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nrycket niira överensstämmer tl1ed de,
son råder under vcrkiig flygning. För
att skapa dessa intryck hos föraren iir-

simulatorns kabin rörlig i tipp- och
rolled. Dcssuton återgcs rnotor-lju<1,
vindbrus såmt andra ljud, sorn är hör
bara i flygplanct. Vissa begränsningar
finns naturligtvis i simutratorn, av vill<a
de nest påtagliga är svårigheten att
c[t erbilda rner varaktiqa g-pakänningar
samt den visuella sikten genom kabin
l'ruven.

Träningen i simulatorn lcdes och
övervakas av en instruktör, som för
cletta änclan.rål har ett kontrollbord och
2 stycken åutonatiska flygbaneskrrvare.
Instruktörcn kan saledes fiiljr flygninq
en och se var det simulerade planet
befinner sig på kartan, i höidled, riiht
ning, lrastighet o. s. v. Instruktören har
iiven tnöjlighet att med olika rattår
och kna;rpar införå felsituationer i de

olika flygplansysterrlen, saftt att sedarr

övervaka att föraren elcven vicltager

län.rpliga åtgiircler för att avhjiiipa fe-
let. Träningen av olikJ nödsitrrationer
är en myckct viktig del i simulatcrns
anviindning. Genom att trycka på cn
knapp kan instruktörcn dessuton "fry-
sa" sirnulatorn, vilket innebiir att alla
instrument, indikeringar n-r. m. häwid
lå.cs i dcn I)nrilion (lc ha- i Jet öeon.
blick, då knappen intryckes. Detta för
att instruktören med föraren elcven ef-
terat skall ktrnna Ji"krrtcra en r i.:
flygsitr,ration.

Sinr[]atorn kan sägas vara samnlan-
sått av tre huvuddelar: kabinen, in-
strul<törsplatsen samt en kalkylator. Ka-
binen är'en exakt kopia av den verkliga
fpl-kabinen och består av en del av
fp1-kroppen avskuren så att hela förar-
utrymmet ingår' i konrplett skick. Samt-
liga indikatorer, manöverorgan rn- n.
scr exakt Iika ut lör föraren isirnnla-
torn som i flygplanct, dock har exem-
pelvis flertalct indikatorer fått byqgas
onr för att kunna drivas elektriskt i

FV har inköpt simulatorer för fpl 35,
"Drakcn". Härmed blir "Draken" det
första fpl inorn FV för vilket Ln rnrrk.
bLrnJcn lr1"lr\tning konrnrcr etl linnrt
för utbildning av flygför-are. Ti<ligare
har cloc'k funnits träningsapparater av
I'cty,lliqt enklclc 'lag lör flygträn'ng
på nrarken, s. k. Link-trainers. Den
första simulatorn installerades nyiigen
vicl F 16, Uppsala och är tillverkad av
Crl tiss-Wright Co, USA, sonr har'
mångårig erfarenhet av simulatortill
vcrkning, bl. a. har SAS en sintulator
för Convair tillverkad av Crrltiss
Wriglrt.

Sinrtrlatorn är avsedd för tränir,'.{ ,u
flygförare uncler förhållanden so:rl
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Sitnulato nrder uppbyggnad uid Crrlriss- Wrigtlt Co. Siffran

pt'i it'tt ktötsp.t,rclLr oth sl:riuare |r]ntt hall:ylator.
I angct lranrbroStp ntctl lzabin. Balzon ll,y4lztop-



