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Tara kapabla att transportera avaevlrda alngder trupp och t7J1gl'e aateriel Ivan pl rela

ti Tt llnga atrlckor. 

UppTianingen ger vid handen att ?7••arna fl,ygteltniakt ko11111it i nivl ••d Vist vad gillar 

jalcttl7geta kTalitet. S&11111a sak torde galla det strategiska boabfl7gat, lven o• Vist 

kTantitativt har at6rre resurser. Sovjet utveoklar tl7gplan av h6g kvalitet, emedan 

robotar ooh t17gplan blgge har sina givna uppgifter ino• krigemalcten. Man glSr aig beredd 

att inaltta be•annat fl7g i de tall dl detta ger den blata atridaekonomin. Den ryske 

regeringachefena tidigare uttalanden om att bombplanen vore •Ogna för akroth6gen har 

jl~ata av Sovjet ajllvt. (Bilduppalag fr!n Moskvaflygdagen p! sid. 16 och 17) 

Rapport från årets flygsalong i Paris 

Det tycke bli alltmer uppenbart att det är 

fran••lnnen som bjuder p! världens förn!lmsta 

flygahov. Årets flygsalong, som ägde rum kring 

mlnadaakiftet maj-juni, presenterade närmare 

hundratalet flygplantyper fr!n femton olika 

lindar. Det var den tjugof järde i ordningen 

sedan 1909. De !rliga, snart legendariska 

brittiska ll'arnborough-utstlllningarna flr ur

alkta, men deras hittills renodlat nationella 

karalctlr kan i llngden ej konkurrera med den 

högst internationellt betonade franska mot

svarigheten. 

Nlgra stora 6verraakningar hade man dock inte 

att bjuda pl. Det är kanske b!de mot bakgrun

den hlrav och de f6r utstlllarna al dryga 

kostnaderna - utatlllningan berlllcnaa ha kostat 

ca 70 ailjoner kronor - som man nu ino• ut

atlllningabeatyrelsen b6rjat diskutera ett 

.. aglende med engelamlnnen, varvid i al fall 

den engelska utställningen skulle interna

tionaliseras och den sammanlagda utställnings

frekvensen minska. Många hlvdar, att vart 

tredje Ar vore lagom, varvid vlrdakapet borde 

skifta mellan Farnborough och Paria'le Bour

get-flygtllt. Även om man ej fattat beslut i 

denna frlga är man överens om, att nuvarande 

frekvena lr f6r hög. Den snabba utvecklingen 

inom aviatikens och missilernas omrlden ticka 

trots allt förvlnanevlrt väl främst av fack

pressen men ocks! av den numera synnerligen 

tekniskt sinnade dagapreaaen. 

Den statieka utstlllningen var inrymd p! ut

stlllningehallarnae 22.000 m2 golvyta. Alla 

tlnkbara konatruktionsfineaser preaenteradea 

dlr av cirka trehundra utetlllare. Jliniat7r1-

a.erad elektronikmateriel trlngdea aida vid 

sida med landstlll, flygslkerhetautruatning, 
jetmotorer, SJ.All's 105-modell, Flygaotora 

RB 322 och myoket annat. Hlr fanna plata t6r 

expertgrupper att djupdyka i s:l.la respektive 

fackområden. 

Den dJnamiska utatlllningen bjöd pl special

program de olika dagarna. Sllunda var en dag 

vigd At helikoptrar, en annan !t sport- och 

turiatfl7g o a v. Detta hindrade inte att de 

blda sista utatlllningadagarnas stora flyg

uppvianingar, flygaalongens kulmen, lven inne

höll väsentligheterna frln tidigare dagara 

speoialvisningar. 

Dessa blda atora flygdagar började omkring 

kl 1000 och plgick lnda till kl 1830. Progru

•et var som vanligt S1?Ulerligen vllregiaaerat, 

men man kan knappast beglra att ena den ihlr

digaste fl7gentuaiaat akall hinna tillgodoglSra 

aig och njuta av allt det som bjöda. Det blir 

WP'-2 Tracer lr avsett f6r radarapaning mot 
flygplan ooh följaktligen en JllYOket viktig 
komponent i US!as framskjutna luftbevalcning. 



rar alktigt. Det glller alltel att i rarvlg 

sovra med hjllp av programmet. Flygvapnets 

representanter kunde med hjllp av detta kon

oentrera sin uppmärksamhet till efter kl 1400, 

dl i huvudsak krige- ooh traneportflygplanen 

f6revieadee. 

