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• • Telekrigföring är för den oinitie
rade ett diffust begrepp, men vars vi
da innehåll numer dagligen "stör"
den militära flygtjänsten. Om inte
negativt så fast mer på ett positivt

sätt. Denna preventiva skyddsverk
samhet ingår på flera nivåer i Flyg
vapnets utbildning.•• FL YGvapen
NYTT har för några år sedan berättat
om detta begrepp, vad det allmänt
står för/innehåller i dess vida spekt..
rum samt dessutom exemplifierat

med flera utländska tillämpningar.
Den här gången är det dags att lätta
på förlåten beträffande denna mot
medelsverksamhets tillämpning i
Flygvapnet, sådan den praktiseras
med hjälp av målflygdivisionen
(MFD), F13M, på Malmslätt.
• ••

Folo: Peler Liander

13

Under en FV-förares utbildning
på stridsflygplan utbildas och
tränas denne I tele krigföring
så att han som färdigutbildad
förare räknar telekrigföring som
ett naturligt element i striden.
MFD deltar i denna utbildning lik
som senare under stridsmässiga
övningar.
Störutbildningen börjar under
grundläggande flygslagsutbild
ningen (GFSU) med formella öv
ningar med endast störning, för
att mot slutet av en förares ut
bildning innefatta anfall mot bå
de störande och manövrerande
mål.
Störutbildning sker även av
våra radarjaktledare och luftbe
vakare genom att MFD stör våra
egna radio- och radarstationer.
• • Störning sker på olika sätt 
t ex med radarreflekterande
remsor och/eller med störsän
dare, som förvränger eller drän
ker svarssignalen med andra
starkare signaler.
Telekrigföring är numera en
vanlig komponent I striden. FV:s
utbildning syftar till att våra offi
cerare I strll- och flygfacken är li
ka förberedda i denna del av stri
den som i övriga delar.
I moderna krig har olika televa
pen och den elektroniska krig
föringen ökat i betydelse. Detta
framgår också med all önskvärd
tydlighet om man studerar stor
makternas satsning inom detta
område. NATO och WP övar

med och utnyttjar televapen i
stot utsträckning . Det finns inom
USAF en organisation med s k
Aggressor Squadrons , som har
till uppgift att spegla WP:s taktis
ka flyg. Dessa divisioner, som är
utrustade med F-SE Tiger II, är
dock Inte motmedelsutrustade
ulan telekrigföring övas mot sär
skilda övningsflygplan - t ex
västtyska HFB.320 Hansa Jet el
ler Falcon 20 (som bl a finns i
Norge). Dessutom övas det I stor
utsträckning mot ordinarie ECM 
(Electronie Counter Measure)
Imotmedelsflygplan
EA-6B
Prowler inom Us Navy och EF
111 A Raven inom USAF.

Fa/co"2D

EA ·6B Prowfel.

• Inom WP finns ingen motsva
righet till Aggressor Squadrons
och övningar sker också här
med ordinarie motmedelsflyg
plan, t ex JAK-28 BREWER E,
Tu-16 BADGER H/J och An- 12
CUB C/ D. Dessa utnyttjas främst
vid övningar för Insatser mot
markbaserade mål som stri- och
eldledningsradarstationer.
De flesta attackflygplanen in
om NATO och WP utrustas med
egna mOImedel , antingen kap
selburna eller inbyggda.
FLYGvapenNYTT har tidigare
beskrivit telekrigföringsprinciper
m m i tre artiklar (nr 3+ 4/79 och
2/80). För de läsare sOm önskar
fördjupa insikten och förståelsen
av telekrigföringlrnotmedel re
kommenderas läsning av dessa
specialartiklar .

EA· l11A Rave".

A"-12 Cub-C.

