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Abstrakt 
 
Interoperabilitet, administration och ledning av radiosambandssystem TARAS relativt 
JTIDS/MIDS. 
 
Det svenska taktiska radiosystemet (TARAS) bygger på en tekniskt liknande arkitektur som NATOs system Joint 
Tactical Information Distribution System/Multifunctional Information Distribution System (JTIDS/MIDS). JTIDS/MIDS 
huvudsakliga tjänst är den taktiska datalänken link 16. En avsikt med uppsatsen är att visa på vilka likheter och 
olikheter som finns mellan dessa två radiosambandssystem ur ett tekniskt perspektiv. På grundval av dessa likheter 
och olikheter studeras hurvida det finns någon internationell anpassningsförmåga av TARAS-systemet mot 
JTIDS/MIDS-systemet. En anpassningsförmåga som syftar till interoperabilitet för svenska flyg- och sjöstridskrafter 
gentemot NATO.  En annan avsikt är att utgå från den uppenbara likheten att båda systemen är ytterst komplexa till sin 
natur och kräver därför en kompetent organisation för adminstration och ledning. Vald metod är att studera hur en 
utvald nations, Storbritanniens, ledningsorganisation för JTIDS/MIDS arbetar. Syftet är att analysera huruvida 
slutsatser kan dras rörande hur en svensk lednings-, planerings- och driftorganisation för nyttjande av TARAS-
systemet i Sverige skall verka i framtiden. Avseendet är då att studera organisatorisk nivå inom försvarsmakten, 
uppgifter i stort för densamma samt övergripande kompetensfrågor hos personalen. Slutsatserna i uppsatsen innebär 
att någon interoperabilitet inte föreligger mellan TARAS och JTIDS/MIDS. Sverige måste därför lämna TARAS-
systemet och gå över till JTIDS/MIDS-systemet om interoperabilitet på den högsta nivån, i uppsatsen benämnd 
humannivån, skall uppnås. Slutsatserna från diskussionen rörande administration och ledning av TARAS-systemet 
pekar på att endast en övergripande slutsats kan dras genom att jämföra med Storbritannien. Slutsatsen är att en 
svensk ledningsorganisation för TARAS bör vara försvarsmaktsgemensam och organiseras inom Opil/FTK ram. När 
det gäller uppgifter i stort och kompetensfrågor är skillnaderna för stora för att slutsatser skall kunna dras. Orsaken till 
detta är olika nyttjandefilosofier mellan TARAS och JTIDS/MIDS samt olikheten mellan det svenska enbefälssystemet 
och Storbritanniens tvåbefälssystem. 
Nyckelord: JTIDS/MIDS, TARAS, link 16, interoperabilitet, ledningsorganisation 
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1.  INLEDNING 
 
Sverige har anskaffat ett modernt, frekvenshoppande radiosystem för ledning 
av flygstridskrafter, närmare bestämt JAS 39, S 100B, S 102B och på sikt 
eventuellt även Tp 84. Radiosystemet benämns Taktiskt Radiosystem 
(TARAS) och är i sig en stor investering i mångmiljonklassen. Hjärtat i 
radiosystemet är radioterminalerna Flygradio 90 (Fr90) och Markradio 90 
(Mr90). Som samlingsbegrepp för båda typerna användes begreppet Radio 90 
(Ra90). Ser man dock TARAS som det är tänkt att vara, är det ett trådlöst 
nätverk som binder ihop systemkonceptet för flygvapnet (FV) 2000 till ett 
system av system. Med andra ord är befintligheten av ett modernt och robust 
radionätverk avgörande, även för att man skall kunna tillgodogöra sig andra 
mångmiljoninvesteringar som JAS 39 och S100B.  
 
TARAS-systemet är en rent svensk arkitektur, sprungen från det svenska 
luftoperativa arvet. De tekniska grundprinciperna liknar dock 
”föräldrasystemet” Joint Tactical Information Distribution System/ 
Multifunctional Information Distribution System (JTIDS/MIDS).  
 
Det är därför intressant att söka svar på frågan om TARAS-systemet har 
någon anpassningsförmåga till systemet JTIDS/MIDS. Syftet är naturligtvis 
att ovan nämnda mångmiljoninvesteringar även skall kunna nyttjas i 
internationella sammanhang.  
 
Ett modernt, komplext radiosystem som TARAS kräver en omfattande 
administration och ledning för att kunna utnyttjas. Uppsatsen förklarar varför 
så är fallet och studerar hur en vald nation, Storbritannien, har gjort för att 
leda och managera ”föräldrasystemet” JTIDS/MIDS. Syftet är att dra 
slutsatser rörande hur en svensk motsvarande ledningsorganisation skall se ut 
utgående från den likartade tekniska arkitekturen.  
 
Vidare förklaras det gemensamma problemet electromagnetic compatibility 
(EMC). Ett problem som är gemensamt för TARAS-miljön och JTIDS/MIDS-
miljön. Detta sker i avsnitt 2.4 ”Användande av frekvensbandet 960-1215 
MHz”. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna uppsats är att söka svar på följande frågeställningar: 
 

1) Vilka slutsatser kan man dra genom att studera den tekniska 
arkitekturen för JTIDS och TARAS avseende en 
internationell anpassningsförmåga av TARAS-systemet 
gentemot NATOs system JTIDS? 

  
2) Hur skall en svensk lednings-, planerings- och 

driftorganisation för TARAS-systemet verka i framtiden med 
avsikt på organisatorisk nivå inom FM, uppgifter i stort för 
densamma samt övergripande kompetensfrågor? 
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1.2 METOD OCH MATERIAL 
Metoden är att jämföra JTIDS/MIDS med TARAS för att dra slutsatser 
avseende internationell anpassningsförmåga och samfunktionsförmåga av 
TARAS gentemot JTIDS/MIDS. De tekniska grundprinciperna mellan 
JTIDS/MIDS och Ra90 är så pass lika, vilket skall visas, att beskrivningen av 
systemet TARAS därmed kan avgränsas till en skillnadsbeskrivning. Utifrån 
detta resonemang bedöms en god förståelse av den tekniska arkitekturen för 
JTIDS/MIDS innebära att även en god förståelse för Ra90 tekniska arkitektur 
därmed uppnås. Syftet är att dra slutsatser om JTIDS/MIDS och Ra90 
samfunktionsförmåga. Även fortsatta utredningsbehov inom detta område 
förväntas att kunna identifieras.  
 
Därefter är avsikten att arbeta sig in mot ledningsmässiga, organisatoriska och 
administrativa frågeställningar. Metoden är att analysera Storbritanniens 
driftorganisation för JTIDS/MIDS, Data Link Operations Centre (DLOC), och 
därigenom försöka besvara frågeställning 2. 
  
Den tekniska grundkunskap som tidigare har inhämtats bedöms då vara 
nödvändig för att kunna förstå bakgrunden till arbetsuppgifterna och gjord 
arbetsfördelning inom Storbritanniens DLOC.  Begrepp som nät, nätverk, och 
EMC är nödvändig kunskapsbakgrund för denna beskrivning.  
 
När DLOC arbetsområde beskrivits genomförs därefter en diskussion 
huruvida slutsatser för en svensk motsvarande organisation kan dras genom 
analysen. Fokus ligger då på organisatorisk nivå inom FM, uppgifter i stort för 
densamma samt övergripande kompetensfrågor. Diskussionen mynnar ut i ett 
antal sammanfattande slutsatser där frågeställningarna slutligen besvaras samt 
fortsatta utredningsbehov identifieras. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR OCH ANTAGANDEN 
 
Utveckling och upphandling av TARAS till planerad slutversion (Version 3) 
genomföres. 
 
Nästa, inte ännu beställda version, (Version 4) måste på något sätt erbjuda mer 
kvalificerad samtrafikförmåga med NATOs system JTIDS/MIDS än dagens 
analoga tal. Grunden är att kunna svara upp mot regeringens krav på 
internationell förmåga med flygsystem. 
 
Förflyttningsrörelser av transportabla Mr90-utrustningar förväntas 
förbandsledas från en annan organisation utanför den organisation som leder 
och planerar TARAS varför ledningen av detta/dessa förband inte behandlas i 
uppsatsen. 
 
Uppsatsen bygger på antagandet att Ra90-utrustningar kommer att utplaceras 
på samverkande enheter, primärt marina. 
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Avgränsning sker till en nation, Storbritannien, för jämförande analys 
avseende planeringsprocessen. Anledningen är att Storbritannien bedöms 
ligga långt framme inom detta område samt möjligheten att få tag i relevant 
information.  

1.4 BAKGRUND 

1.4.1 Det svenska TARAS-systemet 
 
En av grundförmågorna i den fjärde generationen av det svenska flygvapnet är 
överlägsen omvärldsuppfattning [15]. För att uppnå denna förmåga krävs stora 
resurser i form av teknik och en djup kompetens hos inblandade 
personalkategorier. Ett av nyckelsystemen bland dessa system av system är 
radiosambandssystemet TARAS som utvecklas versionsvis. Version 1 och 2 
bygger på arvet med Ra80 (analog UHF-radio). Version 3 inkluderar den 
digitala radion med störskydd för överföring av flera tjänster samtidigt, Ra90. 
Hädanefter beskrivs endast version 3 då det är denna version som är relevant 
för uppsatsens syfte. 

 
TARAS roll i skapandet av denna förmåga kan sammanfattas enligt följande; 
att erbjuda säkra taktiska/stridstekniska kommunikationsmöjligheter mellan 
ledningscentraler och flygplan samt mellan flygplansplattformar i luften. Både 
för traditionellt tal och för data i olika former. I framtiden, som tidigare 
nämnts, kommer sannolikt även marina enheter ingå i systemet. En utveckling 
av dessa s.k. tjänsters innebörd kommer att göras i kapitel 2. 
 
Utrustning ingående i TARAS-systemet kommer att finnas placerad i 
flygplan, stridsledningscentraler (StriC/LE), radiosambandsanläggningar samt 
på flygbaser. Den i JAS 39 monterade flygburna komponenten i TARAS-
systemet benämns Communication and Data Link 39 och består av följande 
delkomponenter enligt figur 1: 
 
 

•  FlygRadio 90 (Fr90) 
•  2 st FlygRadio 41 (FR 41) 
•  Audio Management Unit (AMU) 
•  Ground Telecommunication 

Amplifier (GTA) 
•  Audio Control Panel (ACP) 
•  Communication Control  

and Display Unit (CCDU) 

    Figur 1: CDL 39 

Fr90 är den digitala och frekvenshoppande radiokomponenten som skall ge en 
krypterad och störresistent överföring av information. Radion använder 
frekvensbandet 960-1215 MHz och utnyttjar bl.a. bandspridningsteknik, 
kryptering och avancerad kodning.  
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De två st Fr41 skall möta analoga kommunikationsbehov för exempelvis 
flygtrafikledning, internationella insatser och samverkan med markförband. 
Dessa utrustningar är s.k. hyllvara. 
 
AMU har till uppgift att göra flygföraren uppmärksam på olika situationer 
genom ljud- och talsignaler. GTA är en anpassningsenhet mellan markbaserat 
flygplan och markorganisationen. ACP och CCDU är manöver- och 
presentationsutrustning i cockpit på flygplanet. 
 
Figur 2 visar versionsläget 2001-08-16 som det redovisas av FMV. Läget 
2001-08-16 var att Grundsystem Mark (GM) 5.1 enligt figur 2 stod inför 
leverans [5]. De versioner som visas inom rutan är de som behandlas i 
uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Funktionsutvecklingsmodell TARAS Mark 

TARAS version 3 är konstruerat så att användare av systemet måste beställa 
tjänster för kommunikation som kan nyttjas för ett visst uppdrag under en viss 
tid. Skillnaden från äldre analog radio är att en grundtilldelning av styrdata-
/radiokanaler då skedde i fastställda s.k. sektorprofiler.  
 
I TARAS-systemet delas informationen upp i tidsluckor, vilket gör att flera 
olika tjänster kan användas samtidigt. Ur användarsynpunkt innebär detta att 
användaren upplever att både tal och data skickas samtidigt. Denna allokering 
av tidsluckor kräver en förplanering så att rätt tjänster finns tillgängliga för 
piloten när företaget påbörjas. Det krävs också en övervakning under företaget 
samt en nedkoppling av ianspråktagna markradioresurser efter företaget.  
Företagsprofilen (benämns sambandsalternativ) måste matas in i flygplanet 
(Fr90). Markradioutrustningarna (Mr90) hanterar dock endast enskilda 
kanaler. Det är alltså upp till planeringsfunktionen att hålla reda på att de 
enskilda kanalerna i Mr90 överensstämmer med sambandsalternativet i Fr90. 
TARAS-världens kanalbegrepp förklaras senare i avsnitt 2.2.6. 
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För att uppnå störskydd sänder Ra90 med ett frekvenshopp, styrt av en 
algoritm som i sin tur är styrd av det så kallade Transmission Security 
(TSEC)-kryptot. Frekvenshoppet omfattar 51 frekvenser i frekvensbandet 969 
till 1215 MHz. Samma frekvensband används också av civil luftfart och då för 
bl.a. Distance Measure Equipment (DME) och Secondary Surveillance Radar 
(SSR). Av denna anledning har ett avtal slutits mellan Försvarsmakten (FM) 
och Luftfartsverket (LFV) gällande EMC. Avtalet säger att FM får utnyttja 
detta frekvensband på s.k. ”Non-harmful interference”-basis så att inte 
störningar på ovan nämnda navigeringshjälpmedel riskerar att uppstå. Se 
vidare avsnittet 2.4 ”Användande av frekvensbandet 960-1215 MHz”. 

1.4.2 Systemet JTIDS/MIDS 
Begreppen JTIDS/MIDS, Tactical Digital Information Link JTIDS (TADIL J) 
och link 16 används ofta felaktigt synonymt för att beskriva förmåga till 
taktisk informationsöverföring med datalänkar. JTIDS och MIDS är två olika 
terminaltyper som ger denna förmåga, alltså hårdvara. TADIL J är den 
amerikanska benämningen för meddelandeformatet som medger datautbyte, 
medan link 16 är motsvarande NATO-benämning [1].  
 
Det har noterats att dessa definitioner inte är helt stringenta hos olika källor. 
För tydlighetens skull användes därför begreppen fortsättningsvis enligt 
modellen ”radioterminal + meddelandeformat = datalänk”. Definitionen blir 
därför enligt följande ”JTIDS/MIDS + TADIL J = Link 16”. Denna definition 
rekommenderades av USAF Col Joncoff vid en föreläsning i Stockholm 
september 2002 [23]. 
 
Meddelandestandarden för TADIL-J i NATO benämns ”STANAG 5516” och 
förvaltas av ”NATO Command, Control, and Consultation Board (NC3B)”. 
Motsvarande aktuella standard i USA benämns ”MIL-STD-6016 B” och 
förvaltas av ”Defense Information Systems Agency (DISA)”. Eventuella 
förändringar av standarden som initieras av ena parten måste följas av 
motsvarande förändringar i den andra standarden [14]. 
 
Historiskt användes begreppet MIDS av NATO och US Navy för att definiera 
kraven på ett säkert och robust informationsöverföringssystem. USAF hade 
redan definierat motsvarande system och kallade detta för JTIDS [17]. För 
enkelhets skull användes fortsättningsvis endast akronymen JTIDS. Denna 
akronym innefattar då även terminaltypen MIDS. 
 
JTIDS är, precis som Ra90, designad för att tillhandahålla en ECM - resistent 
kommunikationslänk med tillräckligt hög kapacitet för alla försvarsgrenar och 
plattformar. Bandbreddskraven och kraven på högt störskydd innebar att 
länken blev en UHF-lösning. Frekvensutrymme för att uppnå den stora 
bandbredden fanns helt enkelt inte tillgänglig någon annanstans i 
frekvensbandet. Om högre frekvenser hade valts hade man hamnat i 
mikrovågsteknologi med krav på parabolantenner, något som var uteslutet då 
man ville ha rundstrålande antenner. Vidare hade man fått mycket kraftiga 
dämpningseffekter av vegetation på marken då flygplanet stod på flygbas. De 
valda frekvenserna innebär att räckvidden för systemet begränsas till fri 
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siktlinje men man har löst detta, i syfte att erhålla räckvidd bortom fri 
siktlinje, genom användandet av olika relätekniker [17]. 
 
JTIDS stödjer tre meddelandeformat: TADIL J, IJMS och VMF [16]. 
Innebörden av dessa förklaras nedan. JTIDS använder en Time Division 
Multiple Access (TDMA)-arkitektur. För att ytterligare öka kapaciteten på 
länken påbörjades en utveckling syftande till att använda Distributed Time 
Division Multiple Access (DTDMA). Denna utveckling avbröts dock i mitten 
på 1980-talet. Utveckling pågår dock i syfte att undersöka andra möjligheter 
som kan möjliggöra ett effektivare utnyttjande av systemets bandbredd, 
samtidigt som den ursprungliga vågformen för JTIDS kan bibehållas [17].  
 
IJMS - Interim JTIDS Message Specification  
IJMS togs fram för att hårdvara för JTIDS fanns framme före det att 
meddelandeformatet TADIL-J var fastställt. Av denna anledning utvecklades 
IJMS för att ge en initial operativ datalänksförmåga för amerikanska 
flygvapnet (USAF) och den implementerades i NATOs E-3A (Airborne 
Warning and Control System (AWACS)), Storbritanniens E-3D (Airborne 
Early Warning (AEW)) och den Franska E-3F (AEW).  
 
Den är baserad på länk 11-meddelanden1 som har packats för att passa in i 
JTIDS-arkitekturen. Det innebär att den har samma funktion som länk 11 men 
med har en större kapacitet och ECM-resistans. IJMS är dock inte optimerad 
för JTIDS-arkitekturen och kan därmed inte använda de förbättringar som 
ökar dataöverföringshastigheten.  
 
IJMS är implementerad i Storbritanniens stridslednings- och luftbevaknings-
system för kompabilitet med NATOs E-3A, och Storbritanniens E-3D. I 
NATO för övrigt har endast begränsade IJMS-förmågor implementerats i 
NATO Air Defence Ground Environment System – Control and Reporting 
Centers (NADGE CRCs). Vidare har vissa amerikanska jaktplattformar 
dubbel IJMS/Link 16-kapacitet [17]. Se vidare avsnittet ”Basbandsstrukturer”. 
 
TADIL J 
TADIL J är designat för att optimera användandet av JTIDS-arkitekturen och 
är utvecklat för att möta taktiska informationsutbyteskrav för alla taktiska 
enheter. Meddelandeformatet stödjer utbyte av övervakningsdata, 
telekrigsdata, företagsdata, vapendata och kontrolldata. Link 16 använder J-
seriens meddelandeformat2 vilket stödjer NATO krav på ”Command and 
Control (C2) –funktionalitet”. Link 16 är också valt av U. S. A. och NATO att 
vara den huvudsakliga taktiska datalänken för missionsrelaterat ballistiskt 
missilförsvar (Theatre Missile Defence).  
 

                                                 
1 Främst en marin datalänk, VHF, halv duplex, krypterad men ej störskyddad. Utbyte av luft-, 
yt-, och undervattensmål, EW-data och viss annan information 
2 Familj (link 16, länk 22 och VMF) av taktiska datalänkar vilka medger informationsutbyte 
genom användandet av gemensamma datastrukturer och meddelandeformat vilka stödjer 
tidskritisk information. Källa: http://www.fas.org/irp/agency/daro/arita/Sect3-7.html  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100:2050 
ChP T 00-02 
Mj Mikael Hagenbo 2002-12-02 Sida 10 (65) 
 

   

Link 16 finns implementerad i åtskilliga plattformar: AWACS, AEW,  C2 
system, jakt- och bombflyg, ”Surface to Air Missile-system” (SAM-system), 
fartyg m.fl. Storbritannien har implementerat link 16 i sin E-3D och Tornado 
F3 flotta. Ytterligare implementeringar pågår i Royal Navy (RN) fartyg och 
flygplan, och andra Royal Air Force (RAF) C2-plattformar och flygplan [17].  
 
Variable Message Format - VMF 
VMF är, förutom IJMS och TADIL-J, ytterligare ett meddelandeformat som 
stöds av JTIDS-terminalerna. VMF använder TADIL-J datastruktur för att 
skapa meddelanden med variabel längd. VMF är lämpligt för utbyte av data i 
nära realtid i stridsmiljöer med bandbreddsbegränsningar. Tidigare US Army 
VMF protokoll innehöll Army Tactical Datalink 1 (ATDL-1) 
meddelandeelement. ATDL-1 är en säker punkt-till-punkt, full duplex länk för 
utbyte av digital information mellan SAM-system och mellan SAM-system 
och C2-system. Den slutliga “Joint Service” versionen är fortfarande under 
utveckling. VMF är avsedd att fylla gapet mellan vad link 16 och andra 
taktiska datalänkar gör samt mellan meddelandetextformat [17]. Se vidare 
avsnittet ”Basbandsstrukturer”. 
 