Nedan ber6re inte el mycket de tekniska de

taljerna som de intryck en svensk pilot fick 

vid första kont.akten med nlgra av de modernas

te utllndaka flygplanen pl lreta flygealong i 

Paris. 

F-104 

Man lr vid rarata kontakten med P'-104 beredd 

att satsa ain aiata femma pl att det inte glr 

att flyga en aldan hlr apparat. Det lr ju inget 

flygplan utan liknar mera en raket i liggande 

atlllning. En annan svensk pilot sade företa 

glngen han alg F-1041 "Dom hlr vingarna kan 

dl inte vara nlgot annat lln ett moraliskt 

stad rar piloten". 

Av alla de avanoerade flygplan, som visades 

pA. utetlllningen var F-1041an det, aom gjorde 

det starkaste intrycket. Dess utseende har 

framgltt av en mängd publioerade bilder men 

att vingarna lr al tunna och korta kan ingen 

bild ge full rlttvisa lt. Vid vingspetsen 

är vingen eom tjookast fem cm. Vingframkanten 

lr el vaae att man nästan kan skira aig pA. 

den. 

För att kunna preaaa ner landningsfarterna till 

de nu anvlnda ca 250 km/h, aom ligger obetyd

ligt 6ver Lansens landningafart, har hela 

vingframkanten försetts med en elmanövrerad 

noaklaff. Landningsklaffarna har pl 6veraidan 

tarsette med slitsar tar utbllsning av kompri

merad luft (grlnaekiktekontroll). Med detta 

arrangemang f6rdr6je avlösningen, varigenom 

landningafarten minskar med ca 30 % ooh land

ningaatrlokan med ca 25 %. 

De ursprungliga, amerikanska F-104aorna ut

gjorde ett relativt okomplioerat och f6ga 

flexibelt vapenayatem. Radarutrustningen be

stod i etort av en avatA.ndamltare med begrln

aade apaningemöjligheter. I de europeiska ver

sionerna har vapensystemet avsevlrt f6rbltt

rata och flygplanet torde nu med fördel kunna 

anvlndaa även nattetid. Anvlndbarheten rar all

vlderauppdrag begrlnaaa av att huvudbevlpning&J:l 

Sidewinder, inte glr att ekjuta 1 tlta moln. 

5 

F-104as tunna vinge jämförd med ett paket ciga
retter. 

F-104 skiljer aig i mA.nga avseende frA.n de 

andra, moderna, amerikanska jaktflygplantyper

na. Det Ar ett litet ooh lätt flygplan med god 

manövrerbarhet ooh en anvlndning som i stort 

påminner om exempelvis J29aana. De 6vriga 

amerikanska flygplanen i 100-serien lr stora 

tunga flygplan med komplicerade bevlpninge

system1 flygplan som piloten sällan eller ald

rig har anledning att vinda pl rygg och med 

vilka han ej heller kan ge sig in i den av 

alla jaktpiloter el uppskattade "dog-fighten". 

Fenan pA. F-105 Thunderchief innehlller bl a 
värmekänslig elektronisk utrustning, som kyl• 
genom det okonventionella luftintaget (se 
bilden nedan) i fenroten, 

s• 
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Dl US Air Foroe tör nlgot Ar eedan beetbde 

sig tör att ej llngre anvlnda P-104 i USA•• 

jakttörsvar, var det med stor saknad som pi

loterna skildes trAn denna tlygplantyp. 

F-105 

Flygplanet lr atort med en startvikt översti

gande 20 ton. En ytterst avanoerad radar-, 

siktes- och navigeringeutruetning gör P-105 

till ett m,ycket tleJd.belt vapensystem. Ett 

flertal klrnvapen kan medföras, vilket gör 

att ett enda plan av denna typ har en elag

kratt, som väl överstiger andra vlrldekrigete 

tueenplansarmador. Spaltinstrument, av ungetlr 

samma typ som i J35, kombineras med konven

tionella instrument. Kabinen lr ungetlr lika 

stor som törarplateen i Lansen. Alla de olika 

elektroniska system som P-105 utrustats med 

för att möjliggöra tör en enda besättningsman 

att klara de tänkta uppgifterna, gijr dock att 

antalet instrument, reglage och sikringar lr 

övervlldigande stort. De mAnga "black boxes", 

som denna avancerade flygplantyp fordrar, stil• 

ler stora krav pA den elektroniska servicen 

En 12-grupp MJ-etere IV A genomförde en per
fekt uppvhning i förbandsnygning under Pa
rieealongen. 
Nedan• Super-Caravelle väntas fA möjligheter 
att under slutet av innevarande decennium 
befrakta pa•eagerare med överljud•tart. ll'lyg
planet törevieade• i modell. 

