
i:l i:l Den svenska flygburna 
roboten RB OSA - som är 
kommandostyrd och för
sedd med avancerad 
elektronik, rökfri drivmo
tor samt en verkansdel 
med speciella egenskaper 
- är nu under serietill
verkning på Saab-Scanla. 
Roboten skall tillsammans 
med robot 04E utgöra hu
vudbeväpning för vapen
systemet AJ 37 "Viggen" 
och användas mot SIO-, 

och luftrnål. i:l i:l i:l 

R
oboten är rollstablllserad och 
styrs mot målet av piloten via 

. en tekniskt avancerad komman
dolänl<. Sty.rnlngen sker med en 
"skräddarsydd'" spak som ut
fonnats I samråd med förare 

från flygvapnet. Robot OSA kan skjutas 
utan att föraren behöver rikta flygplanet 
direkt mot målet. 

Systemet RE 05A bestAr av robot med 
lavett. kommandolänkens apparater i flyg
planet, styrträningsanordnIngar samt un
derhållsmateriel. 
•• Serietillverkningen har föregåtts av 
en nästan tioårig utvecklingsfas anpassad 
till utvecklingstakten för flygplan AJ 37. 
Den tekniska utvecklingen har under åren 
medfört många förbättringar jämfört med 
äldre kommandostyrda robotiyper, t ex 
AS30 och Bullpup. En mängd praktiska för
sök och omfattande prov (med åtskilliga 
aktiva fältflygare Inblandade) har utförts. 
En omfattande skjututprovning har visat 
att specificerade prestanda Innehålls. 

Ny taktik 
RB 05A kan I regel avfyras så snart målet 
upptäckts. Även i normalt förekommande 
offsetfall behöver alltså flygplanet Inte sty
ras in mot målet före robotavfyring, efter
som robotens svängprestanda är utomor
dentligt goda. Andra taktiska nyheter, jäm
fört med tiltämplig taktik vid raketskjut
ning och bombfällning med t ex A 32 '"Lan
sen", är att flygplanet kan Skjuta RE OSA 
på avsevärt större avstånd från målet när 
de1.ta m h t målupptäckt är möjllgt. Den 
nya taktiken bedöms avsevärt öka över
levnadschansen för de vapenbärande flyg
planen. 

En typisk RB OS-attack Inleds med an
flygning på lägsta höjd med hög fart. På 
lämpligt avstånd får föraren upplagnlngs
kommando från flygplanets navigerIngs
system. Han initierar en snabb uppstigning 
till 300 il 400 m över målet. UppstIgnIngs
manövern utförs endera som en rak upp
tagning kombinerad med en kraftig bunt 
vid övergången till planflykt på avsedd 
höjd eller som en halv.rollsövergångsbåge. I 
vilken flygplanet utför ryggflygning under 
ett kort Intervall under uppstigningen. 
övergången till planflykt avslutas med In
koppling av styrautomatens attltyd- eller 
höjdhållningsmod. Efter målupptäckt osäk
rar och avfyrar piloten roboten. I separa
tionsögonblicket mottar roboten en signal 
från flygplanet, som gör att roboten sam
tidigt med att den med hög acceleration av
lägsnar sig från flygplanet styrs In på 
lämpllgaste sätt Inom förarens centrala 
synfält utan hjälp från föraren. Roboten 

Rb OSA - ett vasst 
beväpningsalternativ 
för Viggen 
blir syn- och styrbar för piloten halvannan 
sekund efter separation, varefter piloten 
med en speciell styrspak styr roboten In 
mot målet, först grovt och senare allt nog
grannare tills robotens spål'ljus definitivt 
täcker målet. Genom lämpliga styrkorrunan
don till roboten försöker föraren sedan hål
la spårljusen kvar på målet fram till mål
passage, då robotens brisad kan Iakttas. 
Föraren initierar omedelbart efter brisaden 
en undanmanöver med flygplanet för att 
undgå ev flentllg motverkan. 

Ett precisionsvapen 
Robotens höga träffpreslanda har uppnåtts 
dels genom en lämpligt konstruerad kom
mandolänk (som störf·ast fönnedlar styr
kommandon från flygplanet till roboten, och 
dels ett mycket noggrant genomtänkt och 

Det kan nämnat; att överförlngsfunkllo
nen mellan robotstyrare och robotens svar 
på styrkommandona I detalj äir kartlagd vid 
skjutprov och simuleringar, vilket har re
sulter·at I en modell som mycket noggrant 
beskriver systemets dynamik och som gör 
det möjligt att I detalj behärska systemet. 

Utbildning I simulatorer 
Ekonomiska skäl talar för att utbildning och 
skjutning med skarpladdade robotar Inte 
kan bli någon vardagsmat. Man har därför 
utvecklat reallstIska simulatorer för f1yg

.förarens styrträning. En simulator med full 
ständiga robotfunktioner (MOSIM) är av
sedd för den grundläggande styrtränlngen. 
Den taktiska samträningen med flygplanet 
sker dels vid träning i den taktiska mark
simulatorn för AJ 37 :an, som alltså även 

utprovat styrsystem (där robotens snabba 
respons i förening med hög Lastfaktortålig
het utgör en väsentlig del). - Den full 
ständigt rökfria motorn är också en ror
utsättning för hög precision. 

Styrsystemet har fått sin slutgiltiga ut
formning efter en serie bioteknologiska un
dersökningar och prov - ca 100.000 skott 
har under årens lopp hunnit avverkas I 
simulatorer, som också de genomgått en 
utveckling mot en högre grad av realism. 
Ca 20 .000 skott, med medverkan av aktiva 
flygförare från samtliga attackförband, har 
under kontrollerade förhållanden genom
förts i den avancerade simulatorn, i vilken 
en tämligen realistisk robotstyruppgift fö
reläggs föraren samtidigt som flygplanet 
illusoriskt via panoramafilmpresentation 
" rör sig'" över ett filmat modellterräng
landskap. Dessa 20.000 skott har dokumen
terat en precision, som även om den skulle 
ffusämras med en 2-faktor under strids
måssiga förhållanden, llkväl är tillräckligt 
hög för att roboten skall åstadkomma åsyf
tad verkan i tilltänkta och särskilt speci
ficerade mål. 

Innehåller robotfunktloner (TASIM) samt 
dels vid flygning med en I systemet Inte
grerad simuleringsfunktion som btllåter fö
raren att sikta mot mål, göra avfyrings
manöveJ' och styra en robotsymbol mot må
let. 

den senare funktionen ingår simulerad 
brisad. Erfarenheterna visar att simulator
tränIngen är mycket effektiv. Slutligen 
finns även ett ·antal övningsrobotar, som 
skjuls som ett inslag I träningen. 

RB OSA:s huvuddata: 	 Längd: 3,6 m 
Diameter: 0,3 m 
Spännvidd: 0,8 m 
Vikt: 305 kg 

•• Underhåll och lagring av .roboten är 
den enklast tänkbam. Den kan lagras I 
flera år utan annan åtgärd än okulärbe
siktning. Ett optimalt utformat emballage 
bidrar till den goda lagringsbeständIgheten. 
När roboten skall användas under fältmäs
siga förhållanden är förberedelserna mi
nimala . • 

I. P. 
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