ssa
1993 års flygindustriella utställning
på anrika Le Bourget-flygfältet var
den 40:e i ordningen. Mässan genom
fördes den 10-20 juni. Cirka 1600
företag från 38 länder fanns repre
senterade, vilket var något färre än
1991. Antalet utställda flygplan och
helikoptrar ~ar dock fler än någonsin.
Det har också framkommit att många
utställare anser att kostnaderna för
att deltaga har blivit för höga och att
,!.tställningen tidsmässigt är för lång.
Aven konkurrensen från andra inter
nationella
flygutställningar
ökar
(Moskva, Dubai m fl). för att minska
utgifterna för utställarna kommer
1995 års Le Bourget-utställning att
kortas med tre dagar (11-18 juni).

Bildt flygutställningen. Den
högsta försvarsledningen rep
resenterades av bl a Överbe
fälhavaren och chefen för
Flygvapnet.

"Ryskt" deltagande

ämfört med 1992 års sto
ra satsning i Farnborough,
var det svenska deltagan
et i Paris relativt begränsat.
Inga svenskbyggda flygplan
deltog, varken på den statiska
delen eller i flyguppvisningen.
Svenska företag som fanns på
plats var naturligtvis SAAB
och Volvo Flygmotor och i
övrigt bl a FFV, FFA och Erics
son. Totalt fanns 14 svenska
företag representerade på
mässan.
I början av veckan besökte
försvarsminister Anders Björck
utställningen och höll i sam
band med detta ett föredrag
som bl a behandlade den nya
svenska policyn för vapenex
port. Några dagar senare
gästade statsminister Carl

1.
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Huvuddelen av företagen från
Ryssland, Ukraina och Uzbe
kistan fanns i den f d sovjetis
ka hallen. Här visades bl a ett
flertal modeller av olika luft
värnssystem (SA-lO, SA-ll,
SA-l S, SA-19), jaktradarn
Zj'lk liksom två olika radarmål
sökare till jaktroboten AA-l O.
Flera företag - Suchoj, Ja
kovlev, MiG, MAPa (Moscow
Aircraft Production arganiza
tion) och Rostvertol - hade
också egna chaleter/mottag
ningsutrymmen.
Rostvertoi är en samman
slagning av Mil och Kazan He
likopters för gemensam mark
nadsföring av företagens heli
koptrar. MAPa (som tillverkar
MiG-29) har tillsammans med
MiG:s konstruktionsbyrå arbe
tat fram ett modifieringspro
gram för MiG-29. Företaget
erbjuder sig också att uppda
tera MiG-21-systemet med bl

a ny multimodradar, nya jakt
och attackvapen samt nya spa
ningssystem.
För första gången på en
större västerländsk flygutställ
ning uppvisades kvalificerade
attackvapen. Dessa hängde på
Su-30MK på den statiska ut
ställningen. BI a visades den
nya attackroboten AS-18 samt
en TV-styrd bomb.
Sammanlagt fanns det 25
flygplan och helikoptrar ut
ställda från f d Sovjetunionen.
Suchoj och MiG ställde ut två
flygplan vardera av intresse:
Su-27 och Su-30MK respektive
MiG-29M och MiG-29S. De
båda helikoptertillverkarna Mil
FlygvapenNyll nr 4/93

--95
Vapen- och tekniknyheter
tran en tlygmässa
med växtvärk

Attack
helikopter
fotO: per Ny

Ka-SO. - Utvecklingsarbetet
med Ka-SO inleddes 1981 och
den är utvecklad för att ersät
ta Mi-24 som attackhelikopter.
Kravspecifikation på fartpres
tanda för Ka-SO var att den
skulle klara av att flyga plan
flykt med 300 km/h.
Ka-SO har serieproducerats i
tre år. Samma fabrik som tidi
gare tillverkade Mi-24 utnytt
Jas för tillverkning. De bada
Ka-SO:orna som ställdes ut i
Paris var serieexemplar.
Chefskonstruktören för Ka
50 medgav, att helikoptern i
dag är "föråldrad". En utveck
lad version med nya typer av
sensorer kommer att visas i
Paris 1995.
Man påpekade med efter
tryck att det inte finns några
avtal med utländska företag
för export av t ex Ka-SO. Allt
planeras att administreras
enbart från Kamov.

ström

och Kamov visade upp Mi-28
respektive Ka-SO, konkurren
ter till ryska armens val av nya
attackhelikopter.
Dessutom
gavs information om de två
nya
skolflygplansprojekten
Jak-130 och MiG-AT.

