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BOFORSFORSTAROBOT
Av CivilingenjcirAXEL ODEt BERG,Bofors
Frir ungefdr sex ir sedanpibiirjades
det arbete som vi i dag kinner under
namnet Bantam. Bantam dr inte bara
ett namn - efter amerikansktmcinster
dr det en bokstavskombination
som betyder Bofors Anti Tank zllissile dvs.
Bofors pansarvlrnsrobot. Vid sidan
av denna betydelsehdnsyftar ocksi
namnet p& Bantamslitenhet och ldtthet, genom att ordet representerar
den
ldttaste viktsklasseni brottning, och
genom att det finns en dvdrghcinsras
som heter Bantam med sm8.och arssinta tuppar.
Milet f6r arbetethar varit att istadkomma ett vapen, som med en enda
fteff kan nedkdmpa den stcirsta
stridsvagnp& avstind upp till tvt kiiometer, samtidigt som det Ir litet och
litt nog fcir att kunna blras och betjdnas av en man, lltthanterligt nog
att kunna sdttas in i strid mycket
snabbt,och robust nog att tila soldaternashantering.Ldsningentill denna
uppsdttning krav har blivit en mycken
liten och mycket ldtt robot, som frirvaras och transporterasi en robotlida, ur vilken den kan skjutas direkt,
sedan locken cippnats.Den styrs med
en liten spak och styrsignalernativerfcirs per tr8d. I stridshuvudethar den
en laddning fcjr riktad sprdngverkan.
Vapensystemet
Vapensystemets
delar dr roboten i
sin robotlida, styrdonet, robotkabeln,
som frirbinder dessa,samt viss extra
utrustning.
Robotlidan biires pi ryggen med
hjdlp av en mes, som utgiir lavett nIr
lidan stdllesupp for skjutning. I lidan
ligger roboten och pi insidan av l&dans
frimre lock sitter robotkabeln upprullad. Den dr 20 meter lins. Den kom-

5ts[rder blir att rulla ut kabeln till
dJn plats, ddr han sj?ilvskall uppehilla sig under skott. Hdr stdllerhan upp
stvrdonet.vilket innebdr att fllla ut
dess tvi stodben. ansluta kabeln till
en av de tre kontakternaPh fnmga'
veln, ta av skyddskipanoch fiilla upp
kikaren. Hdrmed dr systemetuppstiillt
och fore skott iterstir bara, att med
styrdonets testknapp kontrollera, att
har tillrZicklig kapastyrdonsbatteriet
cilet, osdkraoch avfyra. Hela proceduren tar for en trdnad soldat inte mer
:in en halv minut.
Extrautrustningen,som ingir i romateriel,testir av 100botfcirbandets
metersrobotkablaroch fcirdelare,med
anslutninsar fcir sex robotar. Med
denna utiustning har fcirbandetstora
mrijligheter att gruPPeraskyttar och
sitt i terrdngen
robotar pi l?impligaste

hover han inte bekymrasig om nigon
framforhillning, utan hiller bara roboten ens med milet och invdntar
trdffen.
Detta liter mihdnda enkelt, men
kan inte utfcirasav vem som helst.Det
krdvs b&de naturliga fcirutsdttningar
och sdrskild utbildning fcir att man
skall bli en skicklig skytt. I Pansarvlrnsroboten har dock stridsvagnen
fitt en fruktansvdrdfiende,ty om skytten skcitersig, har stridsvagnenmycket
smi mojligheteratt undkomma.
Skjutomride
Det omride, inom vilket fienden
kan bekdmpas,dr i stort en sektormed
200 meterJradieoch en centrumvinkel
av 50o it varderasidan frin robotens
utgingsriktning. Pi ndra hill kan man

Soldaten biir roboten p3 ryggen ocb styt'
d.onet oid. hdften. Botorsfoto Tillman.

pletta l8dan,med robot,kabeloch mes,
vdgerinte mer dn 13 kg. Styrdonetkan
bdras p& hdften, pi brostet eller, om
man inte har nigon robotlida, PF,ry9'
gen. Det vi,ger4 kg, viiket gcir en totulbotdo for hela systemetav 17 kg
som en soldatutan svirighet kan blra
utciversin personligautrustning.
B ant dnzr k y t i st d'lI ni ng' Bof orsf oto Tillman'

