
Verkonsfos 

Fö r varje fas finns en under flygförvaltningen huvudansvarig instans, som bestämmer vilka utdata 

(i form av tabeller och /eller kurvor) som önskas från fasen i frtlga och som granskar och godkänner 

dessa utdata efter varje körning. Dessa huvudansvariga, som kommer från den civila industrin, bi/dar 

tillsammans med flygförvaltningens representanter en arbetsgrupp som godkänner och kommenterar 

varje kört fall och bestämm er para metervärden fö r kommande analyser. Aven representanter från 
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andra till försvaret hörande institutioner deltar i arbetet. 

MOTSVARANDE analyser kan 

utföras på luft värnsro botsystem. 

Modellen blir då uppdelad i strilfas, 

målfångningsfas, eldledningsfas , ro

botfas och verkansfas. Metodik, mål

sättning och modelluppbyggnad blir 

likartad med vad som använts för 

det ovan beskrivna jaktplansystemet. 

Genom att lägga upp analyserna av 

systemen på lämpligt sätt kan man 

jämföra olika systems effektivitet 

och därmed erh ålla hjälp att bedö

ma när man bör använda lvrobotar 

i stället för jaktplan för anfall. 

• Ovriga faktorer 
En modell som den i exemplet ovan 

kan bara ge en förenklad bild av 

verkligheten. för att bli mera an

vändbar m ås te modellen förfin as och 

förbättras sam tidigt som man vid 

bedömningen av analysresultatet 

måste ta hän syn till fakt orer som är 

svåra eller omöjliga att få in i en 

modell av rimlig s torlek. 

NEDAN fOLlER en kort diskus

sion om några av de faktorer, som 

gör verkligheten så komplicerad. 

Byrådirektör Gregor Jons

son på flygförvaltningen s 

systemplanering fortsätter 

här sin i förra numret av 

Flygvapen-Nytt påbörjade 

analys av luftförsvarssystem. 
~__________________________--J 

I det händelseförlopp som har som 

avsikt att nedkämpa ett fientligt mål 

utnyttjas elektromagnetisk strålning 

för spaning, informationsöverföring , 

etc. Det får betraktas som rimligt att 

motståndaren på olika sätt försöker 

hindra ett sådant utnyttjande . Mot

ståndaren kan vidtaga akti va och/ 

eller passiva motåtgärder. 

ETT EXEMPEL på passiva åtgär

der är det skikt av radarstrålnings

absorberande material som målet 

kan vara beklätt med. Skiktets upp

gift är att försämra möj ligheterna 

till radarupptäckt av målet. De ak

tiva åtgärderna består i utsändandet 

av elektromagnetisk strålning med 

lämpligt spektralt utseende så att 

Analys av 

luftförsvars

system med 

hjälp av 

datamaskin:2 

försvars sidans utru stningar störs och 

om möjligt sätts ur spel. Genom att 

på detta sätt störa luftförsvarssys te

met hoppas motståndaren kunna öka 

målets möjlighet att genomföra sin 

attack . 

Men användning av motmedel är 

inte enbart fördelaktigt för motstån

daren. Vid störsändning riskerar mot

ståndaren a tt få sina flygplan upp

täckta och målföljda på grund av 

denna sändning om störpejlutrust

ningar ingår i försvarssystemet. Mot

ståndarens möjlighe ter att lasta sina 

fl ygplan är av vikts_ och volymskäl 

begränsad och n är mängden motme

del i ett flygplan ökar minskas alltså 

sam tidigt dess möjlighet att bära 

"nyttolast" i form av bomber, rak e

ter, etc. Motstånda ren ka n råka ut 

för konfliktrisker ; visserligen kan 

han störa utrustningar som är vik

tiga för förs va rssidan , men han ris

kerar också att störa egna utrust

ningar, nödvändiga för at t åstad

komm a ett lyckat anfall. 

OM MOTSTANDAREN är en 
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stormakt är ännu ett problem ak

tuellt: en stormakt måste vara be

redd att med kort varsel sätta in 

sina flygplan på ett antal möjliga 

krigsskådeplatser runt om i världen. 

För varje plats är en viss kombina

tion av motmedelsutrustningar opti 

mal. 

Motståndaren har då bl a följande 

alternativa lösningar: 

D att ha en "universalkombination" 

som hyggligt klarar alla försvarssy

stem som över huvud taget kan vara 

aktuella 

O att göra alla utrustningar mycket 

flexibla (pulslängder, pulsrepetitions

frekvenser, etc., lätt omställbara) 

och ha en störutrustning för varje 

frekvensband av intresse 

D att ha en utrustningskombination 

för varje möjlig krigsskådeplats. 

DET SISTNÄMNDA alternativet 

är givetvis det bästa men också det 

dyrbaraste. 

Troligen önskar motståndaren även 

att störmetoderna skall vara taktiskt 

enkla att använda samt att sannolik

heten för verkan skall vara hög. 