Mot hembygden
Före bilåldern inskränkte sig vanligt

folks resor tiil ett besök då och då i
nä raste störrc stad, och att följa med
på en och annan utflyktsresa per tåg,
något son'r vat mycket populärt under
trettiotalet. Nu då snart bilen är varle
mans egenclom, har svenska folket bli
vit ett resandc foik, son inte bara 1ä;i
nrcrl kännn sitt eget Iand utin ävc,r
vidgat sina r,jer ned färclcr i främman-
de land. En av resorna gick till den av-
lägsna och ur trafiksynpunkt svårtill-
gängliga henrbygden. Dcn skulle vi ha
gjort för längesedan, nen så blev det
till sist rtav och vi stod ännu en gång
på deo garlla bruksbacke "där minnena
på barndornsstigar vandra". Där lekte
vi vår balndoms ystra lekar, där nötte
vi in nruJtipJilcationstabell och Luthers
1i11a katekes, diir började redan i skol
åldern kampen för tillvaron, 57 tirl,
nars arbctsvecka för pojkar i 14-års
ålciern, och betalningen l5 öre i rlm.
Nrr sov scdan liinge brtLket sin lörnro
sasömn, byggnaderna var grå och för-
fallna och dc miinniskor som nu fanns
där var främmande och vi kände ingen.
Vi bltndade och lyssnade, och tyckte
oss höra ånghammarens dova dunk och
blåsmaskinernas gnissel. Och var det
inte smedernas och hyttkarlarnas tri-
skor vi hörde klappra på den nötta st.
gen? Deras gestalter var böjda av hårr

och tungt arbete ända seda:r barns-
ben och {ram till äldre dagar. Lång ar.
betstid, 1åg lön, dåliga bostäder ocl.r

avsaknad av nästan alit som vi anser
höra till livets nödtorft var deras 1ott.
Det skulle kanske inte skada om vi
någon gång ägnade dessa våra föregånq-
are och banbrytare en tacksar reteos
tanke. Hrr många av oss är det som
tänker på att de lade grunden till vårt
välstånd. De fick kämpa sig frarr me-
dan vi nästan får alla fördelar grat:s
och ändå är rnissnöjda on ej lönekut'
van ständigt pekar uppåt, om arbetsti-
den ej förkortas, om ej sernestern blir
1ängre och de sociala fördelarna stän
digt ökar eller att farten på vägarna
blir äonu högre. De hann förr i tiden
också, {astän t. o, m, eo cykel för
många var en önskedröm.

Borqslagsgubbcn d. ii.
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Vädretl

Väderleken, säg oss ett kärarc sam-
talsämne än den, och något som den
har ständig aktuaiitet. Den gångna
sommaren har den för oss och övriga
nordbor haft t. o. m. en nycket kylig
aktuaiitet. Det förefaller som om låg-
trycksfamiljernas världsförbund också
sällat sig till övriga kongressande octr
att de i år haft "Treffpunkt Schwe
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den". Man skulle nästan krnna tro, alr /'Oi)
även väderguden gripits av prestationi- ;7
iäklets feber och att dct eällt att sättr't-:-,.
rekord i lågtryck och regno:rrråden. Arl t "''
en.laka platser även dcnna sollrnrlr' hcft ,,
perioder av sol oclr vär'nc uct ,i or\ ii/!
det var ju skönt {ör dem som hade tu-
ren att semestra just där iust clå. \/i
kan dock här i Mcllansverige intyga, att
den som räknat ut att sot)tmaren varlt
den sämsta på 200 år måste ha mera
rätt än han själv tror. Avgjort samre
än förra året har den varit. 1961 års
4raj var soligarc nen en kall, nordlig
vind var dcn förhärskande, lrögsta eftcr
middagstemperatur 22 grader. Juni för.
ra året lyste solen klar under hcla 17
dagar, hård blåst val det under 20 r'.r
nånadens dagar. Jrrli i fiol var finfin
för den som hade rest tillräckligt Jångt
rrtot norr, för oss övriga var det siru: ar
i massor, luften var varmarc än iår
och kvällarna var sköna.

Al1a äldre minns säkert sin bar.n
doms sornrar sont nrycket bättre, det
var riktiga vintrar, nu är clet varkcn det
ena eller det andra. Vacl beror nrr clen
rnirLLrra för.Jrnringcn på, det kan 

',rvara något för de lärcle att räkna ut.
Vi kanske skulle ge ett tips, låt en
datamaskin räkna tt orsaken, mata in
kämladdningssprängningar i atmosfären
över norra halvklotet, och meddela re-
sultatet i nästa Bergtroll. Låt oss i alla
fall hoppas, l95t-1955-1959 års som-
rar var torra och varnta, varför skul]e
inte 1963 {ölja regeln.

