
Svstem "Bloodhound"
- en ny luftförsvarsrobot av intresse for CVA

Som många nog observerade i dags-
pressen, träffade Flygvapnet i slutet av
förra året avtal om leverans av materiel
till ett försöksförband ltrftförsvarsrobo-
tar av typen Bloodhound från England.
Detta systen har tekniskt utvecklats av
firmorna Bristol Äircraft och Ferranti
Ltd, som också står son huvudtillver
kare. En stor del av naterielen kornmer
emellertid från sammanlagt ett 60-tal
underleverantörer, av vilka kanske
främst märks British Thomson-Houston,
som gör belysningsradarn, och dotter-
företaget Bristol Äero Engines, som till-
verkar ranmotorema.

Systemets funktion
Bloodhound är en rammotorddven

luftförsvarsrobot med halvaktiv radar-
målsökare. För starten från sin lavett
är den utrustad med fyra startraketer,
son.r dessutom ger ekipaget tillräcklig
fart för att de bägge ranmotorema
skall börja fungera innan startraketerna
tåppas.

Bekämpning av ett fientligt luftmål
med hjälp av Bloodhound-systemet
skulle grovt kunna beskrivas på föl-
jande sätt. Vi förutsätter att luftbe-
vakningen har sett målet på spanings
stationens radarskärm och rapporterat
det till en luftförsvarscentral, där
stridsledaren bestämt att det skall "tas
om hand" av vårt Bloodhound-förband.

" Bloodhowrd" bå sin startlauett.
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Han "delar då ut" målet till förbandet
genom att operera ett antal signal
knappar. Härigenom sätts robotförban-
det i förbindelse med spaningsradam,
från vilken då de data, som behövs
för att bestämma målets läge, automa-
tiskt överföres till förbandet. Vid för-
bandet gå dessa data via elektronikut-
rrrctningen i eldledningscentralen genom
datakablarna ut både till belysningsra-
darn och till startlavctterna [se fig
ovanl. Nåir startlavetterna känner dessa
signaler grovriktas de automatiskt mot
målet, och på samma sätt använder be-
lysningsradarn denna information för
grovinställning av sin antenn, som med
sin smalr koncentrerade suåle börjar
avsöka luftrummet i den angivna rikt-
ningen. Då belysningsradam funnit sitt
nål "hakar den på" detsamma och föl-
jer och belyser det med sin stråle ända
till dess företaget är över. Då belys-
ningsradarn en gång kopplat på sitt må1
behöver den inte längre någon assistans
från spaningsradarn, utan förbafldet ar
betar nu helt självståndigt. Startlavet
ter och robotar får nu i stället rcrg
granna rnåldata från sin belysningsra-
dar, och inriktas allt noggrannare mot
målet.

\är målet kornmit tilJråckligt nära
och roboten är rätt inriktad b1ir den
från belysningsradam utsända, och av
rnålflygplanet reflekterade strålningen
fse fig), så kraftig att även robotens
egen målsökare kan "haka på" och
följa målets rörelser. Avfyra roboten
kan man ernellertid inte göra förrän
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" Bloodhound" - F unlztionsprinsip.

den av målsökaren mottagna signalen
är tiilräckligt stark för att kunna an,
vändas för robotens styrning. Då ma
növrerar robotoperatören en strömstäl-
lare på sin manöverpanel inne i eld-
ledningscentralen, startraketema Cinds
och roboten skjuter iväg. Under flyg-
banan styrs sedan roboten av sin mål-
sökare, som hela tiden känner de reflek
terande signalerna från målet, hur det-
ta än försöker undanmanövrera.

Bloodhound - CVA intresse?
Ilrrr CVA kontmer att engageras när

det gäller detta robotsystem är väl än
nu intc helt klart i detalj.

Huvuddelen av den inköpta utrust
ningen kommer att placeras vid Lv3 i
Norrtälje, och militärt kommer den
således att skötas företr.ädesvis av ar-
möpersonal.

Det underhållsmässiga handhavaadet
av materielen åvilar emellertid FF, som
avser att använda CVA som ett av sina
huvudorgan för detta. Det medför att
vi nu måste rusta oss för den uppgif-
ten; materiellt genom att skaffa den
erforderliga utrustningen, och personellt
genon att utbilda experter. Sistnämnda
rerksamhet har redan tagir sin början,
och det kan kanske fö.klara varlör en
del personer inte varit synliga på CVA
sedan någon tid.

Det torde dock dröja innan vi får
tillfälle att sc någon "Bloodhound"-
matedel här, nren det kanske ioom
kort blir möjligt att få visa en film
onr systemet - vi skall återkomrna
härom.

l0


