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I vårt komplicerade samhälle med en högt ut-

vecklad teknik och snabba framsteg på alla områ-

den måste utbildningsfrågorna komma i förgrun-

den för att kraven på kunnande ska tillgodoses.

Inte minst inom Flygvapnet ställs stora krav på

en god underhållsman i dag. Det går naturligtvis

bra att ställa dessa krav men, frågar man sig, med

vilken målsättning? Till och med 60-talet har man

hävdat, att underhållspersonalen i Flygvapnet bör

kunna agera inom ett tämligen brett område.

Detta är ett högt mål som gett oss en väl kvalifi-
cerad yrkeskår. Men håller denna filosofi, när

man kommer i kontakt med materiel av 7O-talets

generation ?

Den höga utvecklingstakten och en komplicerad

materiel kräver ett större kunnande hos persona-

len, samtidigt som vi får en ökad tillförlitlighet
som en frukt av den tekniska utvecklingen. Vi
kan med förtroende möta framtidens flygmate-

riel i detta avseende, speciellt inom elektronikom-
rådet. Men Rom byggdes inte på en dag. Ingången

i en materielgeneration av det slag system 37 till-
hör medför en sådan mängd nya tekniska funk-

tioner, att totala antalet underhållsinsatser i och

för sig ändå ger minst samma belastning pä vära

samlade underhållsresurser som för tidigare flyg-
plantyper. Skillnaden blir att frekvensen av upp-

repade uh-insatser säkerligen blir lägre än för till
exempel fpl 32 och 35.

Drar man konsekvensen av detta kommer man

fram till att det ökade kravet på personalens kun-

nande måste kompenseras med en begränsning av

bredden på utbildningen till förmån för speciali-

sering. Behovet av snabba och säkra underhållsin-

satser, speciellt i krigsfallet, måste därför kompen-

seras med vad jag vill kalla systemtekniker. Detta

ger den inriktning av utbildningen jag förordar

för att klara både bredd och djup i underhållsar-

betet.

Tanken på sådant underhåll underbyggs för öv-

rigt även i artikeln om Underhållsplan System,

där behovet av gemensam vägning av underhålls-

resurser aktualiseras.

Jag vill gärna i det här sammanhanget fram-

hålla vikten av ekonomiskt tänkande och känsla

för en god effekt av vär underhållsproduktion.

Kan detta genomsyra oss alla är mycket vunnet.

Utbildningsansvariga har för sin del en ytterst

viktig funktion i arbetet med att vidmakthålla

Flygvapnets effektivitet, trots minskande ekono-

miska ramar. Det handlar med andra ord om arr

ta tillvara det realvärde som ligger i en god per-

sonal och att ge denna ett kunnande som är av-

stämt efter utvecklingen, parallellt med balans

mellan produktion och utbildning.



Sådana emballage aill ai belst andvika.

I dessa dagar då miljövård är det stora ämnet kan
jag inte undgå att dagligen ställa mig frågan hur be-

handlar vi egentligen våra dyrbara "prylar". Jag
tänker då närmast på alla våra Ue och reparabla de-

taljer inom krigsmakten. För det mesta emballerar
vi det nöjaktigt eller hur? Träull, pappkartonger är

och hade varit bra, men är väl ett passerat stadium

för vår del, i alla fall vad gäller flygvapnet. Men
handen på hjärtat kollegor runt om i vårt avlånga

land, slarvar vi inte lite till mans i allt för stor ut-
sträckning när det gäller emballaget. Syndar vi på

flottiljer, så inte föregår cv med något vidare gott
föredöme.

För någon tid sedan fick vi ut FMV-F förpack-
ningsregister, en behändig och fint illustrerad kata-
log över det förnämliga (ja detta är inget överord)
emballagesortiment flygvapnets emballagegrupp
plockat fram. Självklart finns det väl något att an-

draga mot dessa, exempelvis locklåsningen av inner-
emballaget M7031-751201. Ytteremballagets nya

snabblås :Jll M7033-751210 (i stället för de gamla

DZUS) har ju underlättat en hel del.

Här på F5 började vi för cirka fyra är sedan att
emballera samtliga våra förrådshållna Ue och re-

parabla detaly'er. I varje fack där denna mtrl ligger
finnes angivet på inregistreringskortet beteckning,
grp-löpnr, vilken cv som är huvudverkstad samt sist

men inte minst är det angivet vilket emballage pry-
len enligt TO skall vara emballerad i. Våra förråds-
fack är dimensionerade härefter med hänsyn till vår
tilldelning plus 25 procent i reservutrymme.

Vår inkörningsperiod var väl inte helt friktions-
fri, motstånd mötte från kompani och andra men

detta är numera helt övervunnet.
Emballagediciplinen är hos oss acceptabel men

kunde vara bättre. Att vi därför många gånger blir
heligt förb. på cv som emballerar i allt annat än vad
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Dagens "gläfs"

som TO säger måste man där ha förståelse för och

har väl också detta. Likaledes har 1ag full förståelse

för deras problem som, liksom vårt, säkerligen ligger
på personal-, lokal- och intressesidan. Vid avsänd-
ning av gods (tyngre sändningar) bör man alltid
enligt mitt förmenande se till att använda lådor och

dylikt ar anpassade för truckhantering, härmed
sparande både personal och framför allt ömtåliga
fySg^r.

Är inte lådan avsedd för truckhantering, sätt den

på en pall, banda fast den och Du har ett lätthanter-
ligt gods.

Pallkrage och pall är en välgärning och borde an-

vändas i mycket större utsträckning än vad som hit-
tills skett (finns att rekvirera enligt förpacknings-
reg). All mtrl som stoppas i emballage, oavsett vilket
slag det vara må, skall enligt mitt sätt att bedöma

först stoppas i lämplig plastpåse som förslutes var-
efter det stoppas i inneremballage och OBS-följekor-
tet skall bindas fast utanpå emballaget nerstucket i en

Papphartonger eller inget emballage alls t'örehommer fort-
farande.



plastficka och helst endast ett detaljslag i varje för-
packning.

Packar vi enligt sistnämnda blir det en dammfri
och rätt adresserad detali som är lätt att hantera.
Om vi sedan använder de olika varningstejper och
dekaler som finns, ja då har vi nåtr en bra bit på väg
för att få en god emballagemiljö för våra detaljer.

Med dessa rader hoppas jag öka förståelsen för en
god emballageanda. Ställ gärna ämnet under debatt
i TIFF. Alla synpunkter är värdefulla.

Med bästa emballagehälsningar från oss på Krigs-
flygskolan, avd, 6, F5, Ljungbyhed genom förråds-
förman

Stig "Gits" Lööw

CVM svarar y
Tydligen har någon mer än F5 kommit underfund
med att FMV-F har ett emballageförråd vid UHF.
Tillsammans har nämligen flj och cv slutförbrukat ett
flertal storlekar av de så populära inneremballagen.

Onr någon anser sig h4 överskott av dessa ute på
förbanden, återsänd dem till emballageförrådet UHF.
Emballagen kommer då i omlopp igen och förman
Lööw och hans kollegor slipper bli förargade på cv.

Tills dess fler emballage blir tillgängliga måste bå-
de flj och cv tillgripa närmast större modul och vid
behov fylla ut med polyeter. CVM har för sin del
informerat F5 om detta förhållande i signalmeddelan-
de den 17 maj. FMV-F:Ki är givetvis införstådd med
åtgärden. Kan man inte få fram rätt emballage pga
omständigheter som vi inte råder över, måste en an-
nan förpackningsform väljas. Huvudsaken måste
vara atr önskad enhet kommer fram utan försening
och i oskadat skick.

Hans Hagström CVM

Vi på cv kan försäkra "Gits" art emballaget absolut
inte är bortglönrt. När en flottilj beställer rnateriel
och den finns disponibel önskas väl också snarasre
leverans?

Alla apparater har inte specialemballage alterna-
tivt är det slut i förråd. I första hand tillgripes då
standardemballage. Finns inte rätt storlek väljes när-
maste uppåt. På grund av stor åtgång och brist i an-
skaffning kan det blir flera nummer större. Mellan-
rummen fylls med skumplast. Alla apparater ligger
i plastpåse redan från kontroll- eller verkstadsavdel-
ning.

De på bilden visade xpparaterna har legat i en
större låda. Sampachning får nämligen ske, bl a ur
kostrradssynpunkt. Torrrma utr),nnren är då utfyllda
cnligt ovan. Träull finns inte på cv. Utöver standard-
emballage i polyeter förekomnrer styroporaskar, vil-
ka är godkända som ersättningsemballagc, då de förra
inte är tillgängliga. FR 8 har inga specialemballage
och därför används nornralt standardemballage
IU7033-860510. Finns inte detta emballage, skall flot-
tiljen då vänta på leverans? Vid sampackning kan så-
ledes annan förpackningsforn.r användas. All för-
packning och försändning har skett enligt tydliga an-
visningar av FMV-F:Ki, som också meddelat arr nya
förpackningsregister är under utarbetande.