Obserucr.

simulatorn i rnotsats till i flygplanet där
de kan vara tryckdrivnr, t. er. fart
och höjdmätare. För att åstadkomrna
dcn korrekta l<änslan i vis.a rnaaöver
spakar, samt för att röra styrspak och
peclaler under fiygning tred vissa styr-
automatflrnktioner intopplade, utnyct-
jas av kalkylatorn styrda hydraulcylind-
rar kopplade till dessa manöverorgan.

lnstruktörsplatseo består av kontroll
bord och rcgistreringsapparater. På kon-
trollbordet finns en instrumentpanel,
viiken innehåller liknaldeinstrument
som i kabinen oclt som visår samma ut
slag som kabininstrumenten. Här tilf
kornruer även andra indikeringar såsom
huvudvarningslampa, Iandställsindike-
ringslarnpor m. nr. Dessutom finns en
panel för' införande av felsituationer,
vilket tidigare ontalats. Här kan rn-
stnrktören nred hjälp av olika nranöver-
organ initiera ett felr ebk:n slocknar,
en bränslepump stoppai, utloppstem-
peratudndikatom visar felaktigt värde
etc. Instruktören har dessutom i sin ut-
rustning ett talgarnityr med vars hjä1p
denne kan stå i kontakt med löraren i
kcbinen. På kontrollbordet finns även

organ för inställning av atmosfärsegen-
skaper, exempelvis lufttryck och luft-
temperatur, vindstyrka och vindriktning
samt trubulens.

Registreringsanordningen består av
wå skrivare. Den cna av dessa skrivare
registrerar det simulerande flygplanets
geografiska läge eller dess awikelse i
horisontalplanet från en fast referens-
punkt t. ex. en navigeringsfyr. På den
andra skrivaren registreras alternativt
det simulerade flygplanets absoluta höjd
från marken eller den relativa höjdav-
vikelsen från en viss glidbana under
landningsskede.

Kalkylatorn i simulatorn är en analo-
giräknemaskin av elektronisk och elekt
romekanisk typ. I de första simulatorer-
na ingår bl. a. ca 60 servoenheter, 200
förstärkare samt ett stort antal reläer.
I kalkylatorn finns analogikretsar för
sarntliga aerodynarniska ekvationer, mo-
torekvationer, motorns startförlopp etc.
Ett enketrt exempel på lrur kalkylatom
arbetar kan vara följande: Föraren änd-
rar på gashandtagets )äge. Från en gi-
vare i framkroppen erhålles hårvid en

änd"ad spänning till motoranalogien j
kalkJ lalorn. Servon för varvtal, drag-
kraft m. n. ställe1 in sig i nya sta-
bila lägen oc1.r påverkar i sin tur analo-
gikretsar för aerodynamiken, varvid ser-
vokretsar för fart, höjd m. rn, lindrar
position. Från kalkylatorn går sedan
ändrade signa ler via elgonöverföringar
el. dyl. tillbaka till kabhen med dess
instrument, och föraren ser en ändring
i varrtal, utloppstemperatur, fart, höjd
m. m.

Simulatorerna kostar i inköp ansenli-
ga slrmmor, men genom en hög ritnyttj-
ningsgrad och låga driftskostnader i
jämförelsc med att hålla ett flygplan i
luften kan stora besparingar göras. Den
stora {ördelen är dock rnöjlighet att
träna förare vid normal navigeringsflyg-
ning och olika nödsituationer utan att
[ör den skul] hehöva riskcra människo-
liv och dyrbar mrtericl. Ur rrtbildnings-
synpunkt är det ett nödvändigt krav att
.irnrrlatorn i varje läge är en kopia av
flygplanet. Simulatorn måste modifieres
i takt med flygplanet och för denna
verksamlet skall CVÄ svara.
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