och gör ockeA att det aAnga gAnger lr evArt 

tör piloten att tA "lAna" planet trAn tekni

kerna. 

B-58 Hustler 

3 ti-ar och 19 minuter tog B-581ane nygning 

frAn Amerikan till Paris. Det lr tider som 

imponerar. Men smakar det, sA kostar det ock

sA. B-581ane pilot uppgav kostnaden för de 

hittills ca 60 tillverkade exemplaren till 

75 miljoner kronor styck. I en utökad serie

produktion bedöma kostnaden kunna minskas till 

ca 50 miljoner. 

F6r att fA flyga dessa vlrdefulla flygplan 
fordras i USA minimum 1500 ti11111ara erfarenhet 

frAn tle:naotoriga jetnygplan. Piloterna uttas 

med stor omsorg, Ar i regel regementeotticerare 

och naturligtvis stolta över aAvll utmärkelsen 

som flygvapnet. Varje förare tAr, förutom tvA 

simulatorpass, 1 medeltal endast gijra tvA flyg
ningar per mAnad.Detta kan verka nAgot 1 under

kant, men dela uppgavs flygplanet vara m,ycket 

llttfluget, del• torde det vara lika svArt att 

fA i lutten som J.l'-105. Mlngden av "black boxas" 

lr övervlldigande. 

B-581s accelerationspreatanda lr väl 1 klass 

med och överträffar 1 en del fall de moderna 

amerikanska jaktflygplanens. Begrlaningen av 

maximalt tillAten indikerad fart g(Sr att 

Mach 2 tAr nAe föret pA en höjd över 12 ka. 

Den normala marachtarten lr M 0,9. 

Landningetarten hAller sig omkring 275 km/h. 

Landningeetrlckan kan med hjllp av bromsskärm 

nedbringas under tvA km. 

Enligt uppgift lr avancerad tl7gning ej till

lAten aed B-58. Det var dlrför nAgot förvAnan

de att i samband med Buetlerna tlyguppviening 

tA se piloten göra en stigande roll ooh sedan 

försvinna 1 aoln. NAgra sekunder dlretter ha

verorade f~gplanet utom •Jnhlll tör AekAdar-

... 



na. Oa rollen oreakade haveriet, var orsakad 

av haverie.t eller vad so11 annars kan ha in

trlffat har lnnu ej publicerats. lekldarna pl 

Le Bourget fiok ej veta nlgot om haveriet, 

utan flyguppvieningen fortsatte eo11 om inget 

hade hlnt. 

FSU-2 Crusader 

lf7oket vlaen tör litet lr det intryok 11an flr 

vid en törsta kontakt med Crusir.der. ll'l.7gplanet 

Ar stort och ~oket imponerande och h&r lik

som de övriga moderna amerikanaka flygplanen 

goda fartre1111rser, men vapensystemet lr be

grlnea t. Radarn Ar i stort sett densUllla aom 

i tidigare versioner av l"-104, ooh aöjlighe

terna att anvlnda flygplanet för allvlldereupp

drag begrlneas av att huvudbevlpningen utgörs 

av Sidevinder. 

Intressant lr piloten• möjlighet att Indra 
vingens anfallsvinkel, vilket gör att aikten 

fr-lt under landning blir god llven vid llga 

farter. 

F4-Hl Phantom Il 

Btt aycket intressant flygplan, som llnnu ej 

Ar ute pl förband, llr Phantom II, ett hangar

tartygebaaerat allvlldersjaktflygplan med max

fart omkring Maoh 2,4. Vllrldarekordhlllare i 

höjd med över 30 km ooh i planflykt pl 100 

resp 500 kll sluten bana 11ed ca 2235 resp 

1975 klo./h som god medelfart. 

