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En datorstyrd utbildningssimulator för 
utbildning av stridslednings- och luft
bevakningspersonal beställdes i novem
ber 1969 på uppdrag av Chefen för 
flygvapne t av Försvarets Materielverk 
hos dåvarande Standard Radio & Te
lefon AB. D etta företag ombildades 
1970/71 till STANSAAB Elektronik 
AB, som då övertog ansvaret för ti ll
verkningen. av simulatorer. Bland un
derleveran_törerna kan nämnas D ecca, 
som bidrog med en radiosimulator. AB 
Teleplan h ar medverka t i den system
mässiga u t formningen och i proj ekte
ringen. 

Fortifika tionsförvaltningen lät upp
fö ra en byggnad som speciellt utformats 
för a tt ge god utbildningsmiljö för både 
enskilda operatörsplatser och gemen
samma lektionssalar (bild 1) . Berörd 
personal fi ck i hög grad lägga synpunk
ter på huset genom företagsnämndernas 
medverkan. 

D et blev en imponerande anläggning. 
Gott om utrymme, väl valda färger, 
treglasfönster med värm eisolerande 
kopparskikt. Huskropparna har lagts 
terrassformigt i bullerskydd bakom en 
bergknalle - flygverksamheten får inte 
störa utbildningen. 

Anläggningen togs i bruk 1974-07-01, 
då Flygvapnets stridsleclnings- och luft
bevakningsskola ( STRILS) vid F2 i 
H ägernäs flyttades över till FIS, Flyg
vapn ets Södertörnsskolor i Tullinge. 
Anläggningen på F2 hade b livit föråld
rad och drog för stora underhållskost
nader. D et lönade sig inte att fl ytta 
den till F l 8 från F2. 

Utbildningens omfattning 

Stridsledningsutbildningssimulatorn, som 
fick arbetsnamnet T AST ( Trainer -
Anläggning - Stril ) , är en simula tor
anläggning vars kärna best år av en da
tor, kompl etterad med telefon- och ra-

dioutrustning. Med datorn kan man 
simulera ett stort anta l flygplan som 
antingen förflyttar sig i förutbestämda 
banor eller som kan dirigeras indivi
duellt från operatörsplatser. Flygplan.
målen presenteras på ett antal bild
skärmar - PPI. Presentationen sker 
på sådant sätt att den efterliknar radar
informationen i stridsledningssystem et. 
På så sätt kan en effektiv grundutbild
ning ske av radarobserva törer, av mål
följningsoperatörer och av radarjakt
stridsledare utan att man behöver ha 
ett stort antal flygplan i luften. 

D en taktiska målsättningen för TAST 
anger att simulatorn skall användas för 
grundläggande utbildning av personal. 
Dessutom skall krigsplacerad personal 
i vissa befattningar kunn a utnyttja an
läggningen för taktiska luftförsvarsspel. 
Av kostnadsskäl uteslöts vissa funktio
ner, tex möjligh et till datastridsled
ning samt utrustning för hel- och halv
automatisk målföljning. Denna utbild
ning sker på respektive strilförband. Ca 
500 elever per år grundutbildas i simu
latorn. 

Vid utbildning till radarjaktstridsle
dare skall eleven i ett grundläggande 
skede lära sig att efter egen bedömning 
leda jaktflygplanet till kontakt med 
olika typer a~ fientliga förband. 

För radarobservatörerna består upp
giften i att lä ra sig upptäcka ett fl yg
planseko samt bedöma dess kurs, fart 
och höjd. Talrapportering sker sedan 
till en simulerad luftförsvarscentral. 

Simulatorns uppbyggnad 

Simulatoranläggningens kärna, databe
handlingsutrustningen, är uppbyggd 
kring två datorer, STANSAAB Censor 
908 och Censor 932. D en först 
nämnda är speciellt konstruerad för 
administration av stora informations
rnängder för presentation på radarindi-
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Bild 2 Stridsledningsutbildningssimulator 

Luftbevakningsdelen (t vänster ) har två luftbevakningsinstruktörspositioner, 
20 positioner för radarobservatörer och 10 för höjdradarobservatörer 
Stridsledningsdelen ( t höger ) är uppdelad i två skoldelar med tillsammans 
18 positioner för radarjaktledare och 18 för ekostyrare samt fyra instruk
törsposi tio ner 
Centralutrustningen består av två datorer med kringutrustning 
samt en position för simulatoroperatör 

katorer och bildskärmar. Censor 932 är 
avsedd för beräkningsarbeten i reell tid. 
Databehandlingsutrustningens minnes
kapacitet är ca 68 000 ord primärmin
ne av kärnminnetyp ( 1 ord = 32 bitar 
eller binära siffror ) , varav ca 4 000 ord 
används i radarsimulatorn. Dessutom 
finns ett sekundärminne av massminne
typ (skivminne), vars kapacitet är 
500 000 ord. 

Utrustningens primära uppgift är att 
så verklighetstroget som möjligt efter
likna och presentera den miljö som 
med avseende på radarbildspresentation 
upplevs av personalen på verkliga luft
bevaknings- och stridsledningscentraler, 
samt att ge lärare data som hjälpmedel 
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för. att utvärdera elevernas arbetspres
tat1,6ner. 

Programsystemet består av 11 del
system som tillsammans realiserar si
muleringen samt de taktiska funktio
nerna. Samarbetet mellan de olika del
systemen styrs av ett operativsystem. 

