Robot
Utvec:'I-ILinQE!n

B

egreppet robot i militar betydel
se definieras: "Obemannat sjalvgaende fOremdl som avskjuts,
utslungas eller falls, avsett att rora sig i en bana helt eller del vis
over jordens yta, styrt genom signaler utifran eller fran inbygg
da organ"

Historisk ltterblick
I november 1943, mitt under 2:a varldskriget slog det bildlikt
talat ner en bomb i vara militara kretsar. En tysk lufttorped av
typ Vl hade kommit ur kurs och in over svenskt territorium for
att slutligen storta vid Utlangan utanfor Karlskrona.
Ytterligare en lufttorped hittades tva veckor senare utanfor
Nybro, nara Ystad. Vrakdelama studerades mycket omsorgs
fullt och all tankbar expertis, saval in om forsvaret som Teknis
ka Hogskolan, anlitades. Allt gjordes for att halla handelsema
hemliga.
Redan aret efter slog ytterligare tva tyska lufttorpeder ned i
Sverige. Vid efterfoljande vrakdelsundersokning visade det sig
att i Brosarp, i Skane, var det fraga om en Vl-robot och i Backe
bo i Smaland en V2-robot. Den tekniska undersokningen gay en
god bild av de tva olika robotkonstruktionema. Dessa uppgifter
delgavs de allierade - engelsmannen - som kunde utnyttja
dem i sitt luftforsvar. Genom detta uppstod ocksa en slags by
teshandel, da vi i gengald fick lattare att anskafTa vara forsta
radarstationer av typ ER-3b.

Vad var dlt det overraskande med VI och V2?
Redan pa 30-talet hade diskussioner fOrts om mekaniskt styrda
luftfarkoster, men de blev alltfOr komplicerade och dyrbara.
Vad som gjorde speciellt Vl intressant var den enkla pulsmo
tom, samt det okomplicerade styrsystemet. Roboten kunde dar
for massproduceras till relativt lag kostnad - cirka 40000
svenska kronor per styck i datidens penningvarde.
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Roholf(y...gplan
( R.Iconslrulc lion)

Ovan den rekonstruktionsritning av den tyska
flygande bomben "V 1" som den framstiilldes
1944 pa grundval av de delar som hittats vid ett
antal olika nedslagsplatser. Som synes dr den
mycket ndm originalet. Egentligen dr det bam
noskonen som inte dr korrekt, vi vetju nu - med
tacit i hand - att den var avsevdrt spetsigare.

