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I väntan på ryggåsradarn ••• 

SAAB Aircraft AB:s t7ygpJan 340 AEW, den 
för militärt bruk modifierade versionen av 
SAAB 340 B, som skall utgöra plattformen 
för Flygvapnets nya moderna span;ngsrada~ 
provflögs för första gången den 17 januari 
1994. Flygningen genomfördes under cirka 2 
timmar. Vid provtillfället (se bilden) fanns 
inte radarantennen monterad på ryggåsen. 
Påmonterade var IJeller inte de bakre fenor
na under aktre delen av buken, vilka bar till 
uppgift att stabilisera flygplanet då radaran
tenn är monterad. 

Flygningen var inledningen på en omfat
tande provverksamhet som genomförs under 
cirka tre till fyra år_ Den FlygandeSpanings
Radarn, FSR-890, levereras med början 1997 
till Flygvapnet oelJ planeras vara komplett 
med sex system innan sekelskiftet. 

Försvarets Materielverk (FMV), 
som har huvudansvar för sy
stemutveckl i ng och systemsam
ordning av FSR 890, arbetar för 
närvarande bl a tillsammans med 
Flygvapnet och industrin på att ta 
fram förslag på underhållsfilosofi 
för såväl freds- som krigsbruk. 

Ericsson Radar Electronics 
AB (ERE) fortsätter sin utveck
I i ng av radarsystemet PS-890. I 
ett av många utvecklingssteg 
fortsätter ERE göra prov och 
försök i provflygplanet Metro 
III för aH presentera radarinfor
mationen i realtid. Inom den 
nya funktionen för elektronisk 
styrning av radarantenn, ARK! 
Adaptiv RadarKontroll, pågår 
ett i ntensivt må Isättni ngsarbe
te. Framtagna krav och må Isce
narier synes ti II föra mycket 
goda tillämpningar för såväl 
freds- som krigsbruk. 

SAAB Aircraft AB har av FMV 
för Flygvapnets räkning erhållit 
beställning på de resterande 
fem flygplanen och, i och med 
den första provflygningen med 
flygplan 1, inlett den viktigaste 

Nu b.. det hänt 

Lottor "går istrid" 
För första gången nå
gonsin har lottaorganisa
lionen åtagit sig uppgifter 
av stridande karaktär. 

Den 4 apri I 1994 startar 
en tio veckors försöksut
bildning för lottor med pla
cering inom Hemvärnet 
Lotta i bevakni ngstjänst. 
Det är en helt ny uppgift 
som hittills varit förbehål
len hemvärnsmän. • 
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målsättningar för freds- och 
krigsorgan isationen genomförs 
av flygvapenledningen en omfat
tande översyn över vad, var och 
hur produktionen av FSR-890 
ska II förläggas i landet för freds
respektive krigsfunktionen. Arbe
tet överses inte minst mot bak
grund av utredningsuppdragen 
inom "Flygvapnet 95" d v s hur 
Flygvapnets grundorganisations
struktur skallIbör se ut fr o m 
1995 med antalet fredsflottiljer 
och dess verksamhet samt, flyg
transportresurser m m inom för
svarsmakten. 

Exportmarknaden för FSR
890. - Efter Flygvapnets be
ställning av FSR-890 har det 
internationella intresset ökat av
sevärt för den svenska försvars
industrin. Eventuella kundbeställ-
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FSR-890 nymålad men utan ryggåsradar. 

delen av provverksamheten, 
nämligen att under 1994 få 
flygplanet godkänt för certifie
ring och luftvärdighetsgodkän
nande. Proven kommer att 
genomföras med skalenliga 
"ryggåsmodeller" för radarupp
giften. 

Freds- och krigsorganisatio
nen. - Inom ramen för gällande 

ningar för såväl integrerade lös
ningar med ERE PS-890-radar 
och SAAB:s flygplan 340 AEW 
som andra kombinationer av 
flygplan och operatörer, mark
nadsförs i dag hos ERE och 
SAAB. Vidare uttrycker SAAB att 
"alla" kontinenter utom Afrika 
är intresserade. • 

Eltel'/evandeskydd 

H M Konungens Militärhospi
tals- och Medaljfonder. 

Efterlevande make och barn 
efter avlidna yrkesofficerare av 
kaptens eller högre tjänstegrad 
(motsvarande enligt tidigare 
gällande befälsordning), som 
är i små omständigheter, kan 
efter ansökan få understöd från 
H M Konungens Militärhospi

tals- och Medaljfonder med för 
närvarande cirka 12.000 kro
nor per år. 

U pplysn i ngar lämnas av 
sekreteraren expeditionschef 
Sven-Olof Hedengren, Kungl 
Slottet, 111 30 Stockholm. Tel 
08-789 85 00. 

Läsare ombedes orientera 
hjälpbehövande inom bekant
skapskretsen. • 

oförändrat förs"ar 

Tvärtemot vad många kan
ske tror vill en majoritet av 
svenska skolungdomar be
hålla försvaret på dagens 
nivå. Bara 14 procent vill 
ha nedrustning medan 2 7 
VIII rusta upp. 

Det visar en undersök
ning som socialdemokrater
nas ungdomsförbund SSU 
gjort bland drygt 31 000 
ungdomar. 

TT meddelar, att SSU 
stä IIde tio frågor i den så 
kallade Barfotaundersök
ningen, som genomfördes 
vid landets gymnasieskolor 
under oktober och novem
ber 1993. • 

Gripen flvger Igen: 

Molop/elel 
opsaksulklapal 

Ett brott på en lågtrycksturbinsko
vel i en av Gripens RM12-motor 
inträffade på Volvo Flygmotor 
under förprov i provbänk den 14 
januari - efter 58 minuters gång
tid. 

Den begränsade demontering 
som gjordes visade, att skoveln 
brustit vid roten. På grundval av 
detta fattades beslutet att tills 
vidare avvakta med flygutprov
ning vad avser JAS 39 Gripen. 
Prov i provbänk och markprov 
med flygplan kunde emellertid 
fortsätta. 

Volvo Flygmotor inledde ome
delbart, tillsammans med den ame
rikanske tillverkarpartnern General 
Electric, en utredning för att klar
lägga orsaken till skovelbrottet. 

Utredningsgruppen inom Volvo 
Flygmotor kunde efter en knapp 
månad fastställa orsaken till sko
velbrottet. I tre av totalt 18 bräns
lespridare fungerade inte ventiler
na enligt specifikation, vilket orsa
kade ojämn gasström och därmed 
kraftiga vibrationer som ledde till 
att ett skovelblad brast. 

Med nya metoder kontrolleras 
nu samtliga bränslespridare och 
motorerna kan sedan tas i drift 
igen. Den första åtgärdade motorn 
Ilar levererats till Saab Military 
Aircraft. När den hade installerats 
och provats i flygplan kunde prov
flygningarna återupptas. 

Detta skedde den 15 februari. 
Den provflygningen (den 1209: 
de i ordningen) varade i 43 
minuter. Pilot var Clas Jensen och 
flygningen gjordes med provflyg
planet JAS 39-2. • 
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