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För första gången har en internationell flygmässa
hållits i Ryssland. Den 11-16 augusti ägde "MosAe
roshow 92" rum - och inte på vilken plats som helt
- utan på flygbaskomplexet Zhukovskij cirka sex
mil sydost om Moskvas centrum. Denna plats är
tidigare känd under namnet Ramenskoje. Zhukov
skij är ett utvecklings- och provcentrum, som tidi
gare var ett av de mest hemliga områdena i dåtida
Sovjetunionen. Områdena kring basen har tidigare
varit helt stängda för utlänningar. Här har i princip
alla ryska, såväl civila som militära, flygplanstyper
utprovats. Området är mycket omfattande och
innehåller bl a en start- och landningsbana på fem
(51) kilometer. Runt om på området fanns en stor
mängd olika flygplanstyper uppställda, något som
vittnar om mycket stora resurser för utvecklings
och provverksamhet.
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Chefen för Flypvap
net, generallÖJtnant
Lars-Erik Englund, i
samspråk med be
sättningen på SAAB
2000. - Foto: Nils
Göran Widh.
På Farnborough-mäs
san sågs lAS 39 Gri
pen bl a tillsammans
med attrapp till nya
aktiva
radarjaktro
botprojektet S225X
samt ACT/VE Sky
flash och ASRAAM. 
Foto: Nils Göran
Widh.

tställ ningen öppnades fo rmellt
av
Rysslands
vicepre iden L
Rutskoj. Utställardeltagandet var SIOr!
med över 200 inhemska (från OS )
och över 60 ~Itländs ka utställare. De
enda utländska d Ilagarna på flyg
plan -/plattformssidan var emellertid
de tjer-kiska. Västsida ns utstä llare var
annars främst företag som inlett sam
arbete med ryska företag <)11 r som
hoppas p framtida samarb lC. Ut
ställningshallarna utgjordes av cirka
35 baracker med relativt lite plats rör
båd ulstä ll are o h besökare.
Två mycket tydliga inriktningar frå n
rysk sida kunde. urskiljas - dels vi ljan
alt sälja, del försöken att skapa kon
takter för samarb l projekt och dela t
ekonomiskl risktagande .
Dagligen g nomfördes flyguppvis
ni ngar med en mä ngd olika flygpla ns
typer, varav de flesta tillhörande Zhu
kovskij basen - t ex Tu -160, MiG-29,
MiG-31, helikoptrar och framföra III 
Su-21. Med den senare fr ygpla nsty
pen utfördes några mycket impone
rande uppvisningar.
Den staLi ka delen utgjordes av en
"n ight-line" på" nästan 1 km . Denna del
av utställ ningen kom emellertid tHI
stor del att ihågkommas för de flyg
plan och helikoptrar som inte visades
- nämligen de sena t v rsionerna av
FULCRUM , FOX HOUND och FLAN
KER, elvs MiG-29, MiG-31 M och
Su-27M. Dessutom saknades den för- ~
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anmälda Jak-141 (världens första verti
kalstartande överljudsnygplan). Den
nya ilttackhelikoprern Ka-5o J-10KUM
dellog endast i flyguppvisningen . Den
kunde alltså inte närstuderas på mar
ken.
De två senare flygplanstyperna ha
de sparats för att premiärvisas på Farn
boroughutställningen någon månad
senare (se sid 25).

Nyheterna
yheter saknades do k inte hell efter
som bl a radarspaningsflygplanet A-50
MAI NSTAY, marinversionen MiG-29K
och bombflygplanet Tu-16o fann
bland de utställda plattformarna. And
ra flygplanstyper som för många var nya
var MiG-27, Su-27K och Tu-22M3.
Della gäller dock inle rör Flygvapen
Nyns läsare, som i nr 2/92 läst repor
taget från Kubinkabasen .
De mest intressanta nyheterna fanns
istället i form av komponenter och
materiel (bl a avionik) inne i hallarna,
flygburen beväpnin8, SrRIL-radar och
inte minsl IUllvämsrobotmateriel.

•• Affackrobotbeväpning.
Ch-3l (AS- I ?): Denna ramjeldrivna
robot ställdes ut redan på flygmässan i
Dubai 199! - då i en signalsökande
version (Ch-31 P).
u visades en ny
version (Ch-3 I A) med en aktiv radar
målsökare för insatser mot sjömäl.
Detta är den första taktiska sjömålsro
boten som finns på östsidan. Ch-3IA
har en räckvidd på mer än 50 km och
Ch-3l p på mer änl00 km . Maximal
banrart för båda versionerna är cirka
Mach 3,5. Startvikten är 600 kg och
tridsdelen väg r 130 kg. På utställ
ningen hängde AS-l7 på MiG-27,
MiG-29 och Su-2ST.