Får vi ställa en motfråga: r'ar försvinner alla spe-
cial- och standardemballage som sändes till flottiljer-
na? Det är nämligc'n nrycket vanligt att materiel som
sändcs till cv för underhåll inte är enrballerad enligt
anvisningar.

Påpekandet om att laster iir bandade på pall är
bra. Se bara till att vikten är något så när jämnt för-
delad på pallen, i all synnerhct om pallarna ställs på
varandra på bilflaket. Annars får man obchagliga
överraskningar vid Iossningen.

I övrigt är en diskussion i ämnet nrycket bra. Där-
igenom kan alla ,sor-n överhuvudtaget har hand om
packning och transport, delta med sina synpunkter
och så småningom har känslan för materielhantering
Benomsyrat alla parter.

Sigvard Nilsson CVACVA svarar

Äaen sähmat ban förDackas
olämpligt. Här har man' på t'tjnitat igenom en g-drähtblåsa
med bäftdppdrdt.
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Personal- och utbildningssektionen
Skall man berätta om den tekniska utbildningen
inom flygvapnet torde Personal- och utbildnings-
sektionen, FMV-F:PU, vara den rätta informa-
tionskällan. Chef för PU är flygdirektören 1.gr

Nils Ehrning.

Chefen för flygvapnet är ansvarig för all utbildning

inom sitt vapen och har också för denna viktiga

verksarnhet ett särskilt stabsorgan' FS/U, under led-

ning av överstelöjtnant J-H Torsefius.

Men även FMV-F har i detta hänseende ett klart
ansvar, nämligen att ställa resurser till CFV förfo-
gande för snabb och effektiv utbildning av FV tek-

niska personal på ny eller modifierad materiel (ut-

bildningsplaner, utbildningsmateriel, inkl publika-

tioner, lärare etc).
FMV-F - och därmed PU - har på så sätt kom-

mit in i en väsentlig del av utbildningen. Eftersom

FS/U saknar teknisk expertis, har PU följdriktigc
även engagerats i övrig teknisk utbildning och utgör
en länk mellan materielanskaffande FMV-F och

Flygvapnet som nyttjar materielen.

Utbildning efter behov
Försvaret tillföres ständigt ny och tekniskt avan-

cerade materiel. Inom FMV-F anskaffar de olika sak-

organen de utrustningar som skall ställas till CFV
förfogande. PLJ ansvarar för, när materielen tillde-
las förband och verkstäder, att den tekniska perso-

nalen är utbildad för att på ett riktigt sätt kunn'a

ta den om hand och hålla den i drift. Förutsätt-
ningarna för drift och underhåll tas fram av F:UH
som sålunda är en viktig länk i kedjan för utbild-
ningsprogrammets avvägning.

Urbildningen måste läggas på olika nivåer, så att
varje personalkategori får just den kurstyp som sva-
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rar mot dess arbetsuppgifter. Detta innebär bl a va-

rierande kurser inom samma område, alltifrån korta
orienterande kurser till månadslånga specialkurser
med grundlig materielgenomgång.

Kontakt med övriga sakbyråer
Förutsättningen för att i tid kunna genomföra en

sådan utbildning är att man i god tid informeras
om ny materiel och tider för dess leverans till för-
banden. Sakbyrå måste därför så tidigt som möjligt
lämna uppgift till PU om planerad nyanskaffning av

materiel samt om modifieringar.
Det är alltså viktigt att utbildningsansvariga kom-

mer med redan i projektsndiet. På så sätt har man
möjlighet att i tid planera kommande utbildning
och "köra på" om eller själva anskaffa lämplig ut-
bildningsmateriel. I detta stycke brister det tydli-
gen för närvarande på en del håll med resultat att
de som handlägger utbildningsfrågorna får en onö-
dig tidspress på sig. Ett stort problem är fortfarande
att kursutgåva av beskrivningar sällan är färdig då

utbildningen skall på börjas. Pertplanerade projekt
har betydligt förbättrat situationen.

Flygdirehtrör Nik Ehr-
ning Chef för -F:PU.



Förseningar av materielleveranser är också ett
problem. Detta kräver ofta snabba omläggningar
med åtföljande svårigheter med lärarpersonal.

Utbildningslinier
Man kan säga att utbildningen i stort kan uppdelas

efter fyra huvudlinjer:
1) Teknisk grundutbildning
2) Orienterande materielutbildning
3) Serviceinriktad materielutbildning
4) Verkstadsinriktad materielutbildning

Även kurser som faller under begreppet teknisk

grundutbildning, fordrar förkunskaper. En teknisk
yrkesutbildning måste alltid finnas i bakgrunden'
Till denna erfordras en typinriktad utbildning på

den speciella materiel man ska handha.

Platsen för undervisningen kan förstås variera. F2,

F14 och FFTS Västerås är några av de fasta ställena.

Likaså huvudverkstäderna CVA och CVM. För ny
materiel köper PU utbildningen av materielleveran-
tören, vilket naturligtvis i högsta grad nu är aktuellt
för flygplan AJ37, di,r SAAB och andra leveran-

törer får beställningar på utbildning. Kursinnehåll
och kursuppläggning styrs dock av PU i samråd

med sakbj,rå.

Flygvapnets kurskatalog
PU skall även hjälpa FS/U med planläggning och

genomförande av s k återkommande kurser.

Dessa framgår av en särskild publikation, Kurs-

katalog Flygvapnets specialutbildning, som komplet-

teras en gång per år. Katalogen anger också de för-
kunskaper som en elev måste ha' Med ledning av

katalogen anmäler kunderna sitt utbildningsbehov

för de närmaste två budgetåren' Detta sker för när-

1 bing Artbur Steän.
Handlägger ärenden för
stril- ocb basmateriel,
aidareutbildning m tn.

varande under eftersommaren varje år och efter
bearbetning, remissomgångar och prioriteringar ut-
ges under våren året därpå en fastställd utbildnings-
plan för det första av de två budgetåren. Anmält
preliminärt bildningsbehov för andra året utgör
underlag för preliminär medelsbudgetering.

När det gäller förbandens utbildning kommer
som tidigare nämnts en anmälan om elevplatsbehov
till FSiU. Visst underlag remitteras sedan dll PU
när det gäller den tekniska utbildningen. Man får
för det mesta göra en prioritering av anmälningarna,
eftersom de flesta kurserna blir övertecknade. Det

1 bing Bror Langstad.
Handlägger ärenden för
bl a grundutbildning och
satnbandsmateriel.

gäller då att i första hand få med deltagare från de

flottiljer som tidigast ska utnyttja materielen. En

anmälan kan också behovsprövas med hänsyn till
hur många deltagare vederbörande förband haft med

på liknande kurser tidigare. Det kan också gälla en

samordning av önskemål från alla tre vapenslagen'

om det nu rör sig om gemensam materiel' Försök
pågår nu att mata in verksamheten på data. Här-
igenom ska man snabbt kunna få en bild av kurs-

behovet hos flottilier, huvudverkstäder med flera'
Inom FMV-F är PU också ansvarig för viss ryp-

utbildning av huvudavdelningens egen personal och

medverkar i FMV-BPU vidareutbildning av samma

personal. Dessutom medverkar PU i arbetsgruPPer

rned anknytning till teknisk utbildning (t ex doku-
mentation, LOS, TELSAM, viss yrkesutbildning
etc).

Service
Naturligtvis ingår viss service åt förbanden i PU:s

arbetsuppgifter. Overhuvudtaget är kontakten med

förbanden en viktig del i PU arbete men måste nu-
mera ske nästan helt per telefon. Besök hinner man

inte med i den omfattning PU skulle önska.

Genom välvilligt tillmötesgående från förbands-
chefernas sida har man lyckats ordna tillfälliga för-
stärkningar av de personella resurserna och där-
med lyckats klara av ålagda uppgifter.

Att utbildningsfrågorna blivit mer komplice-
rade med åren är lätt att inse. Elektroniken och

datatekniken fordrar mycket utbildning med tids-
krävande kursprogram. I takt med detta ställs na-
rurligtvis även högre krav på de människor som

ska se till att denna utbildning fungerar och ger de

resultat som erfordras för att få en acceptabel flyg-
tidsproduktion. Det är alltså en y[terst betydelse.

full uppgift F:PU har i vårt rckniska tidevarv.

1 crm Gösta Mannesiö.
Handlägger ärenden iö-
rande flygplan-, heli-
hopter- och motormate-
riel.



INFORMERAR OM
PLANVERKSAMHETEN

PLANSEKTIONEN inom r'rnclerhållsavdelningens

clriftbyrå sr',rrrr bl,rncl annxt fiir planlösningen av

drift- ,>ch underl.rållsverks:rnrhct. Iin ökad systemx-

tisering lv denn,r verkslnrhet pågår sedan en tid
tillb.rli:r.

