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Fungerande flygbassamband
är en förutsättning för att
flygvapnets insatsförband
ska kunna operarera från en
svensk eller utländsk bas.
Ett nytt system kallat T8 II
har utvecklats på rekordtid.
en II november startades projek
tet TB II - flygstridskrafternas
Telesystem Bas Internationella
Insatser. Samordning av systemutveck
lingen har genomförts av TU Sb/MT i nära
samverkan med Försvarets materielverk
(FMV) och berörda industrier. Projektet
som genomfårts på kort tid - endast sex
månader - är en följd av beslut som
Riksdagen antagit avseende svenska flyg
stridskrafters inriktning att kUlma medver
kan vid internationella insatser.
Det nya bastelesystemet är uppbyggd
kring tre moduler: telecontainer, motorel
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verk samt en container får materieIunder
håll. De tre enheterna är placerade på rull
flak och kan därmed lätt fårflyttas.
Telesystemet har genomgått verifiering
prov samt två systemprov. Därtill har en får
sta utbildningsomgång genomfårts vid IT
skolan inom FM Halmstadsskolor (FM HS).
Efter sedvanlig ackreditering överläm
nades systemet under våren 2000 till flyg
vapnet får medverkan vid utformningen av
insatsstyrkan SWAFRAP AlS 37.
TB Il är också en funktionsmodell får
ett kommande telesystem som utvecklas
får användning inom den nya flygbasorga
nisationen Flygbasbataljon 04. Det nya
telesystemet benämns TB 04 - Telesystem
Bas 04. En fårsta prototyp av systemet
beräknas vara klar får leverans i slutet av
200 l. Eftersom den nya basorganisationen
ska kunna verka både i Sverige och utom
lands kommer TB Il om några år att ersät
tas av TB 04.
TU Sb/ MT utarbetar får närvarande
taktiska och tekniska kravdokument.
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Dessa dokument grundar sig på fårban
dens behov samt omvärldens krav på tek
nisk konektivitet.
Förbandet Flygbasbataljon 04 ställer
stora krav på rörlighet. Det innebär att
bataljonen med TB 04 på kort tid ska klara
att upprätta, driftsätta samt bryta och för
flytta en infrastruktur får sambandsfunk
tioner.
Telesystemets omfattning kommer i
stort att överensstämma med TB II, dock
krävs en infrastruktur med både högre
bandbredd och med längre systemavstånd
mellan enheter.
Vissa fårbandsenheter ställer dessutom
stora krav på rörlighet vid grupperat får
band. Detta kräver trådlös kommunikation
både vad gäller tal och data.
•

18 II I korthet
Här följer en kort specifikation av det nya
bastelesystemet TB II:s egenskaper.
Telesystemet omfattar:
• Digital televäxel för förmedling av tele
foni
Erforderlig transmissionsutrustning för
kommunikation mellan olika anslut
ningspunkter - Anslutningspunkt
Förband (AP-F) och Telecontainer (TC)
Gränssnittsanpassning vilket medger
kommunikation mellan olika tele
system
Terminalutrustning omfattande radi
olänk, optofiberterminaler samt satel
lItkommunikation
Radiosystem för frekvenserna KV, UK,
VHFjUHF
• DECT-nod för trådlös telefoni
• Krypteringssystem
Datasystemet omfattar:
• Färist
• lP-nod
• Todapost MTA
• Filsetver
• Applikationsserver
Nod- och nåtkontroll
Krypteringssystem
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Markpersonalen som betjänar flygplanen inför uppdrag kan kommunicera med både piloten
och stridsledningsorgan. Flygteknikern på bilden är löjtnant Michael Karlsson.
Foto: Peter Liander/Försvarets bildbyrå

Införandet av JAS 39 förändrade klargör
ingstroppens kommunikationsbehov vid
klargöring. Med APU igång blir konse
kvenserna att klargöringspersonalen behö
ver en anpassad trådlös kommunikations
utrustning. Nuvarande utrustning telefon
system 46, består endast av konununika
tio n mellan flygförare och tekniker samt
startorder från ledningscentral till föraren
och blev otillräcklig. Ett nytt kommunika
tionssystem har utarbetats och benämnes
LUF - LedningsUtrustning Flygplanplats.
Systemet förmedlar startorderfunktionen
och SU-tjänsten som är en del i den tak
tiska loopen för överföring av bland annat
luftläge när flygplanet står på marken.
Dessutom finns ett radiosystem för kom
mWlikation mellan klargörings personal
och förare.
LUF kommer att användas vid flygflotFlygvapenNytt • 2 • 2000

tiljer och flygbaser och kopplas mot JAS
39 Gripen, JA 37 Viggen samt mot fly
gande spaningsradar FSR 890.
I ett LUF-system ingår två basstationer
vilka möjliggör samtidig och oberoende
klargöring av två flygplan. Basstationen
ansluts mellan ett baskabelskåp och flyg
plan. Överföring av SU-tjänsten till flyg
planet sker samt på en gemensam slinga
kan anslutna flygförare tala med varandra
och med personal i StriC. Via radiosyste
met kan max 15 personer genomföra dub
belriktad kommunikation.
Vid inloggning till basstationen anger
användarna sina identiteter. De olika iden
titeterna får tillgång till olika systemfunk
•
tioner.

samband med uppbyggnad av
Flygbas y tem 90, infördes också eH
helt nytt telesystem på flygbaserna. Vid
Byh Ima-basen genomfördes många
övningar dä r det nya telesystemet satte
på prov. Personalen som hanterade am
bandssystemen deltog därmed i en
omfattande prov- och utvecklingsverk
amhe t. Provverksamheten vid By
holma har efter Högkvarterets beslut
utvecklats till att i dag vara flygvapnets
provba för framtida sambands- ch
informationssystem ( IS).
Verksamheten har i dag tre huvud
syften'
- Utveckla SIS förmågor där använ·
darens behov står i centrum.
~. Genomföra utbi ldni ng på installe
rade del ystem motsva rande TB II och
TB 04.
- Verifiera fra mtagna fu nktioner och
abonnentutrustningar i samband med
övning verksamhet.
Inför prov med appli kationer till
flygvapnets nyutvecklade informa
tionssystem IS f V genomfördes instal
lationer i fo rm av for medl ingsbart
yttäckande datanät med serverplatt
form och kopp linga r mot Försvars
maktens telenät. Vidare har en rormed
lingsplattform (MD 110 CA) in talle
rats fo r att skapa en potentiell kOIDln u
nikation miljö. Denna miljö ka kunna
möta både morgondagens teknik och
an ä ndarna behov av integrerade
fun ktioner och trådlös kODuTIlmikation.
ARTIKElFÖRFATTAREN ÄR MAJOR OCH
TJÄNSTGÖR VID TU SS/MT

ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR KAPTEN
OCH TJÄNSTGÖR VID TU SB / MT
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