Ch-35: Detta var en helt ny sjömäls
robot med turbojetmotordrifl och en
clktiv radarmålsökare för slutfasstyr
ning. Del är en und rljudsrobol, fart
prestanda 300 m/s, som kan jämföras
med västsidans J-1arpoon. Ch-35 kan
bäras dels av flygplan och helikoptrar,
dels av fartyg (SS-N-25). Den kan
också landbasera och ingå i kustför
svaret (aU jämföras med vår Rb 15).
Roboten har en maximal räckvidd på
130 km, väger 600 kg och har en
stridsdel vägande 145 kg.

ASM-MSS: Denna stora sjömålsro
boL var hängd under Su-27K. Roboten
är cirka 10m lång och väger 4,5 ton.
Den är bara flygprovad på Su-27 
men är ännu inte systemanpassad.
Mål för denna robot bör vara i storleks
klassen hangarfartyg. Roboten uppgavs
vara utrustad med en konvenlioneli
stridsdel på 320 kg. Maxfart på hög
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Ovan; Framför MiG
29K ligger ilägge ver

ionerna av AS·ll 
närmast den signa/
sökande
(Ch-31 P)
och t l, versionen
med aktiv radarmål
sökare (Ch-31A). öst
sidans försIa taktiska
sjömålsrobot.
T h: Den fram till
MosAeroshow okän
da
sjömål roboten
Ch-35, SOI/l av ut täl
lama jämfördes med
Ha r
amerikanska

poon.

hÖjd är Mach 3 och p~ låg höjd Mach
2,1. Räckvidden är 150-250 km bero
nde på banprofil.

•• Övrig attackbeväpning.
S-25L: D Ua är en laserstyrd allackra

kel. Den var hängd på Su-25T.
KAB-500T: En slryrd 500 kg bomb
som är försedd med en TV-målsökar-e..

•• Jaktrobotar.
R-2l (AA-I0): Fyra versioner var ut
ställda:
~ R-27R semiaktiv radarmålsökare
o h kort motor.
~ R 27RE semiaktiv radarmålsäkare
och lång molor.
~ R-27T IR-målsökare och kort molor.
~ R-27Tf IR-målsökare och I~ng motor.

Dessutom visade mälsökardelen
till de semiaktiva versionerna . Utställd
fanns även en aktiv mt'ilsökare till
AA-W. Till FlygvapenNyu uppgav man
dock, att denna version inte satts i
serieproduktion utan endast utnyttjats
för prov.

RVV-AE: Detta var ett av de mest
intre santa objekten på utställningen.
Det rör sig om nästa generation av
jaktrobot med en aktiv radarmålsökare
- alltså en motsvarighet till (Gripen 
aktuella) AMRMM och Mica. RVV
AF har Nato-beteckningen AA-12.

Exteriörl har robolen en intressant lös
ning av rodren. Längst bak på roboten
finns fyra gallerliknande rorlerutbygg
nader. En fördel med dessa är att de
ger etl lågt motständ samtidigt som
man på en relativt lilen fysisk yta får
en stor aerodynami k yta.
Roboten uppgavs ha två moder 
dels en korthål!smod ("fire-antl-Cor
get") där m lsökaren är låst före skott,
dels en långhållsmod där roboten fly
ger med hjälp a tröghetsnavigering
med uppdatering via länk och aktiv
Iddar för slutfasstyrning.
Följande data och prestanda lämna
des om RVV-AE:
Längd: 3,6 m
Diameter: 0,2 m
Vikt: 175 kg
Stridsdelsvikt: 18 kg
Max räckvidd: 80-90 km

Robotens målsökarräckvidd mot ett
5 m2 stort mal uppgavs vara 20 km .
AA- 12 kan bekämpa mål som manöv
rerar med upp till 12 G. - En intres
sant uppgirt var också den utveckling
man tänkt sig med en IR-version och
en version med slörre motor och över
'160 km räckvidd.

STRIL-radar
Flera av de moderna!>1e STRIL-radar
stalionerna var utställda . Några visades
FJY{MJpenNyll nr4/92

som integrerade delar av luftvärnsro
botsystemen, andra som friståend
system.
En intressanl radar var 55Zj6
(NATO-namn TALL RACK) som är en
stor långräckviddig radar som arbetar
på VHF-bandet, alltså låga frekvenser.
En mindre "kusin" Lill denna, kallad
1L13, vi ades också. TrIIverkaren fram
höll särskilt dessa radarstationers för
måga all upptäcka smyg-/stealth-flyg
plan. Både F-l11 o h B-2 figurerade i
en reklamfilm om vIsades.

De
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robotversio
i SA-72 (S-300V)
il vfyras från Olik.l la
vettfordon. T v visas
en vagn med två
tuber rör den större
roboten och I h en
vagn rör fyra robotar
av den mindre vari
anten. Det minst kän
da sy. temet före ut
ställningen.
lIetmf

Luftvärnsrobotar
Vid tidigare utställningar i vä t h( r rys
sarna pre enterat vissa modern. luft
värns ystem i form av modell r och
bro chyrer. Ilär visade värdlandet för
första gång Il systemen i verkligh ten.
S-300PMU / är b teckningen på en
ny version av SA-lO. Jämfört med tidi
gare versioner har räckvidden ökat,
låghöjdspreslanda förbättrat och sy
stem t givits förmåga all bekämpa bal
Ii tiska robotar. Räckvidd .n angavs till
1SO km och lägsta höjd till 10m.
Bäd' radarn, roboten och lav:.ttfordo
net visad i nye versioner.
"Tor" (SA - IS) har visats som modell
tidigare. Inga överraskand nya data

framkom denna gång i Moskva. Intres
sant var do k bekräftelsen att exakl
samma robot även används i det mari
na luftvärnssystemet "Klinok" (SA -N
9). En modell av det sistnämnda visa
des också i n av hallarna.