Plrnverk för underhållets bcdrivande kommer att

utges i form rv trnderhållsplan objekt/system
(UHP-S), unclcrhållsphn funktioner (UHP-F) och

unclerhållspl:rn rppxrrter (UHP-A).
Fornrcn för underhållsplan :rpparater är redan

frstsr.illd och cn clirektiv publiketion för framtag-

r.ring rv UHP-A finns utgiven (TOMT 80-.1 39,

80-e4 l ).
Arbetc pågår för niirvlrrnde med fren.rtagning av

fornrcrna för UHP-S.

Vad är F:UH planverk?
Svftct mecl plenverl.ict sli:r r':rre :rtt gc förutsiittning-
:rr fiir en optirn:rl, r:rtioncll och cnhctlig grund för
fly'cnr:rtc'ricltrndcrhållct. Pllnvcrlict ska vlrr:l ett
s)'stenr fiir styrning rrv underhillsvcrksamheten ge-

rronr dirclitiv och:rnvisningxr som förcskriver vilk:r
l<rrv som skl inr-rchålles.

Vlcl som aktu:rliscrat bchovct lv dokumentltion
iir lirevet på cn strrkarc s:rmorclning och vägning

lv ett metcriclobjclits olike verksemhetcr, såväl gck-

nislit son.r t:rktiskt och ekonomiskt (TTEM). Det
vill sige till liigstr kostnrd få ut högsta effekt av

ctt fiirsvarsobiekt. N:ir samtidigt kravet på infor-
r-nltion och styrning till alle som medverkar och har

rns\'rret fijr underhållcts ger-romförende på senaste

åren ste€irats, har dokun-rentatiort genom UHP-S
.rnsetts nödvändig.
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I den målsättning som ligger till grund för sam-

ordningsbehovct och krar.et på styrning ligger bland
xnn:rt xtt
o kunna tx ut ett visst bestämt antal drifttimmar

per år
o uppfylla kravet på insatsberedskap
o hålle driftkostn:rdcrna inom kontrollcrade ramar
. det nya objcktct ska kunnl intagas i gällande or-

ganisltion.
Respektivc underhållsplan ger uttryck för den

metodik och resursfördelning som ska gäll:r för ltt
n.rålsiittningen skr kunna innehållas.

Orientering till förband
För systenr 37 htr en första ansats till framtagandet
:rv UHP-S skett. F6, F7 och F15 har besökts och

dclgivits de planlösningxr som avses gälle för ett
flygphn AJ37 ska uppfylla de krav CFV ställt upp.

För UHD har desse besök varit synnerligen vär-
dcfulla, inte minst för :rtt nå srn.rordning i rnvis-
ningarna.

UHP-S har redan framtagits för ett antal mark-
system, bland annat OKC (Ostgöta Kontroll).

Plansektionen har för avsikt att i kommande
nummer av TIFF återkomma med en utförlig redo-
görelse för planverksamhetens utformning. Dess-

utom kommer information även att ges i annan
ordning.

Ett utslag av plansektionens strävan att variera
formerna för information av speglas i den UHP-A-
broschyr som utsänds med detta nummer av TIFF.
Ytterligare exemplar kan erhållas från UHDP.

OPERATIVA
KRAV

PRESTANDA.
KRAV

Krau som skall innehållas och föruerk-
ligas med uiss underhållsuppltiggning.



ll

BILDER
UTAN
MORKRUM

sTlBsREGlSSöR
HELGE SAHLIN

F8 filmstudio
På F8 har nu Flygstaben sin tv-studio för inspelning
av videobandmateriel. I en del av verkstadshangaren
finns en stor scen med en halvtransparent fond, på

vilken effektljus eller diabilder kan projiceras. Golv-
ytan medger att stora detaljer eller till och med hela

system kan ställas upp. Här finns även en diabilds-
projektor med skärm, flanellograf, ritblock m m. Här
finns också strålkastare, inställbara i alla riktningar.
Ly'usstyrkan regleras från en "ljusorgel". På rullbara
stativ finns för närvarande tre kameror, två för
svart-vitt och en för färg.

Inspelningen leds från en OB-vagn (Outside broad-
casting). Här finns all elkraft och elektronik samlad.

Här sitter regissören - här kallad producent - med

sina två närmaste assistenter och leder hela inspel-
ningen.

Framför sig har de en rad bildrutor, s k monitorer,
en för varje kamera. En av dem är ansluten till en

speciell kamera som överför inspelad film, skrivna
texter eller diabilder genom en konverter - en li-
ten tunnel med sinnrikt utplacerade linser och speg-

lar.
Från monitorbilderna väljer producenten ut den

bild som ska bandas. Genom enkel manövrering kan
också vissa övergångseffekter och trick spelas in.
Samtidigt sitter ljudmixaren vid ett eget bord och

sid 10 )
Inspelning i TV-studion på F8 rned producenten på sce-
nen för repetition.

Inspelningen vid Flygstabens Utbildningsavdel-
nings filmdetalj leds sedan 2l år tillbaka av
stabsregissör Helge Sahlin. Han har producerat
praktiskt taget samtliga filmer som utgått från
Flygvapnet. Nu borde detaljen byta namn, då in-
spelningarna även görs på tv-band. Härmed er-
hålls ett smidigare, aktuellare, billigare och ef-
fektivare undervisningsmedel.

I rätt miljö påverkar en '.-älinspclad film individen
mer än något annat informationsmedium. En god

film för instruktions- eller informationsändamål krä-
ver dock en avsevärd produktionstid. Med den has-

tighet tekniken utvecklas införs ideligen modifie-
ringar på materielen eller det blir nya rutiner. Fin-
ner en lärare eller åskådare kanske en enstaka detalj
som är föråldrad, är det inte ovanligt att hela filmen
betraktas som för gammal. Visserligen kan ändringen
införas i filmen, nren detta är oftast både besvärligt,
dyrt och tidsödande.

Ljudbandstekniken har ju hållit på några år. Men
först 1965 började tv-bandtekniken - videoband -
föras ut i marknaden och den var då anmärknings-
värt dyr. Flygstaben provade Philips 1 tums band-
apparat för att se effekten. Provet visade, trots brist-
fälligheter, att metoden var något att satsa på. Redan

7967 startade inspelningsverksamheten på allvar.
För att få fram ett jämförelsematerial gjordes en

vanlig film med en visningstid på 13 minuter. Den
tog 30 dagar att producera och kostade omkring
25.000 kronor. Under samma betingelser och med

några dagars förberedelse gjordes samma informa-
tion på videoband. Själva inspelningen tog två tim-
mar och var då omedelbart klar för visning. I detta
prov deltog flera olika företag med sina utrustningar
och man fick härigenom dokumentation på olika i
marknaden förekommande märken. Priset per inspel-
ning blev endast ca 6.000 kr"pnor per styck i svart-vit
produktion.

Nu använder Flygstaben en-tumsband för inspel-
ning och de blir masterband. Dessa ligger i arkiv som

original. Kopior görs på halvtumsband. Uppspel-
ningsapparaturen blir härigenom avsevärt billigare.
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kontrollerar att alla tal-, musik- och liudeffekter är

korrekta.
De som sköter kamerorna behöver inte bekymra sig

om bländare och exponeringstider - det ger produ-

centen anvisning om. Fotografen kan helt koncentrera

sig på bilden, dess storlek och skärpa.

OB-vagnen är 11 m lång och väger bortåt 10 ton.

OB-vagnen är 11 m lång och väger åtskilliga ton'
inspelning på annat håll. I vagnen medföljer flera

Produktionsledaren ocb bans assistent sitter
ocb leder sändningen.

i OB-aagnen

hundra meter kabel, så att inspelning kan göras också

relativt långt från kraftuttag.
Omedelbart efter inspelning kan man spela upp

och kontrollera resultatet - ingen framkallning, inga

mörkrum. Vare sig det är original eller kopia och så

även efter en lång tids körning, är resultatet förvå-
nande bra. Inga repor som i normal spelfilm efter en

tids användning.
Fel raderas ut magnetiskt och en ny scen spelas in

pä ifrägavarande plats. Gamla kopior raderas helt

och spelas om på nytt från det rättade originalet.
Färgbilder utnyttjas endast om färgen ingår som

en betydelsefull teknisk faktor inom informationen,
t ex röda varningsljus, en miljö, som även färgmässigt

ska kännas igen eller för att särskilja olika kurvor i
etr diagram eller färgade ledningar i en kabelstam.

Härigenom kan kostnaderna hållas nere. Eljest be-

traktas även videoband som ett relativt dyrbart un-

dervisnings- och informationsmedel. Men i betrak-
tande av priset på den materiel det handlar om så

sparas åtskilliga miljoner genom att personal, som

ska ha hand om materielen redan från börian åskåd-

ligt lär sig det riktiga handhavandet och inte gör fel
som kostar mycket i materiel och kanske även män-

niskoliv.
För fpl 37 "Viggen" har

formationsband. Närmast
delar om var och ett av de

planet.

redan gjorts utmärkta rn-
gör man 20 instruktions-
ingående systemen i flyg-

RF B

SPIK AVSLöJAS
DIT TORDMAGNETISM INTE NÄR, så rubrice-
rade red en liten artikel i TIFF nr | 1971.