Satellite Tactical Data Link - STDL: Link 16 via Satellit 
Royal Navy (RN) genomförde genomförandemöjlighetsstudier 1991/92 
avseende användandet av link 16 meddelandestandard mot en satellit. Syftet 
med detta är att möjliggöra kommunikation bortom fri siktlinje under 
användande av link 16. STDL är nu ett av de krav som RN har ställt, och 
funktionen kan förväntas implementeras samtidigt som link 16. STDL 
kommer huvudsakligen att användas för utbyte av övervaknings- och 
sjöoperativa data. Den tekniska lösningen kommer att bli TDMA på en enkel 
kanal, på samma sätt som JTIDS. STDL kan användas i en broadcastmod eller 
nätverksmod [17].  

2. JTIDS OCH TARAS – TEKNISK 
ARKITEKTUR OCH FUNKTIONER 

2.1 TEKNISKA FUNKTIONSPRINCIPER 

2.1.1 JTIDS tekniska funktionsprinciper 
 
Accessmetoden TDMA 
Information i JTIDS överförs genom användandet av accessmetoden TDMA. 
Bärvågen är tidsuppdelad i korta skurar (engelska: bursts) med hög 
datahastighet. Accessmetoden TDMA i JTIDS innebär att respektive 
användare får tilldelat ett antal tidsluckor i en ram som är 12 sekunder lång. 
Denna fördelning är inte jämt fördelad mellan användarna utan beror på 
kraven för aktuell tjänst. I varje 12-sekundersram finns det 1536 (128⋅12) 
tidsluckor i vilka varje terminal sänder och mottar enligt det mönster som den 
är programmerad för. Denna sändning sker i skurar om antingen 258 eller 444 
pulser. Sändning och mottagning inträffar i samma tidslucka. Varje terminal 
utför sedan sin uppsättning av instruktioner var 12: e sekund [7]. 
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JTIDS TDMA multinätsfunktionalitet 
JTIDS multinätsfunktionalitet åstadkommes genom användande av Frequency 
Division Multiple Access (FDMA)- och Code Division Multiple Access 
(CDMA)-tekniker.  
 
I varje nät3 delas tiden in över 12,8 minuters epoker i tidsluckor som är 7,8125 
ms långa (Se figur 3). Detta resulterar i 128 tidsluckor per sekund och nät 
samt 98304 tidsluckor per nät i en epok. Den 7,8125 ms långa tidsluckan är i 
sin tur indelad i ett variabelt startintervall (jitter), en inledande synkronisering, 
informationsöverföring (inkluderande meddelande och ”header”) och ett 
fördröjningsintervall. Fördröjningsintervallet stödjer en överföring av 
meddelanden på ett normalavstånd på 300 nautiska mil (NM), alternativt en 
utökad räckvidd på 500 NM när systemet arbetar i en speciell mod som 
medger detta. För att erhålla denna längre räckvidd reduceras mängden jitter 
[1]. Fördröjningsintervallet, innan nästa tidslucka skickas, är nödvändigt då 
fördröjningar p.g.a. gångtider annars skulle ge interferens i radio-
kommunikationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3: JTIDS TDMA 

Den tidigare nämnda 12-sekundersramen om 1536 tidsluckor kan betraktas 
som en ”tårtbit” som skäres ut ur den ”cirkulära” epoktiden på 12,8 minuter. 
En ny ”tårtbit” skäres sedan ut var gång terminalen utför sin uppsättning av 

                                                 
3 Specifikt frekvenshoppsmönster, grundat på en kryptovariabel, som utnyttjas av olika 
JTIDS-terminaler för inbördes kommunikation. För varje kryptovariabel kan 127 sådana nät 
komponeras i varje ”nätverk” 
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instruktioner (var 12: e sekund). En epok inrymmer alltså 64 st 12-
sekundsramar. De enskilda tidsluckorna inom epoken (98304 st) indelas sedan 
i tre lika stora interleavade4 uppsättningar enligt figur 4. 
 
 
 
 

Figur 4: JTIDS uppsättningar av tidsluckor 

Dessa tre uppsättningar av tidsluckor fördelas sedan i den tänkta ringen enligt 
figur 5. 
 
 
 

Figur 5: JTIDS tidsluckeuppsättningar inom en epok 

Beroende på användarens behov tilldelas ett varierande antal tidsluckor med 
visst intervall. En AWACS som skall leverera luftlägesbild kan t.ex. behöva 
ianspråktaga var fjärde tidslucka varvet runt i epoken (uppsättning A). De 
plattformar som önskar ta del av denna luftlägesbildbild lyssnar sedan på 
dessa definierade tidsluckor. Den accesstyp som visas i figur 6 kallas för 
stackade nät. I stackade nät utför alla terminaler samma funktion, användande 
samma tidsluckor, men med olika frekvenshoppsmönster. På så sätt utökas 
systemkapaciteten, och antalet användbara tidsluckor, med 98304 stycken 
tidsluckor per ytterligare nät. Det finns 127 (0-126) stackade nät vilka är 
valbara av operatör. Stackade nät stödjer flera, samtidiga sändningar där de 
olika näten inte hör varandra [7]. De 127 näten tillsammans kallas ”nätverk”. 

Figur 6: JTIDS multinätsfunktionalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Interleaving = Blandning av bitar vid sändning för att på något sätt slumpa utsignalen och 
skydda från felskurar orsakade av brus på RF-kanalen. Syftar till att inte få fler bitfel, t.ex. vid 
fädning än felrättningsförmågan för den använda felkorrigerande koden klarar av. 
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Det är viktigt att påpeka att terminalen under en tidslucka endast kan vara i ett 
nät åt gången (ett frekvenshoppsmönster). Praktiskt har den största JTIDS-
användaren, USA, hittills maximalt använt 5-7 samtidiga nät i ett nätverk 
inom ramen för ”Korea TMD Network” samt i Afghanistanoperationen 
”Enduring Freedom”. Maximalt anses ca 20 samtidiga nät i ett nätverk vara 
möjliga innan frekvenskollisionerna blir för besvärande [14].  
 
Radio Frequency (RF) Spektrum 
Principen som JTIDS-terminalerna arbetar med benämns Frequency-hopping 
spread spectrum. Det innebär att det tilldelade frekvensbandet delas upp i ett 
antal subband (kanaler) och sändaren använder olika kanaler vid olika 
tidpunkter. I kanalen används en bärfrekvens mitt i subbandet som moduleras 
med bitströmmen (se avsnittet ”Symbolkodning”). 
 
Hoppsekvensen, vilken ordning subbanden används, är pseudo random 
(skenbart slumpmässig) och alla som kommunicerar med varandra måste 
känna till den. Tid i en kanal kallas för chip period. En tidslucka delas upp i, 
vilket tidigare har nämnts, 258 pulser vars längder är 6,4 µs (med 6,6 µs 
mellanrum mellan pulserna). Varje puls sänds på ny frekvens (av de 51 
valbara). Detta innebär att radio byter frekvens var 13: e µs (6,4 + 6,6) vilket 
innebär en frekvenshopptakt på 76 923 (1/13٠10-6) hopp/s.  
 
Varje puls (6,4 µs lång) kan överföra en chipsekvens om 32 bitar vilket 
teoriskt innebär att man kan överföra 32 databitar på varje puls. För att öka 
störskyddet överförs dock bara 5 databitar per puls. Observera att "databitar" 
omfattar en mängd overheadinformation p.g.a. kodningen. De 32 chipen 
överförs på 6,4 µs vilket ger en chiprate på ca 5 MHz (32/6,4·10-6). Denna 
filtreras sedan för att inrymmas i 3 MHz, vilket är det inbördes 
frekvensavståndet enligt figur 7, som visar de 51 valbara bärfrekvenserna. 
[24]. Se vidare avsnittet symbolkodning. 
 
JTIDS arbetar över 51 frekvenser, med ett inbördes avstånd om 3 MHz [1] 
mellan 969 och 1206 MHz [16]. Bandbredden är 153 MHz. 
 
 
 
 
 
 
               
                    
               14                                                 5                                                                                32 

Figur 7: JTIDS bärfrekvenser 

Observera det avsiktliga uppehållet i frekvensutnyttjande kring frekvenserna 
1030 och 1090 MHz där ett frekvensband om 42 MHz, centrerat kring 1030 
MHz, och 45 MHz, centrerat kring 1090 MHz, är exkluderat [1]. Anledningen 
till detta är EMC, vilket behandlas senare i uppsatsen under avsnitt 2.4  
”Användande av frekvensbandet 960-1215 MHz”.  

996699  11000088 11005533  11006655 11111133 11220066 
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Link 16 sändningen hoppar i frekvens enligt skenbart slumpmässiga mönster, 
beskrivet i figur 8, vilka är omöjliga för en motståndare att förutse. 
Frekvenshoppmönstren, vilka baseras på en kryptovariabel, tvingar en 
motståndare att sprida sin störenergi över ett brett frekvensband för att nå 
effekt. För vilken tidslucka som helst kan flera frekvenshoppsmönster 
utnyttjas av olika JTIDS-terminaler för att producera kommunikations-
möjligheter som inte nämnvärt interfererar med varandra.  
 
Varje olikt sådant mönster benämns ett nät (engelska: net). För varje 
kryptovariabel kan 127 sådana nät komponeras i varje nätverk. Under loppet 
av någon tidslucka kan varje terminal ställas in för att antingen sända eller ta 
emot i vilket nät som helst. Aktiviteter i mer än ett nät per tidslucka av en 
given terminal är dock bortom vad nuvarande JTIDS-terminaler klarar av. 
Dock undersöks f.n. möjligheten att ta bort denna mottagningsbegränsning 
genom att öka antalet mottagarkomponenter i terminalerna. Det är alltså 
möjligt att framtida JTIDS-terminaler kommer att kunna ta emot mer än ett 
nät åt gången [1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: JTIDS frekvenshoppning 

Nätverkssynkronisering 
En specifik JTIDS-terminal benämnd Net Time Reference (NTR) agerar som 
tidsreferens för ett nätverk av JTIDS-terminaler. Tidssignalen som 
tillhandahålls av NTR möjliggör för andra enheter i ett nätverk att 
synkronisera sina tidsluckor med dessa från NTR. Vilken enhet som helst, 
men bara en åt gången, kan betecknas som NTR. Eftersom operationer kan 
fortsätta i timmar utan NTR-synksignaler, och eftersom NTR-rollen snabbt 
kan skiftas till en annan terminal under en operation, är i praktiken link 16 ett 
nodlöst system.  
 
Link 16-användare får tillgång till ett nätverk i två steg; grovsynkronisering 
och finsynkronisering. Grovsynkronisering åstadkommes genom användande 
av det synkroniseringsinledningsmönster, som är unikt för varje tidslucka, 
som används för att identifiera när en speciell tidslucka (med nummer) 
inträffar. Finsynkronisering åstadkommes genom att mer precist rätta in den 
synkroniserande terminalen mot den klocka som finns i NTR, eller en annan 

Tid 

Frekvens 

1206 

969 

1090 

1030 

← Sända pulser 
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terminal som har bättre systemtidsuppfattning, än den som finns i den 
insynkroniserande terminalen [1].  
 
Den plattform som agerar NTR programmeras att sätta egen tidskvalitet till 
det högsta möjliga värdet, Qt 15. De andra ingående terminalerna åsätter sig 
själva ett värde, vilket successivt degenererar, mellan Qt 14 och 0 beroende på 
hur länge sedan det var terminalen hade kontakt med NTR [14]. Två 
finsynkroniseringstekniker användes; Aktiv, i vilken en terminal sänder och 
mottar ”Round-Trip-Timing” (RTT)- meddelanden, och passiv, i vilken en 
terminal justerar sin beräkning om tid baserad på mottagande av speciella 
meddelanden från andra enheter som innehåller tid- och positionsinformation.  
 
Terminaler i ett nätverk klassificeras som primära eller sekundära användare 
beroende på hur de upprätthåller synkronisering. Primära användare använder 
huvudsakligen den aktiva finsynkroniseringstekniken, medan sekundära 
användare huvudsakligen använder den passiva tekniken [1]. 
 
Förutom NTR förekommer ETR (External Time Reference) där tidsreferensen 
hämtas från GPS. ETR finns i USA implementerat i plattformarna E-3A, E-8C 
Joint Stars, USAF F-16 Block 40 & 50, US Navy E-2 (Hawkeye) samt fartyg 
[14]. 
   
Radio Frequency (RF) puls 
TADIL-J-transmissionen i tidsluckorna består av ett pulståg enligt figur 3 
Direkt efter den skenbart slumpmässiga binärsekvensen följer 16 initiala 
synkroniseringssymboler vilka används för att möjliggöra för en JTIDS-
terminal att detektera ett anländande meddelande utan att för den skull känna 
till avståndet till sändaren.  
 
Efter dessa följer ytterligare 4 stycken tidmätningssymboler, vilka f.n. inte 
processas i den mottagande terminalen. Synkroniserings- och 
tidmätningssymbolerna sänds i ett dubbelpulsformat, inom vilket 
informationen i symbolen sänds som 6,4 µs- pulser på två distinkta 
frekvenser. Därefter följer meddelandeheader och meddelandesymboler. Varje 
header- eller meddelandesymbol överför 5 bits av data. Headerinformationen 
överförs alltid i en dubbelpulsmod medan meddelandeinformations-
symbolerna kan överföras antingen i en enkelpulsmod, vilken använder en 6,4 
µs puls i en 13 µs-period, eller i en dubbelpulsmod, vilken använder två 6,4 µs 
pulser i en 26 µs-period. I dubbelpulsmoden överför båda pulserna samma 5 
bits av data, på olika frekvenser. [1]. 
 
Symbolkodning 
Varje puls moduleras med chipmodulationsmetoden Minimum Shift Keying 
(MSK) med en 5 MHz ”chip rate” (bithastighet) genom en ortogonal 
symbolkodning, ett s.k. 32-chip Cyclic Code Shift Keyed (CCSK) mönster. 
Det finns 32 sådana mönster (eng: patterns) vilka fås genom att cykliskt skifta 
ett känt 32-bit mönster. Eftersom det finns 32 mönster att välja på överför 
varje mönster/puls log2 32 eller 5 bits av information [1].  
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Före signalerna sänds ut interleavas dessa. I frekvenshoppsmod (Figur 8) 
sänds varje påföljande puls på en ny frekvens från de 51 frekvenser som 
används i bandet 960-1215 MHz. Följaktligen kan mer än ett nät användas 
samtidigt (bland olika grupper av JTIDS-terminaler) utan destruktiv 
interferens. I fixfrekvensmod, vilken inte normalt används operativt, sänds 
alla pulser på 969 MHz. Antalet nät begränsas då genom ömsesidig interferens 
[1]. 
 
Dataavkodning 
För felupptäckt och felkorrektion (engelska: Error Detection and Correction 
(EDC)) används en Reed-Solomon (RS) (31,15)5, 5 bit symbolkod [1]. Denna 
kod har en felrättningsförmåga om < 8 fel av 31. För enkel felupptäckt 
används en binär polynomkod (237, 225) [1]. Se vidare avsnittet tidslucke-
strukturer. 
 
TADIL-J meddelandekaraktäristik 
TADIL-J-meddelanden karaktäriseras i termer av deras (1) tidsluckestrukturer 
och (2) basbandsinformationsstrukturer [1]. Dessa redovisas nedan: 
 
Tidsluckestrukturer 
De grundläggande meddelandeöverföringsstrukturerna visas i figur 9.  
 

Figur 9: TADIL-J Tidsluckeöverföringsstruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ett kodningsuttryck som anger att 15 (5 bit) symboler kodas som 31 (5 bit) symboler 
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Ur överföringsperspektiv består ett link 16 standarddatablock av exakt 93 
symboler. Ett link 16 standardatablock består i sin tur av 3 stycken TADIL-J-
ord. Ett, två eller fyra sådana link 16 standarddatablock kan sedan överföras i 
en tidslucka. Förutom datablocket innehåller tidsluckan pulser för 
synkronisering, tidmätning och headerdata.  
 
Headern innehåller datafält vilka definierar ursprungsadressen för den 
skapande terminalen, säkerhetsinformation för avkodning och en typkod för 
tidsluckan. Typkoden specificerar om tidsluckan är en standard dubbelpuls, 
packad 2 dubbelpuls, packad 2 enkelpuls eller packad 4 enkelpuls samt 
huruvida tidsluckan innehåller fritext- eller fixformatdata.  
 
Av bekvämlighetsskäl visar figur 9 headerdatan som föregående till det första 
datablocket. I verkligheten är de 32 pulserna för de 16 symbolerna av 
headerdata, och de första 186 datapulserna, interleavade. 
 
De olika tidsluckeöverföringsstrukturerna medger olika informations-
överföringskapaciteter, vilka kan anpassas till vilken typ av information som 
överförs. Standardpulsen (Standard Double Pulse) är den mest robusta ur EW-
synpunkt. Övriga strukturer medger packning av två eller fyra link 16-
datablock i tidsluckan genom användande av enkelpulsstrukturen och/eller 
borttagande av det inledande jittret. Packad 2 dubbelpuls och packad 4 
enkelpuls begränsar räckvidden till max 300 NM p.g.a. en kortare 
vågutbredningsfördröjning. 
 
Var och en av överföringsstrukturerna stödjer användandet av EDC med RS-
kod för att öka sannolikheten för korrekt meddelandemottagning. I samtliga 
fall består headern av ett enkelt RS (16,7) kodord. Dock är användandet av 
EDC för datablocken i tidsluckorna valbart. När EDC användes så kodas varje 
datablock i en tidslucka med RS (31,15) kodord vilket i praktiken begränsar 
basbandsinformationstakten till mindre än 50 % jämfört med utan EDC.  
 
Figur 9 visar slutligen hur skillnaden är mellan de olika pulstyperna, med eller 
utan EDC, och att dessa faktorer påverkar resultatet till att ge bitorienterade 
meddelanden med 225 till 900 kodade informationsbits plus header eller 465 
till 1860 okodade informationsbits plus header per tidslucka [1]. 
 
Vid användande av RS-kodning och felupptäckande pariteskodning så består 
TADIL-J meddelandeordet av 75 (5·15) bitar. Som exempel på kodad 
överföring väljs standard dubbelpuls enligt figur 9. Här överförs 3 (TADIL-J 
ord) · 75 (bitar) vilket ger 225 informationsbitar per tidslucka. Om inte EDC 
används är motsvarande överföringskapacitet 465 (3·31·5) informationsbitar 
per tidslucka. Se vidare avsnittet basbands-informationsstrukturer.  
 
Basbandsinformationsstrukturer 
JTIDS-terminaler sänder, vilket tidigare har nämnts, meddelanden definierade 
i TADIL-J meddelandestandard. Den första uppsättningen av meddelanden 
som användes av JTIDS (med flygvapen- och NATO-terminaler) rättar sig 
dock efter interimsformatet IJMS. Dessa meddelanden användes, som tidigare 
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nämnts, fortfarande i begränsad omfattning men kommer att fasas ut i nära 
framtid då användare byter till TADIL-J. Av denna anledning behandlas inte 
IJMS vidare. TADIL-J meddelanden är f.n. de gängse meddelandeformaten 
och är den uppsättning som användes i ”Joint miljöer”.6[1]  
 
TADIL-J ger såväl fasta (fixed format) och fritextbaserade basbands-
informationsstrukturer. Fritextstrukturerna tillhandhåller bl.a. digitaliserat tal.  
 
Den huvudsakliga nuvarande tillämpningen av link 16 är för utbyte av 
TADIL-J fastformatsmeddelanden (fixed format messages), vilka alltid är RS-
kodade. Varje uppsättning av de 75 bitar som överförs med en RS (31,15) kod 
är associerat med ett 70 bitars TADIL-J meddelande ord.  
 
Fastformatsmeddelanden innehåller en felupptäckande paritetskodning. Denna 
kodning kontrollerar hela datablocket med ”fixed format message data” i syfte 
att detektera meddelanden med fel som har passerat felrättningsprocessen i 
Reed-Solomon. Totalt används 12 paritetsbitar (RS (237, 225)-kod har 237-
225 = 12 paritetsbitar) för varje transmissionsblock innehållande 3 stycken 
TADIL-J ord. För att få 12 bitar inkluderas 4 bitar, och en extra, i de 75 bitar 
som behövs för varje fast format ord (fixed format word) så att varje ord 
innehåller 70 bitar av information.  
 
