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Arets flygutstlllnlng vid Domodedovo utanför Moskva bJöd 
verkllgen på en hel del nytt av lntreaae - vllket dock var 

vllntat med tanke på oktoberrevolutlonens 50-llrsJublleum. 
Nedans!Aende aammanstlllnlng vlser, att man lagt mycket 
stor vikt vid korta start· och landnlng1atrlckor dela hos nya 
proJekt och dela hos llldre typer, som modifierats. - Sam· E 
manställnlngen bygger på preasuppgllter. 

1. Ett VTOL·flygplan som demonstrerades under atart, 
landning och flygning. Detta plan lr !rollgen en proto· 
typ, som utprovats Baden några lir tlllbaka. Flygplanet 
bedöms vara av MIG-typ (ev Yakovlev). Vingen har 
nlstan rak bakkant. Framkanten har moderat plltorm. 
Kroppen och speciellt stllrtpartlet påminner om MIG·17. 
VTOL·planet lr sannolikt tvåmotorigt och har vertikal· 
delat elliptiskt nosluftlntag. Vissa kllllor gör gillande, 
att planet skulle ha ytterllgare en motor tör töraörJnlng 
av de Jetmunatycken, som anvlnds tör flygplanets atabl· 
llaerlng under vertikal start och landning. Dessa mun· 
stycken lir placerade ett I bakkroppens under1lda, ett I 
en IAngt utdragen no1bom, samt trollgen ett under varJe 
vinge. Huvudutloppen från motorerna lr två 1111 antalet 
och vridbara 90". Planet var under uppvisningen utrustat 
med tvll raketkap1lar under vingarna. 

2. Ett nytt MIG-flygplan med variabel vinggeometri. Under 
flygning varierades vlngplantormen tnln D" till mH, 
som uppskattas till 70". Planet lr ganska likt F·111:an 
Det ryska planet llr dock enmotorigt. Det är föraett med 
en stor bukfena och har ett rektangulärt lultlntag på 
varje sida av framkroppen. Vlletprenen anBer detta 
flygplan• funktion vara Jakt och attack, medan den 
ryska pressen kort och gott presenterar planet som ett 
"stridsflygplan av överlJudstyp". Den av vlltpreBBen 
bedömda farten 3000 km/lim lr sannolikt för hög. 

3, Ytterllgare ett flygplan av variabel vlnggeometrltyp. 
Grundtypen lr Su·7 FITTER och endast yttre delen av 
vingen lr vridbar till ao0 • Det lr möJllgl, att detta pro· 
Jekl endaal har anvllnta för utprovning av vingen till 
planet beskrivet under punkt 2. 

4. En STOL·varlanl av MIG-21 FISHBED. Denna typ har 
separat(·•) lyftmolor(·er) I kroppen. För luflföraörJnlng
en öppn81 en lucka pli översidan vid start och land· 
nlng. 

5. Ett nytt STOL-laklplan, trollgen av Suchollyp. Flyg
planet llr försett med deltavinge, vars framkant lr 
knäckt. Vingen !Ar dlrlör ett "dubbeldella"· llknande 
utseende. StJlrtpartiet lir av konventionellt utförande. 
Kroppen har spetsig nos med IAng radom. Planet har 
två huvudmotorer I kroppen, placerade sida vid sida. 
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Dessutom finns en eller flera lyftmotorer I kroppen. 
Luftförsörjnlngen sker genom två luckor på kroppens 
översida. Lullintagen för huvudmotorerna lir placerade 
på kroppens sidor. 

6. Ett nytt jaktflygplan, som visades I lyra exemplar. Pla
net lir troligen av MiG-typ. Vingen har nästan rak bak
kant, pllformlg framkant samt tvärt avhuggna spetsar 
med stor korda. Kroppen lir lådformig och har rek
tangulära, sneda luflintag på kroppssldorna. Planet lir 
utrustat med två fenor. Planet är tvåmotorigt. Troligen 
lir detta flygplans funktioner av allvädersjakt/attacktyp. 
Den uppgivna maxfarten M 2.8 är troligen för hög och 
bedöms llgga I samma klass som motsvarande för F-4 
Phantom. 

7. MIKOYAN E-166 var en experimentskapelse för högfarts
prov som visades på marken. Mest karaktäristiskt var 
eflerbrllnnkammaren på ej mindre än ca 11/2 m dia
meter. Speciella anordningar medger två olika "bränn
ullag". Motorn har beteckningen TRO Mk. R. 166 med 
en statisk dragkraft om mer än tio ton. Så har man 
också satt en rad världsrekord med detta experiment
flygplan; alla daterade från år 1961. Höjdrekordet 
lyder på 74.380 fot, toppfarten på rakbana 1.446 knop 
och farten på sluten bana 100 km 1.295 knop. 

8. BLINDER B flögs förbi till ett antal av e) mindre !In 
två dussin, i divisionsformerlng. Jämfört med ur
sprungsversionen (som I prototyp bör ha flugit redan 
57-56 och presenterades på Tusclno 1961) hade moto
rerna förstorats avsevllrt och försetts med eflerbrllnn
kammare. Denna medeldistansbombare har nu försetts 
med insug för brllnslepålyllnlng I luften, vilket givetvis 
ökar dess kapacitet för spanings- och bombuppdrag. 
Beträffande farten - vilken tidigare uppskattats tlll max 
Mach 1,4 - torde denna också ha ökats påtagbart med 
de starkare motorerna. 

9. BISON I ny version var nyheten nr 1 I fråga om lång
distansbombare. En markant anslktslyflnlng - nosen 
hade nämligen fåll ny utformning. Den plats där bomb
flillaren tidigare suttit I sin "glasbur" hade ersatts med 
radom för långdlstansavsökande antenner och lnsug för 
tankning I luften. 

10. FIDDLER som visades I ett förband om tolv är vlsser
llgen Ingen nykomling (den flög första gången inför ut
llindsk publik redan 1959) men visades I en ny och 
raffinerad B·upplaga. Spllnnvidden har ökats med bort· 
ål metern, vilket i sin tur medger ökning av robotbe· 
vllpnlngen (ASH) till två under vardera vingen. Två
mansbesällning, tvåmotorig, Tupolev-skapelse. * 

T. Hagberg 
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