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Flygplan och flygburna vapen utvecklas mot 
allt högre slagkraft och precision. En förut
sättning för att kunna utnyttja vapnens preci
sion är emellertid att man har aktuell och 
detaljerad information om fiendens disposi
tione" utrustninp m m. Dessutom förs det 
moderna kri8et I ett mycket högt tempo, vil
ket gör att ,nformation om fienden mycket 
snabbt passerar sitt 
"Bäst före-datum". 

Det har därför 
blivit allt viktigare 
att kunna föra p
informations
kriget, något som 
har belysts på ett 
mycket övertygande sätt i ett flertal konflik
ter på senare tid. Tydligast kanske detta 
demonstrerades i det s k Gulfkri!;et. Fram
gångarna för de allierade byggde I hög grad 
på att man dels hade information om fien
den, dels förhindrade fienden att erhålla 
motsvarande information. 

Flygva pnet genomför i dag ett fler För att minska tidså tgången måste 
tal satsningar fö r att öka förmåga n ma n kontinuerli gt ha en aktuell situa
att gå segrande ur i nformationskr i ti onsuppfattning. Detta fö rutsä tter att 

get. Informationssystemet PLAlUTA (= man skabbt kan inhämta, sammanstäl
Pl anering & Analys/Utbildning Takti sk la och presentera i nformation, som 
Analys) är en del av flygsystemen. Det erhålli ts frå n många olika typer av 
utgör gränsytan mellan IS FV (= Infor sensorer (rada r, signa I spa ningssystem 
mationssystem flygvapnet) och samtli m m). Dessa sensorer finns dess utom i 
ga sys temflygp Ian . För att d riva den stort antal. 
fo rtsatta utvecklingen av PLAlUTA har Verkan, framför allt med precisions
man vid fl ygva penledn ingen bi ldat vapen mot markmål, fö ru tsä tter att 
proj ekt PLNUTA. man kan defini era vilka delmål som 

Den taktiska loopen. - Den effekt vi ska slås ut, fö r att man ska uppnå av
kan få ut ur våra fl ygs tridskrafter är sedd effekt mot huvudmålet. Delmål 
beroende av tre huvudfaktorer: måste dessutom kunna posi t ionsbe

stä mmas med hög noggrannhet. Den
~ Den tid som åtgå r från indikation på na informati on måste vara t i Il gängl ig 

ett visst mål fram till beslut om både i ledningsorgani sa ti onen och hos 
insats och genomförande av insat genomförande fl ygförband . 
sen. För att kunna optimera det egna 

~ Vilken verkan vi kan uppnå vid in uppträdandet och reducera förlustri s
satsen. ken, erfordras möjl ighet att analysera 

~ Vilken förlustrisk våra flygstridskraf de f ientliga hotsystemens verkansmöj
ter löper vid insatsen. li gheter i den aktuella miljön. 

34 

Det info rmation sflöde som erfo rdras 
för att möjli ggöra detta benämndes 
Den taktiska loopen (Företagscyke l). 
Bild 1. 

Insats
och företagsplanering 


I fl ygkommandot fö lj er man med hjälp 
av datorer kontinuerligt upp och pre
sente rar aktuell a tänkbara mål, deras 
målvä rde, prioriterade mål samt läge 

Företagsorder överförs via datakommunikatio~ 
flygkommando (FK) till flygdivisionens PLAlU~ 
loten detaljplanerar flygföretaget och överfön 
till flygplanet via "datastav". Därefter gena 
flygföretaget. Insamlade data utvärderas eft 
nomförande t och rapport sänds tillbaka till FK. 
portering kan även ske via datalänk från flyCR, 
luften till FK via StriC. PLAlUTA ska kunna M 
stödja alla flygvapnets flygplan (ett urval visas 
den) . 
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Bild 1 
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på egna stridskrafter. Utgående från 
detta underlag pl anerar fl ygkomman
dot hur resurserna ska utnyttj as för att 
de långsiktiga målen ska uppnås. 
Detta resu Iterar i en insa tsplcm. 