De flesta fastformatmeddelanden består av format i vilka specifika bitfält 
innehåller fördefinierade element av information. Dessa meddelanden 
”etiketteras” med en 8 bitars kod vilken karaktäriserar deras precisa format. 
Förutom dessa finns det också ”inte etiketterade” fast format meddelanden 
vilka består av mer flexibla JTIDS Variable Message Formats (VMF). Dessa 
innehåller, vilket namnet påvisar, specifika bitfält som kan innehålla olika 
informationselement som bestäms av kontrollbitar inbäddade i meddelandet.  
 
Fritextmeddelanden används för överföring av röstdata (digitaliserat tal) och 
kan användas för andra data som inte är fördefinierade, såsom 
teckenorienterad text eller möjligen bitströmmen för en videobild. Endast ett 
fritextmeddelande kan sändas i en tidslucka. Som visades i figur 9 består 
okodat digitaliserat tal av 450, 900 eller 1800 bitar av data per tidslucka, 
medan kodat digitaliserat tal består av 225, 450 eller 900 bitar per tidslucka. 
Normalt är meddelanden längre än 1800 bitar varför flera tidsluckor måste 
användas. Som ett exempel är 64 tidsluckor per 12-sekundersram typiskt 
allokerade för att stödja varje packad 2 dubbel puls i ett 2,4 kbps röstnät med 
EDC. 

2.1.2 RA 90 tekniska funktionsprinciper 
Det har inte gått att hitta teknisk information med samma detaljeringsgrad för 
TARAS-systemet som har funnits tillgänglig för JTIDS. De arbetspapper och 
utkast om TARAS som har kunnat hittas är inte på den detaljeringsnivå som 
de engelska beskrivningarna är på. Man skall komma ihåg att JTIDS är ett 

                                                 
6 Operationer med samordnade insatser, i tid och rum, med luft-, sjö-, och markstridskrafter 
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inarbetat/driftsatt system medan det svenska TARAS-systemet (version 3) inte 
är driftsatt ännu och kommer inte heller att bli så på ett antal år framåt. 
 
Vad som kunnat läsas ut är dock att den tekniska arkitekturen mellan JTIDS 
och TARAS-systemet är mycket snarlik. Om man förstår hur JTIDS fungerar 
så bedöms man i stort också förstå den tekniska arkitekturen för Ra90.  
 
FMV skriver i sin rapport ”Förslag på hanteringsprocess för Radio 90” 
följande: ”JTIDS terminologi bör så långt som möjligt anammas vid 
skapandet av Ra90 nätkonstruktionsprocess”. Något som kan tolkas som ett 
uttryck för de stora likheter som finns mellan JTIDS och TARAS. Det finns 
dock vissa skillnader, vilka har kunnat identifieras, och som redogörs för 
nedan. 

2.1.3 Skillnader i tekniska funktionsprinciper 
Epoktid 
Epoktiden i JTIDS är, som angivits i avsnittet ”JTIDS TDMA multinäts-
funktionalitet”, 12,8 minuter med tidsluckor som är 7,8125 ms långa.  
Resultatet blir 128 tidsluckor per sekund och nät samt 98304 tidsluckor per 
nät i en epok. 
 
I TARAS-systemet är epoktiden 1 minut [6] vilken delas upp av radiosystemet 
i 7680 tidsluckor med samma längd, 7,8125 ms (7680·7,8125·10-3 = 60 s). 
Resultatet blir även här 128 tidsluckor per sekund och nät (7680/60 = 128).  
 
Multinät 
Antalet stackade nät i JTIDS är, som anges i avsnittet ”JTIDS TDMA 
multinätsfunktionalitet”, 127 till antalet (0-126). Stackade nät stödjer flera, 
samtidiga sändningar där de olika näten inte hör varandra [7]. Alla nät 
tillsammans kallas ”nätverk”. 
 
I TARAS-systemet är antalet stackade nät 256 [6] till antalet. Nätbegreppet i 
TARAS-världen är alltså det samma som i JTIDS-världen fast med ett större 
antal lager, och med en mindre diameter (epoktiden), för den tänkta cylindern 
(se figur 10).  
 
Den föreslagna definitionen lyder: ”Ett Ra90 nät definieras som två eller flera 
noder som har samma tidsuppfattning och parametersättning och således kan 
kommunicera med varandra” [9]. 
 
Nätbegreppet är alltså identiskt med JTIDS nätbegrepp. 
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Figur 10: Ra 90 HF-egenskaper 

Nätverkssynkronisering 
JTIDS-världens begrepp NTR, vilket beskrivs i avsnittet Nätverks-
synkronisering, benämns i TARAS-världen System Tid Referens (STR). STR 
används för att etablera ett s.k. systemnät.  
 
”Systemnät är två eller flera noder som har samma tidsuppfattning baserade 
på en s.k. STR (System Tid Referens). En av Ra90-noderna i systemnätet 
utses till STR och utgör referens för alla andra noder. De noder som 
tidsmässigt endast avviker en viss specificerad tid från denna referens tillhör 
definitionsmässigt systemnätet. En Ra90 som startas upp och ej kan erhålla 
kontakt med en nod i systemnätet skapar istället ett s.k. lokalnät. Ett lokalnät 
är ett ”systemnät i miniatyr” vilket innebär att de noder som tillhör lokalnätet 
har en egen LSTR (Lokal System Tid Referens). När någon nod i lokalnätet 
etablerar en kontakt med en nod i systemnätet beordras alla lokalnätets 
medlemmar att byta till systemnätet” [9].  
 
De 7680 tidsluckorna i en epok delas upp i två delar som benämns User Data 
Slot Pool (UDSP) respektive Network Data Slot Pool (NDSP). De tidsluckor 
som allokeras i UDSP kan användas antingen för användardata eller för 
nätkontrollmeddelanden. Benämningen på dessa tidsluckor är User Time Slots 
(UTS). 
 
De tidsluckor som allokeras i NDSP kan användas för nätkontroll-
meddelanden. Benämningen på dessa tidsluckor är Network Time Slots 
(NTS). Fördelningen mellan antalet UTS och NTS varierar beroende på om 
noden befinner sig i ett systemnät eller ett lokalnät. Anledningen till denna 
skillnad beror på att noder i ett lokalnät skall ges större möjlighet att hitta ett 
systemnät för att synkronisera in i detta.  
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I ett systemnät är fördelningen 7200 UTS respektive 480 NTS i en epok. Var 
16:e tidslucka som sänds är NTS, övriga UTS.  
 
I ett lokalnät är motsvarande fördelning 7440 UTS respektive 240 NTS. Var 
31:a tidslucka som sänds är där NTS, övriga UTS [2]. 
 
Avstånd till närliggande Ra90-noder fås med automatik genom de s.k. 
nätkontrollmeddelandena, Time Synchronization Message (TSM) och 
Position Status Message (PSM) som utbytes mellan Ra90-noder [6].  
Principen är som följer: 
 
Varje Ra90-nod har ständig avlyssning av PSM-meddelande vilka innehåller 
uppgifter om sändande närliggande nods position, tidskvalitet och med vilken 
frekvenshoppsnyckel den sändande noden sänder sina TSM-meddelanden. 
Om den sändande noden är en Mr90 framgår dessutom vilken markcentral 
som sänder S-data samt i förekommande fall, vilka S-kanaler (dessa begrepp 
förklaras i avsnitt 2.2.3.) som används. Om den mottagande noden uppfattar 
att sändande nod har bättre tidsuppfattning än egen klocka initierar denna en 
tidsuppdatering genom att sända ett TSM-meddelande till aktuell nod 
innehållande en begäran om dess tid.  
 
Efter mottagande av tid uppdaterar så den mottagande noden sin tid och 
tidskvalitet. Som tidsreferens används den nod som har lägst värde på 
tidskvaliteten och benämns då, som tidigare nämnts, STR. I det fall GPS 
används som tidsreferens har alla Mr90 nästan exakt samma tid och då 
definieras GPS som STR [9].  
 
I JTIDS-världen hade NTR det högsta värdet (Qt 15) och övriga sämre värden 
från Qt 14 till Qt 0. Tvärtom relativt TARAS-världen där lägsta värde är det 
bästa. 
 
Digitalisering av tal 
De tekniska funktionsprinciperna nedan förklaras inte djupare. Syftet är endast 
att beskriva skillnaden mellan JTIDS och TARAS. Läsaren som önskar 
fördjupa sig i ämnet hänvisas istället till speciallitteratur. 
 
Vågformskodare  
Vågformskodare söker överföra den analoga vågformen så oförvanskat som 
möjligt. Vågformskodare arbetar normalt med bittakter mellan 9,6 kbit/s upp 
till 64 kbit/s. Vågformskodaren som används för att digitalisera talet i JTIDS-
terminalerna en 16 kbit ”Continuously Variable Slope Delta (CVSD) 
modulation”. I TARAS version 3 används istället vågformskodare som 
använder sig av principen ”Adaptive Differential Pulse Code Modulation 
(ADPCM)” med en bittakt på 24 kbit/s. ADPCM är att betrakta som standard 
inom telefonibranchen och bygger på ”Pulse Code Modulation (PCM)” där 
man med hjälp av adaptiv deltatransformering minskar bittakten till 32 kbit/s. 
Det finns alltså en skillnad mellan TARAS bittakt och standardtakten för 
telefoni. 
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Talkodare 
Talkodaren försöker att tolka talsignalen och sedan överföra kodord för att 
kunna återskapa talsignalen. JTIDS använder principen ”Linear Predictive 
Coder-10 (LPC-10)” som är en talkodare med bittakten 2,4 kbit/s.  
 
Ra90 talkodare är en ”Improved Multiband Excitation (IMBE)”, med en 
bittakt om 4,2 kbit/s. Ra90 talkodare baseras på en standard som företaget 
Digital Voice Systems, Inc. (DVSI) i USA har tagit fram [8].  
 
Effekten ur ett användarperspektiv blir olika talkvalitet. Någon värdering 
utifrån bättre eller sämre görs inte. 

2.2 JTIDS och TARAS ur ett användarperspektiv 

2.2.1 JTIDS infoutbytesfunktioner, moder och tjänster 
JTIDS kommunikationsstruktur stödjer ett flertal informationsdistributions-
tekniker som kan användas för att möta specifika behov. Informationsutbyte 
åstadkommes genom allokering av tidsluckor till funktionella grupper samt 
olika relämoder. Kombinationer av dessa medger att TADIL-J stödjer olika 
former av formaterad digital data, digitalt tal och andra typer av behov för 
överföring av digital information [1]. 
 
Systemet stödjer såväl broadcastorienterade som kretsförmedlade strukturer. 
Den broadcastorienterade strukturen organiseras så att information (i 
meddelanden) sänds ut utan att specifika adresser har identifierats. Användare 
som önskar information som finns i broadcastgruppen lyssnar till alla 
tidsluckor och väljer ut de som är av intresse. Adresserade meddelanden, vilka 
bekräftas av en adressat, kan också sändas. Den kretsförmedlade strukturen 
medger adresserad kommunikation mellan specifika par ur enheter. 
 
Meddelandeorienterade strukturer 
För att stödja informationsdistributionen, samt administrations- och 
ledningsprocessen, organiserar och utför en JTIDS-terminal överföringen av 
meddelanden inom funktionella meddelandegrupper. Dessa benämns 
”Participation Groups (PGs)” och är associerade med ett PG-nummer. En 
specifik uppsättning av tidsluckor tilldelas av terminalen för meddelanden 
inom en PG. De PG, vilka ingår i ett nätverk, bestäms utifrån kraven på 
meddelandeöverföring mellan deltagarna. Inom varje PG dikterar 
nätverksinitieringsparametrar och procedurregler omfattningen av 
meddelandesändningarna.  
 
Nuvarande organisation för meddelandeöverföring 
 
För närvarande är två typer av PGs definierade. Dessa är: 
 
Network PGs (NPG) – Dessa är funktionellt orienterade och baserade på de 
typer av data/meddelanden som krävs (tabell 1). PGs 1-3 relaterar till 
nätverkssynkronisering. PGs 4-29 är grupper av link 16 meddelanden som är 
intimt förbundna med specifika operativa/taktiska funktioner som 
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övervakning eller flygstridsledning. PGs 30 och 31 är reserverade för IJMS-
meddelanden (vilka inte används av marina stridskrafter). 
 
Needline PGs – Dessa är destinationsorienterade och definierade i enlighet 
med de tänkta nätverksmottagarna. Inom en ”Needline PG” kan vilka 
meddelanden som helst utväxlas. U.S. Army var den principiella arkitekten 
för ”Needline PGs”, vilka ursprungligen var avsedda för ”Army JTIDS VMF-
messages”.  Dock är nuvarande och planerad användning av ”Needline PGs” 
och ”JTIDS VMFs” från arméns sida begränsad. ”Needline PGs” är 
numrerade från 32 till 511 (tabell 1). För punkt-till-punkt länkar i klass 2M-
terminaler7 paras ”Needline PGs” ihop för sändning respektive mottagning 
genom användande av udda respektive jämna PG-nummer (t.ex. 32/33, 
34/35). ”Needline PGs” kan också användas för överföring av fritextsdata 
(t.ex. bilder, teleprinterdata, o.s.v.) så att den mottagande terminalen vet 
formatet på den mottagna fritextsdatan [1]. 
 
Tabell 1: Participation Groups (PG)8 
 
Functional group PG 
Initial Entry 1 
RTT A 2 
RTT B 3 
Network Management 4 
PPLI and Status A (dedicated) 5 
PPLI and Status B 6 
Surveillance 7 
Mission Management (weapons coordination & management) 8 
Control 9 
Electronic Warfare 10 
Voice A 12 
Voice B 13 
Indirect PPLI (U.S. Navy) 14 
Imagery (proposed) (Svenska: Bildöverföring) 17 
Weapons Coordination 18 
Fighter-to-Fighter (Non C2 – Non C2 JU A) 19 
Fighter-to-fighter (Non C2 – Non C2 JU B) 20 
Engagement Coordination 21 
Composite A 22 
Composite B 23 
PPLI (Joint Net Broadcast) 27 
Distributed Network Management 28 
Free text (USAF) & Residual Messages 29 
IJMS Position and status 30 
IJMS Messages 31 
Needline PGs 32-511
 
Många meddelandetyper uppdateras automatiskt och sänds på ett periodiskt 
sätt i sina PGs. Exempelvis sker detta både för ”Precise Participant Location 
and Identification (PPLI)” och för regelbundna uppdateringar av 
                                                 
7 U.S. Army terminaltyp 
8 Fet text: Referens: George “B+9” Bevilacqua, F-16 MIDS Operational Field Lead Program 
Manager, MATCOM Hanscom AFB, MA vid föredrag i Stockholm 2002-09-23--26 
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övervakningsdata. Dessa överförs normalt med några sekunders intervall 
(inom deras respektive PGs) i överensstämmelse med de parametrar som har 
satts vid nätverksinitieringen och de procedurregler som är inbyggda i datorer 
och JTIDS-terminaler. 
 
Reläfunktioner 
Det nuvarande JTIDS-systemet kan utöka sitt täckningsområde, som 
begränsas av fri siktlinje och tidsluckestrukturen, genom att reläa 
meddelandeinnehållet i tidsluckor. Denna reläfunktion åstadkommes genom 
att återutsända meddelanden vilka har mottagits i en tidslucka i en annan 
avdelad tidslucka. Funktionen är en automatisk funktion i JTIDS-terminalerna 
och det finns två relätekniker tillgängliga: ”Paired slot relay” och 
”Repromulgation relay”. 
 
Paired slot relay 
I denna systemlösning paras ett eller flera tidsluckeblock ihop med andra 
block av samma storlek för återutsändning. Om mer än ett relähopp önskas 
kan ytterligare block knytas ihop med återutsändningsblocket längre fram där 
återutsändningsblocket paras ihop med ett annat återutsändningsblock.  
 
Reläfunktionen kan vara antingen ovillkorlig eller villkorlig. I den ovillkorliga 
relämoden genomför den reläande terminalen reläfunktionen varje gång den 
mottar meddelanden i de tidsluckor som skall reläas. I den villkorliga 
relämoden reläar bara terminalen i de fall det inte finns terminaler med bättre 
täckningsområde (högre höjd) än vad den själv har. Flera enheter kan också 
reläa innehållet av samma tidslucka (vilket kallas för ”flood relay”) i syfte att 
öka robustheten i reläteckningen. I detta fall kommer frekvenshoppnings-
karaktäristiken i JTIDS-terminalerna garantera att varje mottagare endast 
kommer att ta emot sändningen från den reläande enhet som är närmast. 
 
Repromulgation relay  
I denna relämod bestämmer avsändaren av ett meddelande det maximala 
antalet gånger som meddelandet skall reläas. Mottagare avdelas att lyssna i 
den pool av tidsluckor som avdelats för sändningen. När ett meddelande tas 
emot beslutar varje mottagare vilket relähopp som har nåtts och utifrån det 
antingen återutsänder eller avbryter reläandet beroende på om det förra hoppet 
har nåtts eller inte. För att garantera förbindelse till enheter på långt avstånd 
förhindrar ”repromulgationprotokollet” den ursprungliga avsändaren att 
påbörja en ny sändning i de nästa två tidsluckorna i poolen; det innebär att 
ursprungsavsändaren får sända igen, inom poolen, i den tredje tidsluckan efter 
en tidigare sändning. I detta avseende är ”repromulgation relay”, vilket kräver 
två ytterligare tidsluckor för relä, mer resurskrävande än ”single hop paired 
slot relay” vilken bara kräver en ytterligare tidslucka för reläfunktionen.  
  
Operationsmoder 
 
JTIDS tidsluckeblock och accessmoder 
JTIDS tillhandhåller olika accessmoder vilka definierar vem som kan sända i 
en viss tidslucka. Tidsluckorna i en epok (12,8 min) är tilldelade de respektive 
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terminalerna i ett eller fler block med storleken 2n där n har ett spann mellan 2 
till 15. Dessa tilldelningar görs dock normalt för en underavdelning i epoken, 
nämligen den tidigare nämnda 12 sekundersramen. Som bekant består en ram 
av 1536 tidsluckor. De individuella tidsluckorna bildar tillsammans ett ”Time 
Slot Block (TSB)” av tidsluckor som distribueras över denna 12 sekundersram 
[1].  
 
TSB definieras som ett block av tidsluckor som används för en enda ”Network 
PG”. TSB identifieras genom tre olika parametrar: 
 

1) Tidsluckeuppsättning (se avsnitt 2.1.1) 
2) Indexnummer (se avsnitt 2.1.1) 
3) Recurrence Rate Number (RRN) 

 
RRN definierar storleken på ett block av tidsluckor, exempelvis hur många 
tidsluckor per epok som ianspråktages av blocket. Ett exempel på TSB kan se 
ut enligt följande: A-0-14, där A = uppsättning, 0 = indexnummer och 14 = 
RRN  
 
 
 

Figur 11: Exempel på TSB fördelning över en epok. 

RRN = 14 ger, som figur 11 visar, en intervall mellan de använda tidsluckorna 
på 6. Detta bygger på det faktum att tidsluckorna i ett TSB alltid fördelas jämt 
över epoken och sambandet mellan antalet totala antalet tidsluckor i epoken (= 
98304) och TSB för RRN=14 (som är lika med 16384 enligt tabell nedan). 
Detta ger 98304/16384 = 6. Observera att figuren ovan endast visar en 
bråkdel av epoken. 
 
Nedanstående tabell visar sambandet mellan RRN, TSB och storleken på TSB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA00 BB00 CC00 AA11 BB11 CC11 AA22 BB22 CC22 AA33 BB33
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RRN (n) TSB (Tidsluckor/epok)
(=2n) där n=RRN 

Storlek på TSB 
(Tidsluckor/ram) 

15 32768 512 
14 16384 256 
13 8192 128 
12 4096 64 
11 2048 32 
10 1024 16 
9 512 8 
8 256 4 
7 128 2 
6 64 1 
5 32 1 Tidslucka varannan ram 
4 16 1 Tidslucka var fjärde ram 
3 8 1 Tidslucka var åttonde ram 
2 4 1 Tidslucka var sextonde ram 

1 (användes ej) 2  
0 (användes ej) 1  
 
Tabell 2: Sambandet mellan RRN och TSB [14] 
 
Ovanstående beräkningsmetodik användes vid nätkonstruktionen där nät, 
innehållande olika PGs, skall konstrueras med en given systemkapacitet (antal 
tillgängliga tidsluckor). 
 
Följande accessmoder förekommer: 
  
Dedicated access – I denna accessmod är specifika tidsluckor tilldelade en 
specifik användare och bara denna användare sänder i dessa tidsluckor. 
Antalet tidsluckor som tilldelas beror på behovet. Med dedikerad access 
sänder en användare ut data och alla andra användare tar emot data. De 
tidsluckor som inte behövs för användaren sänds ut som outnyttjade (vakanta). 
Dedikerade tidsluckeblock kan återanvändas av terminaler i områden som är 
geografiskt separerade [1].  