Flyguppvisningar
Trots stundtals dåligt väder
genomfördes flyguppvisningar
varje eftermiddag. Vädermini
ma för flygning var satta till
molnbas 200 m med 1,5 km
FlygvapenNyll nr 4/93

sikt. Lägsta tillåtna flyghöjd
var 100 m, men avancerad
flygning fick inte ske på lägre
höjd än 150 m. Avsteg från
dessa regler ledde till avstäng
ning från minst nästa dags
flygning.
Ungefär 70 flygplan och
helikoptrar deltog i uppvis
ningsprogrammet. Detta do
minerades av franska produk
ter såsom Mirage 2000D,
2000-5, Alpha Jet och Rafale
C. Invigningsdagen flög även
Rafale B och M, då de också
visades på marken. Impone
rande uppvisningar genomför

des som vanligt av Rafale C, F
16C, MiG-29 men framförallt
av Su-27, som är det perfekta
uppvisningsflygplanet. Su-27
(som flögs av Viktor Pugatjev)
utförde snäva loopingar och
rollar med högt a. Cobraman
övern utfördes denna gång
med om möjligt ännu större
anfallsvinkel (120°) än tidiga
re. (Manövern kan även göras
under sväng!)
Trots att det är de militära
flygplanen som oftast utför de
mest effektfulla uppvisningar
na måste i detta sammanhang
ändå ett par civila inslag näm-

nas. Ett spektakulärt inslag var
den 11-76 i brandbekämp
ningsversion som fällde 40
ton vatten över fältet! Ett
annat var de tre nya Airbus
flygplanen A321, A330 och
A340, som tillsammans utför
de ett avancerat program på
ett begränsat utrymme, en i
sig minst sagt imponerande
uppvisning.
27
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Ytterst: Motmedelskapsel L-005 tiJJ Su-21, Su-30MK och
Su-35.

Utbyggnad mellan luftintagen för extraavionik till
Su-30MK.

Su-30MK är ett tvåsitsigt
flerrollsflygplan - kan alltså
tjänstgöra som jakt-, attack
och skolflygplan. Det utställda
exemplaret var den första pro
totypen, vilken är en ombyggd
tvåSitsig
skolversion
(Su-

2?UB). Flygplanet saknade
lufttankningsbom och hade
elektrooptil<en centralt place
rad på nosens ovansida. På en
senare prototyp, som visats i
pressen, v!sas luftta~kning~
bommen pa nosens vanstersl-

- --

da framför frontrutan och
elektrooptiken placerad till
höger på nosens ovansida.
Antalet balkplatser på Su
30MK har ökats från tio till
tolv, jämfört med tidigare ver
sioner av FLANKER.
För jaktuppgifter har Su
30MK endast modif,i erats i
begränsad omfattning. Samma
radar och presentationsutrust
ning utnyttjas som i Su-2?
Flygplanet har tillförts kapaci
tet att bära den aktiva radar
jaktroboten R-77 (AA-12).
Detta innebär i sin tur att sy
stemet har fått tvåmålskapaci
tet. In~en förändring har
gjorts pa mål inmätnings- eller
presentationsutrustnins. Detta
mnebär att flygplanet mte kan
uppträda autonomt.
Su-30 MK uppgavs kunna
leda andra flygplan via jakt
länk. Detta förutsätter dock
att äldre Su-2?:or utrustas
med detta system. Ledningen
utförs i så fall av systemopera
tören i baksits. För att kunna
leda andra flygplan krävs att
besättningen i Su-30MK får
information från stridsledning
en, eftersom Su-30 inte har
autonom kapacitet.
För attackuppgifter har Su
30MK modifierats i större
omfattning, vilket innebär att
flygplanet kan bära kvalificera
de attackvapen. Därmed har
också maximal lastkapacitet
ökats från 4000 kg till 8000
kg. Detta har inneburit att
landstället förstärkts för att
klara den högre vikten. För att
integrera
attackvapnen
i
vapensystemet krävs ytterliga
re elektronik/avionik. Denna
har placerats i en utbyggnad
på flygkroppens undersida
strax bal<om nosstället.
Su-30MK visades med föl
-

