
Behovet av 
ny radarjaktrobot 


Inom knappt två år avses beslut fattas om val av ny 
radarjaktrobot till JAS 39 Gripen och JA 37 Viggen. 
De alternativ som för närvarande utvärderas är 
brittiska Active Sky flash, amerikanska AMRAAM 
samt franska Mica. 

M uvudbeväpning för JA 37 jakt
lJlJ viggen och JAS 39 Gripen i luft
försvarsrollen är och kommer att vara 
luftmålsrobotar. - Därutöver finns 
också en inbyggd automatkanon. I 
jaktviggen en 30 mm Oer!ikon och i 
Gripen en 27 mm Mauser. 

För visuell närstrid kan Viggen och 
Gripen bära de värmesökande/IR-jakt
robotarna Rb 24j samt Rb 74. Dessa 
robotar är båda utvecklade versioner 
av den amerikanska AlM 9 Sidewin
der. 

För fjärrstrid och strid i dål igt väder 
krävs radarjaktrobotar. Målsökaren i 
denna typ av robot söker och följer 
målets radar-eko, till skillnad från IR
robotens målsökare, som söker och 
föl jer målets värmesignatur. 

Den robot jaktviggen bär för radar
anfali är den brittiska Sky Flash, i Flyg
vapnet kallad Rb 71. Denna radarjak
trobot är semiaktiv. Det betyder att 
robotskjutande flygplan radarbelyser 
målet och roboten tar emot radarekot. 
Detta innebär att skjutande flygplan 
behöver belysa målet ti II dess att 
roboten når målet. Det betyder också 
att skjutande flygplan begränsas till att 
enbart kunna skjuta en robot i taget. 

•• Nästa generation radarjaktrobo
tar kännetecknas av att de är utrustade 
med en aktiv radarmålsökare - d v s 
att robotarna själva har förmåga att 
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radarbelysa målet. Detta möj I iggör 
ökad taktisk frihet som avsevärt för
bättrar JA 37:s och JAS 39:s anfallska
pacitet och överlevnadsförmåga. 

Beslut om vilken radarjaktrobot 
(fjärrstridsrobot) jaktviggen och Gri
pen i framtiden skall beväpnas med 
har ännu inte fattats. Chefens för Flyg
vapnet prel iminära krav kommer att 
definieras under 1993. Vid Försvarets 
Materielverk pågår utvärdering av de 
olika robotalternativen med inriktning 
att lämna underlag och rekommenda
tion till chefen för Flygvapnet, så att 
val av alternativ kan göras under för
sta halvåret 1995. 

Tre robotar är för närvarande aktu
ella: 

1 Den brittiska Active Sky Flash, 
från British Aerospace, är under 
utveckling och marknadsförs för 
närvarande. 

2 Den amerikanska AlM 120 
AMRAAM (Advanced Medium 
Range Air to Air Missile), från 
Hughes Aircraft Company och 
Raytheron, är i dag operativ inom 
såväl US Air Force som US Navy. 

3 Den franska Mica, från Matra 
Defence, är under utveckling! 
utprovning och är beställd av det 
franska försvaret. 

Det som främst kännetecknar den 
nya generationen robotar är: 

~ De är aktiva och hittar således till 
målet på egen hand. 

~ De kan uppdateras vad avser 
målets fä ge, vilket görs via data
länk från skjutande flygplan. 

~ De har jämfört med dagens radar
robotar väsentl igt ökad räckvidd 
och betydligt högre fart i robotba
nan. 

~ De har ett förbättrat störskydd. 
~ De har eget navigeringssystem. 
~ Underhållsbehovet är förenklat. 

• • Vid sidan av de tre kandidater 
som nämnts följs också utvecklingen 
av andra robotkoncept. Bland andra 
kan nämnas svensk-brittiska S225X 
och tyska A3M. 

S225X är en samarbetsstudie mel
lan British Aerospace och Swedish 
Missile AB. Roboten väckte speciell 
uppmärksamhet då den som mockup 
förvisades på fjolårets Farnborough
utställning, då hängd på Gripen. 

A3M är ett koncept som tagits fram 
av Deutsche Aerospace (f d MBB). 

I dessa koncept talas om räckvidder 
över 100 km och hypersoniska farter 
med hjälp av t ex ramjetmotorer. 

•• Teknisk utveckling och framtida 
hotscenarion har medfört att högre 
och delvis nya krav ställs på nästa 
generation radarjaktrobotar. Förmågor 
som "Iaunch and leave" samt möjlig
het att samtidigt skjuta flera robotar 
mot olika mål kommer att förbättra 
JA 3 7 jaktviggens och JAS 39 Gripens 
såväl offensiva som defensiva luftför
svarsförmåga. • 

31 


