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Flygvapnets Jaktviggendivisioner har sedan 
årsskiftet 92/93 flugit med en ny program
varuedition kallad Edit 32. Med edition 
(Edil) avses sammantaget de förändringar 
och modifieringar som fortlöpande görs av 
JA 37-systemet. 

piloten kan genomföra anfallet helt 
själv. Funktionen används vid grund
utbildning men även i anfallsgeome
trier, som i fredstid av flygsäkerhets
skäl inte skulle vara lämpliga. 

Vapenfunktioner. Förbättrade 
algoritmer för beräkning av anfallsdata 
har tagits fram. Detta innebär att 
exaktheten i systemets vapenballistis
ka beräkningar har förbättrats. 

Presentation. - Några smärre modi
fieringar och förändringar har införts i 
presentationssystemet EP-12 (Elektro

Programedition 32 är ett led i den 
kontinuerliga moderniseringen av 
flygsystem JA 37 . En översiktlig 

beskrivning av framtagning av modi
fieringar och vidareutveckling av Jakt
viggen gavs i FlygvapenNytt nr 3/90. 
Där beskrevs hur utvecklingsarbetet 
med moderniseringar genom nya pro
grameditioner går till. 

Med "Edit 32" har återigen Flyg
vapnet, FMV, TU 37 och industrin 
visat vinsten av att i nära samarbete 
vidareutveckla ett flygsystem. Denna 
utveckling är en kostnadseffektiv för
bättring aven dyr investering. Grun
den för denna modernisering är de 
nya och förändrade krav som ställs på 
ett modernt flygsystem . Men denna ut
veckling vore omöjlig eller bli en 
mycket dyrbar åtgärd, om det inte fun 
nes en inneboende kapacitetshöjande 
möjlighet i själva flygplanet. Alltså 
möjligheten att genomföra ändringar i 
mjukvaran. 

Vidare att kompetens finns inom 
såväl Flygvapnet, FMV som industrin . 
I vår småskalighet jämfört med utländ
ska flygvapen är det en styrka att en 
relativt liten grupp människor i nära 
samarbete kan utveckla och anpassa 
flygsystemet mot nya krav och behov. 

Trots möjligheten att utveckla mjuk
varan krävs emellertid då och då 
ändringar/utbyte av hårdvaran. De 
nödvändiga ändringarna i hårdvaran 
som krävdes för "Edit 32", utfördes till 
stor del redan i "Edit 3D" (Modpaket 
C). De har först nu i kommit til ~ full 
användning. I exempelvis radarn (PS 
46/A) finns nu en stor potential för att 
utveckla nya och förbättrade radar
funktioner. 
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Kort översikt 

De största förändringarna i "Edit 32" 
finns inom området styrautomat och 
radar. 

Styrautomaten har i sina grundfunk
tioner förbättrats vid transonicpassage 
(u nderl j udsfa rt-övenl j udsfa rt). Tid igare 
fanns vissa oegentligheter vid transo
nicpassager, som kunde vara störande 
vid t ex siktning. Nu är dessa problem 
åtgärdade och siktning i detta fartom
råde har förbättrats. 

AFK/ Automatisk FartKontroll. 
AFK, som bl a används vid landning, 
har förbättrats på önskemål från pilo
terna för att bli mer "förarlik". Funk
tionen har ändrats så att gasspaksbe
handlingen är lugnare vid landning. 
Vid beräkning av landningsfart tar sys
temet i n betyd I igt Her parametrar för 
att säkerställa rätt landningsfart. Exem
pel på parameter är flygplanets vikt. 

Radarfunktioner. - I radarns SBE 
(signalbehandlingsenhet) har i perio
den mellan "Edit 3D" och 32 installe
rats en ny hårdvara kallad MSP (Mål
SignaiProcessor) . I "Edit 32" har MSP:s 
programvara utvecklats och använts 
till fullo . MSP har sin stora fördel 
framförallt vid anfall mot mål som 
utför elektronisk störning. Möjligheten 
att i denna miljö beräkna måldata har 
avsevärt förbättrats. 

Övningsfunktioner. - I " Edit 32 " 
har ett antal nya målmetoder byggts 
in. Detta för att piloterna skall kunna 
träna anfall mot mål utan att behöva 
ha ett riktigt målflygplan att anfalla . I 
detta fall genereras ett mål (fiktivt mål) 
i flygplanets CD (centraldator) och 

nisk Presentation 12). Förändringarna 
är införda p g a förarönskemål och att 
vissa nya funktioner finns med i "Edit 
32". 

Registrering med UTB 

För att förbättra utbildningsresultatet 
har UTB (utbildningsbandspelaren) 
modifierats. Detta för att förarna efter 
flygning skall kunna ta till vara alla 
erfarenheter från sina flygpass. Vidare 
registreras nu ett antal nya värden 
under flygning för att främja flygsäker
heten, RUF (Registrering, Underhåll, 
Flygsäkerhet). 

Under ett antal år har dessa olika 
delmodifieringar i "Edit 32" provats ut 
vid FMV:PROV (Linköping) och vid 
TU 37 (jaktviggens taktiska utveck
lingscentrum vid F 13). De slutliga 
proven genomfördes i två omgångar 
under våren 1992 vid FMV:PROV. Ett 
antal förare deltog vid denna verifie
rande provning. Utprovningen genom
fördes (liksom tidigare) på ett mycket 
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" " professionellt sätt med persona I från 
FMV och flygvapenförband . De olika 
jaktviggenförbanden ställde upp med 
teknisk personal och provflygplan. 