-

jande attackbeväpning: en
semiaktiv laserrobot Ch-29L
(AS-14a), de TV-målsökande
robotarna Ch-29T (AS-14b)
och Ch-59M (AS-18), en TV
målsökande bomb KAB-500Kr
samt attackroboten Ch-31
(AS-l?). Su-30MK bedöms
kunna bära både den signalsö
kande (Ch-31 P) och den aktiva
radarversionen (Ch-31 A) av
AS-l?
Det finns ingen laserutpeka
re till Su-30MK. Någon sådan
är inte heller planerad att ingå
i systemet, varken inbyggd
eller kapselburen. Chefskon
struktören för Su-30MK (Vik
tor Georgievitj Galusjko) upp
gav, att i de fall semiaktiva
raservapen ska bäras utnyttjas
en markbaserad laserutpekare.
Förutom vapen hängde på
den bakre centralbalken länk
kapseln BPK-9 till Ch-59 (AS
18) och i höger vingspets en
motmedelskapsel. Motmedels
systemet uppgavs dock inte
fungera med mindre än att två
motmedelskapslar
samtidigt
bärs, en i vardera vingspets.
Informationen från de TV
målsökande vapnen presente
ras för systemoperatören i
baksits.
Navigeringsutrustningen
i
Su-30MK innehåller ytterligare
utrustning för långdistansnavi
gering.
Denna
utrustning
utgörs av ett satellitnavige
ringssystern.
Su-30MK har ännu inte satts
i serieproduktion men uppgavs
kunna levereras inom 12-18
månader. Man hävdade att
samtal har förts med kund(er)
om export av flygplanet. Su
30MK
har
troligen
inte
beställts av de ryska flygstrids
krafterna!

----.

-
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MiG 29M har även luftin
tag ilandställsschaktet.

MiG-29. - Ett modifieringsprogram för äldre MiG-29 :or presentetades av MAPO enligt följande:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
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Utru tning med två 11 50 liters vi ngplacerade fäll tankar för utö knin&av aktionstiden
Modifiering av radarn för att få tvårnålskapacitet samt införande av Jaktroboten AA-12
med aktiv radarmå lsökare.
Utrustning med "västnavigeringssystem" (TACAN, ILS, GPS).
~odifiering av styrsystemet, bl a ökning av max alfa till 30" (tidigare 24' ).
Okning av max last från 2 till 4 ton.
Införande av lufttankningssystem.
Modifiering av radarn med införandet aven sjömålsrnod (för att kunna utnyttja
sjömålsroboten AS-l?).
Modifiering för att kunna bära signalsökande robotar (AS-l??).
Modifiering för att kunna bära TV- och laserstyrda vapen.

Ovan: MiG-29M med
jaktroboten AA-12 och
attackroboten AS-17.

1993
1993
1993
1993
1993
1995
1995
1995
1995

MiG-29S. - Jämfört med
MiG-29 har MiG-29S fått för
bättrad jakt kapacitet. Flygpla·
net har modifierats för at!
kunna bära den aktiva radar·
jaktroboten R-77 (AA·12).
FlygvapenNy/f nr 4/93

Su-27. - Det uppgavs att en
modifiering av Su-27 är plane
rad, varvid flygplanen ska få
kapacitet att engagera två mål
samtidigt. Detta mnebär att
flygplanen kommer att kunna
bära R-77 (AA-12). Denna
uppgradering skulle då mot
svara vad som gjorts med
MiG-29S.

Nosvinge försedda Su-271B (fotograferad under
MosAeroshow 1992).

Su-271B. - Två exemplar av
den tvåsitsiga attackversionen
med side-by-side-konfiguration
finns. Det finns ingen beställ
ning på detta flygplan än.
~
Cockpit är bepansrad och
har en tryckkabin som medger
flygning utan syrgasmask på
hög hÖJd. Upp tilr 10 000 m
håner kabinen ett lufttryck
motsvarande 2 400 m höjd.