 
Contention9 access – I denna accessmod delas en pool av tidsluckor av ett 
antal användare. Användarna väljer oberoende av varandra, och slumpvis, 
tidsluckor från den gemensamma poolen för sina sändningar. När en 
användare inte sänder, lyssnar denne istället på alla tidsluckor i poolen. 
Antalet tidsluckor i vilka användarna sänder beror på en initieringsparameter i 
terminalen benämnd ”the access interval rate”. Exempel: 12/128 – vilket 
innebär att en sändare väljer 12 av 128 tidsluckor för sin sändning. Flera 
sändningar i samma tidslucka kan förekomma. I detta fall avkodas endast den 
närmaste signalen i en mottagare. Då flera användare kan välja att använda 
samma tidslucka kommer en specifik sändares meddelande nå fram till en 

                                                 
9 Contention = Vilken tid som helst då två sändare sänder vid samma tid med samma 
frekvenshoppsmönster. 
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mottagare med en sannolikhet som beror på antalet andra användare i poolen 
mellan sändare och mottagare [1].  
 
Time Slot Reallocation (TSR) – I denna mod delar användare en 
fördefinierad pool av tidsluckor vilka allokeras dynamiskt beroende på deras 
nuvarande behov. TSR-protokollet försöker tillse att användare har dedikerad 
access till sina allokerade tidsluckor. Efter det att nätverket är designat, och 
poolen av TSR-tidsluckor, är ingång och utgång från TSR-gemenskapen 
automatisk [1]. 
 
JTIDS kommunikationsmoder  
JTIDS-terminaler har fyra kommunikationsmoder. Alla användare i ett 
nätverk måste arbeta i samma kommunikationsmod för att kunna utväxla 
information. 
 
Mod 1 – Sändning med frekvenshopp, mellan 960-1215 MHz, på en puls-till-
pulsbasis. Sändningar är säkra och har maximalt störskydd. Multinät-
funktionen kan användas. Multinät innehåller exklusiva grupper som utför 
olika funktioner under användande av samma tidsluckor men med olika 
frekvenshoppsmönster. Beslut om att använda Multinät görs under 
nätverksdesignen och är inte en valbar option för en operatör. Terminaler 
mottar endast de tidsluckor som de skall motta [7]. Mod 1 är den vanliga 
operativa moden. 
 
Mod 2 – Fixfrekvenssändning på 969 MHz. I övrigt identisk med mod 1. 
Används huvudsakligen som en testmod i laboratoriemiljö. 
 
Mod 3 - Fixfrekvenssändning på 969 MHz. Allt krypto, utom basbands-
bitkryptot tas bort. Basbandskryptot ger “Message Security (MSEC)” och 
appliceras på basbandsdata i tidsluckan och “Source Track Number (STN)”-
fältet i meddelandeheadern.  
 
Den borttagna kryptofunktionen ger Transmission Security (TSEC) och 
kontrollerar bl.a. frekvenshoppning och interleaving av header- och 
symboldata i tidsluckan. Denna mod finns endast tillgänglig i klass 1 JTIDS-
terminaler (vilka inte används av flottan) och används huvudsakligen som en 
testmod i laboratoriemiljö. 
 
Mod 4 - Fixfrekvenssändning på 969 MHz. Denna mod förbikopplar kryptot 
helt och därmed anses inte sändningar som säkra. Denna mod får endast 
användas i laboratoriemiljö och får inte användas för sändning av klassificerad 
data [1]. 
 
JTIDS sändningsmoder 
JTIDS-terminaler har tre eller fyra operatörsvalbara sändningsmoder beroende 
på specifik plattform. Dessa bestämmer de omständigheter under vilka en 
terminal kan sända meddelanden och hur terminalen upprätthåller 
finsynkronisering. Terminalen mottar på nät 0 i icke tilldelade tidsluckor, i 
alla sändningsmoder. 
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Normal mode – En användare får sända data eller tal i alla tilldelade 
tidsluckor. Terminalen åstadkommer och vidmakthåller synkronisering om 
den är en primär användare. Om den är en sekundär användare kan den tänkas 
utföra ”aktivitetsanpassad” synkronisering med hjälp av passiv teknik.10 Detta 
innebär att den kommer att genomföra passiv synkronisering i normalläget 
men aktiv synkronisering om den kan förbättra kvalitén på 
positionsangivelsen. 
 
Polling mode - En användare sänder bara röst- och RTT11- meddelanden samt 
operatörsinitierade eller automatiska meddelandesvar. Den kommer inte att 
reläa (inklusive tal), eller svara på RTT-frågeställningar. Synkronisering 
åstadkommes och vidmakthålls passivt. Denna mod stödjer Emission Control 
(EMCON)-operationer. 
 
Radio Silent Mode – En användare får inte sända alls (inkluderat relä eller 
svar på RTT-frågeställningar). Synkronisering åstadkommes och vidmakthålls 
passivt. Denna mod stödjer EMCON-operationer och kallas ibland  ”Long-
Term Transmit Inhibit (LTTI)-mode” i icke marina operationer [1].  

2.2.2 Speciella kommunikationstjänster 
Historiskt var det principiella motivet för link 16 möjligheten till utbyte av 
datorgenererade, processade och formaterade TADIL-J-meddelanden. Dock 
kan också link 16 tillhandahålla operativt/taktiskt viktiga rösttjänster samt ett 
antal andra typtjänster som övervägs för framtida applikationer [1]. 
 
Digitaliserat tal 
JTIDS-terminalerna stödjer överföringen av digitaliserat tal. Bitströmmen, 
som är resultatet av den digitalisering som sker i terminalen, delas upp i bitar 
lämpliga för tidsluckeformatet och överförs som en serie av tidsluckor. I den 
mottagande terminalen rekonstrueras sedan audiosignalen. JTIDS-terminalen 
kan överföra varierande takter av digitaliserat tal genom att tilldela ett 
lämpligt antal av tidsluckor per sekund ur den pool av tidsluckor som tilldelats 
för befordran av röstdata. Användningen av EDC är valbar och beror på 
redundansen som redan finns i den digitaliseringsteknik som användes. Varje 
terminal kan betjäna två röstkanaler, ”Voice A” och ”Voice B”, på vilka som 
helst av de 127 näten, vilka är operatörsvalbara. Flera röstöverföringar ske 
samtidigt i ett nätverk, i olika nät och kan dessutom reläas för att åstadkomma 
kommunikation bortom fri siktlinje [1]. 
 
Link 16 röstkanaler kan användas genom användande av de protokoll som 
kontrolleras av ändterminalen/användaren. I det normala ”push-to-talk” 
protokollet tilldelas alla deltagare tidsluckor ur samma pool men sändning 
kontrolleras av användaren att den endast sker när ingen annan talar. Om ändå 
mer än en terminal sänder samtidigt i en tidslucka så hör varje terminal endast 
den närmaste terminalen [1].  
 
                                                 
10 Se avsnittet “nätverkssynkronisering” 
11 Se avsnittet ”nätverkssynkronisering” 
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US Navy har som praxis att använda tal med en datahastighet av 16 kbps 
(högsta kvalitet) där varje talkanal kräver antingen 224 tidsluckor per 12-
sekundersram med ”packed-2 double pulse”, och inga EDC-meddelanden, 
alternativt 112 tidsluckor per 12 sekundersram med ”packed-4 single pulse”, 
och inga EDC-meddelanden.  
 
US Air Force använder tal med en datahastighet 2,4 kbps där varje talkanal 
kräver 64 tidsluckor per 12 sekundersram under användande av ”packed-2 
double pulse” med EDC [1]. Som tidigare har nämnts är vågformskodaren 
som används i JTIDS för att digitalisera talet är en 16 kbit CVSD [8]. 
 
Positionslokalisering och navigationsstöd 
Link 16 innehåller en positionslokaliseringstjänst vilken tillåter en JTIDS-
terminal att lokalisera sig själv med hög noggrannhet i ett system grundat på 
geodetiska12 koordinater och/eller relativt ett rutmönster. Avståndet till andra 
terminaler bestäms genom att mäta ”Time-of-Arrival (TOA)” på link 16 
positionsrapporter, PPLI, som sänds ut av andra enheter. Den mottagande 
terminalen, som är synkroniserad till systemtiden, känner till tiden då PPLI-
meddelandet sändes och kan därmed räkna ut vågutbredningstiden mellan 
sändaren och sig själv, och följaktligen avståndet. Likadan avstånds-
information från andra sändare, och/eller efterföljande avståndsmätningar från 
den ursprungliga sändaren tillsammans med positionsdata i PPLI-
meddelanden, kan användas för att räkna ut positionen för egen plattform 
relativt andra plattformar.  
 
När väl en användare har räknat ut sin position, och tilldelat sig självt en 
korrekt positionskvalitet med hänsyn till den plattform som den använde för 
att lokalisera sig självt, kommer JTIDS-terminalen att sända ut periodiska 
PPLI-meddelanden som andra kan använda. När indata från 
navigationssystem, som Inertial Navigation System (INS), finns tillgängliga 
kan dessa användas för att stödja och förbättra link 16 positionsprocessande. 
Omvänt kan link 16 användas för att korrigera navigationssystemet.  
 
Positionsbestämmelsen kan registreras till det geodetiska rutmönstret genom 
användande av plattformar, vilka vanligen är markplacerade, som känner till 
sin position genom någon annan metod (t.ex. inmätning med GPS). Om 
referenspositioner inte kan fås kan link 16 positionsbestämning användas för 
att verka i ett relativt rutmönster vars ursprung är en godtycklig användare, 
definierad som ”navigation controller” [1]. 
 
Identifikationsstöd 
Link 16 ger direkt identifiering, bland enheter utrustade med JTIDS-
terminaler, genom användande av periodiska PPLI-meddelanden. Dessa 
meddelanden identifierar källan för alla andra JTIDS-utrustade plattformar 
som tar emot meddelandet. En användare som tar emot ett PPLI-meddelande 
kan korrelera en rapport med andra data, som t.ex. radarinformation eller 
underrättelseinformation, eller använda informationen direkt. Sådana 
                                                 
12 GPS-baserat globalt referenssystem som ger Geodetisk latitud och longitud 
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periodiska identifikationsrapporter, från varje JTIDS-utrustad enhet, kan 
tilldelas olika periodicitet när det gäller rapportering beroende på placering 
(t.ex. markstation eller flygplan).  
 
Den periodiska identifikationsrapporten kan också tas emot av plattformar 
som opererar radiotyst. De radiotysta enheterna i sin tur kan rapportera när 
läget så medger. När enheter verkar i radiotyst mod kan identitet trots allt 
fastställas genom användande av en indirekt identifikationsprocess. Detta stöd 
tillhandahåller terminalen genom sin informationsdistributionsfunktion. 
Deltagare som har identifieringsinformation broadcastsänder denna 
information ut i link 16-nätverket så att alla andra användare kan ta emot 
denna information om så är lämpligt. Denna information presenteras normalt 
som spårdata (engelska: track data) som i sin tur fås ur radarinformation, 
underrättelser eller från andra sensorer [1]. 

2.2.3 Beskrivning av planerade tjänster i TARAS 
Ur användarperspektivet är tjänsterna som man får ut av systemet det 
intressantaste. Nedanstående skall jämföras med avsnittet JTIDS 
informationsutbytesfunktioner, moder och tjänster samt påföljande stycken 
t.o.m. avsnittet Identifikationsstöd. 
 
Anledningen till anskaffningen av TARAS-systemet är att man ville ha 
möjlighet att förmedla trafik- och textskyddade kommunikationstjänster 
mellan mark-flyg och flyg-flyg med en robust (störtålig) överföring. De sex 
huvudtjänster som erbjuds är tal/datatjänst (TD), stridatatjänst (S), 
datatjänst (D), förbandsdatatjänst (F), start- och uppdragstjänst (SU) 
samt analog taltjänst (A).  
 
Utöver dessa huvudtjänster erbjuder systemet även tilläggstjänster i form av 
relätjänst, navigeringsstöd, övning i störscenario samt detektering av 
störplattformar [9]. Tilldelning av tjänster i nätet sker genom nätkonstruktion 
där ett antal kanaler skapas till vilka tjänster är knutna. Upp till 8 olika 
tjänster kan samtidigt användas av en Ra90. Upp till 8 samtidiga RF kanaler 
kan samtidigt existera i en Ra90 [10]. Nedan följer en utförligare genomgång 
av dessa tjänster. 
 
S-tjänst 
S-tjänsten är en enkelriktad digital tjänst för datakommunikation. Tjänsten 
användes för överföring av stridsledningsdata (stridata) mellan markcentral 
(StriC) och flygplan i luften [6]. S-kanalerna fördelas, till skillnad från TD-
tjänsten, statiskt till specifik Mr90-plats. När flygplansplattformarna sedan 
förflyttar sig byter respektive flygplan S-kanal automatiskt via en funktion 
som benämns ”Auto-S”. Varje Mr90 kan upprätthålla två S-kanaler i syfte att 
medge för två StriC att kunna sända S-data oberoende av varandra. 
Datameddelandet innehåller information om avsändande StriC för att 
säkerställa att respektive flygplan tar emot S-data från rätt ledningsorgan [9]. 
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TD-tjänst 
TD-tjänsten är en textskyddad, dubbelriktad och digital tjänst som används för 
överföring av tal eller data mellan flygplan-flygplan eller flygplan-
markcentral [6]. Vid planering av detta tjänsteutnyttjande skall eftersträvas att 
flygförarens behov av att byta TD-kanal minimeras. Detta åstadkommes 
genom att samma TD-kanal allokeras på flera Mr90 med det förbehållet att 
endast en Mr90 får vara aktiv åt gången. Anledningen till detta är tvådelad. 
För det första tillåter StriC som system endast en aktiv Mr90 åt gången för en 
specifik TD-tjänst. För det andra är s.k. ”contentionsändning” (samma kanal 
används samtidigt och är närmare varandra än 100 NM (ca 190 km)) ej tillåten 
[9].  
 
En datatjänst kan konfigureras för allt mellan en tidslucka/minut (epok) upp 
till 120 tidsluckor/sekund (normalt dock 20 tidsluckor/s). En taltjänst är fast 
konfigurerad för att nyttja 20 tidsluckor/s [10]. 
 
D-tjänst 
D-tjänsten är en dubbelriktad (vändbar simplex) digital tjänst för överföring 
av större datamängder från flygande plattformar till markcentral. Som 
exempel kan nämnas FSR 890 som utnyttjar denna tjänst för nedlänkning av 
radarinformation till markcentral. I detta fall benämns tjänsten ibland N-tjänst. 
D-tjänsten medger inte överföring av talinformation [6]. Principen vid 
planering av D-tjänsten är samma som för TD-tjänsten. Flygföraren skall inte 
behöva byta D-kanal i onödan. Byte skall istället ske på marken. Av denna 
anledning förses de Mr90, som skall ta emot D-tjänst, med samma D-kanal 
[9]. En Datatjänst kan konfigureras för allt mellan en tidslucka/minut (epok) 
upp till 120 tidsluckor/sekund (normalt dock 20 tidsluckor/s) [10]. 
  
SU-tjänst 
SU-tjänsten är en krypterad, dubbelriktad och markbunden förbindelse mellan 
markcentral och flygplan på flygbas. Tjänsten medger överföring av data så 
länge flygplanet befinner sig på marken. Tjänsten motsvarar ungefär TD- och 
S-tjänst tillsammans [6]. 
 
A-tjänst 
A-tjänsten är en dubbelriktad, ej textskyddad, analog tjänst mellan 
markcentral och flygplan i luften. Denna tjänst används för flygtrafik-
ledningstjänst (FYL), samverkan med civil flygtrafikledning [6] samt vid 
internationell samverkan. 
 
F-tjänst 
F-tjänsten är en dubbelriktad datakommunikationstjänst mellan flera parter 
inom ett flygande förband (taktisk enhet). Accessmetoden är TDMA13 vilket 
innebär att varje Fr90-enhet i ett taktiskt förband avvaktar sin tur innan 
sändning påbörjas. Fördelen relativt andra tjänster är mindre EMC-belastning. 
                                                 
13 TDMA-kanaler är en accesstyp som använder TDMA ”ovanpå” Ra90-systemets 
grundläggande TDMA. Används för S-tjänst och nätkontrollmeddelanden. Referens: Förslag 
på hanteringsprocess för Radio 90 
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Flygplanets systemdator kommer att kunna hantera parametersättning av F-
tjänst dynamiskt [9]. 
 
NAVSUP 
NAVSUP (Navigation Support) är en möjlig tillämpning som nätet erbjuder 
med hjälp av de nätkontrollmeddelanden som skickas mellan noder i ett nät 
(se avsnitt 2.3.1. nätverkssynkronisering). Avsikten är att stötta 
navigeringssystemet i flygplanet samt ge en ökad omvärldsuppfattning. Detta 
görs genom att Fr90 ger flygplanet avståndet till alla Mr90 inom dess 
räckvidd. Därefter mäts avståndet grovt via Time Of Arrival (TOA) för PSM 
nätkontrollmeddelande. Precisionsinmätning sker genom ett speciellt fråga-
svarmeddelande (TSM) inom ramen för nätkontrollen. Vidare finns en 
funktion för att flygplanet skall kunna rikta dessa TSM-meddelanden för att 
speciellt lämpliga krysspejlingar skall kunna utföras. Fr90 ger också position 
och avstånd till flygplan inom räckvidd Dock planeras denna funktion f.n. inte 
att utnyttjas [10]. Motsvarande funktionalitet för JTIDS avhandlas i avsnittet 
positionslokalisering och navigationsstöd. 
 
TRIM 
TRaining In Mission (TRIM) är en inbyggd övningsfunktion i radion där 
konstgjorda transmissionsfel introduceras i mottagaren. Avsikten är att kunna 
få ett typlikt uppträdande för en störd miljö i fredstid. Funktionen är tänkt att 
kontrolleras från StriC där valfritt flygplan kan utsättas för störning. Piloten 
har av flygsäkerhetsskäl alltid möjlighet att överrida störfunktionen. 
Störningen påverkar både tal och data [10]. 
 
Relätjänst 
Denna tjänst kan användas på flera tänkbara sätt. Ett tänkbart 
användningsområde är för ett flygplan som befinner sig utanför 
täckningsområdet för Mr90 där kommunikation med markcentral normalt 
skulle vara omöjlig. En Fr90 i ett annat flygplan, som befinner sig inom 
täckningsområdet för Mr90, kan då fungera som reläplattform. Ett annat 
exempel är i ett framtida scenario, där marinen har anskaffat TARAS-noder, 
då flygplan i luften kan reläa t.ex. luftlägesbilder till ett fartyg som befinner 
sig utanför täckningsområdet för Mr90. 
 
Stördetektering 
Ra90 är utrustad med en stördetektor som känner av HF-energin inom sitt 
frekvensband. Om störenergin överskrider vissa tröskelvärden informeras 
användaren om att radion är utsatt för störning. Tröskelvärdena styrs av 
radiodatabasen [10]. 
 
Störskydd 
Störskyddet i Ra90 är i princip identiskt med JTIDS. Då detta tidigare 
redovisats sammanfattas här endast de tekniker som tillsammans ger eftersökt 
robusthet mot störning. 
 
•  Bandspridning (direktsekvens och frekvenshopp) 
•  Frekvensdiversitet (dubbelpulsning) 
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•  Feldetektering (CRC = Cyclic Redundancy Check) 
•  Felkorrektion (faltningskod samt RS-kod) 
•  Interleaving 
•  Sändareffekt (1 W, 20 W och 200 W) 
•  Sändjitter 
•  Riktantenner (endast Mr90) 
•  IP-moder (Se avsnittet ”Meddelandeformat i ledningssystemet samt 

TARAS kapacitetsmoder” nedan) 
•  Valt frekvensband [10] 
 
I syfte att underlätta för läsaren redovisas nedan en sammanfattande bild som 
beskriver miljön i Ra90-systemet. 
 

Figur 12: Ra90 miljö 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Skillnader mellan TARAS och JTIDS 
Skillnaden mellan JTIDS är trots allt relativt stora ur ett användarperspektiv. 
Detta trots den till synes likartade tekniska arkitekturen. Nedan följer en 
redovisning av de skillnader som har identifierats: 
 
Meddelandeformat i ledningssystemet samt TARAS 
kapacitetsmoder 
TADIL-J motsvarande meddelandeformat i TARAS-världen benämns 300-
meddelande och är det meddelandeformat som sänds ut till Mr90-
anläggningarna, via marknätet, från StriC. I detta format sänds normalt 40 
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block per sekund där varje datablock är 80 bitar nyttodata14. Ra90 hanterar 
128 stycken tidsluckor per sekund där 120 stycken användes för användardata 
(kanaler) och åtta stycken för nätkontrollmeddelanden (kan förändras i 
nätkonstruktionen) [9]. Ra90 datapaket innehåller sedan två datablock och det 
finns ett antal olika sätt att överföra dessa på: 
 
Normal Capacity – Interference Protection 1 (NC-IP1):  
Ett Ra90-paket är lika med två stycken 300-meddelandeblock = 2·80 = 160 
bitar nyttoinformation per tidslucka. För att sända 40 block per sekund åtgår 
20 tidsluckor per sekund. Detta ger en EMC-belastning av 20 · 0,78 = 15,6 % 
[9]. Bruttobithastigheten är 240 bitar · 120 tidsluckor/s = 28,800 kbit/s [10]. 
Nettobithastigheten är 160 bitar · 20 tidsluckor/s = 3,2 kbit/s. 
 