Det lilla trimningshuset vid FFV/CVA är visser-

ligen både vinterbonat och välbyggt men fullt så

enkelt låter sig inte det jordmagnetiska fältet stängas

ute. Avsikten med huset är ej heller att stänga jord-
magnetismen ute, utan att ge Personalen ett verk-
stadsutrymme där det jordmagnetiska fältet är helt
ostört. Detta är nämligen förutsättningen för att kun-
na trimma de känsliga sökarna för optimal funktion
i fält. Ett litet prov på sökarnas effektivitet har visats

under röjningsarbetet på Visingsö i höst. Over 500

blindgångna granater har lokaliserats med hjälp av

amröisökarna.
Beträffande sökarnas känslighet kan nämnas att en

vertikalt stående 3"-spik indikeras pä ca 3 dm av-

stånd. Större föremål såsom blindgångna bomber in-
dikeras på några meters avstånd.

Bengt Bayard FFVICVA

BEGREPP som ingen
BEGREP
Bilden i TIFF 2ll97l, sid 16, visar ingen simulator
utan Viggens autotestare monterad på planform. Vid
manöverenheten i förgrunden insätts de apparater

som skall testas. Autotestaren - computern - i bak-
grunden ger automatiskt impulser för olika kretsar
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och mottar mätvärden och reaktioner. Föreligger fel
skrives automatiskt en rapport och stansas en hål-
remsa av resultatet. Se f ö TIFF nr 2 1970, sid 14.

Simulatorn är en övningsanläggning för flygförare
men för fpl 37 kommer den inte att levereras förrän
senare hälften av 1972.

Stellan Bolin, CVA

RM5 skulle vara RMG
I Tiff nr 2 1971 finns en artikel med rubriken "Med
RM5 i luftbro". Artikeln börjar med: "Det är ju inte
alldeles obekant att RM5 måste modifieras ......".
För motorbyråns personal är detta fullständigt obe-

kant. Är det inte så, om nu rätt skall vara rätt, att
CVA:s kapacitet inte räcker till för de ordinarie
reparations- och översynsarbetena på RM5 på grund
av modifieringsarbeten på annan motormateriel och

RM5, varför arbetet av den orsaken lagts ut på
Rolls Royce! 

Arne Lindavist FMV-F:Mo

Det är inte obekant rr, -o,o, RM6 mäste modifie-
ras, och detta gör CVA. Därför har en del av över-
synerna på motor RM5 lagts på Rolls-Royce verk-
städer i East Kilbride.

RB



LYFTKROK

Helge Staaf, I reparatör vid F4, har funderat på det
här besvärliga jobbet att lyfta av brunnslock. Det
har resulterat i ert förslag till lyftkrok, vilken inne-
bär att der tunga och riskabla jobbet atr hantera
brunnslocken förenklas. Riskmomentet för halk- och
lyftskador kan anses bortfalla. Speciellt vid borrtag-
ning av s k Elkintonlock kan arbetet underlättas,
säger expertisen. Några speciella verktyg för berörr
arbetet finns inte i handeln f n. Så här är det ryd-
ligen av behovet med ett hjälpmedel.

Tre proppar täthetsproaas
stmtidigt med den nyd me-
tod.en.

Krumma stegar
Irör fpl 35 finns sonr bekant en instignings-
stcge nrcd bercckrringen M6129-802710. Den är
utfornrad för att kunna sitta kvar på flygplan-
kroppen är'en under bogsering av flygplan med
stängd huv. Sregen har därför gjorts fällbar och
dess nedre del kan fällas upp för att inte kolli-
dera med dragstången vid bogsering.

En del av sregarna - vissa har tO år på
nacken - har under årens lopp utsatts för
kraftiga belastningar och hårda törnar. Re-
sultatet är att de blivit mer eller mindre
"krumma" i ryggen, dvs tämligen skeva. Som
följd härav kommer stegens nederdel vid upp-
fällning att kollidera med flygplanets luftin-
rag.

Nu ska man råda bot på detta. CVM har
fått i uppdrag art för avd 6 räkning ta fram
en fixtur som gör det möjligt att återge instig-
ningsstegen dess ursprungliga form. Till fördel
för materielhanteringen, naturligrvis.

TRE SAMTIDIGT
Täthetsprovning av ventilproppar till flygplanbatte-
rier är som bekant ert omständligt arbete. I syfte att
rationaliscra detta jobb har plåtslagare Knut Lund-
bladh, avcl 6, I:5, kläckr en idd som nu praktiseras
vid flottiljcn. Genom arr ansluta täthetsprovare
M3742-851011 till centralanläggningen för tryck-
luft kan man nu täthetsprova rre proppar samtidigt.
E,tt enkelt arrangemang gör också art den som utför
jobbet får en bra arbetsställning, vilket torde framgå
av bilden. Central anskaffning eller modifiering är
inte aktuellt nrcn från F5 får man säkert goda tips
onl nran ändå vill praktisera förfarandet på andra
hålt.

{ .'1il5:.:+q.ll:'D
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Rcprcscntdnter ur basmdtericlhurs 6961 stuclcrar bragganslutningcns Ltt'ormning i bistcrt aintcrkLitnat

Syftet med utbildningsverksamheten är och bör
vara detsamma som beträffandeall övrig verk-
samhet där ekonomiska faktorer spelar en roll,
nämligen att man baserat på kalkyler eller med

hlälp av andra motiveringar gör en lönsamhets-
bedömning. Det kan då visa sig att utbildningen,
vilket ofra är fallet, är helt nödvändig för att fö-
retaget skall kunna bestå och utföra de arbets-
uppgifter, som ingår i verksamheten eller också
att utbildningen visar sig vara ett alternativ till
en investering av annat slag. En annan viktig
funktion, som företagsutbildningen uppfyller, är

att skapa goodwill för företaget såsom arbets-
plats, varigenom rekrytering av personal kan un-

derlättas.....

Utbildningen vid CVM kan uppdelas i två huvudka-
tegorier. För det första den utbildning, som avser att

tillgoclose CVM:s cget bchov och för det andra ut-

bildning son.r crbitrcls virr:r kunder.
Dcrr förste hr.rvuclkatcgorien kan i sin tur indelas

i nreterielutbildnins, beorclrad allnrän utbildning sarnt

f ritidsutbildning.
N'lcr eller nrindre regelbundet återkontmande kur-

scr, sorn genonrförs fi;r våra kundcrs riikning, är

säkcrhetsnratcriclutbilclning, flytsi'rcutbildning och

srarionsLrtrustningsutbildning för flygvapenpersonal

s.urr svers- och mfukliidningsutbildning, där förutom
flvgvlpcnpcrsonel, i nrinclrc otrrfattning även perso-

nal från cxcmpclvis civila inclustrin deltar. Beträffan-
de sistniimnda utbilclning ken när.t.tnas att vi under

1971 genonrfört cn kraftig kepacitetsfiirbättring, som

dels innebir :rtt flera elcr.pletser kan beredas och dels

svftrr till att hålle utbildningcn i jour nred utveck-
lingcn på onrråclet.

1,2

Utbildning
är också
investering

Urrclcr r'åren l97l siordes fi;r fiirst:r gSnscn vid CVM
ctt iiirsrjk till cn brecl bchovsinventcring, r'ilken svf-

t:rde till :1tt sc underleg fiir cn plancrint på trc irs
sikt. llcsr.rltltet blcv att ctt behov om ca J0.000 ut-

biltlningstinrnrrrr vi:;ade siq finnes. På grundval av

clcnnr invcrrtc'rir-rq gjt-rrdcs cn buclqct för 1971172 dir
vi fijrsijktc ;rvviise utbilclningcn, clels ntot priorite-
ringsgrad och clcls urot vecl vi lnsåg oss kunna satsa

på trtbildning ,,rr li.osttrr.ls- och pcrsonalsi npunkt. Re-

sultiltct blcv att ce (>.OOO trtbilclningstinrnrar inplane-

raclcs trndcr 1971172.

Utbildningsvcrksenrhcten bör liksonr ercnrpclvis

produktpllncring, resttrspl.rnering och lilin:rndc skc

nrecl hi-insvnstrgltrclc till CVM vcrkslrlhct i clcss hel-

het. Mcd tiettl sotl r,rt*ångspunkt blir den troliga
fi;ljdcn, rtt utbildningen siitts in på orlråtlen där de

stör:t,r och snebbestc rcsttlt,ttetr kart nås. Getlot.tl att
hålle uncler uppsikt vrr litttrsklpst.tir'ån tenderer att
halka cftcr, bijr nrln kunna pllncra så att tlart skeprr
cn optinral balans på olike utbilclningsonrråtlen.

