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Det har under senare år talats och skrivits en
hel del om flygburen spaningsradar, de olika
ut/llndska s k AWACS-projekten. Men hur
långt har vi kommit i Sverige? Det är dags fiJr
FV-NYTT atf ge IlIsekretsen lite mer kiJtf på
benen.
På 1960-talet insåg man i Sveri
ge att hotbilden i luften alltmer
skulle förskjutas till låg och lägs
ta höjd, För att bättre möta den
na utveckling (markradarstationer
har sina klara begränsningar i
detta avseende) påbörjades stu
dier av flygburna radarstationer
för att förbättra radartäckningen
i aktuella höjdskikt.
Under 60- och 70-talen fram
kom en mängd olika alternativ 
flera utländska förebilder fanns
ju redan då, Samtliga var dock
antingen för dyra eller för stora
för våra behov, varför inget sy
stem blev anskaffat. I "08 80"
aktualiserades frågan ånyo, var
vid
studierna
återupptogs.

Dessa resulterade i ett ur de fles
ta hänseenden bra alternativ,
Det innebär en fast monterad
dubbelsidig rak antenn ovan
flygkroppsryggen hos ett mindre
transportflygplan - t ex typ Met
ro 3 eller SF,340, m fl.
Flygprov har nyligen utförts
med en antenntrapp monterad
på ryggen hos en MerIin 4 C (se
foto). Möjligheten att bära en dy
lik radarantenn bekräftades ge
nom dessa prov. Systemprov
kommer följdaktligen att ske un
der slutet av 80-talet. Vilken flyg
plantyp som kommer att väljas är
i dagsläget inte fastställt. Me
delstilldelningen från statsmak
terna blir styrande. Målet är dock
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Signal, och dp.tabehandllng

att anskaffning skall ske i början
av 90-talet. - Den flygburna ra
daranskaffningen finns sålunda
redovisad i FV:s program- och

perspektivplan, vars "pop-utgå
va" - FV i perspektivet - utkom i
oktober.
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Fågelmos på Gripen-nos
I slutet av juli lyftes den första
tillverkade framkroppen till
JAS 39 Gripen ur jiggen vid
Saab-Scanla i Linköping. Där
efter transporterades fram
kroppen till provverkstaden

tör vissa kompletteringsarbe
ten. Senare startade proven
med skjutning av upptinade
kycklingar mot framkroppen
och frontruta . Saab-Scania
har konstruerat en speciell

"fågel kanon" för detta ända Ett lika välkänt som bistert
mål. Man MÅS-te prova stryk problemkomplex för kunden
tåligheten på Gripens fronpar
ti, då det är av största vikt att
försöka minimera skadeverk
ningarna vid fågel kollisioner.

FV. Både liv och materiel står
på spel. Och det rör sig då om
stora skadekostnader.
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