Vidare finns en speciellt konstruerad 
radarsimulator. D en kan med ledning 
av beräknade ekodata från datorerna 
efterlikna de eko- och brussignaler som 
erhålls från valfria typer av spanings
och höjdradarstationer. För distribution 
av i radarsimulatorn genererade eko
signaler till indikatorerna finns ett sig
nalbehandlings- och distributionssystem 
som medger komplettering med fasta 



Bild 3 Positioner för simulatoroperatör ( t v) och tekni5'k övervakare ( t h) 

ekoområden och väderekosignaler. 
D essutom kan elektronisk kartbild pre
senteras. 

I simula toranläggningen kan samti
digt simuleras tre planradarstationer 
och elva höjdradarsta tioner. Allii simu
lerande flygplanpositioner mäts in en 
gång per antennvarv. Beräkning av eko
data sker m ed hänsyn tagen till sta tio
nens prestanda och •flygplanets radar
målyta och rymdavstånd. Om flygpla
net är inom radartäckning överförs eko
data t till radarsimulatorn som simule
rar "ekoträffbild" . I anläggningen kan 
samtidigt 136 flygplanekon represente
rande flygplanrörelser för sju olika 
flygplantyper presenteras. Flygplanens 
rörelser planeras i förväg och lagras i 
skivminnet för att hämtas upp av data
behandlingsutrustningen under en öv
ning. I skivminnet finns plats för 50 000 
flygplanrörelser och 500 förb eredda öv
ningar. 

Hur bedrivs utbildningen? 

U tbildningen bedrivs i två skolavdel
ningar, en stridsledningsdel och en luft-

bevakningsdel (jfr bild 2) . Stridsled
ningsdelen är uppdelad i två separata 
delar. V erksamheten inom de tre skol
delarna bedrivs oberoende av varandra . 

I luftbevakningsdelen kan 20 radar
observatörer, 10 höjdradarobservatörer 
och 10 kartritare samtidigt utbildas. 
Vid övningens start anges på en simu
latoropera törsposition (bild 3 ) vilka 
flygplanrörelser som skall utnyttjas. Da
ta om flygplanrörelserna presenteras på 
bildskärm ar vid två lärarpositioner. På 
dessa presenteras också vissa elevaktivi
teter. 

I stridsledningsdelen finns 18 elevpo
sitioner och 18 ekostyrarpositioner. D e 
övningar som används är uppbyggda 
enligt två m etoder. D essa kallas se
kvensspel och allokeringsspel. I se
kvensspel är åtta utgångslägen för jakt 
resp m ål förprogrammerade fö r varje 
elevposition . D enna metod m edför att 
alla elever får exakt samma svårighets
grad i kontaktövningarna. Allokerings
spel (tillämpade övningar) innebär öv
ningar där jakt sätts in från en bas 
mot anflygande mål. J akten kan vara 
baserad på 10 olika baser och startas 
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mot lämpliga mål. Ekostyrarpositionen 
utnyttj as för att verklighetstroget styra 
jakten efter radarjaktledarens anvis
ningar. Från varje ekostyrarposition kan 
två jaktenheter styras. Positionerna har 
skrivtangentur och bildskärm. Från 
skrivtangenturen styrs ekona genom att 
svängar, höjd- och fartändringar beord
ras. På bildskärmen visas flygplanens 
aktuella värden. D essutom presenteras 
en "siktesradarbild" som är en kom
bination av verklig siktesradar och op
tisk spaning, för att styraren skall kun
na ge verklighetstrogna informationer 
till radarjaktledaren. Varje radarjakt
ledarposit ion har en bildskärm place
rad till höger om PPI. På denna bild
skärm presenteras data om jakt- och 
målflygplan samt de kontaktdata som 
eleven skall lära sig att b edöma. Bild
skärmen är avsedd för den personliga 
instruktör som finns på plats i grund
utbildningen. En sammanställning av 
dessa bilder finns dessutom på huvud
lärarplatserna (två i varje skoldel). Vid 
allokeringsspel har huvudlärarna dess
utom möjlighet att välja en jakttablå
bild som visar aktuellt väder och flyg
planstatus på de tio baserna. 

Ett ledningsuppdrag kan när som 
helst "frysa s". Ekona stannar då på 

vald plats men fortsätter att presente
ras på PPI . Från frysläget kan ekona 
antingen startas igen och kontakten 
fortsätta efter diskussion, eller backas 
tillbaka i 1 till 5 minuter, varefter upp
spelning kan beordras. Härvid återupp
spelas såväl flygplanrörelserna som ele
vernas talkommunikation synkront. För 
detta ändamål finns 18 anpassade tal
bandspelare i telerummet. Denna " frys
ning" kan utföras obegränsat antal 
gånger. 

Sammanfattning 

Efter ett antal mindre modifieringar 
fyller simulatorn de krav som ställt~. 

på den. D en relativt stora ekonomiska 
investering (ca 30 Mkr, varav ca 10 
Mkr byggkostnader och ca 20 Mkr 
elektronikutrustning) som Chefen för 
flygvapnet gjort genom anskaffning av 
denna simulator, kommer att betala 
sig med tanke på den i dagens läge dyr
bara flygtiden. Dessutom kommer det 
knappa antalet flygplan i framtiden in
te att räcka till för att träna stridsled
ningspersonalen så att den kan upp
rätthålla erforderlig standard . R esulta
tet hittills visar att simulatorn utnyttjas 
mer och mer av förbanden för träning. 
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