
Tecknad version av f SR 890 i patrullbana under spaning mot luft- o sjömål. 

allt viktisare fCSrvarnare 

Flygburen spaningsradar - FSR 890 - är ett nytt 
svenskt system för ökad uthållighet och flexibi
litet ; var förvarning. Det är därför av stort 
värde inte bara för flygvapnet utan för hela fo
talförsvaret. Erfarenheter utomlands pekar på 
avgörande fördelar med någon typ av sådant
systern. 
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....................................................................................... 


Av Anders KristelI 

Ett av många materielsystem vars fort
satta utveckl i ng statsmakterna skall ta 
ställning till i ett kommande försvars
beslut är flygburen spaningsradar 
med förkortningsnamnet FSR 890. 

Tankarna kring utveckling och an
skaffning av ett svenskt flygburet ra
darspaningssystem är emellertid inte 
nya. Olika tekniska lösningar har stu
derats sedan början av 60-talet. 

Bakgrunden till dessa tankar kan 
återfinnas i resultaten av studieverk
samhet och olika luftförsvarsutred
ningar, som bland annat ifrågasatt 
strilsystemets uthållighet och flexibili
tet. Det framtida hotet under krig mot 
fasta radarstationer bedöms öka. Hög
höjdsradarstationer av typ PS 860 
med möjligheter till att söka skydd 
under jord kan ti ll viss del stå emot 
hotet. Låghöjdsradarstationer av typ 
PS 870 löper dock större risk att be
kämpas även om reservutrustning 
finns att tillgå. Genom att tillföra stril
systemet en flygburen spaningsresurs 
kan flexibiliteten och uthålligheten 
avsevärt förbättras. (Något som även 

vårt civila samhälle kan dra stor nytta 
av. Jämför t ex med erfarenheterna av 
Israels förvarningssystem under nu på
gående FN-krig mot Irak.) 

Uppgifter 

Systemet skall tillsammans med våra 
övriga luft- och sjöbevakningsradar
system i fred, kris och neutralitet över
vaka vårt territorium och angränsande 
områden för att konstatera Ih änkning
ar och inhämta andra typer av under
rättelser. 

I krig skall det användas för att i 
första hand skapa radartäckning i om
råden där vår övriga radarbevakning 
är bristfäll ig eller ti IHäl1 igt har nedgått 
i verkan. Det ger oss även möjlighet 
att förbättra radartäckningen i priorite
rade områden. Med hjälp av denna 
rörl iga span ingsresu rs förbättras stril
systemets uthållighet över tiden. Där
med ökar även möjligheterna att lösa 
våra luftförsvarsuppgifter samt övriga 
för totalförsvaret viktiga uppgifter 
t ex luftförsvarsorienteringar (LUFOR) 
och alarmering av civilbefolkningen. 

Systemide 

De studier som ligger till grund för det 
koncept som nu är föremål för utprov
ningsverksamhet och förberedande typ
arbete startade i slutet av 1970-talet. 
Inriktningen mot ett i hög grad till 

svenska förhållanden anpassat system 
var klar från början. Därvid avsågs i 
första hand möj I igl1eterna ti II i ntegra
tion i stri Isystemet, anpassn ingen ti II 
våra krigsbaser samt kraven på stor 
täckningsvolym och goda prestanda 
under olika förhållanden. Dessutom 
har en begränsad ekonomi naturligtvis 
i hög grad styrt systemets omfattning 
och funktioner. 

En bärande tanke har från början 
varit att utnyttja den mest avancerade 
tekniken inom radarområdet. Kraven 
på en bärplattform av måttlig storlek 
utesluter i stort sett alla lösningar med 
roterande antennsystem. Radarsyste
mets tekniska utformning bygger där
för på ett fast antennsystem med elek
trisk avsökning, vilket har varit grund
iden alltsedan studiernas början . 

Detta medför att avspaningen sker i 
två motstående 120°-sektioner vinkel 
rätt ut från bärflygplanets längdaxel . 
Man tappar därmed möj I igheten att 
spana i sektorer framåt och bakåt. 
Detta har emellertid i de taktiska stu
dierna inte ansetts vara av kritisk bety
delse med tanke på radarspaningsflyg
planets taktiska uppträdande. 

Kravet på funktionell anpassning till 
stri Isystemet och på ett system av 
måttlig omfattning innebär, att radar
spaningsflygplanet primärt inte skall 
innehålla funktioner och operatörsbe
manning för stridsledning. Frågan om 
en eventuell operatörsposition och • 
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dess ambitionsnivå är dock föremål 
för en fortsatt taktisk och teknisk vär
dering. 

Teknisk system/ösning 

Som förut nämnts utnyttjar radarn en 
elektriskt styrd antenn. Omfattande 
studier ligger bakom den teknik som 
lett fram ti II den nuvarande utform
ningen av antennen . På det valda frek
vensbandet - S-bandet (10 cm) - lig
ger strålningselement med s k slitsade 
ryggvågledare närmast ti II hands. Kra
ven på de mycket låga sidlobsnivåer 
som erfordras i flygburna tillämpning 

f-2C "Hawkeye" ur USAF. 

J. 
Frankrikes första AWACSi f-3F. 

ar gör att antennstrukturens mekaniska 
utformn i ng är kritisk. Dessutom krävs 
ett kalibreringssystem för att korrigera 
avvikelser mellan enskilda antennele
ment. 

Den klass av bärflygplan som är ak
tuell för svenskt vidkommande - re
presenterade av SAAB 340 och Fair
child Metro III - tillåter en antennen
het med ca 8 m längd, vilket ger en 
lämplig lobvidd på S-bandet. 