De tyska robotarna inspirerade till nytankande inom for
svarsgrenarna. Marinen sag lufttorpeden som en variant till
vattentorpeden. Armen sag den som ett alternativ till luftvar
net och flyget som ett sjalvstyrande flygplan med olika upp
gifter.
Snart nog insag de tre forsvarsgrenarna att ett samarbete
var nodvandigt.
Efter forslag fran forval tningscheferna bildades i februari
1945 - enligt OB order - Centrala ledningen for samarbete
betriiffande reaktions- och raketdrift (CLR). Till ordforande ut
sags davarande flygoverdirektoren Sparre. Ett tekniskt och
ekonomiskt samarbete etablerades mellan Arme- och Marinfor
valtningarna som tog sikte pa att utprova robot Vi teknik.
Flygforvaltningen tog daremot sikte pa en generell robotteknik
som kunde anpassas till olika anvandningsomraden. Tekniksa
marbetet gick ej helt friktionsfritt; flyget betraktades fortfa
rande som gokungen i boet.
Flygforvaltningen projekterade forsoksrobotar for bade at
tack- och jaktuppgifter och etablerade ett samarbete med den
da nyinrattade Forsvarets forskningsanstalt, speciellt inom
reglerteknikens omrade. Rosten 1947 foreslog CLR att en ge
mensam byra under Flygforvaltningen, skulle ansvara fOr
fjarrstyrda vapen. I mars 1948 faststallde overbefalhavaren
CLR forslag och benamnde organisationen Forsvarets robotva
penbyra. Samtidigt inrattades Forsvarets robotvapenrad (FRR)
med representanter for forskning och fOrvaltning. Som ordfo
rande fOr FRR utsags chefen for FOA. Den 1 april 1948 boIjade
robotvapenbyran verka och CLR upplostes.
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Samordning - organisation
Fram till den 1 april 1948 arbetade de tre fOrvaltningarna med
skilda målsättningar för framtida robotvapen. Försvarets ro
botvapenbyrå fick som förste chef kommendören Johan Gabriel
Oxenstierna från Marinförvaltningens torpedbyrå. En kraft
full, iderik ledare som snabbt fick personalens förtroende. By
råkrati och formaliteter var honom främmande, samtidigt som
han med sin rika humor bidrog till att skapa en god samarbets
anda. Han var olympisk guldmedaljör - modem 5-kamp 1932
- vilket förgyllde och ökade hans popularitet.
Till teknisk chef utsågs flygdirektören Tore Edlen. Hans tek
niska begåvning, fallenhet och intresse för robotvapentekniken
spelade en avgörande roll för den tekniska utvecklingen av de
svenska robotkonstruktionerna. Edlen verkade som teknisk
chef fram till 1 juli 1969 då han avgick med pension.
Robotvapenbyrån startade med en blygsam personalstyrka.
Byrån växte snabbt. Konstruktörer, ritare och olika slags speci
alister anställdes.
Omedelbart efter byråns tillkomst startades projekteringsar
beten på flera olika robottyper. Man böljade med beräknings
och konstruktionsarbete och fick efterhand ansvara för till
verkning, utprovning och skjutförsök.
Målsättningen var att göra olika systemdelar, såsom flyg
kropp, vingar, motorer, styrdon mm... till moduler, som sedan
skulle kunna anpassas för olika robottyper. Denna tanke på en
enhetsrobot kunde dock ej realiseras på grund av att resurserna
ej räckte till att lösa de tekniska svårigheterna.
Den i böljan på 50-talet allt snabbare teknikutvecklingen
spelade en avgörande roll för robottekniken. Omkonstruktioner
och modifieringar i pågående arbeten blev allt vanligare varför
robotutprovningar försenades märkbart. Marin- och Armepro
jekten senarelades, vilket bidrog till konflikter. Arme- och Ma
rinförvaltningarna tappade efter hand fortroendet för robotva
penbyrån. De böljade därför projektera på egen hand och un
dersöka inköpsmöjligheter från utlandet för att själva avgöra
den fortsatta inriktningen.
Samarbetssvårigheterna mellan fOrvaltningarna resulterade
i att FRR slutade att fungera 1956.
Försvarets robotvapenbyrå upphörde 1957 och ersattes av
Robotbyrån inom Flygförvaltningen, samt två enheter inom
Marin- respektive Armeförvaltningarna.
1959 bildades en arbetsgrupp som fick till uppgift att utreda
och föreslå hur robotanskaffningen skulle handläggas inom for
svaret. Denna arbetsgrupp tillkom på fOrslag av Robotdelega
tionen, som hade tillsatts av Försvarets förvaltningsdelegation
under 1958.
De många organisationsutredningarna var en källa till oro
och splittring av redan väl fungerande arbetsgrupper. Allt för
mycket tid ägnades åt organisationsfrågor, varfor mindre tid
återstod för robottekniska arbeten. Tursamt nog försåg sig
många duktiga tekniker med "skygglappar" mot alla utred
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ningar och arbetade ofortrutet vidare med de tekniska pro
blemen.
Samarbetet mellan forsvarsgrenarnas tekniska personal fun
gerade dock val, trots konflikterna pa hogre niva.
1962 inrattades Robotavdelningen inom Flygforvaltningen. I
anvisningarna angavs mycket noga ansvarsfOrdelningen mel
Ian de tre forvaltningarna och hur FOA:s forskningsresurser
skulle utnyttjas.
Avdelningen tick ansvaret att sammanhalla robotverksam
heten och bidra med teknisk expertis till utredningar och pro
jektledning inom de tre forsvarsgrenarna.
Samarbetet mellan forvaltningarna och robotavdelningen
fungerade bra hela 60-talet. Trots detta genomfordes omfattan
de studier av organisationen med manga utredningar som foljd.
Inom Forsvarets materielverk, som tillkom 1968, fungerade
robotverksamheten tillfredsstallande, men det framstod allt
tydligare att robotenheterna pa de tre forvaltningarna borde
slas ihop. Sa blev ocksa fallet nar man 1982 sammanforde
samtliga robotresurser till en enhet organisatoriskt tillhorande
Huvudavdelningen for armemateriel. Sa hade grundtanken for
1947-48 ars utredning - en gemensam robotavdelning - bli
vit verklighet.