Utgående från in sa tspl anen utfor
mas företagsorder för de enskilda fl yg
företagen. I företagsordern prec iseras 
vilka del mål i ett målområde som fl yg
förbandet ska bekämpa fö r att avsedd 
effekt ska uppnås. För en attackinsats 
mot t ex en fl ygbas kan man välja 
många olika typer av delmål; man kan 
slå mot drivmedelsförsö rjning, kraftan
läggn i ngar, bansys temet osv. Del må
lens läge måste anges med hög preci
sion för att möjliggöra insa ts med pre
cisionsvapen. 

I företagsordern anges också hur 
stor insats som skall göras, v ilka vapen 
och telemotmedel som ska utnyttjas m 
m. Företagsordern distribueras över 
nätverk ti II fl ygförbandet som ska 
genomföra uppgiften och ti II andra 
som behöver känna ti II företaget. 

Företagsplanering 


Flygförbandet tar emot företagsordern 
i sin planerings- och utvärderingsda
tor, PLA/UT A. Företagsordern distribu
eras direkt från dator till dator vi a nät
verk (t ex försva rets kommande IP
nätll nternet Protoko ll ). 
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Distribu tionen tar därför bara några 
sekunder, där tidigare timslånga sam
bandsfördröjningar kunde förekomma. 
Tiden från in sa tsbeslut till genomfö
rande av insa ts kan alltså minskas 
avsevärt. 

I PLAlUTA presenteras sa mma in
formati on om fiendens och egna för
bands pos itioner som i fl ygkomman
dot. Den snabba distributionen med
för att insa tsen kan planeras med mer 
aktuell information om fi enden än vad 
som tidi ga re var möj I igt. 

Flygförbandet utnyttjar PLAlUTA för 
detaljpl anering av alla typer av fl yg fö
retag (J-A-S/d v s jakt, attack, spa ning). 
För planeringen utnyttj as hotanalys, 
som grundar sig på tre hörnstenar: 

• En terrängdatabas som med hög 
prec ision beskriver den aktu ell a topo
grafin i målområdet. 
• Dynamiska simuleringar av fl ygba
nor. 
• Stat isk och dynamisk analys av möj
li gheterna för fi entli ga hotsystem (luft
värnsrobotar m m) att verka mot flyg
fö rbandet. 

Planeringen innefattar b l a beräk
ning av ri skområden, va l av flygbanor 
och anfa llsprofil er sa mt tidskoord ina
tion mellan de o lika fl ygplanen som 
ingå r i förbandet. Den syftar till att 
öka verkansmöjligheterna och sa mti
digt minska risken för förluster. 

Vi d flygföretag där fl era flygförband 

Bild 2 

ska genomföra sa mordnad insats, kan 
detta pl aneras genom att förbandens 
respektive PLAlUTA kan samverka vi a 
t ex I P-nätet. 

Foto: Peter Liander 

Exempel på precisionsvapen. 
JAS 39 Gripen häl' bl a beväpnad med delIl 
nya bombkapseln (SK) =den rödmJ/ade 
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Exempel på data som överförs från PLAlUTA till flygplan. Bild 4 

För flygförbandets detaljplanering 
av flygföretaget anvä nds i PLNUTA 
sa mma typ av hotana lysverktyg, som 
fl ygkommandot behöver för dimensio

neri ng av insats och val av vapen, 
telemotmedel m m. Därför kan flyg
förbandet, utgående från insatsp lanen, 
självständigt utforma företagsorder, 

om man skulle förlora kontakten 
flyg kom ma ndot. 

Förövar anfallet 

med 

Bild 3 

Då planeringen är klar, kan de piloter 
som ska genomföra flygföretaget för
öva genom att "torrflyga" hela den 
planerade flygningen i PLA/UTA. Man 
kan t ex i datorn, utgående från satel
litbild i terrängdatabasen, skapa ett 
"konstgjort perspektivfoto" som visar
hur piloten kommer att se målet i 
attackanfa Ilet. Tack vare att pi loterna 
på detta sätt kan göra sig hemmastad· 
da i målområdet, kan de minska den 
tid då de måste exponera sig och sina 
flygplan för fientligt luftvärn, och ändå 
med hög säkerhet hinna hitta och 
bekämpa sina mål. (Bild 2.) 

