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LITE AV VARJE 

HOWld Dog ute pA. lAgsniff ä'rer Bknen. 

Hound Dog flyger lågt 
Den automatladdningeblrande attackroboten GAJl-

77A Hound Dog blra av det atrategieka bombplanet 

B-52. Farten lr drygt Mach 2 och rllokvidden o

kring 900 kil. Den eee hlr under lA.gflygning 6ver 

ett robotfilt i USA. Avsikten aed att lAta robo

ten flrdae pA eAdan h6jd lr att den i.kall undgA 

fientlig upptlokt genom radar. 

PV-30, 

ny 

väder-

radar 

F 16 i Uppsala lr den f6reta flottiljen aom 

fAtt den nya väderradarn PV-30. 

PV-30 Ar en h6geffekt X-banda v!lderradar f6r 

automatisk f6ljn1ng av radarreflektorer eom 

blre upp av ballonger och t6r analye av moln

formationer ooh regnomrAden. Den utg6r ett 

komplett och f6rnlmligt instrument till nytta 

f6r meteorologisk forskning och vlderprogno

eer. I n6dtalleeituationer kan den användas 

för ledning av flygplan. 

Bland radarns huvuduppgifter kan f!Sljande 

nlmnae1 

t> ledning av nygplan och fartyg bort ifr!n 

ai;ormomrlden, 

t> insamling av vinddata vid etora h!Sjder och 

avetAnd, 

~ beetlmning av fördelning av inteneitet hoa 

moln och regnomr!den. 

Augusta-Bell i lyhtagen 
Agueta-Bell lyfter med lätthet havererade 
flygplan tillbaka till flottiljen, här F8, 

Försvarets radiolänknät 
I elutet av augusti invigde eouechefen vid 

flygf!Srvaltningen, generalmajor G. Falk, f!Sr

avarete gemensamma radiolänknät. Invigningen 

lgde rum p! en nybyggd radiolänketation i mit

ten av landet. 

Dverliudsrobot nedskiuten 
Enligt ett meddelande fr!n u.s. WaVT utf!Sr

dee under augusti ett lyckat framifr!nanfall 

mot en mark-arkrobot Regulue II. Flygplanet 

var ett F4H Phantom II jetjaktplan utrustad 

med Sparrow III-robot, eom ek!St en direkt

trlff framifr!n och helt f6ret6rde m!lrobo

ten. B!da robotarna hade !Sverljudsfart. 

Sparrow III är en jaktrobot som tillverkas 

av Raytheon Company, Lexington, Maeeachue

eetts. 

F4H allvlldersjaktplan tillverkas av McDonell 

Aircraft Company, St, Louie, Miesouri. li'lyg

planet, eom är hangarfartygebaeerat, har en 

maxhaetighet av ca 2.500 km/tia ooh innehar 

en mlngd vlrldarekord i hastighet och etig

fBrm!ga. Det tar sex Sparrov !!I-robotar. 