Su-35. - Flygutprovningen
uppgavs vara "snart klar" och
beställning från ryska flygvap
net föreligger. (Su-3S visades
inte på Le Bourget men väl
senare i Dubai; se nr 1/94.)
.~-
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Attackroboten AS-18 i närbild.

Detta ger flpnet tvåmåls
Ingen förändring
har gjorts på inälinmätn.
eller .,resentationsutrustning.
Detta innebär att nygplanet
inte kan uppträda autonomt.
För navigering har versio
nen försetts mecf eH satellitna
vigeringssystem.
~citeL

MiG-29S kan utrustas med
tre eldratanlcar och får då en
flygstr:äcka av 3000 km. last
kapaciteten har ökats från
2000 till 4000 kg, dock kan
endast enklare attackbeväp
ning (bomber och aral<) fortfa
ranCle bäras. En version som
kan utruslas med laser- och

På MiG-29:ans vänstra vinge hängde AS-17 + AA-12.

FlygvapenNytt nr 4/93

Su-30MK med (från vänster) TV-styrd bomb (KAB-SOOKr)
AS-18 och AA-I0.

TV-m1lsökande attackrobotar
är under utveckling och kom
mer att vara färdig 1995.
MiG-29S har ett inbyggt
aktivt och ~sivt motmedJs
Sfstem. Flygplanet kan ledas
via jakt länk av MiG-ll. Max
tillåten anfallsvinkel har ökats
till 30' .

MiG-29M - En Intressant
detalj observerades på MiG
29M. Luft till motorerna tas
vid start och landning in, för·
utom via de ordinarie luftinta
gen, genom en gallerliknande
ulrusfning på insidan av
huvudstänsschaktens väggar.

För att bekanta sig med MiG-29:s cockpitmiljö fick f V
Nytts reporter en grundlig genomgång av MiG-instruktör.

29

~

Mirage 2000-5 med aktiv MICA-jaktrobot.

Mirage 2000 D med 2 jaktrobotar (ytterst) + 2 ytmålsro
botar Exocet + FLlR-kapsel + terrängföljande Antilope 5
radar.

Mirage 2000. -

Flygpla
net har varit operativt i fran
ska Armee de l'Air sedan 1984
och ca 180 har levererats i tre
versioner.

2000 C: Ensitsigt deltavingat

jaktflygplan utrustat med en
SNEeMA M53-P2 motor med
en drivkraft på 95,1 kN.
Beväpning bestar bl a av två
jaktrobotar fasta DEFA 30 mm

Rafale-program, som
Rafale. - Under 1980-talets . difierat
har fortskridit utan alltför
början diskuterade flera euro
stora eller synbara tekniska
peiska länder framtida jakt
problem. Det största hotet
flygplanssystem. 1983 beslöt
mot projektet har hela tiden
Dassault att utveckla och
varit en ansträngd ekonomi.
bygga ett flygplan för teknolo
Tack vare neddragningar inom
gufemonstration för att stude
programmet och ompriorite
ra ett avancerat f1errollsflyg
ringar inom andra program
plan för 2000-talet. Förhopp
(Mirage 2000) har Rafale Kun
ningar fanns givetvis att detta
nat drivas framåt.
projekt skulle utgöra grunden
Under utställningen visades
I ett gemensamt europeiskt
program. 1986 flög förproto
typen Rafale A. Samtidigt
intensifierades försöken att få
samarbetspartner. Detta miss
lyckades dock. Konkurrerande
EFA-konsortiet enades om ett
gemensamt projekt som nu
kallas EF 2000. Frankrike sat
sade ensamt vidare på ett mo

akan, Matra Magic II och
super 530.
2000 B: Tvåsitsig skoIver
sion som även kan användas
operativt.
2000 N: Tvåsitsigt attack
flygplan avsett för insatser
med kärnvapen. Utrustat med
Dassault Electronique Antilo
pe V terrängföljande radar.
Beväpningen består aven
ASMP medeldistansrobot med
kärnstridsspets och två Matra
Magic II IR-jaktrobotar.
2000 D: Tvåsitsigt attack
flygplan främst avsett för
insatser med konventionella
vapen. 2000 D har vidareut
vecklats från 2000 N för att
kunna utföra uppdrag beväp
nat med de modernaste at
tackvapnen, men även behålla
förmågan att leverera ASMP
kärnvapenrobot. 90 Mirage
2000 D har beställts av Armee
de l'Air till en kostnad av 27,2
Mdr FFr. Sex flygplan har leve
rerats.
2000-5: Flerrollsflygplan som
utvecklats ur 2000 e främst
med tanke på luftförsvarsupp

tre av totalt fem prototyper.
Rafale C: Ensitsigt, tvåmoto
rigt fler rolls flygplan avsett för
Armee de l'Air. Rafale har en
dubbeldeltavinge och en nos
vinge strax bakom cockpit.