Normal Capacity – Interference Protection 2 (NC-IP2) 
Ett Ra90-paket sänds som upprepas i två på varandra följande tidsluckor. För 
att sända 40 block per sekund åtgår 40 tidsluckor per sekund. Detta ger en 
EMC-belastning av 40 · 0,78 = 31,2 % [9]. Nettobithastigheten är fortfarande 
3,2 kbit/s (160· 40/2). 
 
Normal Capacity – Interference Protection 3 (NC-IP3)  
Ett Ra90-paket sänds som upprepas i tre på varandra följande tidsluckor. 
Denna kapacitetsmod ger störst robusthet, men minst datakapacitet relativt 
antalet utnyttjade tidsluckor. För att sända 40 block per sekund åtgår 60 
tidsluckor per sekund. Detta ger en EMC-belastning av 60 · 0,78 = 46,8 % [9]. 
Nettobithastigheten är fortfarande 3,2 kbit/s (160 · 60/3). 
 
Double Capacity (DC):  
2 Ra90-paket är lika med fyra stycken 300-meddelandeblock = 4·80 = 320 
bitar per tidslucka. Denna mod överför dubbelt så mycket information i en 
tidslucka jämfört med en NC-kanal. Använder inte viss kodning m.m. För att 
sända 40 block per sekund åtgår 10 tidsluckor per sekund. Detta ger en EMC-
belastning av 10 · 0,78 = 7,8 % [9]. Bruttobithastigheten är 480 bitar · 120 
tidsluckor/s = 57,6 kbit/s [10]. Nettobithastigheten är fortfarande 3,2 kbit/s 
(320 · 10). 
 
Quad Capacity (QC):  
4 Ra90-paket är lika med åtta stycken 300-meddelandeblock = 8·80 = 640 
bitar per tidslucka. Denna mod ger högsta datakapacitet relativt antalet 
utnyttjade tidsluckor men minst robusthet. QC medger överföring av fyra 
gånger så mycket information i en tidslucka jämfört med en NC-kanal. 
Använder inte dubbelpulsning m. m. För att sända 40 block per sekund åtgår 5 
tidsluckor per sekund. Detta ger en EMC-belastning av 5 · 0,78 = 3,9 % [9]. 
Bruttobithastigheten är 960 bitar · 120 tidsluckor/s = 115,2 kbit/s [10]. 
Nettobithastigheten är fortfarande 3,2 kbit/s (640 · 5). 
 

                                                 
14 Specificerad enhet i 300-gränssnittet. Referens: RA 90 Funktionsbeskrivning. 
AerotechTelub 
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Slutsatser avseende TARAS kapacitetsmoder samt kompatibilitet 
relativt JTIDS 
 
Ovanstående visar tydligt sambandet att robusthet (störskydd) kostar i form av 
minskad dataöverföringskapacitet (avseende effektivt utnyttjande av 
tillgängliga tidsluckor) samt ökad EMC-belastning. Figur 13 visar detta 
grafiskt. NC-IP 3 är den mod som ger bäst störskydd och QC den som ger 
sämst störskydd. 

Figur 13: Sambandet mellan robusthet och dataöverföringskapacitet 

Utifrån ett EMC-perspektiv skulle beläggning av alla 128 tidsluckorna, per 
sekund, ge en EMC-belastning av 100 %. Detta innebär att varje tidslucka ger 
ett bidrag på ca 0,78 % (100/128) EMC.  
 
Ur EMC-synpunkt är det följaktligen bäst att försaka robustheten 
(störskyddet) och konfigurera kanaler som DC- eller QC-kanaler [9]. I en 
fredssituation talar därför mycket för kapacitetsmoderna DC eller QC. I en 
skarp situation, med ett reellt telehot, och då hänsyn till EMC inte behöver tas, 
är NC-IP3 den kapacitetsmod som ger bäst robusthet.  
 
Dock skall erinras att Ra90 hanterar 128 stycken tidsluckor per sekund där 
120 stycken användes för användardata (kanaler) och åtta stycken för 
nätkontrollmeddelanden (kan förändras i nätkonstruktionen) [9]. Detta innebär 
att förr eller senare uppstår kapacitetsbrist avseende tillgängliga tidsluckor 
som radion förmår hantera per sekund.  Val av kapacitetsmod är därför en 
planeringsmässigt komplex fråga, med taktiska avvägningar avseende 
störskydd, som kräver en medveten, noggrann och kompetent behandling samt 
tillgång på datorstöd.  
 
Denna avvägning ställs ytterligare på sin spets i ett framtida scenario då 
marinen har anskaffat Ra90-utrustningar. Risken finns för en situation då 
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flygvapnets störskydd tvingas försämras genom att välja en mindre robust 
kapacitetsmod för att ge marina enheter tjänstekapacitet, eller för all del 
tvärtom. Detta ger vid handen att planeringsfunktionen för Ra90 i detta 
scenario bör vara försvarsgrensgemensam.  
 
Som tidigare nämnts är ett link 16 standarddatablock bestående av exakt 93 
symboler med 225, 450 eller 900 kodade informationsbitar plus header eller 
465, 930 eller 1860 okodade informationsbitar per tidslucka (se figur 9).  
 
Om vi drar oss till minnes TARAS kapacitetsmoder, vilka tidigare nämnts, så 
överförs där följande antal informationsbitar per tidslucka:  
 
NC-IP1 = 160 informationsbitar per tidslucka. 
 
NC-IP2 = 160 informationsbitar per tidslucka (informationen sänds upprepat i 
ytterligare en tidslucka – totalt 2 st). 
 
NC-IP3 = 160 informationsbitar per tidslucka (informationen sänds upprepat i 
ytterligare två tidsluckor – totalt 3 st). 
 
DC = 320 informationsbitar per tidslucka. 
 
QC = 640 informationsbitar per tidslucka. 
 
Slutsats: meddelandeformaten är alltså inte kompatibla. 
 
TARAS tjänster kontra link 16 Participation Groups 
Som tidigare framgått är JTIDS PGs byggda med en annorlunda, och joint, 
filosofi. JTIDS-nät är att betrakta som mer statiska och fasta än vad TARAS 
tjänster kommer att vara. I JTIDS-världen läggs huvuddelen av arbetet ner på 
nätverksdesign vilket inte kommer att bli fallet i TARAS-världen då JTIDS-
nät tillverkas och används mer statiskt [9] kontra det dynamiska utnyttjande 
av TARAS tjänster som planeras i Sverige.  
 
TARAS krypto kontra JTIDS krypto 
För att erhålla TSEC används i JTIDS, som tidigare nämnts, en kryptovariabel 
som ger 127 olika frekvenshoppsmönster omfattande 51 frekvenser. (Se figur 
8). Detta frekvenshoppsmönster ger alltså 127 tänkta lager i en cylinder enligt 
figur 6.  
 
TARAS frekvenshopp omfattar också 51 frekvenser som hoppar med en takt 
av 77 000-78 000 ggr/sekund. Dock kan Ra90 konfigureras att använda 256 
olika frekvenshoppsmönster [6]. Detta frekvenshoppsmönster ger alltså 256 
tänkta lager i en cylinder enligt figur 6. Som tidigare nämnts är dock den 
praktiska övre gränsen ca 20 samtidiga nät. 

2.2.5 Ra90 databas 
Databasen för konfiguration av Ra90 och Mr90 omfattar ca 80 statiska 
parametrar där flera parametrar återfinns i flera poster (t.ex. kanaler). 
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Outputen från databasen är en enkel textfil som laddas in i Mr90 och Fr90. 
Databasens omfattning framgår av tabell 3 [9]. 
 
Tabell 3: Ra 90 databas 
 
Delmängd Innebär 
Mr90 general purpose data Generell data av statisk natur 
Station location data Tabell som anger position för alla Mr90 
Fr90 general purpose data Generell data av statisk natur 
Fr90 channel set data Data som definierar kanalset (endast Fr90) 
Channel set relay data Data som anger hur ett relä skall realiseras (endast 

Fr90) 
Fr90 crypto key load Inlästa kryptonycklar 
Fr90 crypto key pairing table Tabell vilken kopplar ihop specifik kanal med 

kryptonyckel 
Hop set data Frekvensplanering i krig 
War mode data Styr val av frekvenser för synkronisering i krig 
TRIM mode data Data för styrning av övningsstörning 
System net search table Data som anger på vilka kanaler Ra90 skall söka 

initial synkronisering 
 

Accesstype data Data som beskriver vilka olika accesstyper som en 
kanal kan inneha 

Channel data Data som definierar alla de kanaler som användaren 
skall kunna välja mellan 

NCM channel data Data som beskriver egenskaper hos 
nätkontrollkanaler 

 

2.2.6 Ra90 användarkanaler 
 
Begreppet användarkanaler innebär en avgörande skillnad mellan JTIDS-
världen och TARAS-världen.  
 
Som tidigare nämnts har alla Ra90 en gemensam kanaldatabas (channel data). 
Dock används endast de kanaler som användaren allokerar på respektive 
radio. Innan en kanal kan användas måste användaren säkerställa att gjort 
kanalval accepteras av radion. Då radion endast kan använda en tidslucka åt 
gången accepteras inte kanaler som är i s.k. konflikt, d.v.s. använder samma 
tidslucka. Val av olika frekvenshoppsmönster (nät) innebär ingen skillnad i 
detta avseende då kanaler som använder samma tidslucka alltid är i konflikt. 
Av denna anledning måste alltid val av kanaler på samma radio, som använder 
samma tidslucka, alltid undvikas. Användarkanaler skapas i nätkonstruktionen 
och är de kanaler som användaren kan välja ifrån för att möta ett specifikt 
kommunikationsbehov.  
 
”En kanal representeras av ett kanalnummer samt ett antal parametrar som 
anger hur radion skall ställas in för den specifika kanalen”. 
 
De kanaldefinerade parametrarna redovisas nedan i tabell 4 [9]. 
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Tabell 4: Ra90 kanaldefinierade parametrar 
 
Parameter Egenskap 
Service Tjänstetyp. T.ex. TD eller S 
Net protocol Anger basbandsformat för kanalen (t.ex. framed voice packed data) 
Accesstype Anger vilken accesstyp som kanalen använder, t.ex. VAB (Voice 

Access Blocking), TDMA eller Contention 
Frequency mode Anger om kanalen är hoppfrekvens eller fixfrekvens. Är i praktiken 

alltid hoppfrekvens 
System/local switch Anger om kanalen endast ingår i systemnät eller kan existera även i 

lokalnät 
Hopset Anger vilka av de tre hopset som skall tillämpas för kanalen (endast i 

war mode) 
Preamble Anger vilka av de tre synkmönstren som skall användas (endast i krig) 
Frequency hop key Anger vilken frekvenshoppnyckel som skall användas 
IP/capacity mode Anger vilken IP eller kapacitetsmod som skall användas 
Slot index Anger startnummer för slottarna på kanalen 
Burst Anger hur många slottar efter varandra som sänds varje gång  
Reccurancy 
interval 

Anger repetitionsintervall för slottarna som tilldelas kanalen (t.ex. var 
12:e tidslucka) 

MSEC Pekare som pekar på den kryptonyckel som används för textkryptering 
TSEC Pekare som pekar på den kryptonyckel som används för ”inställning” 

av Ra90 (t.ex. frekvenshoppval m.m.) 
Tx antenna config  Anger om omniantenn eller riktantennerna skall användas vid 

mottagning (endast Fr90) 
Rx antenna config Anger om omniantenn eller riktantenn skall användas vid mottagning 

(endast Mr90) 
Slot pool Anger om kanalen definieras i slottar för användarpoolen (120 st/s) 

eller nätkontrollpoolen (8 st/s) 
 
De kanaldefinerade parametrar som är intressanta för användaren har 
markerats med fet stil i tabellen ovan. Dessa är tjänstetyp, accesstyp, IP-mod 
och frequency hop key. För att kunna beräkna genererad EMC måste man 
dessutom ha kunskap om parametrarna slot index, burst och recurrancy 
interval. 
 
Kanaluppsättningar 
För att hantera problematiken med konflikt har en metod tagits fram syftande 
till att stödja användaren att välja konfliktfria kanaler till en specifik radionod. 
Metoden är främst avsedd för att stödja användare då radioplaneringsverktyg 
saknas eller för specificering av vilka kanalmängder som skall skapas. 
Metoden bygger på att konfliktfria kanaler placeras i olika s.k. kolumner 
utifrån vilka användaren medges att fritt välja kanaler till en specifik Ra90-
nod så länge kanaler ur olika kolumner väljs. 
 
En uppsättning av kolumner benämns kanaluppsättning och kan ha olika antal 
ingående kolumner beroende på egenskaperna hos de ingående kanalerna. En 
kanaluppsättning där krav på störskydd finns kommer att ha färre kolumner att 
välja bland, beroende på det mindre effektiva utnyttjandet av tillgängliga 
tidsluckor, (se avsnittet ”Slutsatser avseende TARAS kapacitetsmoder samt 
kompatibilitet relativt JTIDS”) än en fredstida kanaluppsättning där krav på 
extra störskydd (förutom frekvenshoppet) inte finns [9].  
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Nedan följer ett exempel på kanaluppsättning hämtad från FMV skrivelse 
”Förslag på hanteringsprocess för Radio 90”. 
 
Datum och beställare: 2000-07-01, FTK 
Namn:  Kanaluppsättning 1, fred mixad 
Antal kolumner: 7 
Beskrivning: Avsedd för förbandsverksamhet och innehåller D 

(DC), S (NC), F (DC) och TD (DC, NC och IP2) 
kanaler. 

Frekvenshoppnycklar: 0-19 
 
Kolumn Antal o typ Kanalnr Kapacitet/ 

störskydd 
Överförings-
hastighet 

1 12 st S 4600-4611 NC 40 block/s 
2 8 st F 4900-4907 DC 40 block/s 
3 2 st D 4400-4401 DC 40 block/s 
4 5 st TD 4080-4084 DC 40 block/s 
5 5 st TD 4070-4074 DC 40 block/s 
6 20 st TD 4000-4019 NC 40 block/s 
7 8 st TD 4050-4057 IP2 40 block/s 
 
För denna kanaluppsättning är det endast en tjänstetyp definierad per kolumn. 
I praktiken kommer dock vissa kanaluppsättningar att innehålla kanaler med 
olika tjänstetyp i samma kolumn. Användaren som skall välja kanaler till en 
specifik Ra90-nod väljer alltså ur olika kanaler i kanaluppsättningen. Att 
notera är att S-kanaler inte bör blandas med andra tjänstetyper i samma 
kolumn p.g.a. att byte av s-kanal sker automatiskt i plattformen genom den 
s.k. AUTO-S funktionen [9]. 

2.3 ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER AVSEENDE 
TARAS OCH JTIDS SAMFUNKTIONSFÖRMÅGA 
Ovan nämnda skillnader innebär att taktisk samfunktionsförmåga mellan 
TARAS och JTIDS är utesluten. För att erhålla samfunktionsförmåga krävs 
därför att Sverige överger TARAS-konceptet och övergår till link 16-
arkitekturen. Följande anpassningsåtgärder kan identifieras som nödvändiga 
att genomföra:  
 
•  Adaption av link 16 infrastruktur. Länk 16 är att betrakta som ett helt 

ledningssystemkoncept. Konceptet inkluderar bl.a. kryptohantering, 
nätkonstruktion, managementförmåga i realtid, stödsystem samt taktiska 
procedurer och komponenter. Standardiserade meddelanden presenteras på 
en display hos exempelvis flygföraren. Varje deltagare inom ett nät har 
dessutom ansvaret att uppdatera övriga deltagare i nätverket med viss 
information. Något som sker genom PPLI eller information från egna 
sensorer. Att definiera JTIDS-terminalerna som ”bara en annorlunda 
radio” är alltså ett misstag som leder tanken fel. Den svenska 
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kanalmodellen måste överges till förmån för link 16 Participation Groups 
för att åstadkomma procedurell interoperabilitet. 

 
•  Ombyggnad av det svenska luftoperativa ledningssystemet.  Här avses för 

det första övergång från det svenska 300-meddelandeformatet, som 
levereras av StriC/LE, till TADIL-J samt ombyggnad av Ra90-noder till 
JTIDS-noder. För det andra omfattar denna ombyggnad även flygande 
plattformar avseende nödvändig integration med plattformens 
systemdatorer vars informationsutbyte med radioterminalen måste 
anpassas för TADIL-J  meddelandeformat. 

 
•  Tillgång till NATO kryptonycklar.  
 
•  Sverige måste delta vid internationella datalänksfora för att kunna påverka 

utvecklingen av link 16 samt få tillgång till intern mjukvara m.m. Detta 
innebär också att Sverige måste avsäga sig en del av den frihet vi har haft 
avseende systemutveckling och acceptera de lösningar som erbjuds. Detta 
är framför allt en konsekvens av att Sverige är alliansfritt och vår 
möjlighet till påverkan därför är betydligt mindre. 

 
Så länge TARAS-systemet behålls är man därför vid en eventuell 
internationell insats med JAS 39 helt hänvisad till den lågkapacitiva, och inte 
robusta, A-tjänsten för samverkan med NATOs flyg.  Detta bedöms därför på 
sikt innebära att deltagande med JAS 39 i internationella insatser inte kommer 
att vara speciellt efterfrågad då den taktiska användbarheten i bästa fall 
reduceras till enkla uppdrag som t.ex. CAP (Combat Air Patrol) och/eller 
anflygning i luftkorridorer med noga reglerade in- och utpasseringstider i ett 
operationsområde. 

2.4 ANVÄNDANDE AV FREKVENSBANDET 960-1215 
MHz 

Ett flertal flygtrafikledningssystem opererar på bandet mellan 960-1215 MHz, 
Fler benämningar på detta band finns: Radio Air Navigation Frequency Band, 
Aeronautical Radionavigation Service (ARNS) band, eller för att uttrycka sig i 
radartermer – L-bandet. Där finns exempelvis DME och “Tactical Air 
Navigation (TACAN)”. Dessutom finns det system som opererar på och 
omkring 1030 och 1090 MHz. Dessa är “Secondary Surveillance Radars 
(SSR)”, “Air Traffic Control Radar Beacon System (ATCRBS)”, “Traffic 
Collision and Avoidance System (TCAS)”, “Identify Friend or Foe (IFF)” och 
det planerade “Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)”.   
 
Luftfartsverkets motsvarighet i USA, Federal Aviation Administration (FAA), 
har ca 1000 DME- och TACAN-fyrar.  Det amerikanska försvars-
departementet, The US Department of Defense (DoD), har ytterligare 173 
TACAN-fyrar. Också militära och civila radarer opererar mellan 1215 och 
1385 MHz – exempelvis finns det ca 250 system i USA som används för 
“long-range primary air traffic control” (ATC), missilförsvarssystemet North 
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Warning System (NWS), system för drogbekämpning och andra applikationer 
[16]. 
 
I dessa sammanhang talar man ofta om EMC relativt ovanstående system. 
EMC är en ”defactobeteckning” på hela problematiken kring hur många 
pulser som samtidigt får finnas i luften från alla Ra90-terminaler i en 
cylinderformad volym samt fenomenet elektromagnetisk samexistens med 
civila system. Det mått som användes för att beräkna EMC benämns Time 
Slot Duty Factor (TSDF) och bygger på en ram som är en tidsperiod om 12 
sekunder. Då varje sekund består av 128 tidsluckor, och att det i varje 
tidslucka sänds 258 pulser, innebär det att antalet pulser vid max TSDF är 
128⋅258⋅12 = 396288 pulser.  
 
Avtalet med lfv säger att det på en yta, med radie om 100 nautiska mil (ca 185 
km) inte får finnas mer än 100 % EMC. Varje enskild Ra90-nod får inte 
bidraga med mer än 50 % EMC (396288/2) under 12 sekunder. Ra90 
innehåller moduler som har till uppgift att övervaka denna 50 % nivå. Om 
något otillåtet EMC-fel inträffar, tillåter radion att en återställning av EMC 
utförs. Om felet fortsätter slås radionoden automatiskt ifrån.  
 
