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Super Hornet IRST-program går ind i næste udviklingsfase 
 

 Det nye Super Hornet Infrared Search and Track (IRST) system sporer 

mål via infrarød signatur 

 Udviklingsprogrammet nu godkendt til ”Engineering and Manufacturing 

Development”-fasen 

 

 

21. juli 2011 – Boeings F/A-18E/F Super Hornet IRST-program (Infrared Search and 

Track) blev 13. juli godkendt af US Navy og fik dermed lov til at gå videre til den næste 

udviklingsfase, som er ”Engineering and Manufacturing Development”. 

IRST-systemet er en passiv, langtrækkende sensor, som søger efter og opfanger 

infrarøde stråling. Systemet kan spore og følge flere mål ad gangen og bidrager med en 

yderst effektiv og målrettet sporingskapacitet, selv når det gælder opsporing af mål som 

er udrustet med radar-forstyrrende (jammer) teknologi.  

“IRST sensorsystemet vil udvide Super Hornets sensorkapacitet i en række 

missionstyper”, siger Tim Adrian, Boeing F/A-18E/F IRST program manager. “F/A-

18E/F har en velafbalanceret tilgang til overlevelsesevne og angrebsevne og inkluderer 

en række indbyggede sensorer, der sørger for, at flybesætningen har et suverænt 

overblik. Det nye IRST-system vil være medvirkende til, at holde Super Hornet på 

forkant med udviklingen”  

IRST-programmet er et afgørende element i US Navys ”F/A-18E/F Block II Super 

Hornet Flight Plan”, der består af en række planlagte opgraderinger af flyet. 

Opgraderinger der skal sikre, at Super Hornet fortsat vil være på forkant med 

udviklingen og vil kunne overvinde eksisterende og nyopståede trusler i de kommende 

årtier.  

I forbindelse med IRST-programmet samarbejder Boeing med Lockheed Martin, 

som producerer den første IRST-sensor, GE Aviation som producerer den 
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brændstoftank, som sensoren monteres i samt Meggitt Defense Systems Inc., som 

producerer køleenheden til sensoren. 

Boeings Super Hornet er et multirolle-kampfly, som er i stand til at næsten alle 

typer missioner, inklusive luftkamp, dag/natangreb med præcisionsstyrede våben, 

eskorteflyvning, luftstøtte, nedkæmpelse af luftforsvar, angreb til søs, rekognoscering, 

forward air control og lufttankning.  

Boeing Defense, Space & Security, der er en del af Boeing-koncernen, er én af 

verdens største forsvars-, luftfarts- og sikkerhedsvirksomheder. Boeing Defense, Space 

& Security har specialiseret sig i innovative og funktionsbaserede løsninger og er 

verdens største og producent af militærfly. Boeing Defense Space & Security har 

hovedsæde i St. Louis i USA, og indgår i Boeing-koncernen, der har en omsætning på 

32 milliarder dollar og 66.000 medarbejdere på verdensplan. Følg Boeing på Twitter: 

@BoeingDefense. 
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