gifter men skall även kunna
utföra krävande attackupp
drag. 2000-5 har samma mo
tor och styrsystem som 2000 e
men är i övrigt mycket modifie
rat med bl a:
• Ny glascockpit med fem
monitorer.
• Integrerad
motmedelsut
rustning i flygplanskrov och
fena.
• RDY flermodsradar med
möjlighet att följa 24 mål
och presentera måldata för
åtta prioriterade mål.
• Förmåga att avfyra aktiv
MICA-Jaktrobot simultant
mot flera mål.
• Förberedd för att kunna le
verera avancerade attack
vapen.
60 Mirage 2000-5 är be
ställda av Taiwan för leverans
med början 1996.
37 av Armee de l'Air 2000
e kommer att uppgraderas till
2000-5-standard med början
1994 till en kostnad av 4,6
Mdr FFr.

Bedöms komma i tjänst år
2001.
Rafale B: Tvåsitsi~ version
av Rafale e för Armee d l' Air.
Rafale B är främst avsett för
krävande attackuppdrag där
två besättningsmän anses vara
nödvändigt men det skall även
användas för typinflygning.
Behovet av Rafale e och B till
franska flygvapnet har angetts
till 235. Mixen bedöms bli
60/40.
Rafale M: Ensitsigt flerrolls
flygplan avsett för den franska
marinen. Denna version är
något tyngre än Rafale e, då
förstärkningar i flygplansskrov
och ställ behövts göras för att
flygplanet skall kunna operera
från han8.arfartyg. Bedöms
komma i tjänst 1999. Behovet
för marinflyget har angetts till
86 flygplan.

Rafale C.
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Mi-28. - På den militära
sidan är det främst Mi-28 som
tilldrar sig intresse. Valet av
ny attacKhelikopter har för
den ryska armen hittills stått
mellan Mi-28 och Ka-50. För
närvarande ligger Kamov ste
get före, Ka-50 är under serie
tillverkning
medan
Mi-28
ännu inte satts i serieproduk
tion. Mil:s chefskonstruktör
Mark Vineberg verkade dock
hoppfull om en order på Mi
28 till den ryska armen och
uppgav att serieproduktion
skulle inledas redan före å rs
slutet 1993.
Med prototrperna till Mi-28
har ett anta loopingar och
rollar gjorts under provflyg
ningar. Detta visades också på
videofilm vid Mil:s presskonfe
rens. Man upp~av dock att
man hade för lite erfarenhet
ännu för att kunna utföra det
vid flyguppvisningen på Le
Bourget.

Mi-28N. -

En version av

Ryska attackhelikoptern Mi-28 HAVDe konkurrerar med Ka-SO om order till ryska armen.

Mi-28 med mörkerkapacitet
är under utveckling. Första
flygning är planerad till början
av 1995. Helikoptern kommer

att vara utrustad med nya
typer av sensorer och kommer
att få ett högre Iyftkraftjvikt
förhållande. På skisser och

modeller som visades var heli
koptern försedd med sensorut
rustning på rotormastens topp.

Ovan: försvarsminister Anders Björck (i mitten) gästade
flygmässan och gav presskonferens. - T h: Statsminister
Carl Bildl (2:a från höger) i samtal med representant för
MiG-koncernen. (T v nyutnämnde flygattachen i Was
hington, generalmajor Sven-Olof Hökborg.) - Nedan:
Swedish Air force fanclub (SAff) heter en sammanslut
ning för främ t utländska journalister som administreras
av flygvapnet och svensk flygindustri. Vid årets Pariser
middag hölls tacktalet av den världskände flygjournalis
ten lohn Taylor (GB). OBS slipsvalet! (T h: CfY.)
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