Tu·16 IJadgel-J

Attackflygplanet Tornado ur västtyska marinllyget
med svensk motmedelskapsel/KB (ECM-pod Boz 100)
pA yttre högra vingkanten..
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J 32E "störLansen " bär 4 motmedelskapslar;
2 Petrus/Adrian +- 2 remsfällare.

feM-aggressor:

}32E

• • Sverige/Flygvapnet. - J
32E ("Electronic"), som är
stör- och motmedelsversionen
av Lansen - dvs FV:s "ECM
aggressor" - har olika Installatio
ner rör störning på radio- och ra

darbanden. Utbildning sker av
våra flyg-, stril- och luftvärns
system. Vid störutbildning efter
strävas alltid gemensam land
ningsplats för J 32E och övade
flygplan. Vid övningar och ul-

provningar sker flygningen enligt
aktuell hotbild. J 32E är den mest
modifierade versionen och har
följande utrustning:

Antenn- & kap e/layout:
1) Ingeborg (3 anlE'nllE'r)

6

2) G.24
3)
4)
S)
6)
7)

PN 7 941A
PN 5951A
Tr,m pond r PN 817
flygrcJdioantenller
'Pe/ru I dit ·Adrian'
(/ikartdde utsef!ndNf)
8) RenlJällare

2

4

5

6

4

7

8
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" lngeborgJ ' (inställningsmot
tagare). - Mikrodatorstyrd sig
nalspaningsmoltagare, för S-,
C- och del av L-bandet. "lnge
borg" arbetar tillsammans med
"Adrian" och G 24.
"Ingeborg" kan bl a bestämma
bärfrekvens, grovriktning, sig
nalnivå,
pulsrepeterfrekvens,
antennrotation etc . "Ingeborg"
möjliggör därmed opitmal stör
ning med "Adrian" och G 24.
1111 Ingeborg finns i vissa 32:or
installerad en registrerutrustning
för utvärdering och utbildning.
Utrustningens manöverpanel är
placerad framför navigatören på
gamla jaktradams (PS-42) plats.

G 24 (nosplacerad störsända
re). - Störutrustning som är pla
cerad innanför J 32E:s nosra
dom. G 24 finns i tre versioner,
täckande L-, S- eller C-band (25.
10,5 cm). G 24 genererar mas
kerande slörning i framsektorn
och är avsedd all utnyttjas mot
mark- och fartygsbaserade ra
darstationer.

Remsfällare (kapsel , elektro
meKanisk). - Fällaren kan laddas
med radarremsor täckande va
rierande radarband. Fällaren
utnyttjas för såväl maskerande
som vilseledande radarstöming.
J 32E kan medföra två fälla re.
Fällaren har olika program för
fällning av remsstråk och rems
buntar. - (CIvilbeteckning Boz
3.)

" Petrus" (Kapselstörsända
re). - Störutrllstning mot radar
stationer på x-bandet (3 cm) av
sedd att utnyttjas främst mot
jakt-, attack- och luftvärns radar.
Den mikrodatorstyrda utrust
ningen är inrymd i en kapsel och
kan avge olika sorters störning 
maskerande (brus) och vilsele
dande (avhakning) - med Iram

åt- och bakåtriktade antenner.
Utrustningen kan generera ra
darsignaturer inom vida gränser
och används samtidigt som ra
darvamare.
"Adrian " (kapselstörsändare).
- Störutrustningen förekommer i

två versioner på S resp C-band
(10 resp 5 cm) avsedd att utnytt
jas mot mark- och fartygsbase
rade radarstationer. "Adrian"
kan generera maskerande ra
darstörning. Utrustningen är in
rymd i en likadan kapsel som
"Petrus" och har framåt- och

bakåtriktade antenner.
"MERA" (manöverenhet ra
diO). - Datoriserad radioslörut
rustning och sökmottagare på
VH F- och UHFbanden. Störning
kan ske på flera frekvenser som
FM/AM-brus, pUlS och oscille

• • Hittills har enbart behand
lats "stör-32:an" och dess ut
rustning. Här fÖljer den komplet
terande bilden med fokusering
på hemmaförbandeV-divisionen
(organisation , personal) och
dess övriga flygverksamhet i för
svarets tjänst.
Under 60-talet uppstod behov
aven särskild organisation som
kunde spegla hotet i luften och
avlasta ordinarie stridsflygplan
från angriparuppträdande, mål
dragnin9. radiak flygning etc.
Detta berodde på att FY hade
minskat det totala antalet flyg
plan I sin organisation. Slutresul
tatet blev att en rnålflygdivision
(M FD) organiserades 1967 på
F13M/Malmslätt nära Linköping.
Den första flygplan typen vid
målflygdivisionen blev J 29
"Tunnan". som tjänstgjorde på
Malmslätt fram till 1974. - Vid
målgång försågs 29:orna med
extra tankar försedda med ra
darreflektorer (Luneburglinser)
rande brus. Med hjälp av band
spelare kan vilseledande stör
ning utföras. T ex kan återspel
ning av order samt musik sändas
som störning. Störoperatören i
32E kan även själv lämna vilsele
dande uppgifter på aktuell kanal.