Personal och utbildning
Det var militar personal som forst tog sig an de tyska lufttorpe
derna. De diskuterade, analyserade och skissade hur den tyska
robottekniken fungerade.
Inom Flygplanbyran bOrjade 1944 en mindre arbetsgrupp att
verka. Gruppens medlemmar var tekniskt val orienterade och
hade stort intresse fOr den tekniska utvecklingen pa omradet.
Den karngrupp som var med i starten av Robotvapenbyran,
april 1948, kom huvudsakligen fran Flygforvaltningen.
Flertalet av dem hade sin bakgrund fran konstruktionsarbe
tet med flygplan J22 vid Flygforvaltningens flygverkstad i Ulv
sunda (FFVS). Personal fran Annen och Marinen fanns ocksa
representerade i den nybildade Robotvapenbyran.
Efterhand rekryterades teknisk personal fran industrin och
de tekniska hOgskolorna.
Huvuddelen av den tekniska personalen hade lang erfaren
het av industriarbete och manga hade pa fritid studerat och
avlagt ingenjorsexamen. Det var vanligt pa 40- och 50-talen att
avlagga ingenjorsexamen vid hogre alder an vad som idag ar
fallet. Dessa ingenjorer hade ofta lang praktik fore examen
vilket gay dem ett brett tekniskt kunnande som kom val till
pass i robotverksamheten.
Efter hand specialiserades arbetet och blev alltmer byrakra
tiskt. Manga aldre ingenjorer ser tillbaka pa "pionjartiden"
med saknad. Tankar och ideer kunde da snabbt forverkligas
och goda mojligheter fanns att folja hela utvecklingsprocessen
till fardig produkt. Det var ett noje, ja en verklig fonnan, att fa
arbeta med den nya robottekniken. Personalavgangen var dar
for lag.
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I slutet av 50-talet andrades arbetsinriktningen sa, att ut
vecklingsarbetet for nya robotsystem lades ut pa industrin. Det
bOIjade bli svart att behalla den tekniska personalen, da manga
erbjods formanliga villkor fran industri- och konsultforetag.
Kontraktsanstallning utanfor gangse rutin, skenanstall
ningar pa KTH och SAAR boIjade tillampas for att minska
avgangen av nyckelpersoner.
Nagon utbildning for ingenjorer i robotteknik fanns inte i
Sverige, varfor det snart uppstod ett behov av fortbildning
bland Robotbyrans personal.
Informationstraffar och kvallskurser genomfordes utan att
nagot ekonomiskt stod fran myndigheten beviljades. Daremot
bidrog SACO och TCO i mindre omfattning, med medel till de
relativt sett blygsamma larararvodena. I mitten av 50-talet
beviljade davarande krigsradet: "Kurser, godkanda au audel
ningschefen kunna till hiilften fOrlaggas po' arbetstid."
Intresset for robotutbildning inom de tre forsvarsgrenarna
okade allt mer. Som exempel pa detta kan namnas forelas
ningsserien "Robotaldern och dess framtid" som arrangerades
1957 -58. De tretton foredragen som ingick i serien, var plane
rade for 50 deltagare, men over 500 anmalningar kom in.
Den stora anslutningen medforde lokalproblem, vilket lostes
genom att Gardes-biografen i Stockholm fick tas i ansprak. Som
kuriosa kan namnas att deltagaravgiften var tio kronor. Kurs
programmet kan ses har bredvid.
Personalorganisationerna genomforde, under aren 1958-59,
enkater om personalens utbildningsbehov. Resultaten framla
des for personalavdelningens chef, krigsradet Kollind, som i ett
"underdanigt breu till Konungen anhOll om bemyndigande att fa
disponera 50.000 kronor fOrsoksuis under 1960161 for att anord
na uidareutbildning au teknisk personal".
Begarda medel beviljades och planerad utbildning genom
fordes.
Efter hand okade myndighetens intresse fOr personalutbild
ning och man insag att den var nodvandig och lOnsam.
Anskaffningen 1958 av robotsystem "Bloodhound I" fran
England bidrog till att oka vara kunskaper inom robotomradet,
speciellt inom teletekniken. Ett omfattande utbildningspro
gram inskrevs i kontraktet och genomfordes med mycket gott
resultat. En liknande utbildning genomfordes nar "Bloodhound
II" anskaffades nagra ar senare. De ingenjorer som del tog i de
langre kurserna blev efter hand ett eftertraktat "byte" for and
ra avdelningar inom forsvaret, men kanske framst for industri
och konsultforetag.
De kunskaper som dessa ingenjorer forvarvade har bidragit
till att hoja den tekniska kompetensen inom landet. Det var
over 400 ingenjorer och militarer fran huvudsakligen Flygvap
net och Armen, men aven Centrala verkstaden i Arboga, som
deltog i denna utbildning. Utbildningsverksamheten har sedan
dess alltmer okat i omfattning och betydelse, vilket bidragit till
att vi har en val utbildad personal med hOg teknisk kompetens.
Betydelsen harav har aven patalats av industrin, som anser det
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1957
I:!. II. AlImiin OI'iwter;ng om robotvapcn
Major P. Bjorkman, FF/R
19.11. Rymdrakctcns utvcckling
Laboralor A. HjerlStrand, FOA
3.12. Robotvapncn i dct modcma kriget (ope
raliv mllsiiltning; mojlighclcr och be
gransningar). Kaplcn E. Rufeit, FF /R
16.12. Acrodynamiska robotproblem (Fladder,
Ijudvallen, viirmevallcn m. m.)
Civilingcnjor C.-A. Holmstrom, FF /R

