färre flygplan används. Instruktörer 
på andra flottiljer kan vid behov användas 

i simulatorerna. Större chans att passet kan 

genomföras fullt ut eftersom inga flygplan 

kan gå sönder. Mer flexibelt uppträdande 

på målet eftersom det inte behöver restrik

tioner som övningsområdets begränsning 
samt att flyga ut till ett ulgångsliige. Detta 

ger att fler kontakter kan tränas under ett 

pass och ger eleven stölTe övningsutbyte. 

Det skulle kräva en anpassning i flyg
planen för att sensorer som länkar, radar 

och radarvarnare ska kunna kommuni cera 

FlygvapenNytt • 3 • 2002 

med de si mulerade enheterna. Dessutom 

behöver Stri-länken anpassas för att skicka 

nya data upp till flygplanet. 

Det är dessutom en tlygsäkerhetsfråga 

eftersom det kan vara svårt att skilja mel

lan vilka objekt som är simul erad och 
vilka som är verkliga. En situation d~ir en 

elev i ett verkligt flygplan försöker und

vika en kollision med ett simulerat objek t 

är oacceptabel. 
Trots detta överväger nog effekterna av 

denna typ av träning de sVllrighetcr och 

risker det skulle innebära. Med en fram

tida hj~i1mdisplay kan t o m de simulerade 

objekten presenteras visuellt i hjälmen för 
eleven. 

När verkligheten är bäst 

Även om simulatorer kan användas till 

avancerade övn ingnr kan de aldrig hell 

ersätta verklig rJygning. Exempel på pro

blemområden iir bland annat: 
• Niirluftstrid. Av saknaden av g-krafter 

som begränsar pilotens agerande gör att 

felaktiga beteenden kan triinas in. Bland 

annat är det i verkligheten svårt att vrida 

pil huvudet under höga belastningar. Om 

eleven i en simulator lär sig att hämta 

information från en del av kabinen som 

man normalt sett inte använder i luften ger 

det negati v träning. 

• Lågflygnillg. Upp lösningen på de vi su
el la systemen klarar idag inte av lågflyg

ning på ell rea listiskt sätt. 

• LulitGnknillg. De flesta simu latorer av 

högpres tand arlygp lan som JAS 39 har 
inget rörelse syste1l1 p g a svårigheten att få 
rörelserna all överensstämma med den 

bild som visas. Det ger all det är svårt alt 

simulera krafter i horisontalplanet och ele
ven märker inte all han åker fram och till 

baka fön'~in det syns visuellt. Dock kan 

procedurerna fram till sjiilva lufttank

ningen med fördel tränas i simulator. 

• For/l/atiol/sflygning. All typ av presen

tation av föremål som befinner sig inom 
cirka tio meters avstånd kräver nftgon typ 

av tredimensione ll visning (3D). Det bör

jar komma produkter som klarar det, men 
de iir för närvarande mycket dyra. • 

ARTIKE LFÖ RFATTAR EN ÄR FLYG IN GENJÖR 

VID F 7 I SAT ENAS. 
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