EFTERSOM användning av elekt

romagnetiska störningar är en spel

aktivitet har vi knappast möjlighet 

att med någon rimlig grad av san

nolikhet förutse vilka motmedelsut

rustningar motståndarens framtida 

flygplan kommer att vara utrustade 

med. En väg ut ur denna svårighet 

är att konstruera luftförsvarssyste

met så att det kan möta så många 

som möjligt av alla tänkbara stör

former. Hur långt man skall gå i en 

sådan strävan blir en teknisk-taktisk

ekonomisk avvägningsfråga. 

Emedan varje modernt luftför

svarssystem kan neutraliseras genom 

en tillräckligt stor insats av störut

rustningar och eftersom åtminstone 

äldre elektronisk utrustning ofta är 

känslig för störning gäller det för 

försvarssidan att dimensionera sitt 

störskydd så, att motståndarens 

kostnader för att nedkämpa luftför

svarssystemet med hjälp av stör

ningar blir lika stora som kostna

derna att nedkämpa det på traditio

nellt sätt med bomber, etc. 

DE SYSTEM som projekteras 

dag når förbands t j änst först om s 
Ia år. Hur skall man göra för att få 

fram ett system som åtminstone vid 

denna tidpunkt - och så länge som 

möjligt - kan hävda sig mot troliga 

fientliga system? Den mest begrän

sande faktorn vid system fram tag

ning är ekonomin. Vid framtagning 

av ett system är man alltid tvungen 

att hålla sig inom en given kostnads

ram. Ett av resultaten är att man 

inte kan bygga systemet fullt så bra 

- och dyrt - som den tekniska pro

jektledningen önskat, eftersom det 

antal enheter som bedömts erforder

liga inte kan nås inom kostnads

ramen. 
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Minneselementenas utveckling i en da
tamaskin: från klumpiga elektronrör 
(överst) till små, små ferritkärnor (un
derst). 

En av metoderna att få en upp

fattning om hur utrustningar och ut

rustningars prestanda inverkar på 

systemets förmåga att fullgöra sin 

uppgift är att uppställa ett antal al 

ternativa systemlösningar och med 

simuleringar och andra metoder un

dersöka hur varje lösning klarar den 

uppgift systemet tilldelats. 

ARBETSMETODlKEN kan i kort 

het vara följande: motståndarens hot 

under den tidsperiod systemet be

räknas vara i tjänst måste specifice

ras så att man definierar ett antal 

typiska flygplantyper med specifice

rade data (prestanda, beväpnings

alternativ, övriga egenskaper, taktik, 

etc.). Även det störhot motståndaren 

kan sätta in under tidsperioden mås

te specifieras. Om man inte kan 

nöja sig med en hotnivå eller en 

störhotnivå kan man definiera ett 

antal sådana nivåer. Svårigheterna 

att extrapolera en motståndares ut

rustningar och taktik är ju uppen

bara. 

Man kan sedan definiera ett antal 

egna alternativa systemlösningar. 

Sedan modeller framtagits av dessa 

systemlösningar och hotbilder under

söker man hur systemeffektiviteten 

varierar med systemutformningen. 

Kvoten effektivitet/kostnad utgör ett 

"godhetstal" för systemet. Man får 

genom dessa analyser en uppfatt 

ning om hur olika systemutform

ningars effektivitet varierar med de 

olika hotnivåerna. 

MED KOSTNADER för ett system 

avses summan av inköps-, drift_ och 

underhållskostnader under det antal 

år systemet används. Denna kostnad 

är ofta svår att bestämma med öns

kad grad av noggrannhet, eftersom 

såväl underhållskostnader som sy

stemlivslängd är svårbestämda fak

torer. Konstateras kan dock att ris

ken för suboptimering är stor om in

köpspriset på en utrustning pressas 

på bekostnad av utrustningens till

förlitlighet eller genom att man av

står från testmöjligheter i utrust

ningen och därigenom komplicerar 

underhållet. 

VID ANALYS av det egna luft 

försvarssystemet är det nödvändigt 

att ha en detaljerad bild av det fient

liga hotet och den taktik motstån

daren använder vid sina attacker. 

En biprodukt av detta blir att man 

erhåller visst underlag för utveck

ling och användning av våra egna 

attacksystem. 

• Sammanfattning 

De fördelar som nås genom att 


simulera system och deras verknings


sätt blir, sammanfattningsvis, 


1. 	 man kan med hjälp av simule

ringar med större noggrannhet 

förutse olika handlingsalternativs 

konsekvenser, 

Forts. sid. 23 
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.. . på ny toppedagog FV 

• AV dåligt utnyttjat 
Hur används nu de audiovisuella 

hjälpmedlen? Utnyttjas de till fullo? 

Knappast. Många faktorer spelar in. 