1958
14. I.

Robotmotorer
Byradirektor G. Bergfeldl, FF /R

28.1.

Robotstyrning
Laborator J. Agcrbcrg, FOA

11.2.

Robotbuma atomladdDiogar (Kon.truk
tion och vcrkningar)
Labcmttor G. Dahlen, FOA

23.2.

Utprovning och utvirdering (Med film
forevisning )
Byrfldircktor G. Daumichen, FJo'/R
Amne meddclas senare
Overingenjor T. Edlen, FF/R

11.3.
23.3.

8.4.
22.4.

6.5.

Information frln raketer och satcllitcr
via clekuODik
Gcneraldirektor M. Fehrm, FOA
Aktuellt om satelUtcr
Major P. Bjorkman, FF/R
Den militirtekniska magkampen mdlan
Ott och vist
Overstelojtnant E, Silven, FF /1\
RobotvapneD och framtiden
Major P. Bjorkman, FF /R

Nigra filmer kommer alt visas i 'anslutning till
foredragcn.

Lokal: Biografcn GARDET, Gillogagat. 1, (vid
Jp1rv. 8 andh111platl).
Tid: 16,00.
Pris: 10 kronor.

viktigt att kunden - FMV - har hog teknisk kompetens. Dar
igenom kan hoga men realistiska krav stallas pa produkterna.
Detta stimulerar den tekniska utveeklingen oeh ger foretagen
en okad konkurrenskraft.
Robotavdelningens forste tekniske chef, Tore Edlen, insag pa
ett tidigt stadium vikten av fortbildning oeh skrev, i en artikel
infOrd i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens tidskrift nr 8
1961, foljande:

"Nu vill jag sarskilt framMlla att teknisk kompetens
inte ar ndgot som man har eller inte har, utan det ar nagot
som man skaffar sig sjalv genom egna atgarder och eget
arbete. Och niir man val har skaffat sig den so, finns den
inte - utan vidare - av sig sjalv, utan den maste oupphor
ligen fornyas och fOrbattras".