S-300V (SA-72) är det system om
varit minst känt före denna utställning.
Inga foton av detta system har överhu
vudtaget förekommit i öppen pre s
tidigare. Systemet har två robottyper,
en större som är optimerad mot ballis
tiska robotar och en mindre som är
vsedd mot flygplansmål. Maximal
rä kvidd uppgavs vara 100 km och
lägsta höjd 25 m. Förvisso imponeran

Flygplansprojektet EFA/Eurofighter/Jäger 90
har av Tyskland, England, Italien och Spani
en gemensamt framtagits främst för uppgif
ter som luftförsvar över Centraleuropa. Flyg
planet skall, anser tyskarna, kunna slå mot
ett närstående fientligt område_ EFA skall
operera på korta håll från sin bas och i
andra hand kunna utnyttja vissa vägar i en i
förväg markkontrollerad taktisk miljö_ Filo
sofin är slående lik vår svenska flygstridsmo
deII.
Spanien oc h England däremot
har bägge starka skäl för ett
liknande
långdistansflygpl an
Torn ado F3 ell er F/A-1 8 Ho r
net. F/A- l El är oc kså det flyg
pl an som spanj orern a sneglat
på om EFA-projektet i förtid
hamnar på museum.
EFA (European Fi ghter Ai r
craft) är försedd med en 27
mm M a,user-kano n BK 27x '14S
för de tyska oc h italien ska fl yg
vap nen, medan England och
Italien valt en 25 mm Aden
kano n. - EFA skall kunn a bära
j aktrobo tar av typer som AIM
120 AMRAAM, Active Sky
flach oc h/ell er italienska Asp i
de. To talt 4-medel- och 4-ko rt
räck viddiga robotar.
Ra darn är en multi-mode typ
G EC Ferranti EC R-90 so m skall
FlygvapenNyll nr 4/92

kunn a målfölj a åtta mål sa mti
digt (även på lägsta höjd ).
Rada rräckvidde n bedöms vara
på 90-100 km.
EFA avses få en ut rustnin g
för elektro ni sk krigför ing (PIRA

de sltfror men inte i paritet med SA- lO
i . in senaste version. Imponerande är
elo k uppgiften om ma imal banfart
för den större roboten - 2400 m/s
(Mach 81). Hög banfarl och stor SLrids
del (l 50 kg) var trol igen ett krav för atl
ge bra prestanda i antirobotlOlJen.

"Gang" (SA-l!) är etl syst m om
prestandamässigl kan jämföras med
vår egen RBS 77 (Hawk). SA-I I hM
do k högre rörlighet och eldledning 
och belysningsradar på varje laveIlfor
don. Räckvidden uppgavs vara 2 km
In d 15 m som lägsta höjd . - Den
marina varianten "Sjtil" (SA -N-l) visa
de som modell.
•

TE = Pass iv IR A irborn e Trac k
Equ ipmen t) . Utrustnin gen är en
FUR som ger EFA bra mörker
kapacitet.
• • EURODASS (Defensive
Aids Sub-System) geno mförs
fö r enge lsmännen och italie
narn a. Tyskl and och Spa nien
har inte va lt detta system .
DASS kan akti vt stö ra fi entli g
ra dar (vingspetsmonterad), vil
seleda och ge varnin g.

Foto: Nils Göran Widh

EMS
(E lectroni c
Suppo rt
M easures) ka n detektera, id en
tifi era och kla ss ifi cera va rj e
fientli g signal oc h däri genom
ange hotet.
Stri ds radi en är beräkn ad på i
genomsni tt 400-500 km, läng
re radier kräver fällning av
ex tra tank ar före anfa ll.
Vid luftfö rsvarsuppdrag ta r
EFA 4-5000 liter inre bränsle
och vid hemgå ng efter upp
drag krävs mer än 10 procent
bränsle kvar.
I atta ckuppg iften tar EFA
max 6 500 kg på 13 ba lklägen.
Till moto r har man valt två
Euroj et EJ 200.
M ed utgå ngsp unkt ifrån den
kl ass iska deltav ingeutformning
en har EFA fö rsetts med en
appli ka tion till konstl ad stabili
tet genom att tillföra nosv ingar;
prec is som på vå r svenska JAS
39 Gripen. EFA får därför lik
nande fl yg förutsä ttnin gar. Styr
systemet har ett aktiverat qu a
dru plex di gitalt sys tem.
_
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