Utan ör'erclrift kln nog siigas ;rtt utbildning clå och

clå igirngsiitts ev slentrilt.t och utan ett tillriickligt
underby'ggcl halkvl cller atrrtln tnotivering finns. Onr

cn utbildning :ir bchövlig bör dcn också på sikt lön-
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samhetsn-rässigt kunna tävla med annan alternativ
sysselsättning. Med detta son.r bakgrund bör alltså

i kostnadskalkylen medtagas såväl arbetslön som det

produktionsbortfall som utbildningen rlredför. I och

med ett sådant betraktelsesätt borde man också kunna

nå målet att utbildning genomförs då produktions-
kapaciteten är i överkant, medan utbildningen till-
bakahålls under tiden med knapp produktionskapa-
citet. Liksom vid all annan kalkylering skall man

söka undgå det självbedrägeri, som ligger i att frisera

kalkylerna på grund av mer eller mindre subjektiva

önsken.rå1.

Utbildningsformer
Avsaknaden av utbildningsplanering har ofta med-

fört att personal sänts på externa kurser mot hög

kostnad och där kurserna av naturliga skäl varit
mindre väl anpassade till företagets behov. Troligt-
vis kommer deltagande i sådana kurser, för exempel-

vis specialister, att även i fortsättningen bli nödvän-

diga. Med en bra utbildningsplanering ökas emeller-

tid möjlighetcrna att i ett företag av CVM storlek

anordna interna kurser, som dels har den fördelen att

de lättare kan företagsanp_assas och dels är avsevärt

billigare att genomföra. Erfarenheten visar att en in-
tern kurstimma kostar ca 118 av vad den externa

kurstimman kostar. Man bör troligtvis inte heller

bygga upp en egen stor administration för detta, utan

i stället anlita de studieorganisationer, som finns och

som är vana vid studieadministration, lärarrekryte-
ring m m. På detta sätt har vi på CVM redan anord-
nat kurser i språk, ekonomi. AR och planering. Vi
ligger i startgroparna för att starta arbetsledarutbild-
ning för såväl produktionsarbetsledare som kontors-

ilt;:rt.O"*, 
sekreterarkurser, värdeanalyskurser

Omskolning
I samband med att underhållsverkstäderna omstruk-
rurerars och materiel överflvttats. framför allt från

Kursledare L Edbom, CVM (sittande
i mitten) i kretsen av några kursdel-
tagara, inramad.e ao RM8 trdnsPort-
bebållare. Fro ses I Wärnström, F12,
T Allansson, F21, G Carlsson, F4,
S-O Höglund., F 16 och A Larsson,
FI6.

Västerås till Malmslätt, ökade behovet av omskol-
ning väsentligt. Framför allt bland timlöneanställda
var det mycket få, som följde med till Malmslätt
när materielen överflyttades. Detta medförde att ny
personal måste utbildes.

Den nya form av pryo-r'erksamhet, som planeras

att starta 1.972 vid bl a CVM, tar även sikte på att
r.notverka den allt vanligare negativa inställningen till
industrin såson-r arbetsplats. Verksamheten sker dels

genom besök vid olika industrier, där eleverna skall
få bilda sig en uppfattning om miljön som sådan, dels

genom pryo-veckor, sour avser att vara yrkesoriente-
randc. Satsningerr är ganska stor men vi hoppas där-
igcnom få bort den ibland förutfattade n.reningen att
indu:triarbetsplatsen alltid är smutsig och bullrande.

Det förhållande att dagens och framtidens ungdom
får en allt längre utbildning inom skolvisendets ram
borde ytligt sett komma att innebära att företagsut-
bildningen skulle komma att rninska i betvdelse. Så är
dock sannolikt inte fallet, eftersom den utbildning
som sker före inträdandet i förvärvslivet i de flesta
fall, även då det gäller yrkesutbildning, är att i stor
utsträckning betrakta såsom en grundutbildning, me-

dan den föret:rgs- och arbetsanpassade utbildningen
ständigt måste fortgå rned företagen som initiativ-
r:tgare.

A Junflo CVM
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Alla har vi väl någon gång funderat över uttryc-
ket "rätt man på rätt plats". Inte minst när det
gäller krigsplaceringar. Du har säkert vid öv-
ningar träffat kamrater som Du tycker är "pla-
cerade uppåt väggarna" med hänsyn till vad Du

vet om deras kunnande. Och det är säkert rätt
att det är lel?

Det är klart att målsättningen alltid varit att
få rätt man på rätt plats men medlen härför har

väl inte alltid medgett att leva upp till den.

lllållll*rna
Vad gör man i dag - eller vad har man gjort ida11 -
för att råda bot på problemen?

Först kan vi konstatera att det fordras personal

med visst kunnande och i visst antal för att ett t:ör-

band ska kunna lösa sina uppgifter. Dvs bäde hran-
titet och hoalitet.

Kvantiteten är i och för sig ett problem medan

eller rätt man på rätt plats
kvaliteten - dvs kunnandet och utbildningen -- är
betydligt svårare att tillgodose.

Hur ska man nu kunna definiera kvaliteten och

därmed kunnandet och utbildningen, dvs kravet för
den enskilde rrannen, för att han på sitt sätt ska
medverka till att förbandet kan lösa sin uppgift?

Ett sätt är att kodifiera kraven för att på så sätt
ge alla som sysslar med krigsplaceringsarbete en grund
att stå på. Kodifieringen bygger givetvis på en ingå-
ende analys av "vad som fordras" av de olika be-
fattningarna. Dessa krav har införts i en s k "krav-
katalog" i vilken man alltså kan läsa "vad som for-
dras" - av Dig. Du har alltså blivit "kodifierad",
Du har fått vad man kan kalla "profil".

KUNGI, FTYGFÖRvAtTNINGEN

t2l IIATERIETANIIÄRKNINGSIISTA
Flygplonmoleriel

Det system som de ovan skisserade tankegångarna
härrör från är det nya databaserade s k personalredo-
visningssystemet som börjat tillämpas i och med

Värnpliktsverkets (VPV) tillkomst.
Vi tror att detta system med nämnda kravspecifi-

kation dels är ett gott underlag för krigsplacering,
men även bör underlätta utbildningsplaneringen i alla
instanser och till slut att det underlättar att "RÄTT
MAN KOMMER PÄ RÄTT PLATS _ RÄTT UT-
BILDAD''.

Mera om detta i ett senare nummer av TIFF.
O Nilsson UHC
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SAKERT

Foto Rune Rydh

Flygträningssimulatorer är ett utbildningshjälpmedel som på senare år kommit alltmer till användning vid

utbildning och träning av ff, inte minst i flygsäkerhetsbefränrjande syfte. Simulering av olika flygplansys-

tem har med åren blivit alltmer fullständig, tack vare digitala kalkylatorer som dessutom möjliggiort sänk-

ning av toleranserna. Flygföraren har härigenom avsevärt större möjligheter än tidigare att känna sig

hemtam i simulatorn. Han kan under betryggande förhållanden öva nödsituationer, bedriva träning i

gränsområdena av flygenvetopen, träna instrumentflygning, taktiskt uppträdande m m.

Det där med flygutbildning på marken började re-

dan i slutet av 2O-talet då bland andra en Mr Edvard

Link byggde sig en "låda" i vilken han preparerade

sina blivande flygelever. Lådan eller "blue boxen"

som den kallades lär ha varit pivotupphängd, varför

den kunde svänga samt röra sig i höjdled och skeva

inonr vissa gränser.

Med tiden byggdes simulatorn ut för olika taktiska

övningar såsom blindflygning' jaktstrid och navige-

ring. På 4O-talet var den utrustad med radio och

elektronik som de riktiga flygplanen. USA och Eng-

land använde sig av dessa Link-trainers för snabb-

utbildning av nya piloter.
Flygplanen av i dag, såväl militära som civila, har

blivit mycket komplicerade. Även om föraren fått
rnånga hjälpmedel, så har han mycket att göra och

övervaka, vilket fordrar övning' En förare av fpl
35 fordrar tex 3 1/2 års träning innan han är full-
lärd. Därtill kommer att flygplanen är mycket dyra

och även ett mindre haveri kan bli kostsamt' Detta

motiverar utbildning i flygsimulatorn, där träning

kan bedrivas med betryggande säkerhet i en med

flvgplanet och flygningen likartad miljö.
Under 6O-talet anskaffade FV flygträningssimula-

torer för fpl 35. 1970 beställdes 37-sirnulatorer, vilka
komner att levereras under senare delen u 1,972.

Den första anläggningen, som kontmer att placeras på

F7, tas i bruk i slutet av 1,972 medan träningen på

den andre anläggningen, som placeras på F14, tar sin

början under vlren 1973.

Vid presentation av en 37-simulator kan man in-
dela utrustningen i följande tre huvuddelar:
o Kabindel
. Instruktörsstation
o Kalkylatordel

Kabindelen
I(abinen är en flygplankabin innehållande alla de pa-

neler, instrument och reglage sonr förekontnrcr i flyg-
planet. Instrunlentutslag och indikeringar, pedal- och

spaklirafter varierar i flygenvelopen son i flygplanet.
För att ytterligare öka realisn.ren av flygning si-

muleras även yttre betingelser. Kabinen är placerad

på en rörlig plattfornr som genom tipp- och roll-
rörelser i vertikalled ger ff intryck av flygning.