Samtlig

störutrustning

på J 32E år svensktillver
kad av SATT Commun;ca
tions AB, Philips Elektronik
industrier AB och Ericsson
Radio Systems.

för att därigenom radarmässigt
simulera bombflygplan. Perso
nalen bestod till stor del av för
tidsavgångna förare som flög sIn
repetftionstjänst med sitt "gam
la" stridsflygplan.

Redan 1971 började J 29 suc
cessivt att bytas ut mot bättre
begagnade J 328 Lansen, vilka
hade ringa total gångtid bakom
sig.
Under 70-talet tillfördes MFD
skolflygplanet SK 60 för mål
gånguppgifter i fred och lättat
tackuppgifter j krig. SK 60 är
dock fro m 1984 utplacerade på ..

Foto: John Forsell
J 32:an övertog Tunnans radIak
uppgifter vintern - 71. Bar tre ra 
diakkapstar pa vardera vingen.

FV:s fredsdivisioner, varför nu
mer endast två finns kvar för
MFD:s egna transporter.
Från 83-07-01 ingår även två
TP 85 Caravelle som separat
flygstyrka i målflygdivisionen.
Den flygande personalen be
står sedan 1971 enbart av fast
anställda. Detta pga ökade krav
såväl på kunnande och rutin som
på eget och övade system.

• • Organisation - p ersonal.
- Sedan 1983-07-01 består MFD
av två flygstyrkor och sorterar
under F13M.
Divisionschefen har ansvar för
två flygstyrkor om drygt 30 man.
Flygstyrka 85 utför till huvudde
len
signalspaningsuppgifter
med TP 85, Kompletterande
flygtjänst genomförs för förarnas
del med FV:s nya TP 88 Metro.

Folo I h:
L. Sunden &
K. Nilsson

Flyg styrka 32

Flygstyrka 85

11 (3) Förare
8 (5) Fnav/op

Förare + fnav.

Anm:

Siffror inom parentes anger ej sländigt fredstjänstgörande besättning (BFT:l)

• 32-besä ttningar. - MaIflyg
divisionens förare rekryteras från
Draken- och Viggen-divisIoner
nas gruppchefer. Förarnas totala
flygtid på stridsflygplan är mellan
2000 och 5000 tim. Förarna kan

hänföras till FV:s mest erfama pi
loter med kunskap om såväl 35
och 37-systemet som aktuell
hotbild. Alla förare är utbildade
gruppchefer och de är delegera
de rätten att beordra flygning.

Foto: Peter Liander
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Flygnavigatörerna har tidigare
tjänstgjort som navigatörer på
Lansen-förband eller som ope
ratörer i vårt stril-system . Förare
och flygnavigatörer har lika lång
utbildningstid och är dessutom
till huvuddelen utbildade I lätta
attacksystemet. För att kunna
tjänstgöra i J 32E Lansen är flyg
navigatörerna dessutom speci
alutbildade som telemotm edels
operatörer. Detta innebär krav
på god kunskap om handhavan
det av egen telestörutrustning
samt systemkunnande om såväl
våra flygsystem (J 35, JA och AJ
37) som vårt stril-system inki
eget luftvärn och aktuell hotbild.
Såväl förare som fl ygnavigatö
rer vid MFD genomgår special
kurser om våra jakt- och stril
system. De kan därigenom be
driva utbildning och delta I
taktik utveckling och materielul
provning både i flyg- och stril
systemet.