Innan själva flygproven påbörjades 
utbildades provförarna för TfT-proven 
(Tekniskt/Taktiska) i "Edit 32" i jaktvig
gens utbildningssimulator (SUL JA 37). 
Vid tidigare TfT-prov har JA 37 SYstem 
SIMulator (SYSIM) - en teknisk utprov
ningsplattform för jaktviggen - använts 
för denna utbildning. Den tid som 
tidigare åtgick för att datera upp SUL 
JA 37:s datorprogram "sparas" nu in. 
Detta genom att SUL JA 37 har modi
fierats med flygplanslika datorer och 
en radarsimulator som använder 
typenlig programvara. Möjligheten att 

.......... .. .. 
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Kanske minns läsaren från grund
skolans fysiklektion när läraren 
beskrev doppler. Det var den öster
rikiske fysikern C Doppler (1803
1853) som upptäckte fenomenet. 
När man närmar sig en ljudkälla 
ökar frekvensen och när man fjär erhålls beräknas alla värden för 
mar sig från ljudkällan minskar fre målet (fart, höjd och kurs) samtidigt 
kvensen . Denna teknik är även som MSP (målsignalprocessorn) eli 
användbar på radiovågor (radar). minerar avsiktlig störning mot 

J radarn " filtreras" marken bort radarn. 
(matematiskt) genom att den inte På bilden illustreras ett mål som 
ger någon dopplereffekt. I stället svänger 360 grader och hur radarn 
framträder alla föremål som genere analyserar f]1ålkvot i Hastighet, 
rar doppierförändring, i detta fall Avstånd och Signalisterna . I " Edit 
flygplan. Radarn kan därigenom 32" har MSP-kortet utvecklats för 
följa målet. Ur de följedata som att förbättra denna teknik . 

direkt ladda nya programeditioner 
samt att träna radarfun ktioner har där
vid kommit väl till pass. 

Resultatet av simulatormodifiering
arna blev därmed, att redan ett halvt 
år före förbandsinförande kunde "Edit 
32" tränas i simulatorn. Simulatorn 
har nu en potential som möjliggör att 
radarn beter sig helt flygplanslikt. 
Förarna kan därmed utbi Idas i att han
tera radarn under de svåraste störfall 
som är möjliga. Inom Flygvapnet 
bedrivs därför en kampanj med avan
cerad störutbildning av flygförare. 

Samarbete föder framgång 

Detta blev trots det mycket komp'lexa 
ämnet en kort översikt av " Edit 32" . 
Som nämndes i inledningen är det en 
relativt liten grupp människor som 

arbetar med uppdatering av jaktvig
gen. Samarbete föder framgång och JA 
37-systemet är ett mycket bra exempel 
på detta. Redan nu är de olika arbets
grupperna i full. färd med att ta fram 
underlag för nästa programvaruedi
tion, "Edit 33". 

Anledningen till att "Edit 33" kom
mer ut på förband, beräknat till 1995, 
är att redan tidigare har beslut tagits 
om "Edit 34", som kommer att bli 
något aven "Mid-Life-Up-Date" av 
jaktviggen. "Edit 34" kommer att 
kräva en större insats än tidigare 
modifieringar. Hårdvara kommer att 
installeras i det s k modifieringspaket 
D. Förhoppningen är att undedaget 
för hårdvarumodifieringen (Mod Pkt 
D) för "Edit 34" skall vara klart under 
innevarande år. 

Redan i dag pågår ett antal olika 
prov med nya funktioner för "Edit 34" . 

Planeringen är att 
"Edit 34" skall le
vereras ti II flygför 
banden 1998. • 

Devis: 
/NITIAT/v, ACC
RES/ON, A/R 0/5
ClPLlN and TEAM 
WORK are words 
that MEAN somet
hing in Air Figh
ting. 

Automat iktning. - Se sid 101. 
En uni lunktlun Im lagil~ flarn t· r 
anl ..11. For, ren kJn I 'Edil J:..' valla 
at! koppla Ihl p ~IYlaut(Jm.lt n med 
radarn laklvlgg Il ar genom d nn.l 
(unklJ n vartdsunik gen m all h" 
denn,) unkuull i ofJ rali IIIV,mu
nmg Dett,l' tt stridstlYHpl II Ir.HII 

lagel under 70-talel. 
VIIlS(ell Ined uI1k110llPn dl aU I,yg 

r !:ln..! I • {orl . .. " ,(lVi k,m fin i1,1.1 
och lår.,r n ovprv. k,lr ()( il IryckPr 
på avlYfln,~knolppeT1 Vid HlI,ll1 fvra 
ren avlasta!; sjJuncla vid, ni II , Om 
annars skull kräv.. b tydligl mer 
kr.lfliid fide rbet· Man k.ln", tunk
t je ll'll 50rn el1 utmärkt exeml el fl"' 
hU! foroIreri och rlygpl,Jnet kan SJm

dlbela f lr all lind rI,WC! ~iktningsf.l
·en. 

För dit sakr.orsldll.1 "It Infol,l flygsa 
kerhet~rnässiga pmbl m lIJ1iJ~t, f, ha r 
Illllklltmen kompletLeral~ med et! II 'f

toll aulor ali.,ka funktioner., lTl UPP
Iy~cr löl.Jren om llllr,i kllg ng a 
kerhet tareligger under .lntallet t ex 

rn avsi IldE':1 mell, II "nf, Ilande 
flygplan och m lel kommer all JII 

Inr Iile! 
I ramll J l mack'rllls rings lilio

ner kommer med stor säkcl her Jutn · 
malstktr ing • fl Il eddas för nem 
typ r v anlJlI lKh k n kf' ~iv€'n lör 
<lutomatlandning 

f-unklJonen il1nehar r n! Idkli kl 
111 .lI1f,tll bn !>ke med ,lu lOlTloltSlkl
nlllg mer! ,lkClTl i nastan alla Vinklar 
Iran bakifr~11 111(.111 tlJl tramilr, nan
fall 
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