Ofta glömmer man att komplettera 

filmkatalogerna; nyheterna når där

för inte fram. Spridning av personal 

gör det svårt att övervaka informa

tionen. Helst skulle man se att all 

personal kunde samlas en gång i 

månaden på sin flottilj, där nyhe

terna kunde presenteras, både nya 

audiovisuella hjälpmedel och nya 

publikationer. 

• TV-bandspelare senaste nytt 
Utvecklingen går snabbt framåt inom 

alla områden, men frågan är om den 

inte går snabbas t inom utbildnings

verksamheten. Steget mellan den 

enkla trådbandspelaren för 12-15 år 

sedan och dagens videobandspelare 

är enormt. Vad vi har för materiel 

att utbilda folk med i framtiden är 

väl svårt att fcirutspå i dag. för 

flygvapnets del gäller det att fö lja 

med i utvecklingen efter bästa för

måga. 

Datamaskin ... 

2. 	 genom sim uleringar tvingas man 

lära sig mera om såväl systemet 

i dess helhet SOm dess delar och 

man kan därigenom åstadkomma 

en förbättring av systemlösningen, 

3. 	genom simuleringar kan man bli 

uppmärksammad på problem som 

ännu inte existerar men SOm se

nare kommer att bli allvarliga, om 

lämpliga motåtgärder inte vidtas, 

4 . 	 de risker och fördelar som är för

enade med olika systemlösningar 

kan ges kvantitativa värden. 

OPTIMERING j matematisk me

ning kan sällan komma i fråga vid !

Automatkarbin 4: två vapen i ett! 

minut patronvis och 100 skott/ 

minut automatvis eld; 

D 	lätt hanterbart: låg vikt (vikten 

endast 5,1 kg laddat, dvs ~ kg 

tyngre än laddad kpist) , inga ut

skjutande delar och endast en 

meter lång t; 

D 	pipan klarar, med väl tilltagen 

säkerhetsmarginal, ca 12000 

skott; 

O 	lättreparabel fält: delar av 

pressad plåt och hårdplast, lika 

lätt utbytbara som på kpisten; 

O 	lågt pris; 

O 	magasin om 20 skott; 

O möjlighet att montera bajonett. 

AUTOMATKARBIN 4 kommer 

fcireträdesvis att tillverkas på licens 

hos Husqvarna Vapenfabriks AB och 

försvarets fabriksverks anläggningar 

i Eskilstuna, Carl Gustaf Stads Ge

värsfaktori. Genom samarbete och 

gemensam insats av de sam lade re

surserna har man lyckats få en order 

på karbiner för 40 miljoner kronor. 

En mindre del av vapnen kommer 

emellertid att framställas hos nämn

da Heckler & Koch. Huvudansvaret 

för anskaffningarna ligger hos ar

men; samråd har skett med de öv

riga försvarsgrenarna. 

Leveranser till armen påbörjas 

i slutet av 1965 och man räknar 

med a tt sätta igång trupputbildning 

med automatkarbinen i början av 

1966. övriga försvarsgrenar får sina 

vapen något senare. 

CHR1STER EKBOM 

• 	 NAGRA KARAKTARISTISKA DATA 

Data I Kpist m/45 I Ag m/42 Ak 	4I 
Vapnets vikt med fullt mag kg 
Vapnets längd cm 
Kaliber mm 
Antal skot t i magasin et 
Patron.ens vikt gram 
Siktets gradering m 

Praktisk eldhastighet: 

praktiska problem, främst på grund 1
av att man inte behärskar optime

ringskri terierna och a tt man sällan 

kan variera ingående parametrar 

kontinuerligt. Vad man gör är sna

rare en värdering och betygssä ttning 

av olika alternativ än en optimering. 

Optimeringsmetoden är alltså gans

ka primitiv. Metoden leder dock till 

resultat som bedöms vara överlägsna 

dem som nås med andra praktiskt 

användbara metoder. Man når en 

kvantitativ optimering i stället för 

den kvalitativa optimering som är 

möjlig med övriga metoder. 

4,6 4,9 
12281 
6,59 

36 10 
12 23 

100-300 100-700 

60 30 
50 -

5,1 
105 

7,62 
20 
24 

200,400,500,600 

60 
100 

Dilemma .. . 

toppmännen i hopslagna företag och 

en atmosfär av olust och misstro i 

relationerna mellan industrin och 

flygministeriet. 

Vill man summ era en slutsats, 

måste denna bli, att kritiken mot 

bristerna i. den engelska militärflyg

politiken i ringa eller in-gen grad 

kan tillämpas vare sig på det i 

Sverige tilläm pade, helt annorlunda 

systemet, eller på våra mycket mer 

begränsade försvarsproblem. Sna

rare vore det anledn in g för engels

männen, då de nu beträder refor

mernas väg, att snegla på det 

svenska systemet i stället för alt 

s tirra sig blinda på det amerikans

ka. Ett par engelska tidningar har 

också dragit just denna slutsats. 

K A LARSSON 
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