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Av Magnus Hagwa 



luftvärnsrobotar och kanonsystem samt 
stödsystem till dessa. 

Analys av hotet 

De 01 ika Iuftförsvarssystem som kan 
innehålla resultat av arbetet inom 
huvudprojektet skall verka långt bort i 
tiden, bortemot år 2010. 

Det hot som Iuftförsvaret kan 
komma att möta om 15-20 år skall 
utgöra bakgrund för FOAs arbete 
inom HPLF. Vi analyserar inom pro
jektet den hotbeskrivn ing som andra 
delar av försvaret tar fram. Den kom
pletteras av FOAs bedömning av 
utvecklingen inom olika tekniska och 
vetenskapl iga områden. 

Luftbevakningssystem 

Radartekniken har varit och kommer 
alltfort att vara mycket viktig för våra 
möj ,ligheter att tidigt upptäcka ett an
fall genom luften. 

Vid FOA pågår forskning och studi
er kring nya radarsystem med förbätt
rade egenskaper i 01 ika avseenden 
som mindre sårbarhet och större för
måga att upptäcka och identifiera 
mål. Multistatisk radar, impulsradar, 
utveckling av det flygande spaningsra
darsystemet etc är sådana projekt. 

Det blir i framtiden allt viktigare att 
kunna identifiera det som dyker upp 
på radarskärmarna, om det är ett 
bombföretag, ett luftlandsättningsföre
tag, ett jaktföretag eller kanske ett 
skenmål. Ny radarteknik och nya sig
nalbehandlingsmetoder kan hjälpa oss 
att klara detta. 

Genom skicklig signalspaning kan 
vi få mycket information om ett an
grepp och genom att kombinera den
na med radarspaningsinformation kan 
underrättelseläget förbättras ännu mer. 
Olika metoder för intelligent integra
tion av information från olika spa
ningsmedel skall studeras. 

Bekämpning av flygplan 
och helikoptrar 

Smyg- (s k stealth-) flygplan och heli
koptrar som flyger nära marken kom
mer att vara svårupptäckta för våra 
jaktflygsystem och våra luftvärns
system. Radar, laserradar, IR-sensorer 
och andra sensorsystem behöver 
utvecklas för att det svenska luftför
svaret skall kunna hänga med på detta 
område. 

FOA skall inom HPLF studera några 
intressanta utvecklingslinjer för robo
tar mot luftmål. Nya och mer effektiva 
styrningsprinciper för robotar blir 
aktuella I framtiden och robotarna kan 
göras mera "i ntell igenta" . 

Med mycket snabba robotar, High 
Velocity Missiles (HVM), skulle vi 
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kunna bekämpa både stridsfordon på 
marken och lågt flygande flygplan och 
helikoptrar. Vi skulle alltså kunna få 
en kombinerad pansarvärns- och luft
värnsrobot. Utvecklingen inom fram
drivningsområdet kan också ge snab
bare kanon projekti ler. Genom att 
skjuttiden blir kort, kan de få mycket 
större träffsannolikhet mot ett mål som 
gör undanmanövrer. 

Bekämpning av små mål 

Genom luften kan våra stridskrafter 
och andra viktiga objekt anfallas med 
vapen som kan träffa med mycket hög 
precision, något som nyligen med stor 
tydlighet har demonstrerats i kriget vid 
Persiska viken. Situationer aktuella för 
oss kan vara ett anfall med sjömålsro
bot mot ett fartyg eller ett anfall med 
en styrd glidbomb mot ett viktigt land
mål, t ex en bro. 

Det anfallande flygplanet kan vara 
svårt att nå och vi måste i stället 
kunna bekämpa de anfallande robo
tarna eller styrda bomberna. Jämfört 
med flygplan är dessa mål små eller 
mycket små. 

Det är ofta först när den anfallande 
roboten kommit nära, som man har 
någon möjlighet att upptäcka den. 
Det blir då avgörande för vår (t ex far
tygets) omedelbara överlevnad att 
roboten kan bekämpas mycket snabbt 
och effektivt. Snabbskjutande kanoner 
och mycket snabba robotar är nöd
vändiga för att få hög träffsannolikhet 
på ti II räckl igt stora avstånd. Stridsde
larna i våra vapen måste förstöra den 
anfallande roboten med omedelbar 
och stor verkan. Roboten får inte fort
sätta av bara farten och träffa målet 
trots att den slutat fungera . Strålvapen, 
t ex laservapen eller HPM (High 
Power Microwave)-vapen, kan också 
vara en möjlighet att snabbt s'lå ut 
målsökare och andra system i den 
anfallande roboten. Många frågor 
inom detta område behandlas av 
HPLF. 

Flygsystemets vidareutveckling 

Flygsystemets utveckl ing efter sekel
skiftet är en mycket viktig luftför
svarsfråga. FOA kan inom några om
råden bidra med forskning och ut
veckling. 

Inom materialområdet finns intres
santa utveckl ingsmöj Iigheter vad gäl
ler ännu starkare konstruktionsmaterial 
och mera värmetåliga material. Med 
sensorer och kommunikationssystem, 
t ex i form av optiska fibrer, integrera
de i det kompositmaterial som utgör 
en stor del av ett flygplans struktur, 
kan man åstadkomma mycket intres
sant. Man kan t ex kontinuerligt möta 
belastningen på strukturen och anpas-
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från denna typ av verksamhet är att de 
är effektiva organ för såväl idegenere
ring som idespridning till och från 
FOA. 

Inom Huvudprojekt Luftförsvar ska
par FOA ett forum där ett mera infor
mellt tankeutbyte i form av seminarier, 
symposier etc skall kunna ske kring de 
olika aktiviteter och problem som är 
aktuella inom huvudprojektet. Där 
skall FOA-ideerna kunna stötas och 
blötas i samverkan mellan forskare , 
militärer, militärskribenter och andra 
auktoriteter - både inländska och ut
ländska. • 

Falctaom 
Huvudprojekt Luftförsvar 

Huvudprojekt Luftförsvar skall: 

~ "Analysera och redovisa olika 
möjligheter till förnyelse av vårt 
luftförsvar. 

~ I anslutning härtill skall metodi
ken för luftförsvaret utformning 
på olika nivåer ses över orh om 
möjligt förbättras." 

FOA. in atser _kall vara av flera 
slag. Tekniskt/vetenskapligt arbete, 
ofta experimentellt, inom många av 
FOAs forskning områden kall ge 
underlag för för lag till nyn system. 
UNe kling av operationsanalytiska 
metoder skall ge båttre metoder för 
värdering av luftförsvars ystem. Det 
är viktigt att de försl.lg som {örs fram 
är möjliga aU anpas a till framtida 
förändringar av lufthotet och av de 
ekonomi kil och industriella förut
ättningarna. 

Huvudprojektet :tr treårigt, 1 ')91 
93. det är organi erat j ju del pro
jekt: 

• 	Luftholets utveckling 
• 	Bekilmpning av små mål 
• 	Bekämpning av flygplan och 

helikoptrar 
• 	Luftbevakningssystem 
• 	Flygsystemets vidareutveckling 
• 	Luftförsvarets framtida utnytt

jande 
• 	 Värderingsstudier och metodik

utveckling 

Drygt 100 FOAiter är engagerade 
i huvudprojektet under det första 
året och dera insats beräkna bli ca 
40 personår. De följande båda åren 
beräkna insatsen bli ungefär 
det dubbla. • 
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