Den cylinderformade volym (obegränsad i höjd) inom vilken beräkningar 
måste göras kallas för ”geographical area”. Ytan beräknas utifrån alla noder 
(Fr90 eller Mr90), oavsett om de sänder eller inte. Rent praktisk kan man 
beskriva beräkningen som att man tar ner samtliga flygplan till marknivå och 
genomför beräkning på grundval av samtliga noder som befinner sig inom 
samma cirkulära yta. Ovan nämnd yta (radie 100 NM) grundar sig på en 
uteffekt av 200 W. Vid en uteffekt av 20 W blir radien för den geografiska 
arean 35 NM (ca 65 km), vid 2W blir radien 13 NM (ca 24 km). 
 
Då JTIDS använder samma frekvensband som Ra90 har ett internationellt 
regelverk skapats där respektive användarland förbundit sig att koordinera sin 
luftoperativa verksamhet över nationsgränserna. Dessutom pågår utredning 
om samverkande enheter, primärt marinen, inom försvarsmakten.  En 
placering av Ra90-noder på exempelvis marinens fartyg kommer därför då att 
kräva en försvarsgrensgemensam samplanering. 
  
Sammanfattningsvis är alltså slutsatsen att en relativt omfattande 
administration och ledning av TARAS-systemet är nödvändig om de 
luftoperativa kraven skall kunna stödjas genom allokering av rätt tjänster vid 
rätt tid. Dessutom ställer det fredstida utnyttjandet av Ra90 stora krav på 
beräkning av EMC såväl nationellt som internationellt. En samordning måste 
ske mot JTIDS-operatörer. Om denna samordning inte sker kommer TARAS 
och JTIDS-utrustningar att interferera med varandra och tillsammans bidra till 
en total TSDF över den tillåtna. 
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2.4.1 USA reglering avseende Electro Magnetic 
Compabability 

För att säkerställa kompabilitet mellan JTIDS och andra system I 
frekvensbandet 960 – 1215 MHz har det amerikanska ”National Tele-
communications and Information Administration (NTIA)” nedtecknat en 
uppsättning EMC-krav för JTIDS-sändningar. Ett exempel är “the pulse 
spectrum rolloff specification” som visas i figur 14. Det arbete som har gjorts 
i USA ligger till grund för samtliga nationella regelverk, även det svenska, 
avseende utnyttjande av ARNS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: NTIA krav för JTIDS pulse spectrum rolloff 

Specifikationen kräver endast att brusnivån är minst 60 dB under bäraren på 
ett avstånd av 15 MHz från bärfrekvensen (se figur 14). Detta för att möta 
EMC-uppföljningskrav i syfte att skydda system som arbetar vid 1030/1090 
MHz. Trots detta krävs det för JTIDS-utrustning som f.n. är implementerad att 
den måste upprätthålla ett brusgolv som är åtminstone 67.4 dB lägre än 
bäraren [16]. Den streckade linjen i figur 14 visar momentan bandbredd för 
pulsen, 3 MHz. 
 
NTIA EMC-krav kräver, för JTIDS-terminaler, att dessa följer upp sin 
emission.  Det krävs av varje terminal att den avbryter sin emission om den 
överskrider specificerade gränser. JTIDS-terminaler övervakar emission i 
överensstämmelse med en av fyra operatörsvalda EMC-skyddsmoder. Dessa 
är:  
 
•  100/20 Full EMC Protection mode 
•  100/50 Full EMC Protection mode 
•  Exercise protection mode 
•  Combat mode 
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I de två fulla EMC-skyddsmoderna, betyder 100/20 och 100/50 ett procenttal 
av 396288 pulser som tillåts av regelverket inom en 12-sekunders ram. Som 
tidigare nämnts är det mått som användes för att beräkna EMC benämnt TSDF. 
 
Siffran 100 skall alltså tolkas som 100 % EMC (maximal TSDF) inom ett 
operationsområde (396288 pulser). Siffran bakom bråkstrecket visar då 
maximal tillåten TSDF för en enskild JTIDS-utrustning inom samma 
operationsområde. I USA är denna geografiska yta en cylinder med radien 200 
NM. Många andra NATO-nationer i Europa, inkluderande Belgien, Danmark, 
Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Grekland, Italien, Norge och Turkiet har 
mindre geografiska areor med 100 NM radie eller mindre, medan andra (t.ex. 
Storbritannien) har större geografiska ytor [16]. 
 
Det finns flera andra emissionskaraktäristika som övervakas i de fulla EMC-
skyddsmoderna. Bl.a. en 200 W sändareffektgräns, enhetlig frekvensfördelning 
över de 51 frekvenserna och maximal sändareffekt i banden som omger 
frekvensparet 1030/1090 MHz. För övningar, för vilka de fulla EMC-
skyddsmoderna är för begränsande, måste The US Department of Defence 
(DoD) koordinera utnyttjandet med FAA för att få använda 
övningsskyddsmoden (the exercise protection mode). Denna mod användes 
typiskt för övningar i större skala och under fredsbevarande operationer.  
 
DoD skulle gärna se att den geografiska ytan med en radie på 200 NM 
reducerades i USA för att undvika behovet av koordination för mindre 
övningar. Stridsmoden (the combat mode) används i operationer där begränsad 
transmission skulle förneka stridande förband hotinformation eller äventyra ett 
engagemang mot en motståndare. Denna mod används i situationer då alla 
finesser och sändareffekter hos JTIDS-utrustningarna behövs [16]. 

3. STORBRITANNIENS ORGANISATION 
FÖR PLANERING OCH DRIFT AV JTIDS 

3.1 ALLMÄNT 
DLOC är en nationell kompetenscell, baserad på ”joint service basis”, med 
uppgiften att planera och leda datalänkaktiviteter syftande till att stödja 
nationella, NATO eller koalitionsoperationer. I fredstid är DLOC grupperad 
vid RAF High Wycombe och är funktionellt knuten till Joint Force Air 
Component Headquarters (JFACHQ).  
 
Nationellt ansvarar DLOC för allt operativt stöd när det gäller datalänkar 
inom Storbritanniens luftrum samt stöd för egna styrkor baserade utanför 
Storbritannien. Stödet omfattar design och tillhandahållande av JTIDS-nätverk 
samt övrig funktionellt kopplad dokumentation för användande i JTIDS-
utrustade plattformar. DLOC har också en roll som ett nav för samordning av 
datalänkar för utländska nationella eller NATO-förband som besöker 
Storbritannien.  
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I händelse av en större Out-Of-Area (OOA)-operation kan personal från 
DLOC placeras vid JFACHQ eller vid en stab för en annan Component 
Commander (land - LCC, sjö - MCC). I de fall där Storbritannien inte är 
”Lead Nation” för en operation så kan personal från DLOC knytas till ett 
NATO- eller en koalitions högkvarter i syfte att stödja uppgiften med ledning 
av datalänkar samt tillhandahålla specialistkompetens för Storbritanniens 
datalänkplattformar [12].   

3.2 BEFÄLSFÖRHÅLLANDEN 
Som en enhet i Head Quarters Strike Command (HQSTC) är DLOC 
funktionellt knuten till JFACHQ, rapporterande till ”Director JFACHQ” 
genom SO1  (Staff Officer 1) A3 Chief Combat Ops och SO2 A3 TDL (Staff 
Officer 2 A3 Tactical Data Links).  
 
SO2 A3 TDL fungerar som “Operative Commander Data Link Operations 
Centre (OC DLOC)”. Organisationen i sin helhet [12] framgår nedan. 
Förkortningar förklaras på nästkommande sidor.  
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Figur 15. Storbritanniens fredsorganisation för planering och drift av JTIDS - 
Översikt 
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3.3 FREDSTIDA UPPGIFTER 
Trots att DLOC är en nationell enhet för Storbritannien så genomför DLOC 
viss verksamhet åt NATO Combined Air Operations Center 9 (CAOC 9) inom 
NATO Air Policing Area 9 (APA 9) [11]. CAOC 9 är samgrupperad med 
DLOC i High Wycombe utanför London. DLOC stödjer dessutom speciella 
nationella krav inom APA 9.   
 
De huvudsakliga fredstida uppgifterna för DLOC är: 
 

A. Planning and co-ordinating data link 
operations 

B. Producing network designs 
C. Tasking data link operations 
D. Managing data link operations on-line [11] 

 
Dessa fyra huvuduppgifter är lätta att återfinna återspeglade i den 
organisationsskiss som redovisades på föregående sida. 
 
Under fredstida operationer går mycket av DLOC resurser åt för 
planeringsuppgiften. Detta beror på den mångfald som kännetecknar fredstida 
aktiviteter. Större och mindre övningar, utbildningar och leverantörstester 
kräver en betydande mängd av samordning för att maximera 
användartillgängligheten samtidigt som fredstida regleringar, exempelvis 
EMC-reglering, måste kunna säkerställas. Kraven ökar ytterligare då DLOC 
förväntas ge JTIDS nätdesignstöd för alla pågående operationer där 
Storbritannien deltar, stöd åt detacherade enheter utanför Storbritanniens 
territorium samt stöd åt utvecklingsprogram för plattformar. Till och med när 
ett antal stabsmedlemmar är kommenderade för att stödja OOA-operationer 
måste de nationella fredstida uppgifterna säkerställas, dock i ett lägre tempo 
[11]. 
 
Den huvudsakliga planeringsuppgiften hanteras av två stycken Flt Lts (Ops 1 
och Plans 1 enligt skiss på föregående sida) och delas upp i ansvarsområden 
som täcker dels planering för operationer i Storbritannien (och i angränsande 
områden) och dels planeringsaspekter för OOA-operationer.  
 
Flt Lt Ops 1 fungerar dessutom som ”Operative Commander (OC) Data Link 
Management Cell (DLMC)” som i sin tur ansvarar för on-lineledning av 
Storbritanniens datalänkoperationer. I DLMC ingår dessutom 7 st ”TG12 
SNCOs” (Senior Non Commissioned Officers = erfarna underbefäl) där någon 
av dessa kan utses som ytterligare planeringsstöd vid behov.  
 
Den specifika nätverksdesignuppgiften hanteras av ”The Network Design Cell 
(NDC)” som består av 1 styck Flt Lt OC och 2 stycken CPO (R) (Chief Petty 
Officer (Retired)) nätverksdesignare vilka assisteras av 3 st TG12 Cpls 
(Corporals). Två av dessa korpraler kan användas för att stödja 
planeringsuppgiften vid behov. 
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3.3.1 Data Link Operations Centre ansvarsområde i 
detalj  
 
Koordinera datalänkoperationer 
För att koordinera datalänkoperationer skall DLOC: 
•  Samarbeta med datalänkanvändare, både nationella och utländska, 

angående deras operationer/aktiviteter. 
•  Samarbeta med operativa lednings- och planeringsstaber, både nationella 

och utländska, när det gäller krav på operationella datalänkar. 
•  Upprätthålla datalänksaktivitetsprogram för NATO APA 9 och, vid behov, 

för utomlands detacherade enheter. 
•  Koordinera med användarbyråer, både nationella och utländska, för att 

undvika konflikter. 
•  Publicera periodiska datalänkssummeringar och distribuera dessa till 

relevanta intressenter. 
•  Ta fram och ge ut datalänkoperationsplaner vid behov. 
•  Koordinera och initiera önskemål om ”JTIDS Frequency Clearance 

Waivers” med berörda i Storbritannien, NATO och andra utländska 
nationella byråer [12].  

 
”Frequency Clearence Agreement (FCA) Waivers” innebär begäran om avsteg 
från frekvensöverenskommelsen mellan Ministry Of Defence (MOD) och 
Civil Aviation Authority (CAA) och handlar oftast om utländska plattformar 
eller provplattformar i luften eller på marken. FCA innehåller annars 
restriktioner för JTIDS-operationer inom UK Flight Information Region (FIR) 
men ger också godkända plattformar (efter säkerhetstestning) frihet att på 
rutinbasis operera inom UK FIR [12].  
 
Restriktionerna som finns avtalade innebär bl.a. restriktioner om pulsformat. 
Endast standard och ”Pack-2 Single Pulse” är godkända. Vidare innebär 
begränsningarna max TSDF 100/50 (som för TARAS i Sverige), inget 
återanvändande av tidsluckor (utom för ”net entry purposes”), ingen 
”Contention Access” och att plattformar separerade med avstånd mindre än 
300 NM måste vara synkroniserade. Sammanfattningsvis innebär detta att 
kapaciteten begränsas av packningsnivåer för pulserna, accesstyp och att bara 
ett nätverk åt gången kan vara aktivt i Storbritannien [13].  
 
•  Initiera begäran om nätverksdesign och överlämna dessa till nationella 

eller utländska designbyråer. 
•  Delta i nationella och internationella övningsplaneringsmöten och 

koordineringsmöten. 
•  Delta i nationella och internationella koordineringsmöten avseende 

”JTIDS Frequency Clearance” [12]. 
 
Producera nätverksdesigner 
DLOC skall producera nya nätverksdesigner och förbättra existerande nät. 
Specifikt skall DLOC: 
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•  Evaluera ”JTIDS Network Design Requests” och ”JTIDS Network 
Problem Reports” 

•  Samarbeta med användare i Storbritannien, inklusive MOD och 
leverantörer, om krav på nät. 

•  Samarbeta med andra nätdesignbyråer rörande utländskt deltagande i 
aktiviteter som leds av Storbritannien.  

•  Mata in designkrav i TNDS (Tactical Data Link Network Design Station) 
[19]. 

•  Samarbeta med användare i Storbritannien rörande krav på nät för OOA-
operationer. 

•  Samarbeta med andra nätdesignbyråer rörande Storbritanniens deltagande 
i OOA-operationer. 

•  Formatera utländska nätverksdesigner för Storbritanniens plattformar. 
•  Granska utländsk designdokumentation 
•  Mata in NETMAN D/1 (INDE)15 filer i TNDS och vid behov formatera 

om dessa. 
 
För att stödja nätdesignproduktionen skall DLOC också: 
 
•  Validera nätdesigner, se över interna dokument och genomföra rättningar i 

nätdesign vid behov. 
•  Genomföra konfigurationsstyrning av TNDS-filer, individuella 

nätdesignfiler,  nätverksdesigndokumentation samt lagringsmedia [12]. 

3.4 OUT OF AREA-OPERATIONER 
DLOC kan få uppgiften att stödja vilken större ”UK OOA” –operation som 
helst, skarp eller övning, oavsett vilken försvarsgren som har ansvaret för att 
leda genomförandet. Alternativt kan personal ur DLOC beordras att förstärka, 
enskilt eller som en cell, en NATO-ledd eller koalitionsledd operation.  
Antalet personer som avdelas beror på operationens omfattning och nivån 
avseende antal deltagande av plattformar utrustade med datalänkar från 
Storbritannien [12].  

3.5 NATIONELL OCH INTERNATIONELL 
KOORDINATION 
Eftersom DLOC är fokalpunkt för all verksamhet som handlar om nätdesign 
eller datalänkar i Storbritannien är av naturliga skäl en stor del av DLOC 
arbete inriktat mot nationell och internationell samordning, speciellt med 
hänsyn till de regleringar som styr utnyttjandet av frekvensbandet 960-1215 
MHz. Av denna anledning representerar DLOC representanter ofta flera 
funktioner vid internationella möten och möten inom NATO. DLOC utsända 
kan representera t.ex.: 
 
 
                                                 
15 Standardformat i NATO. NETMAN = Network Management. Källa: 
http://eatss1.sed.monmouth.army.mil/acronyms_n.htm 
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•  HQ STC (Head Quarters Strike Command) 
 
•  HQ 1 Gp “(No 1 Group, responsible for all strike attack and offensive 

support aircraft, remains and now bolstered by the inclusion of Tornado 
F3 units from No 11/18 Group. With the exception of the Harrier, the 
reformed No 1 Group will operate all the RAF's frontline aircraft 
including, in the future, Eurofighter)”. 

 
•  HQ 2 Gp “(No 2 Group operates all the aircraft and force elements that 

support frontline operations. These will include the air transport and air-
to-air refuelling aircraft formerly in No 38 Group and the Nimrod R and 
Sentry aircraft from No 11/18 Group as well as the RAF Regiment and 
Ground Based Air Defence systems. The Group will also be responsible, 
in the future, for ASTOR.)” [21] 

 
•  CAOC 9 
 
•  MOD 
 
•  Defence Procurement Agency (DPA).  
 
Dessutom läggs mycket arbete ner på att, tillsammans med NATO-allierade 
och andra nationer, koordinera övningar och den komplexa frekvensbilden vid 
övningar utanför Storbritannien (overseas exercises). Vid dylika övningar 
ansöker NDC om att få sända JTIDS-utsändningar mot berört land [13]. 
Nationellt lämnar också DLOC avsevärt stabsstöd åt MOD, DPA, HQ 2 Gp 
och den nationella försvarsindustrin (genom DPA) med hänsyn till nya 
utvecklingsprojekt och operationsregler (engelska: operation policys). Detta 
speciellt när det gäller frekvensklareringsfrågor [12].  

3.6 STÖDUTRUSTNING FÖR DATA LINK 
OPERATIONS CENTRE 
”The Tactical Data Link Network Design System (TNDS)” är benämningen 
på det huvudsakliga stödverktyget för design av nätverk och planering av 
datalänkar inom DLOC. Verktyget har utvecklats på ”joint-basis” och används 
både för operationer inom Storbritannien och för OOA-operationer. 
 
När det gäller on-line styrning vid JTIDS-operationer används ett annat 
verktyg benämnt ”JTIDS Air Platform Network Management System 
(JAPNMS)”. Verksamheten genomförs huvudsakligen från RAF High 
Wycombe med backup möjligheter från RAF Neatishead och Buchan.  
 
Systemet är uppbyggt med 4 fasta noder som täcker Storbritanniens östkust 
(Saxa Vord, Buchan, Neatishead samt High Wycombe). Till systemet är även 
kopplat s.k. ”ground buffers”, alltså buffertminnen, som finns i Saxa Vord, 
Buchan, Staxton Wold och Neatishead [13]. I nära framtid kommer även 
mobila JTIDS-styrsystem finnas tillgängliga för användning inom 
Storbritannien [12].   
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Namnen på tre av dessa system är ”JTIDS Portable Capability (JPC)”, 
”Transportable JAPNMS facility” och ”The Transportable JTIDS Facility 
(TJF)”. JPC är ett mobilt nätverksstyrningsfordon avsett för att managera länk 
16. Transportable JAPNMS facility är en stor, robust och NBC-säker hydda 
för att managera länk 16 och IJMS [13]. Förmåga att hantera ”UK Air 
Defence Ground Environment (ADGE)”, ”Data Link Buffer System (ADGE 
DLBS)”, inkluderande fartyg-land-fartyg buffertminnen för länk 14, länk 11 
och IJMS, tas fram samtidigt.  
 
DLOC kommer alltså att snart kunna lämna sin arbetsplats i High Wycombe 
och använda transportabel utrustning [13]. 

3.7 UTBILDNING 
I samband med att mobila JTIDS utrustningar utvecklas av MOD DPA ökar 
kraven på att utveckla utbildningar och övningar som bidrar till att DLOC-
personal skall inneha färdighet att lösa sina uppgifter oavsett vilken utrustning 
som finns tillgänglig (exempelvis att använda ”The RN JTIDS Ship System 
(RNJSS)” i de fall man skall stödja maritima operationer eller de varierande 
amerikanska stödsystem som kan vara aktuella i en USA-ledd koalition). 
 
Grundläggande datalänkutbildning genomförs vid the RAF School of Fighter 
Control i Boulmer och vid the School of Maritime Operations ombord på 
HMS Dryad. Den mest specialiserade datalänkutbildningen genomförs dock 
internt vid DLOC. All personal som tjänstgör vid DLOC utbildas initialt i 
JTIDS nätverksdesign. Erfaren personal övas sedan i aktiviteter syftande mot 
”data link management” medan yngre personal övas i stödaktiviteter kring 
”data link management”.  
 
Genom att tillhandahålla övning inom olika funktionsområden, inom vilka 
individen inte normalt arbetar, säkerställer man erforderlig kompetens på 
bredden inom DLOC.  Priset är naturligtvis en ökad ansträngning och ökat 
tidsuttag. Fördelen att var och en kan stödja det fulla omfånget beträffande 
datalänksaktiviteter anses dock överväga [12].   

3.8 DATA LINK OPERATIONS CENTRE 
NÄRMASTE FACKMÄSSIGA NATIONELLA 
GRÄNSSNITT 

För att stödja Storbritanniens JTIDS-aktiviteter skapades en operationell 
ledningsinfrastruktur med uppgift att se över operationella policys, 
nätverksdesign och försöks- och utprovningsverksamhet. En fullständig 
beskrivning av denna infrastruktur avses inte att göras här utan istället 
redovisas endast de två grupper som har ett direkt inflytande på verksamheten 
i DLOC [12]. 