Industrisarnverkan
Det tekniska samarbetet med industrin, som Flygforvaltningen
hade skapat i bOIjan av sin verksamhet, kunde oeksa tillgodo
goras inom robotomradet. I boIjan av 50-talet bildades nagra
konsultfirmor med specialkunskaper inom flyg- oeh radartek
nik. Som exempel kan namnas TUAB, som senare giek upp i
TELEPLAN AB.
De fOrsta industrierna som medverkade till att analysera oeh
prova de tyska lufttorpederna var SAAB oeh STAL. Innan ro
botvapenbyran bildades 1948 var bada dessa foretag, genom
MarinfOrvaltningen, engagerade i tillverkningen av pulsmo
tordrivna robotar.
Efter 1948, da robotverksamheten handlades inom Flygfor
valtningen, blev aven eVA anlitat som tillverkare. evv oeh
eVM har oeksa medverkat pa olika robotomraden.
STAL levererade pulsmotorer till slutet av 50-talet da denna
motortyp lades ned.
SAAB oeh eVA, sedermera FFV, har alltsedan begynnelsen
varit ledande industrier inom den svenska robotverksamheten.
Numera ingar aven Bofors bland de ledande foretagen. Dessa
industrier oeh FMV har givetvis haft behov av att anlita under
leverantorer, var oeh en Mgt kvalifieerad inom sitt speeiella
teknikomrade.
Som exempel kan namnas foljande:

AGA, SATT, PHILIPS, ERICSSON, SRT, TRELLE
BORGSPLAST, VOLVO-FLYGMOTOR, TELEPLAN
med flera ...
Samverkan oeh teknikutbyte med utlandet har aven fore
kommit i betydande omfattning.

Teknik
Robotteknik oeh flygplansteknik har myeket gemensamt.
Unikt for robotar ar att de utan foregaende provning skall
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kunna tagas direkt ur forrad efter kanske 15 ars lagring och
darvid fungera med hOg funktionssannolikhet.
Detta staller hOgakrav pa kvalitet och tillforlitlighet hos de
manga, komplicerade och tekniskt avancerade system som in
gar i en robot. Alla system i roboten maste, forutom lang tids
lagring, tala den harda miljo de utsatts fOr vid anvandning,
samt aven vara anpassade efter de motmedel som roboten be
doms kunna raka ut for .
For att verifiera kvalitet och anvandbarhet, under en lang
livslangd, kravs en omfattande utprovning av saval ingaende
komponenter som hela roboten. Vasentligt ar darvid att prova
materielen i den miljo den kommer att utsattas for, exempelvis
hog och lag temperatur, vibration och acceleration mm...
KvaIitetskraven pa materielen definieras i kravspecifikatio
nero Till grund for kvalitetskraven ligger en sa kallad TTEM 
Taktisk-Teknisk-Ekonomisk Malsattning - utarbetad av sta
bema i samarbete med FMV.
Den slutliga verifieringen av robotsystemets prestanda och
anvandbarhet sker vid provskjutningar, som huvudsakligen,
genomfores vid forsoksplatsema i Karlsborg och Vidsel (Norr
land).
Robotar har ocksa avskjutits fran farlyg och oIika platser
langs svenska kusten samt i fjallen under svara vaderleksfor
hallanden.
Kostnadema for robotskjutningar ar dock hOga, varfor man
numera soker minska skjutverksamheten. Verifieringen byg
ger i allt storre utstrackning pa datorsimulering av flygbanor
med hjalp av matematiska modeller baserade pa resultat av
komponentprovning.
I samband med robotskjutningar och annan utprovning,
finns givetvis mojligheten att ovantade handelser intraffar som
kan innebara risker for personal och materiel. Stora insatser
har darfor gjorts for att garantera personalens sakerhet.
Under de 42 ar som verksamheten pagatt, har endast tva
svarare olyckor intraffat, lyckligtvis ingen med dodlig utgang.
Detta maste betraktas som ett mycket gott resultat med tanke
pa den stora omfattning verksamheten haft - och har.

Svenska robotsystem
Utvecklingen av svenska robotsystem starlade - som tidigare
namnts - snabbt efter det att man 1943 hittat de tyska robotar
na VI och V2 efter nedslagen i sodra Sverige.
De forsta svenska forsoksrobotarna, typ 310 och 311, var tek
niskt sett kopior av den tyska VI-roboten. De startades fran en
startramp med hjalp av en starlraket och drevs sedan i banan
av en pulsmotor. Pulsmotorema fdrbattrades och forsags bland
annat med sidliggande ventilgaller (i motsats till VI frontala),
vilket gjorde det mojligt att bygga ihop motor och robotkropp
till en enhet. Aven styrtekniken modifierades.
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En au mIra fOrsta fOrsoksrobotar - Rb 310 - uid
prou po' fOrsoksskjutplatsen uid RFK i Karlsborg
(numera FFKJ. I start en "V l"-motor med ving
plan po'monterade.