Vid såväl jakt·, attack· som spa
ningsföretag är det viktigt att piloten 
har aktuell i nformation om fiendens 
läge för att inte onödigtvis utsätta sig 
för bekämpningsrisk. Mest accentuerat 
är detta vid jaktföretag, eftersom pilo· 
ten sällan eller aldr-ig kan planera sin 
färdväg före start, utan måste fatta 
sådana beslut i luften . Därför behöver 
pi loten aktuell information presente
rad på sin taktiska indikator (TI ). 

Behovet av hotanalys för taktikval är 
kanske större för jaktföretag än för 
attack- och spaningsföretag, även om ~ 
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Exempel på registrerade data som överförs från flygplan till PLA/UTA. 

detta kanske inte är uppenbart vid förs
ta påseende. Under jaktföretag riske
rar man att möta och kanske tvingas 
duellera med fientliga jaktflygplan. 
Jaktpiloten kan i PLNUTA analysera 
hur olika utnyttjande av t ex höjd, fart, 
telemotmedel och manövrer påverkar 
utgången aven sådan duell. Det är 
också möjligt att i PLNUTA analysera 
och optimera taktiken vid samverkan 
mellan flera jaktflygplan, hur man bör 
utnyttja radar och telemotmedel, hur 
man bäst kan utnyttja möjligheten att 
övef"föra i nforrnation mellan jaktflyg
plan osv för att öka verkansmöjlighe
terna och minska förlustriskerna. 

Genom att utnyttja denna typ av 
analysverktyg, kan flygföraren öka si n 
förmåga att under jaktuppdrag identi
fiera potentiellt farl iga situationer och 
hantera dem genom att fatta snabba 
och bra beslut. 

Da taöverföring 
till flygplan 

Då företaget ska genomföras, överförs 
företagsdata från PLNUTA ti II flygpla
nen. Overföringen sker via en bärbar 
dator ("datastav") eller via länk (på 
marken via s k SU-länkJstart- och upp
dragslänk, i luften via det taktiska 
radiosystemet TARAS). Företagsdata 
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innefattar bl a navigeringsdata för flyg
plan och styrda vapen. (Bild 3.) 

Dessutom måste vissa systemdata 
inför varje företag överföras till olika 
flygplan- och vapensystem, för att ett 
modernt systemflygplan ska fungera. 
Sådana data är t ex terrängdata för 
navigeringsystemet TERNAV, krypte
ringsdata för fARAS, data för telemot
medel, störskyddsdata för flygplansra
dar, målsökardata m m. Även dessa 
data genereras i PLNUTA. Dessutom 
överförs information om egna och 
fientliga enheter, hotområden m m, 
som behöver kunna visas på flygpla
nets taktiska indikator för att underlät
ta pi lotens beslutsfattande i luften. (Se 
Bild 4.) 

För närvarande används olika data
stavar för olika flygplanstyper. Inrikt
n i ngen är dock att samtl iga system
flygplan i framtiden ska utnyttja sam
ma typ av datastav. 

Utvärdering och analys 

Under hela flygningen registreras flyg
banan, viktigare händelser (t ex radar
öppn i ngar, vapenavfyri ngar) samt i n
formation från olika sensorer (kame
mr, radar, radarvarningssystem f)l m). 
Efter landning överförs informationen 
via datastav och videoband till 
PLNUTA för utvärdering. (Bild S.) 

Bild 5 

Flygbana, händelsemarkeringar och 
sensorregistreringar kan återskapas i 
PLNUTA några sekunder efter anslut
ning av datastaven, eftersom denna 
utnyttjar s k massminne. Viss utrym
meskrävande information, t ex kame
ra- och radarbi Ider, lagras dock på 
videoband. Ätkomsttider för informa
tion på videoband är ofta oaccepta
belt långa. Med hjälp av händelsemar
keringar från datastaven kan man 
emellertid snabbt uppsöka det intres
santa avsnittet på videobandet, t ex för 
radaröppning, för att utvärdera den 
a ktuella rada rbi Iden. 

Högupplösande spaningsfoto lagras 
på fotografisk film, men digitaliseras 
efter landning i en särskild datorutrust
ning, där bildbehandling kan göras. 
Därefter överförs bilderna till 
PLNUTA, för utvärdering och eventu
ell distribution via t ex lP-nätet. Spa
ningsfoton kan rektifieras och klipps 
in i terrängdatabasens satell itbi Id. 
Dessutom kan lodbilder omvandlas 
till perspektivbilder och vice versa. 