På kabinskalet är ett antal vibratorer anbringade

som naturtroget ger de ljud ff uppfattar vid flygning
såson.r banskarvar, in- och utfällning av landställ, av-

fyringsljud, vindbrus, motorljus etc.

På kabinen finns vidare den optiska delen av ett
mycket enkelt visuellt system som ger bakgrunden till
den uppspeglade SI-presentationen. Det visuella

Instruhtörsstationen till J35F-simulatorn på F13. Bengt
StäLlborn gör dagens inställning t'öre "llygning".
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ren för arr visa ff hur han har klarat av förelagda

uppgifter.
Instruktören har dessutom ett antal förprogramme-

rade övningar, som ligger lagrade i datorutrustningen.
Dessa övningar innehåller parametrar för flygpla-
net, miljön, nråI, automatisk datainmatning till CK37
och automatisk aktivering av fel. Varje förprogram-
n-rerad ör'ning innehåller cirka 100 parametrar.

Vid simulering av felsituationer kan instruktören
låta felet initieras av automatiska aktiveringsvillkor.
Instruktören Iirn sätta värden på fpl-höjd eller fart
sonr villkor för aktivcringen eller låta felet initieras
vid n.rålpassering.

Kalkylatordelen
Kalki'latordelen består ev två datorer, Singers GP4-B
och I{aytheons 706, sarnt större och mindre analoga

beräkningsenheter. Dessutom ingår fjärrskrivmaski-
ner, bandstation, kort- och remsläsare.

GP4-B är uppbyggd kring ett instruktionsminne
(trurrn-ra), ett dataminne samt en central beriiknings-

enhet. Härutöver tillkommer två andra beräknings-

Bo Karlssort gör rrtiitningat' på simulatorns but'lcrthärn-
mtnne.

) VI |LYGER . .. forts
svstc:nct. sour iir gr:rfislit, geltcrcrar horisontlin je samt

nrål- och nrbotsvnrboler för optisk siktning och

sk jutning.

I nstru ktörsstationen
I onrcclclblr n;irht't rrv kabindclen är instruktiirssta-
tioncn pl:rccrrcl. I)cn hlr b1'ggts upp rled tanke på

iltt \'rr:l cnnr:rnsbetjiined.
Instruktörsstationcn innchåller repcterorgan arbe-

t.rntic p:rrlllcllt rrr.'J instrutrterrt, viiljare och om-

kopplrrrc i l<.abirrcn. Vid,.rrc kontroller av olika slag,

tr'å bilclsk,irmrsutrLlstningar sanrt ett tangetttbord.
De rr cnl bilclskiirnrsLrtrr.rstningetr består av en TV-

nronitor:onr gcr instrr.rktörcn sanlrra visuella bild
sonr förercn fir ili.,rbinen slnrt - överlagrad på

clennrr visucllr bild - SI-synrboliken.
Dcn enclra bildskiirmsutrustningen används av

instruktören för ltt styra och verkställa övningarna
i sinrulatorn. Denne bildsklirnrsutrustning är i in-
tinrt si'rnrarbctc r.ned det tidigare nämnda tangentbor-
det. Bildskiirrnsutrustningen har ett flertal arbetsmo-
clcr och prescntltionsforrren iir blandad a-numerisk
och grrfisk.

Instnrktörsstr-Ltioncn har vidare ett antal faciliteter
sor.n .ir hclt nr',r cller iir nrcra utvecklade i AJ37-si-
nruliltonr :in i tiiligare IrV-sin-rulatorer. Här kan näm-
nas in-/irtcrspclningsutrustningcn sorr ger instruktö-
ren nriijliehct ltt denronstrera hur ett visst skede av

t er lendninqen skall utförxs. Man låter en erfaren
f.j1.11'g siir.r crr flr qning i sirnulatorn och spelar in
hrns fijrferar-rclc och l,rsrrr detta på magnetband som

sedr',n sprrrs och får ingå i ett "demonstrationsbiblio-
tek". Detta clcmonstrationsbibliotek använder in-
struktören då h,rn vill visa en r.nindrc erfaren förare
ctt riktigt förfarandc.

Instruktören har vidare nröjlighet att "spela in" en

dcl cller ctt rntal dclar av den övning som pågår i
sinrLrl:rtonl. Dcnnl inspelning lagras på magnetband
och li,rn irtcrspclls eftcr ör'ningens slut av instruktö-
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cnheter som arbetar parallellt med den centrala be-

räkningsenheten. Detta med flera beräkningsenheter
arbetande parallellt återspeglar lite av de problem
som är förknippade ured byggandet av flygtränings-
simulatorer. För att de sirnulerade systemen skall ge

naturtrogna effekter måste beräkuingen av desamma

vara kontinuerlig eller återkomn.ra med korta tids-
intervaller.

GP4-B svarar för beräkningarna av aerodynamik,
rlotor, fpl-system samt större delen av elektronik-
systemen i flygplanet. Dessa system har olika tröghet
i verkligheten och beriikningen av desamma i simu-
latorn uppdateras därför med varierande tidsinter-
vall. Uppdateringshastigheten av t ex styrautomat-
beräkningarna är hög medan motorberäkningarna
sker n.red lägre hastighet. Då det krävs mycket hög

uppdateringstakt har nran låtit beräkningen ske utan-
för datorn i spcciella digitala eller analoga beräk-
ningsenheter.

I GP4-B mjukvarupaket ingår även ekvationer för
kabinens rörelser, pedal- och spakkrafter m m. GP4-B
lagrar också de förprogrammerade övningarna samt
svarar för in-/återspelningsfaciliteterna. Till GP4-B



iir kopplat ett "linkage" med analoga/digitala in- och
utenheter för konrn-runikation med instruktörsstation.
kabin sarlt övriga beräkningsenheter.

I utrustninsen ingår ett rad;rrbildgenereringssystem.
I detta framställs dcn videosignal som centralindika-
torn i kabinen nraras med för arr ge en realistisk kart-
bild. Bildinformarionen finns kodad på fotoplåtar
sorn avsökes med en s k "flying spot scanner". Efter-
följandc videokretsar genererar därefter erforderlig
video. I 706-datorn utförs erforderliga radar- och
positionsbcräk n i ngar.

Utrustningcn iir placerad i en luftkonditionerad
bvggnad på ca 5.{O rrr som förutom simulatorhall
upptxr instrulitörsrunr, briefingrum, servicekonror,
verkstad nr rr. Urrusrningen drar 94 k\fl och har spe-
ciella krav på renlighet, remperatur och luftfuktig-
het.

Underhåll - driftsäkerhet
37-simulatorn iir en av de tekniskt mest komplicerade

utnrstninsar som tilldelats förband. Simulatorn skall

dagligen användas för träning, vilken är väl inpla-
nerad i förväg, varför kravet är att tekniskt kvalifi-
cerad personal finns på plats för att snabbt åtgärda
fcl. Ovanstående i förening med att det gäller endast
ett fåtal utrustningar som skall betjänas har dimen-
sionerat underhållsuppläggningen. På varje simula-
toravdelning skall en grupp på 5 ingenjörer svara
för i princip samtliga underhållsåtgärder på simula-
torn. Undantag från detta kan vara.t ex flygplanlika
apparatcr vilka åtgärdas av annan verkstad enligt
befintlig rutin. Vissa delar av simulatorn, datorerna,
har mycket hög driftsäkerhet, vilket innebär få till-
fiillen till praktisk övning i felsökning och kan där-
igenom förorsaka problem vid fel. Till sitt förfogan-
de har personalen ett reservdelsförråd, underhållsut-
rustning, utbytesenheter samt en sror mängd tekniskt
underlag. Utbildningen är planerad till omkring 5

månader, ar huvudsakligen teoretisk, och måste
därför senare kompletteras med praktiskt arbete i
simulatorn. Här kan nämnas att förutom kunskaper
om sjiilva simulatormaterielen bör personalen vara
väl förtrogen med de olika flvgplans)'stemen för att
l<unna ta hand om de anmärkningar som ställs från
f,iirarsidan.

Huvudverkstad för 37-simulatorn är FFV-CVA
sonr bl a har till uppgift att ta fram erforderliga be-
skrivningar och föreskrifrer sanlt att genomföra en
stor dcl av utbildningsverksamhcten. FFV-CVA skall
sonr huvudverkstad vidare assistera vid problem av
underhållskaraktiir. där nran kan anra art den första
tiden ef ter leverans konrmer att nredföra problem,
när ännu ovana vid nrarerielen föreligger samridigt
sorn simulatorns "rykte" som träningshjälpmedel un-
der dcnna tid grundläggs.

Gert Caivall. CVA

Gruppchef en Tommy Socnsson, F 13, tar ut ctt kretsleort
ur antennscraot till simulatorn.

VEM ÄTER
POLYETER?
Apropå artiklarna onr err.rballering påpekas att det
iir avseviirda kvantiteter polyeterspill som används
vid packning av nrateriel för flygvapnet. Enbart vid
CVM har man hittills i år köpt och förbrukar 7 ton.
Nu börjar det bli ont orr denna vara. Och förråds-
folket undrar varför man på olika håll inte tycks ut-
nyttia det rena spillet flera gånger. Finns det för_råd

diir man kastar bort n-raterialet?