Overat t h viaae FSU-2 
Cruaader. Därunder och 
nedan F4-H1 Phantom II 

-
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Vapenayetemeta flexibilitet torde vara vll i 

klaee aed P-105. Sex "Sparrov 3"-robotar eller 

ett stort antal Sidevinder utsar jaktbevllp

ningen. Olika klrnvapenalternativ föreligger 

för attaokbevllpningen. 

Det intressantaste med Phantom II Ar dock ej 

dess stora anvlndbarhet utan att bealttningen 

hllr utgars av tvl man. 

US Air Force faathlller även i sina modernaste 

jaktflygplan vid en enda pilot, som med hjälp 

av automatiserade system skall lösa alla 

stridsuppgifter. US Navy har hlr gltt in för 

en arbetsfördelning mellan pilot och radar-
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operatar. De aoderna jakt- och bombflygplanens 

h8ga farter gör att myoket stora krav etllle 

pA radarn• preetanda ooh piloten• töraAga att 

upptloka •Alet och lAea radarn. Detta arbete 

f8revArae av etöl'llotverkan. Mycket stora krav 

pA eiaultankapaoitet, flygekicklighet ooh 

trlning mAete stillas pA jaktpiloten oa han 

skall kunna lösa sina etrideuppgifter. Arbetet 

förenklas ooh kontakteannolikheten h8je aTee

vlrt om en radaroperatör kan avlasta piloten 

radararbetet. Det är intressant att följa ut

vecklingen utomlands pA detta omrAde. Bngele

männen algs t n fundera pA att använda den 

dubbeleiteiga skolversionen av P1B Lightning 

som normal stridevereion. Det originella i de 

engelska tankeg!ngarna lr dock att besätt

ningen avses utgöras av tv! piloterf b!da 

kompetenta att genomföra etrideuppdragen 

men av vilka den ena avdelas att svara tör 

radarman8vreringen. 

FLYGPLANET MED VINGAR SOM "ANDAS" 

Northrop Corporation arbetar t n febrilt med 

en radikalt ny teknik, som skall möjliggöra 

väsentliga brlnelebeeparingar genom att flyg-

planet• ooh framför allt dl vingarnaa frik

tionemotet!nd reduceras. Systemet benlmne 

Laminar Flov Control (L.P'C). Ett etort antal 

tunna "elote" finne anbringade i vingytan 

parallellt med vingframkanten. Genom deeea 

sugs grlneekikteluften in i vingarna och pres

sas sedan ut vi& de ordinarie jetmotorerna, 

som hlr fAr ett extra dragkraftetillekott. 

Ineugningen av luften möjliggörs av ett par 

extra "sug-turbinaggregat", ett i vardera 

vingen utanför de ordinarie motorerna • .P'8rel:lk. 

p!börjae nästa Ar i samarbete med US.111' med 

tv! modifierade väderapaningeflygplan typ 

RB-66. 

LOlJRXT START OCH LANDNING 

Lodrät start cch landning demonstrerades 

redan vid 1957 Ara Paris-salong men dl bara 

med den al kallade flygande järnalngen. I Ar 

bjöds p! riktiga flygplan, l!t vara pA expe

rimentstadiet. Engelska "Short SC 1" gav klar 

försmak av vad som lr p! vig. Att se ett i 

stort sett vanligt flygplan bildlikt talat 

lyftas av en osynlig hand rakt upp utan att 

flygplanets horieontallll.ge lndrae var en o

vanlig syn. Flygplanet stod därp! stilla 

ett öaonbliok p! n!aot femti tal meters h8jd, 

varefter det plötsligt accelererade ganek& 

enabbt för fortsatt flygning p! vanligt sitt. 

Landningeförfarandet gick i exakt omvlnd ord

ning och alg följaktligen minst lika kufiekt 

ut. Man fick i övrigt det intrycket att det 

kommer att ta !takilliga Ar innan VTOL-tlyg

plan lr mogna f8r praktisk tjlnat inom krigs

flygplanparken. Sv!righeterna beet!r t n 

frimat i att !atadkomma motorinstallationer, 

som ej tar för stor plats ooh där drivklllan 

om möjligt kan utnyttjas b!de för rörelee i 

lodled och i horisontell led. "Short SC 1" 

har inte mindre In fem jetmotorer. Enligt 