Provrobotar fOrsags med fallskarmar sa att de efter prov kun
de landa relativt oskadda.
Pa luftmalsrobotsidan utvecklades vid robotvapenbyran in
om Flygforvaltningen jrb 321 och Ivrb 322. Den sistnamnda
fOrsedd med rammotorer utvecklades av Volvo-Flygmotor.
Vid denna tidpunkt samarbetade Volvo Flygmotor med den
engelska motortillverkaren Bristol Siddeley och manga av VFA
ideer utnyttjades av engelsmannen i lvrb 368 "Bloodhound".
Av brist pa resurser kunde projekten 321 och 322 ej fullfoljas,
de avbrots 1960-61. Bada nadde dock fram till flygutprovning.
Rb 322 var forsedd med en svensktillverkad startraket, som ar
den storsta hittills utvecklade inom landet, med en krutvikt av
400 kilo.
Den uppnadda kunskapen inom rammotoromradet har sedan
denna tidpunkt uppratthallits genom fortsatt forskningsverk
samhet. Sverige har darigenom fortfarande en unik kompetens
inom rammotoromradet. Kunskaperna, speciellt inom forbran
ningsomradet, har aven kunnat utnyttjas fOr civila andamal.
Exempel pa detta ar Volvo Flygmotors utveckling av anlagg
ningar for forbranning av miljofarligt avfall samt Volvos bil
och batvarmare.
Sjomalsroboten 304 bOIjade u_tv~.cklas qmkring 95 och har
sedan 1960 ingatt i Flygvapnets attackbevapning. Sverige diir
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Flygprov gjordes TTU!d robot 302 rrwnterad i tor
pedrummet pG, en T1BB .
Harnedan en startklar luftvarnsrobot 322.

med var pionJar inom omradet lagfiygande sjomalsrobotar.
Langt senare bOrjade vastmakterna inse behovet av denna ro
bottyp, vilket utmynnade i utvecklingen av exempelvis "Har
poon" och "Exocet".
Sverige har aven en unik kompetens inom omradet radar
malsokare mot sjomal, vilken fortfarande uppratthalls. Rb 304
har modifierats i flera etapper och ar nu i tjanst under beteck
ningen()4E. Den ar raketmotordriven och trots den nu akt
ningsvarda aldern fullt i klass med modernare utlandska
konstruktioner - exempelvis "Exocet". Den kommande rb 15F,
som utvecklas av SAAB, kan ses som en vidareutveckling av rb
04. De forsta provrobotarna for rb 15 var for ovrigt ombyggda rb
04.
Rb 15F har en turbojet-motor, som startas efter det att robo
ten fallts fran flygplanet. Den ger roboten en mycket lang rack
vidd. Huvudleverantor ar Saab Missiles AB (SMAB) , som for
de olika delsystemen i roboten utnyttjat kvalificerade underle
veranWrer inom och utom landet. Roboten finns sedan nagot ar
i tjanst i en marin version, ombord i Flottans robot-blltar.
Pa jaktrb-sidan har rb 24 inkopts (1958) och senare rb 27 och
28 tillverkats pa licens av SAAB och Bofors.

Prototypen till robot 04 under flygprov pa flyg
plan 29 vidForsokscentralen.
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Ett av de tio provskotten vid RFN med "Blood
hound" - Rb68.

"Bloodhound-affaren"
Luftvarnsrobotsystem "Bloodhound II" - rb 68 - ink6ptes fran
Bristol Aircraft i England 1961. Detta system ar fortfarande det
till omfattning och komplexitet srorsta robotsystem som Sveri
ge anskaffat.
Flygvapnets malsattning med systemet var att bekampa:

• Kvalificerade mal (exempelvis storande mal)
• Mal med overljudsfart
• Mal pa hOjder over jaktens verkansomrade
Avg6rande for valet av just "Bloodhound II" var resultaten
fran de prov med "Bloodhound 1", som Armen och Flygvapnet
utfOrt i samarbete aren 19q9-61 vid Lv 3 respektive F2, samt
operativa studier av "Bloodhound II" och liknande system.
Den intensiva instaUations- och provperioden och det darav
betingade tekniska samarbetet var stimulerande och larorikt
och lade i manga a vseenden grunden till forandringar som pa
sikt gynnade robotverksamheten inom forsvaret.
Leveransproven med rb 68 genomfordes 1964-67 vid F8 och
kontrollskjutningar inleddes 1968 vid fors6ksplatsen RFN i
Norrland. .
Fram till 1975 sk6ts tio robotar med gott resultat. De svaghe
ter som upptacktes i systemet, avhjalptes genom svenska modi
fieringar.
Vid fern flygflottiljer organiserades robotdivisioner vardera
bestaende av tva robotgrupper. Den till robotgruppen hOrande
markutrustningen var omfattande, vilket framgar av bild har
intill.
Nar Luftforsvarsutredningen (LFU67) avlamnade sin slut
rapport om det framtida luftforsvaret, gay kraftmatningen mel
Ian forsvarsgrenarna - om de aUt knappare forsvarsanslagen
- till resultat att rb 68 skulle utga ur organisationen.

306

Projektledare for "Bloodhound 1" (rb 365) var fram till 1961,
flygdirektor L-H Larsson som utlanats fran evA. Han efter
traddes 1961 av civilingenjor Alf Svernby som tidigare varit
ansvarig for forbindelsegruppen i England betraffande rb 365.
De som var inblandade i verksamheten kring rb 365 och rb 68
kommer lange att minnas den intensiva tiden av hart, men
intressant arbete, fylIt av tekniska utmaningar som alIa gay
vardefulla erfarenheter for framtida robotanskaffningar.

Framtidsprognos

Robot 74 monterad pa VIGGEN.

Den snabba tekniska utvecklingen fascinerar och inspirerar oss
till att prova nya vagar. Var nyfikenhet pa vad nya tekniska
16sningar formih ar stor, samtidigt oroar vi oss for att nya ideer
kan anvandas i oonskat syfte.
Robotomradet kommer aven i fortsattningen att vara tekni
kintensivt.
De robotsystem som finns operativa for olika tillampningar
kan anses effektiva lang tid framat. Modifieringar av dessa ger
i manga fall tillrackliga prestandaforbattringar genom att man
utnyttjar den hoga tekniska statusen inom bland annat styr-,
motor- och aerodynamikomradena.
Datorstodd konstruktion medelst CADICAM-tekniken kom
mer sannolikt att inga som ett overgripande hjalpmedel vid
konstruktion och ritningsarbeten for robotar. Det blir ocksa
nodvandigt att gora storre satsningar pa omradet simulerings
teknik.
Utvecklingen inom digitaltekniken, sensortekniken och and
ra robotrelaterade teknikomraden, kommer att medfora en
satsning pa nya eller avsevart forbattrade robottillampningar.
Darigenom kan forandringar i den fysiska och teletekniska hot
bilden motas.
Ett led i stravandena att halla kostnaderna laga ar utveck
lingen av robotar med moduluppbyggnad. Modultekniken ger
6kade mojligheter till samutveckling av robotar for olika till
lampningar.
Materiel och materielkombinationer ar standigt under ut
veckling och kommer att battre anpassas till de krav som stalls
pa ingaende komponenter. Funktionssakerhet, livslangd och
lagringsbestandighet kommer att oka.
Utvecklingen kommer sannolikt om nagra decennier att leda
till att den optiska datorn kan framstallas. Den ar betydligt
snabbare an den elektroniska men - framfor allt - den kan
gora manga saker samtidigt.
Ett mera komplett, optiskt kommunikationssystem ar att
forvanta. Utover att ljuskallan, till exempel halvledarlasern,
fOrfinas kommer ocksa komponenter sasom filter, optiska fib
rer, forstarkare, sensorer och Ijusdetektorer att forbattras. For
langre flygstrackor kommer tr6ghetsnavigering att st6ttas av
andra navigeringssystem, exempelvis tidsdifferensmatande
system med satelliter eller ytkorrelerande system dar lagrade
terrangprofiler anpassas till en robotburen sensor.
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