Utvärderi ngen kan göras som strids
teknisk/taktisk analys. Denna syftar till 
att snabbt analysera resultatet av ge
nomförd insats (J-A-S) och till att få 
fram information om fienden. Exem
pel på väsentlig information om fien
den är radari nmätta positioner på far
tyg, position och identitet för fientliga 
luftvärnssystem och information från 
spaningsfoton. Fragmentarisk informa-
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tian från flera flygplan kan i PLAlUTA 
sammanställas till en komplett läges
bild. 

Utvärderingen kan också vara ut
bildningsinriktad. Den syftar då till att 
spela upp flygpasset, så att piloten kan 
repetera flygningen och analysera sitt 
eget handlande. Härvid strävar man 
efter att i PLAlUTA dynamiskt presen
tera audiovisuell information på exakt 
samma sätt som den presenterades i 
flygplanet under flygningen. (Bild 6.) 

Om något flygförband skulle förlora 
kontakten med flygkommandot, kan 
det självständigt i PLAlUTA skapa sin 
egen underrättelsebild. Denna uppda
teras då medelst data erhållna genom 
stridsteknisk/taktisk analys av egna 
flygningar. Detta ökar möjligheterna 
för förbanden att autonomt fortsätta 
striden vid förbindelseavbrott. 

Fortsatt utveckling 


plan i flygvapnet. I utvecklingsarbetet 
utnyttjas i stor utsträckning AjS 37 
som utvecklingsplattform och prov
bänk. (Bild 8, sid 35.) 

UTA är baserad på erfarenheter från 
UTB (UTbildningsBandspelare) och 
innehåller främst funktioner för utbild
ningsinriktad (flygplanlik) utvärdering. 
I UTA återskapas flygplanets samtliga 
presentationsytor som TI (taktisk indi
kator), MI (målindikator), Fl (flygindi
kator) och SI (siktlinjesindikator). Den 
innehåller dessutom flera avancerade 
funktioner, t ex för simulering av avfy
rade jaktrobotar, för återskapande av 
flygplanets rCldarinformation, för gene
rering av rapporter m m. VissCl av des
sa funktioner har tillämpningar både 
vid stridsteknisk/ tClktisk Clnalys och vid 
utbi Idn i ngsi nri ktad utvärderi ng. 

Inriktningen är att PLA och UTA 
skall utvecklas till en samfungerande 
enhet. Till att börja med ska detta ske 
genom samfunktion via LAN, senare 
eventuellt genom integrering i gemen
sam maskinvara. Samfunktionen ger 
viktiga fördelar, dels för att sluta den 
"taktiska loopen", dels för att rationa
lisera utvecklingen av program- och 
hårdvara. • 

Rapportering 


Resu Itatet av taktisk analys rapporteras 
via t ex lP-nätet till flygkommandot. 
Rapporterna kan innefatta allt från 
kortfattade positions- och identitets
angivelser ti II överföring av radarbil
der och foton. I flygkommandot sam
manställs information från samtliga 
flygförband till en aktuell underrättel
sebild. Denna används som underlag 
för planering av fortsatta instser och 
distribueras dessutom till flygförban
den. 

PLA bygger på arvet från FASA (Före
tagsAnalys Spaning/Attack), som ut
vecklades enbart för AjS 37 Viggen. 
Den har idag utvecklats så långt, att 
den understödjer både JAS 39 Gripen 
och AjS 37 Viggen. En pilot som lan
dar med en Gripen på t ex F 7 kan allt
så idag utnyttja PLA på någon av F 7:s 
AjS-divisioner för planering av nästa 
flygföretag och för laddning av Gri
pens datastav med företagsdata. PLA 
innehåller idag dels funktioner för hot
analys och planering, dels för strids
teknisk/taktisk analys. (Bild 7, sid 35.) 

Utvecklingen inriktas mot att PLA 
ska understödja samtliga systemflyg-

FL/lUTA medger att flera flygplan kan presenteras (i tredimensionellt maner) och utvärderas i 
ett gemensamt stridsförlopp. Bilden visar agerande i luftstrid. 

UTA 

scenarIO picture 
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