Uppst?illning
varje skytt kan ges stor elduthilNir soldatenskall skiuta, har han och
genom inkoppling av flera rolighet
fcirst att stzillaupp robotl&danriktad
DOIaf.
mot milomridet, ta av locken och ansluta kabeln till en kontakt i lidans
bakdnde. Dirmed dr roboten fdrdig Styrning
for skjutning och skyttensytterligare
Ndr m&let ir inom riickhill, avfYnr
skyttenroboten genom att trycka in avifu au' fyringsknappenpi styrdonet.Han har
Sh,lttenunder sk.ott.Styrdonskipan
applilld.
StyrspaAen
siaan moltlghet att styra robotenmed
tagen ocb hikaren
stvrspakenpi styrdonet;ndr han fcir
skymtarmellanshyltenstilnrm4r.I den upp'
't'ranztill pd stytdonet rpuki"
sty. robotenuppit, ndr
riiftsrfrendehdllaren
"pp'at,
Tillman.
Boforsfoto
&t
han frir den vdnstet,styr robotenit
sitter styrdonsbalteriet.
vdnster och vice versa. Sjdiva styrprincipen gir ut^p& att skytten obsetverar roboten frin startenoch styr in
den till syftlinjen mellan honom sjdiv
och milet, och h&llerden kvar d?irtills
den dr framme. Eftersom syftlinjen
hela tiden foljer m&letsrcirelser,be-

t'?,'!,:,:fi?u':

skjuta ned till 300 meter.Under myct. o. m.
ket gynnsammaomstdndigheter
lnnu nlrmare. Robotens hastighet 1r
300 km i timmen, vilket gor ati skjuttiden till stcirstaskottvidden, 2 km,
blir 24 sek.
Utbildning
En s&danhdr robot blir naturligtvis
rltt dyr, vilket gdr att den grundliga
utbildningen, som maste delgesskyttarna,inte kan gcirasmed riktiga robotar. Man trdnar ddrfdr huvudsakligen
med hjalp av en s. k. simulator, dir
roboten efterbildasmed en liten ljusprick som pro.iiceraspi en skirm.
bimulatorninnehallereiektriskakretsar, som gor att denna Prick, med
hj?ilp av det vanliga styrdonet, kan

mancivreras
pi sklrmen pi precissamma sdtt som roboten i verklisheten.
Genom att pi sammaskiirm spelaupp
en film, med t. ex. en stridsvagnsom
m5.1,kan man di trlna skjutning av
robotarpi ett mycketenkeltoch billigt
satt.
I Bofors har vi sjilva anvdnt simulatorn, som ocksi 1r utvecklad hlr,
inte bara till utbildning av vira skyttar, utan dven till utveckling av sjdlva
styrsystemetoch hdrvid har vi skiutit
tiotusentalsskott med Bantam. Man
kan ldtt fcirestdllavad vi wnnit i tid
och kostnader,genom att inte ha varit
tvungna att skjuta riktiga robotar.
Som avslutningpi utbildningenanvdndasriktiga skott, och man skjuter
di robotarsom dr identiskamed stridsrobotarna,frinsett att huvudet endera
dr barlastat,eller fcirsettmed en markeringsladdningi stiillet frir den normala springladdningen.
Robotens
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Med anaind.ning aa korta och ldnga Aablar ocb fi)rdelare Aan man grt/ppez r!fienzet pA
minga oliaa siitt. Fordonsburen ger Bantam tach uare sin litenbet iiaen ntycket smd f ordon
en oerbi)rd eldkraft.

byggnad

Fcir att van

ldttt dr roboten,

liksom

dven robotlidan, i stor utstrdckning
byggd av glasvivsarmeradplast och
dln- har hopvikbara vingai for att
m<ijliggrirasm& dimensio-nerhos lidan. Robotensnos utgdresav huvudet,
som kan vara enderastridrladdut,m^rkeringsladdateller barlastat.Ndrmast
bakom huvudet ligger robotbatteriet,
som dr helt och hillet utvecklat^iBofors, specielltfor detta vapen.Anled
ningeri dt att det ingenstansi vdrlden
g&r att_f|, tag i ett batteri med motivarande preslanda,specielltvid liga
temperaturer.
I robotensmittparti ligger drivmotorn, en krutraket, som underhiller
robotensfart i banan och siledes har
en brinntid motsvarandehela flygtiden. Vidare finns dir robotenssignalmottagateoch de bida tridspolarna, som var och en inneh&llertvi km
trid, som hasplasav och lZiggersig pi
marken bakom robotenndr den flyger
framltt. Tr&den 1r isolerad och inte
tjockaredn tvi tiondelsmillimeter.
Ndsta sektioninnehiller gyrot, som
i den roteranderobotenhiller reda pi
vad som iir upp och ned, si att styrsignalernakan fordelas till styrorganen pi ratt sett.Dessautgdresav magnetdrivnas. k. spoilersdvs. stcirklaffar, placeradei stromlinjeformadekipor, en pi vardera vingens bakkant.
Bakom gyrot ligger startmotorn,
som vid startenaccelererar
robotentill
marschfarten.Den ir ocksi en krutraket men med kort brinntid. en sekund. LIngst bak i roboten,runt startmotorns munstycke,ligger fyra rcida