3.8.1 JTIDS Operational Sub-Working Group (JOSWG) 
JOSWG är en “joint service” grupp som sammanträder två gånger per år 
under ordförandeskap av OC (Operative Commander) DLOC. Syftet med 
arbetsgruppen är att diskutera, och om möjligt lösa, operationella policy-
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frågor [12]. Om man skall beskriva kommunikationsvägarna i stort när det 
gäller JTIDS policyärenden så initieras dylika ärenden i denna grupp. JOSWG 
remitterar därefter ärendet till JTIDS User Working Group (JUWG) vid 1 Gp 
och 2 Gp (se 3.5 – nationell och internationell koordination) samt till JNSG 
(se nedan), som därefter fastställer prioritet vad gäller nätverksdesign [13]. 

3.8.2 Joint Network Steering Group (JNSG) 
JNSG är en “joint service” grupp som genomför möten på en 6-månads basis 
under ordförandeskap av OC DLOC.  Syftet med JNSG är att behandla 
policyfrågor som rör nätdesign och att prioritera NDC produktionsresurser 
grundade på nätdesignbeställningar från operativa och/eller försöksfunktioner 
[12].  

3.9 NÄTDESIGNPROCESSEN 
 
Beställningar från JNSG lämnas till ”Data Link Operations Centre Network 
Design Cell (DLOC NDC)” som antingen effektuerar beställningen genom att 
använda och modifiera ett existerande nätverk eller skapa en ny 
nätverksdesign från början. Denna designprocess tar upp till 4 månader där 
huvuddelen av tiden åtgår till att manuellt förbereda dokumentationen samt 
granska och pröva det nya nätverket [13]. 
 
Processen i stort: 
 
•  Nätverkdesignen produceras med TNDS som en initieringsdatakatalog. 
 
•  Innehåller en sammanfattning av nätverket, kommunikationsstruktur och 

initieringsdata till plattformar. 
 
•  Kommunikationsstrukturen visar konnektivitetsmatris, tidslinjal samt en 

tidsluckekarta. 
 
•  Konnektivitetsmatrisen visar sändning- och mottagningskonnektivitet 

(genom ett geografiskt planeringsgränssnitt som visar LOS-konnektivitet, 
topografi, FIR-gränser samt valbara geografiska landmärken), detaljerade 
tidsluckeallokeringar till plattformar genom NPG samt innehåller 
information om sändande nätnummer, meddelandepackning samt relä. 

 
•  Tidslinjalen ger en överblick över nätverket genom presentation av NPG 

och nätnummer samt ger en summering avseende tidsluckeallokering. 
 
•  Tidsluckekartan visar 3 st uppsättningar om 512 tidsluckor, vilket är lika 

med en ram om 12 sekunder. Visar allokering av varje tidslucka utifrån 
plattform och NPG. 

 
•  Initieringsdata till plattformar innehåller den datamängd som skall laddas 

in i plattformen. Huvudsakligt lagringsmedia som distribueras är 3 ½ tums 
disketter. 
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•  Nätverksdesignen dokumenteras i ”Master Library Catalogue” som NDC 

ansvarar för. 
 
•  Färdiga nätverksdesigner ges ut och distribueras dokumentationsmässigt 

som Adobe Acrobat PDF-filer, inte i pappersformat [13]. 

4. DISKUSSION OM ORGANISATION FÖR 
PLANERING OCH DRIFT AV RADIO 90 I 
SVERIGE  

4.1 INLEDNING 
Kan man genom den valda metoden, att studera Storbritanniens DLOC-
organisation, och applicera dessa i en svensk kontext, dra slutsatser hur en 
svensk lednings-, planerings- och driftorganisation för TARAS bör se ut? 
Nedanstående diskussion kommer att röra sig kring ett antal centrala 
frågeställningar som måste besvaras innan man kan därefter kan svara på 
denna fråga. 

4.2 DISKUSSION KRING EN SVENSK LEDNINGS-, 
PLANERINGS- OCH DRIFTORGANISATION FÖR TARAS 

4.2.1 Policyfrågor och operativa överväganden för Ra90 
Storbritanniens DLOC är en ”Joint”, alltså försvarsgrensgemensam, 
organisation med uppgift att samordna samtliga datalänkutnyttjanden i 
Storbritannien. Om vi drar oss till minnes det som tidigare redovisats i 
bakgrundsmaterialet är DLOC en enhet i RAF High Wycombe HQSTC och är 
funktionellt knuten till JFACHQ.  
 
RAF är sedan år 2000 organiserat i två kommandon; ”Strike Command” och 
”Personnel and Training Command”. Precis som i Sverige med FM LOG 
sköts logistiken av det nya ”Defence Logistics Organisation” [22].  
 
Någon direkt översättning till svenska förhållanden låter sig inte göras, det 
närmaste man kan komma är att ett svenskt DLOC skulle ligga under 
Opil/FTK (motsvaras närmast av JFACHQ).  
 
På grund av komplexiteten och vikten av att ingångna avtal med 
Storbritanniens motsvarighet till luftfartsverket, CAA, innehålls kräver 
verksamheten att managera datalänkar en fokalpunkt, eller om man så vill ett 
kompetenscenter, någonstans. I fallet med Storbritannien har man valt att 
lägga detta kompetenscenter funktionellt under den luftoperative 
befälhavaren. Ett logiskt beslut utifrån det faktum att huvuddelen av JTIDS-
plattformarna är just flygande.  
 
När det gäller policyfrågor avseende datalänkar hanteras dessa i två ”Joint” 
arbetsgrupper som sammanträder med 6 månaders intervall: JTIDS 
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Operational Sub-Working Group (JOSWG) samt Joint Network Steering 
Group (JNSG). Det är alltså dessa två arbetsgrupper som står som garant för 
”joint-filosofin” innehålls och att ingen suboptimering för någon försvarsgren 
sker. Det finns en operativ skillnad mellan JTIDS relativt statiska nätverk och 
dess ”Participation Groups (PG)” och den svenska, mer dynamiska, filosofin 
med utnyttjande av kanaler.  
 
Denna skillnad innebär, ur ett operativt perspektiv, att man inte direkt kan 
lyfta in Storbritanniens modell i en svensk kontext.  En svensk ”joint” 
lednings- och driftorganisation måste vara mer dynamisk och mötas oftare, 
rent av på daglig basis för att säkerställa tillgång på tjänsteutbudet och för att 
suboptimering inte skall ske. Exempel på suboptimering skulle kunna vara att 
ett för högt ställt störskyddskrav för flygande plattformar skulle innebära 
minskad tjänstekapacitet för marina enheter. Så länge Opil/FTK och 
Opil/MTK är fysiskt särgrupperade innebär detta alltså ett problem när 
samordning måste ske. För att lösa detta problem finns då två alternativ. Det 
enklaste, och mest uppenbara, är att samgruppera Opil/FTK och Opil/MTK. 
Det andra alternativet är att med hjälp av informationsteknik (IT) 
sammanlänka de beredningsgrupper som har ansvaret för att planera 
verksamheten.  
 
Utifrån dagens organisation skulle detta innebära att A5/3 och M5/316– 
komponenterna i FTK/MTK staber träffas i en krypterad bildkonferens där 
man lägger fast den aktuella verksamheten, t.ex. en övning. Med hjälp av 
Internetteknik kan då FTK presentera lämpliga tablåer och tidslinjaler som 
visar planerat tjänsteutnyttjande under övningen och man kan därefter komma 
överens om en lämplig nyttjandeprofil.   
 
Det torde vara logiskt och rationellt att en svensk motsvarighet till DLOC 
organiserades inom Opil/FTK ram. Opil/FTK är, och kommer sannolikt att 
vara, den största utnyttjaren av TARAS. Sambandsalternativet för TARAS är 
en nödvändig och en naturlig del i den svenska motsvarigheten till Air 
Tasking Order (ATO), företagsordern (fgo), och som skickas ut inför varje 
planerat företag. Då tjänstetillgängligheten i TARAS, i ett godtyckligt 
scenario, kan var direkt begränsande, speciellt i en miljö med stort 
telekrigshot, är det rimligt att tillgängligheten på tjänster (vilka därmed kan 
begränsa antal deltagande plattformar) avvägs tillsammans med andra 
luftoperativa begränsningar innan företagsorden skickas ut för verkställande.  
  
Opil/FTK bör dessutom, analogt med DLOC, ha kompetens, mandat och 
skyldighet att företräda svenska intressen, även strategiska (HKV), vid 
internationella konferenser avseende frekvensutnyttjande i och omkring 
bandet 960-1215 MHz.  
 

                                                 
16 A3 = Air – där 3 betyder ”Current Operations”, A5 = Air – där 5 betyder “Planning”. 
Motsvarande indelning för Marinen där M=Maritime. Fastställd indelning för staber såväl 
som i NATO som i Sverige. 
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Övriga försvarsgrenar, primärt marinen (MTK), bör ha reducerad 
stabskompetens relativt FTK avseende TARAS. Den bör dock vara av en 
sådan omfattning att en kompetent dialog mellan FTK och MTK kan föras 
samt tillräcklig för att kunna bidra till stabsarbetet inom MTK M3 och/eller 
M5. Denna bemanning skulle kunna lösas, analogt med DLOC, genom att 
FTK avdelar samverkansofficerare till MTK M3 och/eller M5 t.ex. enligt ett 
rullande schema. En fysisk samgruppering underlättar i detta avseende 
naturligtvis högst avsevärt.    
 
Slutligen måste Opil/FTK rutinmässigt etablera ett samarbete med för Sverige 
närliggande JTIDS-operatörer (NATO samt nationella). Detta för att säkra 
EMC-problematiken som i högsta grad är ett gemensamt problem.   

4.2.2 Personell kompetens 
Storbritanniens DLOC bemannas huvudsakligen av en militär 
underbefälskategori, NCO, som saknas i Sverige. Sverige har sedan länge 
lämnat tvåbefälsystemet till förmån för ett enbefälssystem. Allmänt betraktat 
är underbefälskategorin ofta ansedd att vara kompetensmässigt smal men med 
en mycket djup kompetens inom respektive fackområde. I det svenska 
enbefälssystemet är generellt sett den individuella drivkraften en önskan att 
avancera i det militära gradsystemet. Fackkompetensen blir då lidande då den 
fackmässiga kompetensutvecklingen ständigt avbryts av nivåhöjande militära 
skolor samt av ett outtalat eller uttalat krav på officeren, att innan nästa 
nivåhöjande skola kan vara aktuell, skall denne ha prövats på vissa 
befattningar där främst officerens chefsegenskaper kan studeras. Detta innebär 
generellt sett att officeren utvecklas fackmässigt mellan graderna fänrik och 
kapten. Från major och uppåt i gradsystemet blir rollen som generalist mer 
och mer uttalad.  
 
Sverige har dock ett system med s.k. ”fackprogram” som skall möjliggöra för 
en officer som önskar utveckla sig fackmässigt, och inte gradmässigt, att göra 
så. Fackprogrammet är inte nivåhöjande utan istället kompetenshöjande. 
Tanken är att den enskilde skall kunna utveckla sig och höja sin lön utan en 
traditionell militär karriär. Den lägsta militära graden som är möjlig att stanna 
vid i den svenska försvarsmakten är löjtnant. En person som väljer att stanna 
vid löjtnant kan därefter genom ett fackprogram utvecklas fackmässigt mot 
fackman, och på sikt mästare, inom sitt fackområde.  
 
Vissa befattningar i den svenska försvarsmakten kräver en genomgången och 
godkänd särskild befattningsutbildning innan individen certifieras att 
tjänstgöra i befattning. Som exempel tagna från flygvapnet kan nämnas 
flygtekniker och flygstridsledare. Tjänstgöring i en svensk motsvarighet till 
DLOC bedöms vara en befattning som kräver en sådan särskild 
befattningsutbildning. Fackprogrammet är sedan en möjlighet för individen att 
utveckla sig ytterligare mot fackman och mästare och därmed höja sin lön. 
 
Detta innebär att närmaste jämförelsen mellan en NCO och en kategori i den 
svenska försvarsmakten är just en löjtnant med befattningsutbildning och 
eventuellt ett fackprogram, bakom sig.  
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En jämförelse rätt av mellan Storbritanniens DLOC och en svensk 
motsvarighet skulle alltså ge vid handen att verksamheten inom en svensk 
DLOC skulle ledas av befattningsutbildade kaptener. Övrig personal skulle då 
bestå av befattningsutbildade löjtnanter. För samtliga skulle ett fackprogram 
kunna finnas som påbyggnad.  
 
Befattningsutbildningen bedöms ge den motsvarande allmänna fackmässiga 
kompetens som ges DLOC personal vid RAF School of Fighter Control i 
Boulmer och vid the School of Maritime Operations ombord på HMS Dryad. 
Individen bedöms efter godkänd utbildning vara möjlig att certifiera enligt 
Regler Militär Luftfart (RML). 
 
Av flygsäkerhetsskäl gentemot RML krävs sannolikt också att hela funktionen 
”svensk DLOC” måste luftvärdighetsgodkännas. Luftvärdighetskravet 
innebär ett komplett verksamhetsgodkännande beträffande organisation, 
utbildning, dokumentation, distribution, programvara och utrustning m.m. 
  
Så länge Sverige har kvar TARAS-systemet låter sig en direkt jämförelse 
mellan DLOC och en svensk motsvarighet inte göras, också av andra skäl än 
de som rör personell kompetens.  Anledningen till detta är de olika nyttjande-
filosofierna mellan JTIDS och TARAS. Som tidigare nämnts tas relativt 
statiska nät fram inom ramen för nätplaneringen i JTIDS-världen. Dessa nät 
ändras sedan relativt sällan. Samövning med allierade förband, som inte finns 
grundplanerade i nätet, är ett exempel på en händelse som skulle kunna 
innebära förändringar i nätdesignen. Någon nämnvärd markbunden 
infrastruktur motsvarande Mr90 finns inte heller i JTIDS-världen.  
 
I JTIDS-världen planerar man på tidsluckebasis kontra den svenska modellen 
med kanaler. Kanalfilosofin innebär att en relativt statisk kanaldatabas, som 
inte behöver ändras ofta, måste tas fram för de parametrar som skall definieras 
för respektive kanal. Vid utnyttjande av kanalerna i den dagliga verksamheten 
är de tekniska inställningarna som behövs för kanalen redan definierade i 
kanaldatabasen. Kanalerna kan sedan användas fritt så länge EMC-
regleringarna säkerställs.  
 
Planering av tjänster i TARAS-världen kräver ett aktivt deltagande i den 
luftoperativa planeringsprocessen av representanter ur en svensk motsvarighet 
till DLOC. Företagsordern som skickas ut till flyg- och ledningsförbanden 
måste innehålla uppgifter om detaljerade flygvägar. Detta för att allokering av 
rätt Mr90-resurser skall kunna ske från den genomförande nivån (StriC/LE) 
för erhållande av tjänstekapacitet för exempelvis S-, TD-, och D-tjänster samt 
för säkerställande av att EMC-regleringar innehålls. Vidare måste 
nedkoppling av ianspråktagna Mr90-resurser ske efter ett uppdrags 
genomförande samt en kontinuerlig övervakning ske under uppdraget. Detta 
för att kunna hantera tekniska fel och andra friktioner som kan uppstå i främst 
marknätet. 
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En slutsats av ovanstående är alltså att en djup teknisk kompetens måste 
finnas i en svensk motsvarighet till DLOC för att lösa uppgiften med 
vidmakthållande av kanaldatabasen. Denna kompetens kan ur rent teknisk 
synpunkt upprätthållas av både civil och militär personal. Om militär personal 
skall ansvara för kanaldatabasen, vilket det eventuellt kan finnas skäl för 
förutom de rent tekniska, måste kontinuitet och djup kompetens säkerställas 
genom att denna militära personal tillåts att utvecklas och arbeta under långa 
perioder med dessa frågor.  
 
Det mesta talar alltså för en svensk motsvarighet till NCO i denna roll, alltså 
en löjtnant eller kapten med befattningsutbildning, eventuellt kompletterat 
med ett fackprogram som ger yrkeskompetensen ”fackman” eller ”mästare”. 
Om civil personal väljs måste samma kontinuitet i befattning säkerställas då 
kompetensen på konsultmarknaden bedöms vara begränsad. Vidare bedöms 
en grundläggande förståelse för den luftoperativa verksamhetens 
genomförande och luftkrigets natur krävas av denna civila personal.      
 
En annan slutsats är att den dagliga verksamheten i en svensk motsvarighet till 
DLOC (hanterandet av kanalerna) inte kräver lika djupa tekniska kunskaper 
som behövs för vidmakthållandet av kanaldatabasen. Då denna personal är 
djupt involverad i såväl planeringen som genomförandet av företag bedöms 
kravet istället vara militär personal som har god kunskap om planering för, 
och genomförande av, luftoperativ verksamhet, stabsarbetsrutiner, 
orderformat m.m. Dessutom kan identifieras två olika nivåer där hanterandet 
av kanalerna sker: 
 
•  Planerande/central nivå (Opil/FTK) 
•  Genomförande nivå (StriC/LE/fartyg) 
 
Detta ger vid handen att ett distribuerat IT-stödverktyg, för daglig ledning av 
Ra90, krävs mellan central nivå och genomförande nivå. Syftet med detta är 
en ensad omvärldsuppfattning samt stödja nödvändig funktionsledning av 
resursernas utnyttjande i radiosystemet. Rent tekniskt kan problem 
identifieras, som måste lösas, om den genomförande nivån finns på ett fartyg 
som inte har tillgång till ett markbundet telenät. I detta fall måste andra 
lösningar utredas. 
 
En sammanfattande slutsats kring personell kompetens är därför att kraven 
som JTIDS-systemet ställer skiljer sig från de krav som TARAS-systemet 
ställer. Personalkategorin NCO är endast ytligt jämförbar med officerare i det 
svenska enbefälssystemet. Detta innebär att någon direkt jämförelse kring 
kraven på personell kompetens inte kan göras så länge en svensk motsvarighet 
till DLOC har till uppgift att hantera det nationella TARAS-systemet, som är 
ett helt annat system relativt JTIDS. När det gäller militär kompetens låter sig 
en direkt jämförelse aldrig göras så länge Sverige har ett enbefälssystem.  
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION, 
SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
SAMT FORTSATT UTREDNINGSBEHOV 

 
Den första frågeställningen löd: ”Vilka slutsatser kan man dra genom att 
studera den tekniska arkitekturen för JTIDS och TARAS avseende en 
internationell anpassningsförmåga av TARAS-systemet gentemot NATOs 
system JTIDS?” 
 
När man diskuterar internationell anpassningsförmåga, eller interoperabilitet, 
bör man göra detta i flera steg. Den enklaste formen av interoperabilitet är 
mellan terminal och terminal, alltså på RF-nivå och med digitala symboler 
(meddelanden), som förstås och tolkas rätt av båda terminalerna. Nästa nivå är 
på datalänknivå, alltså med gemensamma data och protokoll mellan 
plattformarnas systemdatorer.  
 
I den för informationssystem vedertagna indelningen Data – Information – 
Kunskap är data lika med symboler utan mening. Symboler i en syntax blir 
information och information i en kontext blir kunskap. I den nyss nämnda 
nivån befinner vi oss på datanivån. Det återstår alltså två ytterligare nivåer av 
interoperabilitet att diskutera.  
 
På systemnivån (i plattformen) presenteras data i form av information på en 
display (MMI – Man Machine Interface). Det är först på denna nivå av 
interoperabilitet som någon som helst praktisk nytta av interoperabiliteten 
framträder. Båda flygförarna (om plattformen är ett flygplan) ser en 
presentation av information på sin display vilken kan ligga till grund för 
beslut.  
 
Den slutliga och eftersträvansvärda nivån av interoperabilitet är på 
humannivån, eller mellan hjärna och hjärna. Den presenterade informationen 
tolkas då lika av båda flygförarna och samordning i tid och rum av skydd och 
verkan kan då göras genom ett samordnat och likartat beslutstagande och 
därtill kopplat agerande. 
 
I luftstridssammanhang krävs extremt korta tider mellan beslut och handling. 
Om man använder den modell, OODA-loopen, som togs fram Col John Boyd, 
USAF (Ret), som bas för diskussionen förstår man intuitivt att denna loop 
måste snurra med en avsevärd hastighet i ett luftstridsscenario.  
 
OODA-loopen olika faser är Observe → Orient → Decide → Act → 
Observe → Orient → o.s.v. Av detta kan man dra slutsatsen att den enda 
acceptabla nivån av interoperabilitet är just den humana nivån, alltså mellan 
hjärna och hjärna. Det kan aldrig uteslutas att även en PSO (Peace Support 
Operation) kan eskalera mot en situation som liknar den situation som uppstår 
i en väpnad konflikt, alltså krig.  
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5.1 SAMMANFATTANDE SLUTSATS AVSEENDE 
INTERNATIONELL ANPASSNINGSFÖRMÅGA FÖR 
TARAS-SYSTEMET 
Den sammanfattande slutsatsen, som svarar på frågeställning 1, är att man 
genom att studera den tekniska arkitekturen för JTIDS och TARAS kan dra 
slutsatsen att det inte finns någon direkt anpassningsförmåga för TARAS mot 
JTIDS utan att Ra90-terminalerna byggs om till JTIDS-terminaler.  
 