Utvecklingen av halvledarteknik för 
mikrovågstillämpningar har gjort det 
attraktivt att välja en lösning upp
byggd av modulsändare. Sändarsteget 

P. -890 


byggs därför ihop med nödvändig 
elektronik till en sändar-/mottagarkas
sett, vilken matar ett antennelement 
åt ömse sida. 

Denna sändar-/mottagarkassett är 
uppbyggd i en avancerad integrerad 
mikrovågsteknik baserad på ett omfat
tande utvecklingsarbete hos leverantö
ren ERE (Ericsson Radar Electronics). 

Tillsammans med kablage och kyl
luftkanaler för ramluftkylning byggs 
antenner och sändar-/mottagarkasset
ter ihop till en s k ryggen het, innehål
lande kassetter och antennelement, 
som med hjälp av speciellt utformade 
stöttor monteras på flygplanets rygg. 
De tidigare nämnda höga kraven på 
antennens mekaniska utformning 
innebär att stöttorna inte får överföra 
krafter till ryggenheten från flygkrop
pens rörelser under flygning. Stöttorna 
är därför försedda med en kulled i 
vardera änden. 

Övriga enheter av radarsystemet för 
bl a signal- och databehandling samt 
målföljning är monterade i kabinen. 
Dessutom ingår enheter för omvand
ling av elkraft för radarns olika behov. 
Produktionen av elkraft från flygplanet 
sker antingen med en separat gastur
bindriven elgenerator, s k APU (Auxi
liary Power Unit), eller med elgenera
torer som drivs av flygplanets motorer. 

•• Den elektriskt styrda antennen 
erbjuder en helt ny teknik i spanings
metodiken jämfört med den meka
niskt roterande antenniösningen. Den 

senare är låst till en fast avsöknings
hastighet varvet runt, där ofta tid och 
energi spenderas i oönskade riktning
ar och sektorer. Den elektriska lobstyr
ningen ger möjlighet till ett flexi
belt avsökningsmönster vad gäller 
svephastighet och uppdateri ngstakt. 
Val aven lägre svephastighet i en viss 
sektor innebär längre räckvidd. Ra
darns kan övervakas/styras från ope
ratör på marken. 

Automatisk uppstart och följning av 
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Modell av SAAB 340 med 
monterad ryggenhet, 
890. 

I 

(s k APU). Systemet/FSR 890 skall kunna utnyttja 
FV:s krigsbaser. 

ps

luft- och sjömål ingår i radarfunktio för överföring av tal och data). Dessu

nen. Här kan flexibiliteten utnyttjas tom ingår en dubbelriktad kommuni

för att i hög grad stötta målfö'ljnings kationslänk för ordi narie stri Isamband 

funktionen genom t ex konfirmering och överföring av manöverkomman

av nyupptäckta mål och ökad uppda don till radarn. 

teringstakt för utpekade mål. En möjlig utbyggnad med ett enkelt 


Radarsystemets avancerade teknik IK-frågesystem (IK == igenkänning) har 
och moduluppbyggnad ger en hög studerats, I i ksom en tekn isk lösn i ng 
potential för ytterligare ambitionshöj för kompletteri ng med en taktisk sig
ningar i vissa avseenden, t ex vad gäl nalspan i ngsfu n ktion . 
ler förbättrat skydd mot avancerade För närvarande studeras två alterna
störformer, ökad uteffekt och styrning tiv till bärflygplan: SAAB 340 och 
av radarioben. Metro III. Flygplan Metro III, som valts 

som bärare av försöksutrustningen, 
• • Överföring av måldata till representerar det mindre och billigare 
marknätet för i ntegration i stri 1- och alternativet med liten marginal för vikt
sjöbevakningssystemen sker med en ökningar hos radarn eller införande av 
datalänk i RAS 90 (nytt radiosystem omfattande tilläggsfunktioner. Det dy

rare bärflygplanet, SAAB 340, har ett 
bättre förhå Ilande i dessa avseenden. 

Projekt/äget 

För närvarande pågår slutfasen av ut
vecklingsarbetet med en försöksutrust
ning som skall användas för flygprov 
under våren 1991. Det primära syftet 
med denna flygutprovning är att veri
fiera ett antal kritiska prestanda för att 
skapa en taknisk grund för en bedöm
ning av projektets realiserbarhet. 
Under tidigare skeden av utveckling
sarbetet har åtski II iga prov på del
system genomförts, bl a har antennen 
varit föremål för viss provning hos 
Ericsson . 

Slutsatsen hittills är, att den tekniska 
utveckningen har gått tillfredsställan
de. Men som sagt, flygproven återstår. 

Parallellt med utvecklingen av för
söksutrustningen har visst inledande 
typarbete påbörjats i enlighet med den 
totala tidsplanen. Den sista, stora, 
etappen av typarbetet kan dock inte 
påbörjas förrän klara positiva resultat 
från flygproven förel igger. Dessutom 
måste det givetvis finnas ett regerings
beslut om projektets fortsättning. 

Utvecklingen i vår omvärld, inte 
minst under den senaste tiden, pekar 
på betydelsen av väl fungerande led
nings- och övervakningssystem som 
en viktig del i ett modernt luftförsvar. 
Detta är ETT argument för anskaffning 
av ett flygburet radarspaningssystem.. 

Klargöring av "försöksutrustning 890". Under flyg
planet (TP 88:5) buk ses hängande kapseln med 
gasturbindriven e/generator för kraftförsörjning 
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