spirljus
g6t
lo.-_
-a,tt skytten kan se frd.mre gaveln sitter anslutningskonroboten i luften. Normalt tinds alla takter fcii tre robotar och pi ovaisidan
fyra, men i skymningen,d& skytten vdljarvredetfcir dessa.Diii finns ocksi
riskeraratt bllndas, har han mojlighet en testknappoch ett litet instrument,
-&n
att koppla bort tre spirljus och skjuta som visar
sdndarbatteriet
har tillmed baraett.
riicklig spdnningoch om sdndarenfungerar. Vidare spirljusviiljaren, med
vilken skyttel..\1"
Styrdonet
"lllil.lpirljusantal
Styrdonet,
som innehiller sign-alsdn- sdkringsspakoch avfyringsknapp.Kidaren,och sindarbatteriet,Ir fcirsett karen,-somhar sju gang"; frir^string,
med alla de organ,som behcivsf6r att ger skytten m<;liigf,et"att styra mJd
avtyra och mancivrera roboten. I
precision lven pi-stora skjuiavstind.
BLilldnzr!.rtenzelr rtyntelod
Auar d.iir tills dex tri)f'far.

gir ut pd at, robolen nzanijureras in till siAtlinjen ocb hfrlles
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jar arbeta.Ef.ter0,25 sekundertlnder
startmotornoch roboten ger sig iviig.
Si fort den kommer utanfcir lidans
vingmynning, slir de fjiiderbelastade
arna ut och roboten kan bcirja styras.
Startmotornbrinner i en sekund, pi
vilken tid robotenkommerungefdr 50
meter och n&r sin fulla hastighet,300
km i timmen, varefter drivmotorn
startar och spirljusen tinder. Efter
130 metersbanaarmerastdndrciretoch
roboten dr redo att trdff.a milet. Vid
anslagetdetonerarspr2ngladdningen,
som trots sin litenhet - hela stridshuvudet vdger inte mer in knappt 2
kg - orkar trdnga igenom en Pansarplit, som dr en halv meter tjock.
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IJtprovning

tt,i"',,
, *>
Med simulatorn sitler man hemma i utbild'
nin gsloAalen och t Aj uter.

Utvecklingsarbetetborjade med en
liten grupp 3r 1956och bedrevssedan
med vdxandearbetsinsats.
si att det ir
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Mycken mcjda har nedlagts pi att
utforma styrdonet,s&att det ger gynnsammast mdjliga fdrhillanden for
skytten vid styrning av roboten. Den
ocknuvarandemodellenrepresenterar
s3.slutstadieti en ling serie av olika
utformningar.
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Ndr skytten trycker pi avfyrings:se
knappensker start av robotenautoma!d,l
tiskt. Det fcirsta som hdnder dt att ro- ii
botbatteriet, som dittills ej llmnat
'
"t
nigon spdnning, aktiveras. Ddrefter
.";;;;
startas gyrot av en krutladdning och
och styrorganenb6rsignalmottagaren
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Denna uppskarna Banlamrobot anal)ndt
dd demonstrationer ocb visningar. Boforsfoto Tillman.
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1958 sysselsatte
ungefdr 40 ingenjcirer
p& utvecklingssidan, huvudsakligen
personal frtn KC men iven fr&n NZ,
KK och KMPS. Denna arbetsinsats
har i stort sett bibehtllits sedandess.
Det fdrsta skottetskotsi iuli 1958 och
misslyckadespi grund av tridbrott.
Det forsta helt lyckade skottet, som
var m 5, kom i septembersamma ir.
Dlrefter har en ling rad skott skjutits,
men med det
lyckadeoch misslyckade,

