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Nu ny er "ryggåsradar " 

SAAB Aircraft AB genomförde den 1 juli
1994 den första provflygningen med "ryggås
radarn" påmonterad på SAAB 340 AEW.
Låd~n på flygplanets rygg är provmodell, för
den för radarn PS-89Q slutliga inmonterade
radarantennen m m. Aven de bakre fenorna
för stabilisering av flygplanet fanns påmonte
rade.
Flygningen är en av de viktigare mi/stolpar
na i utvecklingen av Försvarsmaktens flyg
burna spaningsradar benämnd FSR 890.

Fr a m
till bör
jan av sep
tember hade
25
provflyg
ningar
genom
förts. Enl igt 5MB
uppvisar flygplanet
stora likheter med de
civila Saab 340-flyg
fl ygegenskaper.
pl anens
Provre5ultaten överensstäm
mer med vad vi har förväntat
oss, säger Kristian Ny/ande"
utveckl i ngsansvarig för Saab
340 AEW.
Vid årsskiftet förväntas nästa
stora milstolpe. Flygplanet luft
värdighetsgodkänns då att bära
den för radaruppgiften totala
ingående materielen. Från och
med den tidpunkten kan nästa
utvecklingssteg påbörjas, dvs
provverksamhet för tota II ös
n i ng för försvarsmaktens be
hov.
Projektet FSR 890 framskri-

der
i övrigt
enligt gällan
de planer för bl a
materiel utveckl ing av
radarn och övrig integrering
av utrustning i flygplanet samt
inom ramen för FV 95, organi
sations- och underhållsstruktu
rer för freds- och .krigsorgan isa
tionen av FSR 890. Prov och
försök med försöksmodellen av
radarn på flygplanet Metro III
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ling av AEW-system inom
ramen för det s k brasilianska
S I VA M - P r o g ra m me t .
Programmet syftar till att än
bättre kunna försvåra den ille
gala införseln av narkotika vid
gränspassagen av Amazonas
området.
Det amerikanska
företaget Raytheon har valts
som huvudleverantör till hela
programmet. Ericsson Radar
Electronics AB, ERE, finns med
i Raytheon-teamet. ERE har
offererat ERIEYE-systemet, vil
ket är baserat på radarn PS-890
som kompletterats med igen
känningsfunktion och opera
törsplatser i flygplanet. AEW
systemet avses
bäras
av
Brasil iens egentillverkade flyg
plan Emb raer EMB-120.
ERE hoppas på en beställ
ning under innevarande höst.
Fem AEW-system har angivits i
upphandl i ngsönskemålen.

(TP 88) avslutades
under den gångna sommaren.
• Värt i övrigt att notera. Det
är aktuellt med en upphand

• Ryggåsradarn PS-890 med
Saab 340 AEW som bärare
visades av Saab vid årets Farn
borough-utställning. ERE de
monstrerade ett bra ex
po rta iternativ för ope
ratörsbemanning i
flygplansplatt
formen. Radar
konceptet
och :
dess
bärare/flyg-'
plan väckte stort internatio
nellt intresse.
•