UHF, CVA och CVM vill gärna ha överblivit po-
lyeterspill.

Fpl AJS 38 a
Attackfåtöli
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Rotorbladsprovarens dia-
gram studeras av dir T
Kato, Kawasahi, mr W Ja-
cobs, Boeing-Vertol, mdjor
J Thompson, kanadensisha
lörsaaret, ldir Christer Sö-
derberg. FL ocb ing K-G
Bergstrand, Essem-Meto-
test.

s k bladbalksvandringar väckte intresse och därför
föranleder vidare studium av fenomenet. Boeing-
Vertol fick dessuton.r sin skadestatistik berikad med

CVM erfarenheter från bladöversyner.
Essem-metotesr visade en ny utrustning för kon-

troll av rotorbladsbalkar. Utvecklingen av denna
elektromagnetiska apparatur, påbörjades för över
två år sedan på initiativ av fdir Egelnoff vid dåva-
rande CVV och arbetet har bedrivits i samverkan
med CVM lab..

Det nya är att apparaten förutom sprickor kan
avslöja andra felaktigheter, s k "laps", i materialer,
vilket intresserade de utländska gäsrerna mycket.

Prototypen utvecklas nu vidare och skall användas
vid bladöversyn i kombination med röntgenradiogi'a-
fering och MlF-kontroll.

Fjärde dagen var det samling på F8 med presen-

tation och demonstration av flottiljens HKP 4 för
räddningstjärrst. Skidinstallationen med utprovnings-
film förevisades. Kanadensiska försvarets räddnings-
utrustning visades på film, vinsch- och isbildnings-
problem diskuterades och FV radio och interfonan-
läggningen presenterades.

Sista dagen sarnlades man i FV lokaler på Gärdet
för uppdelning i grupper och detaljdiskussion. Tids-
bundna tillsyner, nraterielläget samt reservdelsan-
skaffning diskuterades.

Sammanfattning och avslutning skedde i F8 film-
sal under eftermiddagen. Resultatet av uppföljnings-
konferensen bör kunna spåras i kommande förbätt-
ring av detaljer och instruktioner samr till syvende
och sist i en bättre tillgänglighet av helikoptern.

Å Ädeluall F:UHD

Tokyo- New York-Toronto - Barkarby
Under september månad har en femdagars uppfölj-
ningskonferens om HKP 4 ägt rum. Sammanhållande
för konferensen var flygplanbyrån. I konferensen del-

tog representanter från Kanadensiska försvaret, Boe-

ing Vertol, Kawasaki, Salön & 'Wicander AB,
FMV-M, FMV-F:FL, MO. FE, FL, UH, F8, mari-
nens loch 2 hkp divisioner samt FFV-CVM.

Kanadensiska och svenska försvarets operativa ut-
nyttjande av helikoptrar (speciellt HKP 4) samt

uppliiggning av drift och underhåll presenterades.

Pceing visade filnrer från helikopteroperationer i

Vic nanr och deltagarna fick en inblick i de problem

och crfarenheter sonr dessa operationer gav. Boeing
presenterade sitt produktprogram som visade err

uppgång för tyngre helikoptrar och då i synnerhet

flygande Iyftkranar.
K:rwasaki Heavy Inclustries presenterade sin pro-

duktion, bland annat tillverkningen av KV lA7 ll-16
rHKP 4C).

Andra dagen utnyttjades till besök och presenta-
tion rv Marinerrs t hkp division. HKP 4 med full
utrustning denronstrerades och tekniska diskussioner
angående elmiljö, elsvstenr, SAS, ASE, HF-installa-
tir:ner nr m fiilide.

'frecljc dagen iignades åt studiebesök på CVM med

transport per HKP 4 från Stockholm till Malnrslätt.
CVM presenterades på ett enligt deltagarna mycket
trevligt sätt genom filnrförevisning och rundvandring
på verkstäder och centrallaboratoriet, där SOAP
(Spectrometric Oil Analysis Program) bland annat
förevisades.

Intressanta tekniska erfarenheter utbyttes om trans-
missioner och rotorblad, varvid CVM redogörelse för

l8



Vi måste alla inom våra respektive arbetsområ-
den respektera och bevaka att kostnader hålls
nere samt att kostnadsramar innehålls. Detta
mål kan ibland vara svårt att uppnå. Här ett par

exempel som belyser hur så kallade "dolda kost-
nader" kan smyga sig in och sabotera den upp-

gjorda budgeten i samband med hantering och

förvaring av basmateriel.

I den dagliga tjänsten används ett stort sortiment av

basrrateriel. För huvudparten av materielen finns en-

ligt underhållsplanen huvudvcrkstäder utsedda.

Det händer emellertid allt för ofta, när någon ma-

terielenhet går sönder eller ej fungerar som avsett var,

att iindringar och "fixningar" görs utan felrapporte-
ring cller konsultcring av huvudansvarig instans.

Sonr resultat härav följer att materielenheten kom-
mer atr ha varierande konstruktion på de flottilier

"Sund
fixning"-

sonr har tilldelning av materielen i fråga. Konstruk-
tionsunderlaget konrmer således inte att överensstäm-

rna med nraterielen, vilket vid underhållsåtgärder

vid exempelvis C-nivå medför att materielen, innan

underhållsarbetet kan påbörjas, n.råste återställas till
att överensstänrnra nred konstruktionsunderlaget. Det-

ta resulterar i ökade underhållskostnader och som

rcgcl .iven leveransförseningar.
Rapporteras felaktigheter på samma materielenhet

av annan instans (fli) kommer ärendet att rutinmäs-

sigt behandlas och även ligga till grund för utarbe-

tandet av en TOMA. När TOMA fastställts och dis-

tribr,rcras visar det sig ofta att den instans som fixat
materielen på egen hand inte kan införa ändringen

på sätt som anges i ändringsordern.

En TOMA kan dessutom även påverka vårdföre-

skrifterna, vilka kan bli svåra att fölia om materielen

inte överensstämlner nred konstruktionsunderlaget.
.)van skisserat berör åtgärder föraniedda av fel-

yttringar eller nrotsvarande.
Ändring av r.trateriel och föreskrif ter kan även

komma till stånd genom förbättringsförslag. Princi-
piellt förekonrrler "fixningar" även här, i likhet
rned vad som skett vid felyttringar på materiel, med

sanmr:r negativa ekonomiska resultat sorn följd.
Liingst ut i periferin kan "fixningen" påverka re-

servdelshållningen vid UHF.
Det andra exemplet avser att belysa hur kostnader

kan uppstå i san.rband med utlåning av materiel.

Sonr infornration måste nämnas att i santband med

tillverkning och fran.rtagning av speciell basmate-

riel, de färdigtillverkade enheterna som regel inläg-
ges i FMV-F fördelningsförråd i avvaktan på direk-
tiv beträffande leverans.

Bristen på lokaler både volym- och miljömässigt

har ofta medfört, att basmateriel måste förvaras i
förhyrda lokaler utanför CVM, i en del fall har ge-

nom välvilja från förbanden av flj disponerade ut-

rymmen fått disponeras. Flottiljer som nerlagt en

icke oansenlig arbetsinsats och varit särskilt initiativ-
rika har varit F3 och F7.

Utlåning av basmateriel brukar ske i samband med

modifiering av flygplan, omskolning av personal
m m. Så här kan det gå till. Omskolning har beslu-

tats och ska äga rum vid någon av våra flottiljer.
Från F:UH brukar CVM erhålla en så kallad önske-

lista över materiel som erfordras utöver ordinarie
tilldelning för att utbildningen planenligt ska kunna
genomföras.

Materiel, i regel ny sådan, måste då plockas från
de olika fördelningsförråden för att tillställas den

flottilj där kursverksamheten ska bedrivas. Efter
avslutad kursverksanrhet återsänds den utlånade ma-
terielen till respektive fördelningsförråd.

Vad vi inte vet är den återgående materielens kon-
dition före inläggning i förråden.

Ibland händer det att den flottil.i där omskolning

- osund

ägt rum "bytt opp" sig. sa

mit till förråd inte alls

lånade.

För att fölfa upp materielens tillstånd efter utlå-
ning n.råste den före återlämnandet kontrolleras, vil-
ket nästan alltid får till följd att tillsyn, reparation
eiler nyanskaffning måste ske. Detta resulterar även

i ökade underhållskostnader.
För att motverka en dålig lönsamhet på basmate-

rielområdet måste alla medverka till att varsamhet
iakttas vid hanteringen av materielen. Exemplet en-

ligt illustrationen kan undvikas och inga ändringar
i egen regi bör vidtas utan att inhämta central myn-
dighets tillstånd.

Intiativet till så kallad "fixning" i ett nödläge, ex-
cmpelvis vid en övning, ska naturligtvis inte förkvä-
vas utan bör snarare uppmuntras. Efter övningens
slut bör emellertid en uppföljning av materieltill-
ståndet ske, så att en viss standard finns i alla ske-

den.