Roboten i starten, Man Aan obleroerd rtlrtrddama och de iinnu ej belt utfd.llda aingarnd. Sp/dtet i nosen iir antennex till den
trddl1sa niitutrustningex
i proarobotarna.
Foto R. Aspman, KMPS.

gemensammaresultatetatt de alla bidragit till att gciraroboteneffektivare.
Frir att inte skjutproven skulle bli
orimligt kostnadskrdvande,
har det varit nodvandigt,att ur varje skott suga
ut mestamtijliga information och detta
har skett genom att med hjalp av mdtutrustningarregistreras5.mycket data
som mcijligt.
Ett yttre matsystem bestiende
av kinoteodoliter,fototeodoliter,dopplerradar och filmkameror resistrer;r
varje robots bana och upptrii-dandei
luften, samtidigt som en mltutrustning pi spriingladdningens
plats inne
i roboten ger upplysning om funktionella och flygmekaniska data.
Den inre metutrustningenutgrires
av en heltransistoriseradFM-utrustning, som utvecklatsi Bofors fdr detta
projekt. Den finns numera av tvl. typer - en femkanalig, ddr information
itersdnds pi robotensstyrtridar, och
Robotenstf.lx fdre trdffen. saytten ligger 2 km ddrifrSn. Foto R. Aspman,KMps.
en tvEkanalig med trtdlcis dverfriring.
De omfattande mitningarna vid alla
skott har betytt oerhcirtmycket for att giska Institutet var hdr och vi under kan demostrerades
genom sprdngning
fcirkorta och frirbilliga utvecklingen. tvl dagarskdt tt robotar mot olika, av ett antal stridshuvudenoch deltadelvisytterligt svira m3.1,
efter ett pro- garna fick tillf?ille att sjdlva skluta
gram som angivitsav Arm6tygfcirvalt- med roboteni simulatorn.
Uppvisningar
ningen. Samtliga robotar fungerade
Skjutningen av en robot Ir utan utan anmdrkning och trdffresultatet
Dagsldge
tvekan ett sk&despelvirt att titta pi.
blev mycketgott.
Detta ins&gman tidigt pt fdrs?iljningsEn stor uppvisningfcjr 40 bescikare
I och med uppvisningarnapi hcisten
sidan i bolagetvilket har medfcirt,att ffiLn 72 ldnder gjordes i oktobersam- l96L har resultatetav de gingna irens
skjutproven di och d& fcirldnatsextra ma ir. Hdrvid skildradesvapnetutfcir- utvecklingsarbeteredovisats och Banspzinninggenom ndrvaronav represen- Iigt med hjZilpav planscheroch mo- tam infcirlivats med Boforsarsenalen.
tanter fcir n8gon svenskeller utldndsk deller,transportoch grupperingvisa- Arbetet g3.r nu vidare med att fullmilitlr myndighet. Detta intrdffade des, skjutprov utfrirdes efler ungefar stdndiga tillverkningsunderlagetfcir
fcirstagtngen redanvid skott nr 7, vil- sgmma program som vid prestanda_ den Ba-ntamproduktionro- -pegar i
ket var den ging provet visade, att det skjutningenoch var lika ly&ade, ver- verkstddernai Bofors och Bjdrkborn.
drivmotorkrut vi anvdndercik fdr mycket i fuktig vlderlek och skymdespirljusen fcir skytten efter halva banan.
Aski.darna vat i alla fall viilvilliga nog Slutmonteringen sAer pfr RA-aad., Nobelkrut. Boforsfoto Falk.
att betrakta visningen som lyckad.
Minnesvdrdadr ocksi Chefensfrir Marinen besdk,di det var si tit dimma
atl man inte kunde se roboten utan
bara hcira den, Chefensfdr Arm6n bescik, di en robot tappade styrningen
och den gfi.ngenbolagets styrelsekom
fcir att titta och det rcirlisa milet slutade rcira sig strax fcire slott.
Den fcirsta stcirre uppvisning, d&
Bantamvisades,var i augustiL960, de
en stor miingd Boforsmateriel visades upp frjr 150 besdkare frin 26
olika nationer. Vi skcit den gingen 3
skott, med mycket lyckat resultat. Ett
ir senare,i augusti fcirra sommaren,
var det dagsatt visa upp robotensmanciverprestandafcir det SvenskaFcirsvaret. Representanter f<jr Arm6tygfrirvaltningen, Fdrsvarsstaben,Fcirsvarets
Forskningsanstaltoch Milit?irpsykolo-
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