En sådan ombyggnad bedöms vara möjlig då båda terminaltyperna i botten är 
baserade på samma arkitektur.  
 
Interoperabilitet, på den högsta nivån – humannivån, är bokstavligt talat 
digital. Antingen finns den i alla interoperabilitetsnivåer, och i hela 
ledningssystemet, eller också finns den inte alls. Skall den högsta formen av 
interoperabilitet uppnås krävs det att Sverige adapterar JTIDS-konceptet fullt 
ut på alla interoperabilitetsnivåer. Om inte så sker kommer inte den högsta, 
och i luftstridssammanhang nödvändiga, interoperabilitetsnivån aldrig att 
uppnås. Detta innebär i sin tur att TARAS version 4 måste de facto vara 
JTIDS och att FV 2000-konceptet måste anpassas till link 16 infrastruktur. 
 
Då TARAS version 3 ännu inte är driftsatt fullt ut (och inte heller kommer att 
vara det på flera år) bör ovanstående faktorer vägas, tillsammans med bl.a. 
ekonomiska och politiska faktorer, mot huruvida TARAS etapp 3 
överhuvudtaget skall fullföljas eller inte.  

5.2 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER FÖR 
FRÅGESTÄLLNING 2 

 
Frågeställning 2 löd: Hur skall en svensk lednings-, planerings- och 
driftorganisation för TARAS-systemet verka i framtiden med avsikt på 
organisatorisk nivå inom FM, uppgifter i stort för densamma samt 
övergripande kompetensfrågor? 
 
Metoden som valdes var att jämföra med Storbritanniens DLOC och följande 
slutsatser kan sammanfattas: 

 
Organisatorisk nivå: 
 

•  En svensk motsvarighet till Storbritanniens DLOC bör organiseras inom 
ramen för Opil/FTK A3 som ett kompetenscentrum och planeringscell för 
TARAS. 

 
•  Delar av funktionsledningen av TARAS bör grupperas på genomförande 

nivå (StriC/LE) för daglig hantering av radiosystemet. 
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•  Planerande- och genomförandenivån för ledning av TARAS-systemet 
måste knytas ihop med distribuerat IT-stöd för gemensam 
resursuppföljning. 
 

•  Joint-filosofin måste säkerställas genom samgruppering av FTK och MTK 
alternativt genom tekniska hjälpmedel. 
 
Uppgifter i stort: 
 

•  Planering av tjänster i TARAS-världen kräver ett aktivt deltagande i den 
luftoperativa planeringsprocessen av representanter ur en svensk 
motsvarighet till DLOC. 

 
•  Opil/FTK bör ges kompetens, mandat och skyldighet att företräda svenska 

intressen och policys vid internationella konferenser avseende utnyttjande 
av frekvensbandet 960-1215 MHz. 

 
•  Opil/FTK måste rutinmässigt etablera ett samarbete med för Sverige 

närliggande JTIDS-operatörer (NATO samt nationella) för att säkra EMC.  
 

Övergripande kompetensfrågor 
 

•  Några direkta slutsatser kring personell kompetens kan inte dras för ett 
svenskt vidkommande genom att studera Storbritanniens DLOC beroende 
på olika nyttjandefilosofier mellan JTIDS och TARAS samt olika 
befälssystem. 

 
•  En djup teknisk kompetens måste finnas i en svensk motsvarighet till 

DLOC för att lösa uppgiften med vidmakthållande av kanaldatabasen. 
 
•  Den dagliga verksamheten i en svensk motsvarighet till DLOC 

(hanterandet av kanalerna) kräver inte lika djupa tekniska kunskaper som 
de som behövs för vidmakthållandet av kanaldatabasen. 

 
•  De olika nyttjandefilosofierna för TARAS respektive JTIDS samt 

avsaknad av underbefäl i den svenska försvarsmakten gör en direkt 
jämförelse mellan DLOC och en tänkt svensk motsvarighet omöjlig.  

5.3 FORTSATT UTREDNINGSBEHOV 
 
•  Vad blir de systemmässiga, politiska och ekonomiska konsekvenserna om 

Sverige lämnar TARAS-systemet och övergår till JTIDS-systemet? 
 
•  Hur skall en svensk lednings-, planerings- och driftorganisation för 

nyttjande av TARAS-systemet se ut i detalj. Detta avseende kompetens 
och numerär i de olika rollerna i funktionsledningssystemet? 
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Alternativt: 
 
•  Hur skall en svensk lednings-, planerings- och driftorganisation för 

nyttjande av JTIDS-systemet se ut i detalj. Detta avseende kompetens och 
numerär i de olika rollerna i funktionsledningssystemet? 

 
Kraven på luftvärdighetsgodkännande bedöms påverka flera delområden och 
bör därför beaktas vid fortsatta utredningar. 

5.4 AVSLUTNING 
FV 2000 som systemkoncept togs fram under en tid då det fanns behov av att 
omsätta det äldre nationella och defensiva luftförsvarssystemet. Fortfarande 
inom ramen för hotet från det kalla kriget. Radiokomponenterna för 
flygstridsledning i det gamla systemet bestod av gammal fixfrekvensradio 
med tveksam telekrigsuthållighet. Under de år som har gått sedan beslut om 
anskaffning av radiosambandssystemet TARAS togs, som ett nyckelsystem 
för FV 2000, har FM uppgifter allt mer inriktats mot uppträdande på den 
internationella arenan. Allt mindre ekonomiska och intellektuella resurser 
läggs på förmågor för den nationella arenan.  
 
Uppträdande internationellt kräver interoperabilitet. Om sådan saknas kan 
svenska flygstridskrafter anses vara mera till besvär än till nytta. Följaktligen 
kan Sverige på sikt hamna i en situation där viljan att bidra internationellt 
finns, men där svenska flygstridskrafter inte efterfrågas p.g.a. bristande 
interoperabilitet när det gäller taktiska datalänkar.  
 
Link 16 bedöms ha en fortsatt stadig tillväxt inom NATO. Allt fler plattformar 
utrustas med systemet och så småningom når man den punkt då alla 
deltagande plattformar i en internationell operation måste vara interoperabla 
när det gäller datalänkar. Helt enkelt beroende på att alla stora aktörer har link 
16 och procedurer och taktik läggs därför helt upp efter detta systemkoncept. 
Utvecklingen kan illustreras med följande citat, som redan är drygt 6 år 
gammalt: 
 
“If you are not Link 16 (TADIL-J) capable, you will not be welcomed on the 
US Battlefield and, in fact, you will be considered a blue on blue engagement 
generator - a threat to friendly and coalition forces.” 
 
Vice Admiral Cebrowski, USN, Joint Chief of Staff J6 statement at the 1996 International 
Link 16 Users Conference held at Hanscom Air Force Base, MA in September 1996 [14]. 
 
I en krympande försvarsbudget är det av största vikt att varje skattekrona 
läggs på framtidssäkrade produkter. Att hålla fast vid FV 2000 som 
systemkoncept för flygvapnet bör, och kan därför, ifrågasättas.  
 
Det torde därför vara klokt och ekonomiskt ansvarstagande för FM att så snart 
som möjligt lämna TARAS-världen och bygga om Ra90-noderna till JTIDS-
terminaler.  Dessa har, vilket har visats, likartad funktionalitet som TARAS 
men dessutom är interoperabla.  
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Om ett sådant beslut tas kommer de erfarenheter som har dragits av 
Storbritannien, genom dess organisation för administration och ledning av link 
16, vara ytterst värdefulla för ett svenskt vidkommande. Det bedöms vara 
möjligt att en organisation för administration och ledning av TARAS aldrig 
kommer att realiseras i Sverige. Istället kommer en svensk DLOC för JTIDS 
att behöva sättas upp. Den beskrivning av Storbritanniens dito som har 
redovisats i denna uppsats kan i en sådan situation då ses med helt andra ögon 
än vad som har varit målet med denna uppsats. Denna uppsats har utgått från 
beslutat läge att TARAS version 3 driftsätts och att en driftorganisation för 
TARAS därför behövs sättas upp.  
 
Den snabba politiska utvecklingen och de tydliga politiska kraven på ett 
fortsatt, och ökat, internationellt engagemang kan därför inom några år 
innebära att man ser tillbaka på FV 2000-konceptet som ett nyttigt och viktigt 
kunskapsuppbyggnadsskede. Ett kunskapsuppbyggnadsskede som trots allt 
lade kunskapsgrunden för FM inträde i världen för den interoperabla taktiska 
datalänken link 16.    
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Figur 2: Funktionsutvecklingsmodell TARAS Mark. Källa: TARAS Mark 
Funktionsutveckling, FMV 2001-08-22, ProjLed, 33 200:33718/01. 
Referens Owe Lindqvist, 4425 
 
Figur 3: JTIDS TDMA. Källfakta:  George “B+9” Bevilacqua, F-16 MIDS 
Operational Field Lead Program Manager, MATCOM Hanscom AFB, 
MA 
 
Figur 4: JTIDS uppsättningar av tidsluckor. Källfakta: George “B+9” 
Bevilacqua, F-16 MIDS Operational Field Lead Program Manager, 
MATCOM Hanscom AFB, MA 
 
 
Figur 5: JTIDS tidsluckeuppsättningar inom en epok. Källfakta: George 
“B+9” Bevilacqua, F-16 MIDS Operational Field Lead Program 
Manager, MATCOM Hanscom AFB, MA 
 
Figur 6: JTIDS multinätsfunktionalitet. Källfakta: George “B+9” Bevilacqua, 
F-16 MIDS Operational Field Lead Program Manager, MATCOM 
Hanscom AFB, MA 
 
Figur 7: JTIDS Bärfrekvenser. Källfakta: “Methodology for Determining 
Compatibility of GPS L5 with Existing Systems and Preliminary Results” 
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Figur 8: JTIDS frekvenshoppning. Källfakta: Link 16: Current Capabilities, 
Applications, and potential Enchancements (Link 16 – Today and 
Tomorrow). Volume 1: Communications Subsystems. 
 
Figur 9: TADIL-J tidsluckeöverföringsstruktur. Källfakta: Link 16: Current 
Capabilities, Applications, and potential Enchancements (Link 16 – 
Today and Tomorrow). Volume 1: Communications Subsystems. 
 
Figur 10: Ra90 HF-egenskaper. Källa: TARAS Information. CD-skiva 
2001-02-28 Ver:2 
 
Figur 11: Exempel på TSB fördelning över en epok. Källfakta: George “B+9” 
Bevilacqua, F-16 MIDS Operational Field Lead Program Manager, 
MATCOM Hanscom AFB, MA 
 
Figur 12: Radio 90 miljö. Källa: FMV powerpointpresentation 05 Ra90 
(rev 010115).ppt 
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Figur 13: Sambandet mellan robusthet och dataöverföringskapacitet. 
Upphovsman: Mikael Hagenbo. Källfakta: [9] enligt källförteckning. 
 
Figur 14: NTIA krav för JTIDS pulse spectrum rolloff. Källfakta: 
“Methodology for Determining Compatibility of GPS L5 with Existing 
Systems and Preliminary Results”  (Se [16]) 
 
Figur 15: Storbritanniens fredsorganisation för planering och drift av JTIDS – 
Översikt. Källfakta: Underlag från Flt Mark Upton, RAF High Wycombe, 
UK 
 
Tabell 1: Participation Groups (PGs). Källa: [1] samt [14] 
 
Tabell 2: Sambandet mellan RRN och TSB. Källa: [14] 
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Interoperability and management of the Swedish TARAS-system compared with 
JTIDS/MIDS. 
The Swedish tactical radiosystem (TARAS) has a similar architecture from a technical point of view as the NATO 
system Joint Tactical Information Distribution System/Multifunctional Information Distribution System (JTIDS/MIDS). 
The prime service offered by JTIDS/MIDS is the tactical datalink Link 16. One purpose with this thesis is to describe 
similarities and dissimilarities between the two radio systems from a technical point of view. According to these 
similarities and dissimilarities this thesis studies whether there is any ability to adapt the TARAS-system to 
JTIDS/MIDS or not. An adaptation which has the ultimate goal of interoperability between Swedish air and seaforces 
and NATO. Another purpose is to use the flagrant similarity between the systems regarding complexity, and 
consequently the demand to ensure the efficient and co-ordinated use of data links in any operational theatre cell as a 
basis for discussion on how a Swedish data link planning and management cell, supporting TARAS, should be 
organised. By using a selected nation’s, The United Kingdom’s, data link management cell as a basis for discussion it 
is examined if any conclusions can be drawn as to how a Swedish data link planning and management cell should be 
organised and working in the future. The issues regarding organisational level within the Swedish Armed Forces, major 
tasks and competency of the crew is examined. The conclusions in the thesis is that there is no interoperability 
between the two systems TARAS and JTIDS/MIDS.  Consequently, Sweden must leave the TARAS-system and adapt 
the JTIDS/MIDS-system if any interoperability at the highest level, between on the human level (brain-to-brain), is to 
be achieved. Regarding the data link planning and management cell, the only general conclusion that is possible to 
draw in the comparison with the U.K. cell is that the Swedish analogue should be organised in a joint way and within 
the framework of the organisation of the Air Component Commander’s organisation. When it comes to tasks and 
competency of the crew, the dissimilar philosophies for using the systems and the use of NCOs, a category that 
doesn’t exists in Sweden,  makes further comparisons impossible. 
Key words: JTIDS/MIDS, TARAS, link 16, interoperability, data link management 
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Akronym     Förklaring sid 
 
A-tjänst = Analog taltjänst   31 
 
ADGE = Air Defence Ground Environment   50 
 
ADPCM = Adaptive Differential Pulse Code Modulation 21 
 
ADS-B = Automatic Dependent Surveillance – Broadcast  40 
 
AEW = Airborne Early Warning Se E-3D och E-3F.  9 
 
APA = Air Policing Area    46 
 
ARNS = Aeronautical Radionavigation Service   40 
 
ATC = Air Traffic Control   40 
 
ATCRBS = Air Traffic Control Radar Beacon System  40 
 
ATDL-1 = Army Tactical Datalink 1   10 
 
AWACS = Airborne Warning And Control System Se E-3A. 10 
 
C2 = Command and Control   9 
 
CAA = Civil Aviation Authority   47 
 
CAOC = Combined Air Operations Center  46 
 
CCSK = Cyclic Code Shift Keyed   15 
 
CDL 39 = Communication and DataLink 39  6 
 
CDMA = Code Division Multiple Access  11 
 
CVSD = Continuously Variable Slope Delta modulation 21 
 
D-tjänst = Datatjänst    31 
 
DC = Double Capacity    34 
 
DLMC = Data Link Management Cell   45 
 
DLOC = Data Link Operations Centre   5, 45 
 
DME = Distance Measuring Equipment   8 
 
DoD = The US Department of Defence   40 
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Akronym     Förklaring sid 
 
DPA = Defence Procurement Agency   49 
 
DTDMA = Distributed Time Division Multiple Access 9 
 
E-3A = NATO Boeing Sentry Airborne Warning And Control  
System (AWACS)    9 
 
E-3D = RAF Boeing Sentry AEW1 (Airborne Early Warning)  9 
 
E-3F = Franska Boeing Sentry AEW1 (Airborne Early Warning) 9 
 
ECM = Electronic Counter Measures   9 
 
EDC = Error Detection and Correction   16 
 
EMC = Electromagnetic Compatibility   4 
 
EMCON = Emission Control   28 
 
ETR = External Time Reference   15 
 
EW = Electronic Warfare    17 
 
F-tjänst = Förbandsdatatjänst   31  
 
FAA = Federal Aviation Administration   40 
 
FCA = Frequency Clearence Agreement  47 
 
FDMA = Frequency Division Multiple Access  11 
 
FHM = Frekvenshoppmultiplex   20 
 
FIR = Flight Information Region   47 
 
Fr41 = Flygradio 41    6 
 
Fr90 = Flygradio 90    4 
 
FTK =FlygTaktisk Kommando   39, 52 
 
HQSTC = Headquarters Strike Command   44 
 
IFF = Identify Friend or Foe    40 
 
IJMS = Interim JTIDS Message Specification  9 
 
IMBE = Improved Multiband Excitation  22 
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Akronym     Förklaring sid 
 
INS = Inertial Navigation System   29 
 
JFACHQ = Joint Force Air Component Headquarters 43 
 
JNSG = Joint Network Steering Group    51 
 
JOSWG = JTIDS Operational Sub-Working Group  50 
 
JTIDS/MIDS = Joint Tactical Information Distribution System/ 4, 8 
Multifunctional Information Distribution System 
 
JUWG = JTIDS User Working Group    51 
 
LE = Ledningsenhet = StriC utan fortifikatoriskt skydd 6  
 
LOS = Line-of-sight    51 
 
LPC-10 = Linear Predictive Coder   22 
 
LSTR = Lokal System Tid Referens    20 
 
LTTI = Long-Term Transmit Inhibit   28 
 
MOD = Ministry Of Defence   47 
 
Mr90 = Markradio 90    4 
 
MSEC = Message SECurity   27 
 
MSK = Minimum Shift Keying   15 
 
MTK = MarinTaktiskt kommando   53 
 
NADGE CRC = NATO Air Defence Ground Environment  9 
System – Control and Reporting Center. NADGE är operativt  
sedan 1971 
 
NC-IP1 = Normal Capacity – Interference Protection 1  34 
 
NC-IP2 = Normal Capacity – Interference Protection 2 34 
 
NC-IP3 = Normal Capacity – Interference Protection 3 34 
 
NCO = Non Commissioned Officer   45 
 
NDC = Network Design Cell   45 
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Akronym     Förklaring sid 
 
NDSP = Network Data Slot Pool   20 
 
NM = Nautical Miles    11 
 
NPG = Network Participation Group = PG  22 
 
NTIA = National Telecommunications and Information  42 
Administration  
 
NTR = Net Time Reference   14 
 
NTS = Network Time Slots   20 
 
NWS = North Warning System   40 
 
OC = Operative Commander   45 
 
Opil = Operativa Insatsledningen   52 
 
OOA = Out-of-Area    44 
 
PCM = Pulse Code Modulation   21 
 
PG = Participation Group  = NPG   22 
 
PPLI = Precise Participant Location and Identification 23 
 
PSM = Position Status Message    21 
 
QC = Quad Capacity    34  
 
RML = Regler Militär Luftfart   55 
 
RRN = Recurrence Rate Number   25 
 
RS = Reed-Solomon    16 
 
RTT = Round Trip Timing   15 
 
SAM = Surface to Air Missile    10 
 
S-data/kanal/tjänst = enkelriktad digital tjänst för   30 
datakommunikation.. 
 
SSR = Secondary Surveillance Radar   40 
 
STDL = Satellite Tactical Data Link    10 
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Akronym     Förklaring sid 
 
STN = Source Track Number   27 
 
STR = System Tid Referens    20 
 
StriC = Stridsledningscentral   6 
 
S 100 B = Plattformen för flygande spaningsradar ”FSR 890”  4 
”Eriey” 
 
S 102 B = FRA signalspaningsflygplan ”Korpen”  4 
 
SU-tjänst = Start och Uppdragstjänst   31 
 
TP 84 = Svenska Flygvapnets C 130 Hercules  4 
 
TACAN = Tactical Air Navigation    40 
 
TADIL-J = Tactical Digital Information Link, J-series  8 
(JTIDS meddelandeformat) 
 
TARAS = Taktiskt RadioSystem   4 
 
TCAS = Traffic Collision and Avoidance System   40 
 
TD-tjänst = Tal/datatjänst    31 
 
TDL = Tactical Data Link    44 
 
TDM = Tidsdelningsmultiplex   20 
 
TDMA = Time Division Multiple Access  10 
 
TNDS = Tactical Data Link Network Design Station  48 
 
TOA = Time of arrival    29 
 
TRIM = TRaining In Mission   32 
 
TSB = Time Slot Block    25 
 
TSDF = Time Slot Duty Factor   41 
 
TSEC = Transmission SECurity   8 
 
TSM = Time Syncronization Message    21 
 
TSR = Time Slot Reallocation   27 
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Akronym     Förklaring sid 
 
UDSP = User Data Slot Pool   20 
 
UHF = Ultra High Frequency (300 MHz – 3 GHz)   6 
 
USAF = United States Air Force   8 
 
UTS = User Time Slots    20 
 
VMF = Variable Message Format   10 
 
 
 
 
 