Flygt idsfördelning
• • Uppgifter och resurser.
~ Stör och motmedelsutbild
ning av FV:s 35- och 37-divi
sioner.
~ Målgång för jaktdivisioner.
~ Målförband under övningar.
~ Målbogsering för luftmåls
skjutning.
~ Samverkan med Armen och
Marinen vid övningar.
~ Målgång för stril-utbildning.
~ Flygning för materielutprov
ning.
~ Genomföra
teoretisk stör
skyddsutbildning vid divisio·
ner.
~ Radiakflygning.

Målflygkompaniet är organI
serat för tjänst med flygplan 85
och 32, för 850 resp 2000 tim.
Maximal planering med J 32 är
tre rotar - två ute och en hemma.
Temporärt kan flygning ske med
flera flygplan , men de är då sam·

II'



baserade på flottilj flygplats. Be
tjäning vid utebasering sker nor
malt av egen teknisk personal.
Ca 50 proc av verksamheten ge
nomförs under basering på an
nan bas än Malmen (F13M).
Divisionen har totalt 23 flyg-

plan , därav är 14 J 32E (= störa
re), sex J 320 (= dragare) och tre
J 328 (= DK och radiak). DIvisio
nen kan baseras från F5/Ljung
byhed I söder till F21/Kallax I norr
med till stor del egna personella
resurser.
~

AttackViggen
med motmedelskapslar

Spanings Viggen

med motmedelskapslar

• • J 328 Lansen - naltjakt
versionen av Lansen - har för
FV:s behov modifierats bl a en
ligt följande:

- Ny instrumentering - bl a ny
FU, lodgyro, horisontindikator
(+ reserv), variometer, fartmä
tare och höjdmätare.
- Civil och militär transponder.
- Flygradio på VHF- och UHFbanden.
- Modernisering av styraulomat
och ny strömförsörjning.

~

~

Data & pres tanda:

Spännvidd 13 m. längd 14,5
m, höjd 4,65 m.
Max vikt (E): Ca 13 ton med fy
ra kapslar.

J 32D ("Dragare'? - MaIbog
seringsversionen har försetts
med antikollisionsljus och bog-

• • MFD:s verksamhet styrs
och samordnas av flygstabens
övningsavdelning, vilken hand
lägger de delar i CFV:s Produk
tionsuppdrag (ProdU) som rör
MFD;s medverkan' I övningar, ut
bildning och materielutprovning.
Chefen för MFD planerar och ut
arbetar verksamheten i detalj.

20

~

Dragkraft med ebk ca 6500
kp.
~ Drivmedel 4100 I.
~ Maxfart .;; Mach 1,0 (B, E) med
vinsch Mach 0.8 (D) .
För att säkra förväntad livs
längd (som beräknas in emot se
kelskiftet) har Lansen en max
lastfaktor vid särskild beordrad
stridsmässig flygning av 5 G och
övrig flygning lill3 G.

- Ny instrumentering i baksits (D.
E).
- Extemt och internt placerad
störutrustning (EJ .
- UtrtJstning för målbogsering
(D).
- Luftfilterinstallation för att mäta
radioaktivitet (B).

FV:s störverksamhet regleras
av CFV:s skrivelse "Bestämmel
ser för användning av telemot
medei i fred inom Flygvapnet".
Preliminär beställning av mål
och störflyg görs Inför CFV:s pla
neringsmöte vad gäller FV:s öv
ningsverksamhet och flygför
bandens behov av målgång och

seringsvinsch. De mål som an
vänds är ving-/spännviddsmål:
VM6 och Pilmål7.
Målet är utrustat med en akus
tisk Iräffindlkator. Beroende på
lin lastbegränsning är maxfarten
ca 550 km/h och uttagbar last
faktor 3-4 G. Turbinhjulsvin
schen MBV-2S är avsedd för
bogsering av pil- och spännvidd
småI. Den drivs av fartvinden
och medger upp till 1,5 km mel
lan flygplan och spännviddsmå
let VM6.

störverksamhet.
FMV:s behov av mål- och
störllyg för materiel utprovning
tillkommer I samband med fram
tagning av utprovningsplaner
under hösten, året före aktuellt
budgetår. - Tilldelning av mål
och störflyg framgår av CFV;s
ProoU för resp budgetår.
•