L Edbom CVM

ekonomi
att materiel som återkom-

är likvärdig med den ut-
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SKAP MED FLÄxT
TORKAR FLYGARDRAKT
I nr lll971. bcrättadc vi :rtt F11 och F13 var de fiirsta
flottiljer sonr fått nya skåp för flygrndc personalens

personliga säkerhctsmatcriel. Denna typ av skåp skul-

le sedrn efter en kort tids tjänstcprov tilldclrs ytter-
ligare 6 flottiljer i slutet av 1971. Resterende flottil-
jer skulle få sina i början u 1972. De nvr skåpen

var resultatet av prov rned en liten serie skåp under
1970. Avsikten rned de nya tjiinsteprovcn på denna

srörrc scrie av rnodifierade sliåp var givetvis att från
Ir11 och F13 få in sy'npunktcr till evcntuclla dctalj-
förbiittringar innan dcn slutliga beställningen gjordes.

Detta var :rlltså liigct i april 1971. Sedan dess har
det hiint en hel del. Dvs intc för de flottiljer sonr hade

viintat sig att få nya sl<åp förc årets slr.rt. Det visadc

sig niinrlieen att såväl Fl1 som Fl3 rnen framfiirallt
skåptillvcrkarcn hade synpunkter. Inte till dctalj-
iindringar r.rt,rn på hur hcla skåpfrågan skulle Iösas

vid freds- respektive krigsförb:rnd. 51'npunkter sonr

var så vettiga bådc ur flygarens, n-raterielskötarens

och ckonomisk synpunkt :ltt nran tveklöst veldc att
konstruera orr skåpet trots att det skullc kunna med-
föra en leveransfördröjning på 2-3 nrånader.

Fältmässigt
Vad är det nu då sonr iir så revolutionerande och
varför kom rnan inte på det tidigare? Ja, det fram-
går kanske biist av bilden.

Friinrst att skåptillvcrkaren fått fram en liten tyst-
gående timerförsedd fläkt sonr möjliggör att varjc
skåp kan förscs med en sådan för torkning av isoler-
dräkten. Dessutom är denna anordning mycket enkel
att föra med i fält. Tidigare princip byggde som be-

kant på kraftiga (och därmed bullrande) centrala

fläktrnläggningar, fördelade till olika grupper av
skåp. Dessa fliiktrnläggningar skulle tillsammans
mecl ijvre dclen ev skåper (hjälmskåper) tas med i

fiilt. Ett "stort" arbcte, dvs både omfattande och
skrl'nrnrandc. Mcd det nya sysrenrer bör ned- och
uppnronteringsarbetet i samband med ombascring
kunna utföras av cn nran på ca 30 minuter.

Underhållsmässist har nran alltså bland anrrat vurr-
nit att skåputrustningcn iir liitthanterlig, varje fly-
garc kan torka sin r.rtrusrnirrg när han själv bestäm-
nrer och utrusrninqen har blivit liittare åtkomlig vid
påtagning och bcsiktning.

Tillsamnrans fördelar stora nog att göra beslutet
om cn nrindre försening av leveranstiden lätt;rtt
förstå.

Tyvärr är denna fiirsening på grund av admini-
strativa förhållanden nu uppe i 1-5 månader, be-
roende på att förnyat anbudsfij,rfarande har erford-
rats. Men den som väntar på något gort. . . osv.

R Nordin F:UHDT
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Evakueringstrumma

Luftintag =+>

Timer 0-3 tim

Luft ka nal

Fläkt-
ag9regat

DEN GAMLA ''GODA''
TIDEN...
Pctcr Kock sorl chcf fiir IrFVS gill:rde inte att per-
sonalcn sett på "nr-rlagcn" och rijlitc, r'arför han skrev
upp nanrnen och liinrnadc dcnr till ör'cringcnjör
Vassgren för åtg;ircl. Dcnnc kuncie inte hitta på nå-

r;ot, för nriinniskan har ju sinl "bchov".
Peter Kock: - Gijr sonr jau clå jag var vid CVM.

.fag tog bort rrruggarna.
Vassgrcrr: - Nii, nran kln intc göre rrålaot såclant

för att hinclra nirtLlrcn.
Iiock: - .lo, iag tog bort dcnr, srrttc ett par

kecljor i takct och så fanns ctt hål i

golvct. När de hängde diir kunde de

intc'röka och eick kvickt d:irifrån.
Vassgren: - N.j, dct tror y;rg irrrc för j:rg har va-

rit på CVM och cli-ir flnns "nrugs;lrn:r

KVAT

- Ja, det konr några stelbcnta d-r dit
efter nrcj och då r'.rr dc tvungr)3 Jtt
sätta dit dcnr igcn.

Ir.ock:



Fundering

S .d"n någr,r år tillbaka har nran inom Flygvapnet
bör.j:rt gå ifrån cic s:rml:r vrilkrinda FF nraterialnor-
nrcrn:r och ör'ergår till FSD-nornr.t) Jiimsides före-

kommer nu en rili f lora bcteckningar: FSD-norm,

FMV-F-norn.r, M-nr och UHF grupp- och löpnum-
n.rer. Mcd nuv:rrandc baby'loniska förbistring iir det

rr1'cliet sr'årt, fiir rtt irltc siiga onöjligt, rtt angc rde-
kvlt Lrcteckr-ring.

oo7
bara smöria

FF n-raterialnornrer hede korta, enkla beteckningar

och var logislit uppbl'ggdr. Av vad nrln hittills sett

kan FSD-norrlerna ilttc få slmnra goda bctyg. Varför
fijrrcstcn sätta igång nred ett nytt systenr uttn.ltt
oricntcra berörde niir och hur nynrodighcterna ska

biirj:r tillämp:rs? Borde r.urn inte h;ir ha tiinkt på den

genrla fina latinska sentcnsen "Festina lente" (skynda

l;lngsanrt , kejsar Augustus r.alspråk) och kommit
n-red övergån gsbestämr-nelser?

Som ovan niir.unts I-rar endast ett fåtal n-raterielslag

överförts till FSD-norrn. Dctta framgår av TOMT
31-1-l:2111 (1969.a1.22). På dc scnaste trc åren har

tyciligen FSD intc orkat nred vtterligare ör'erföringar.

Tänkvärt
Under cle scn:rstc vcckorna har ett allvarligt
och åtskillig,r rrindre "tillbud" inträffat i tjänst
med såviil original sonr rncd reguttrltterade

diick. I s:rn-rtlig:r flll konstrter:rclcs :rtt d,icken

haft för l,'rgt påfy'llningstr)'ck. Det iir således

rv största vikt :rtt däcLen fylls till riitt tryck
före vrr.je'uppdrag. Onr diicket nråste arbeta

nred etr för lågt tr'1'ck vid ett tillfiille, kan

diickct crhållr såd,rna skador. att clet havcrerar

vicl ctt senare tillfälle, trots att diicket vid just

detta tillfällc haft rätt tryck. Vidare innebär

cn högrc lr.rfttenrpcratur alltid att risken för
diickskador ökrr på grund av en ökrd viinr.re-

uppbyggnad onr inte ett korrekt påfyllnings-
tryck anviints.

Oversiittning från rrtikel "AITSC SAFETY
MANAGEMENT NE\(SLETTER. Tuni 1971.

Ar det nu itrte på tiden att rensa upp bland allt vrrr-
r.a rr ?

I tabcller, d:ir det iu brukar v:rra ont om plats,

r.nåste man nu skriva "Flygmotorolia 044" i stället

för dct korta "ME 44". Om nran hade kunnlt lita på

logikcn i nur.nreringcn skullc ntln i en tabell kunna

nöja sig med "044", nren se det går inte! Det blir
niinrligcn nuntnrcrkollision i 'r'issa fall' Det finns t ex

bådc "Grafitsnrörja OO7" och "Smörjmcdel 007" som

är två skilda material (Tidigare: srnörjfett ME 07

rcsp nrolybdcndisulfid ME 31/2). I stället för att

standardisera ocl-r nornraliscra frossar rnan i anviind-

ning av olika bcniinrningar på smörjmedel. I ivern att

förnya och variera tycks rnan dock ha glömt en syno-

n-vn.r: glidr.neclel!! - Ar dct för mycket bcgärt om

nran kriiver att I]SD & Co studerar de publikationer,
sonr utgivits ev TNC i nu akttrcllt ärcnde?

För några år sedan lämnadcs i en TOMT följande
anvisning för nrärkning av viss utrustning: "Den

stora nyckeln rrärks Mxxxx-rzzz-zz, den lilla ntärks

irrtc". lJortsett från den lilla språkliga n.rissen torde

andenrcningen vara klar. Den lilla nyckeln skulle helt

enkelt inte förses med M-nr. När det gäller märkning
med nratcrialbeteckning och beniimning vid p.lfyll-
ningsstiillen på flygplan, förvaringskärl ctc:ir det

nödr'ändigt med n.rirkning, son.r ir både entydig och

tydlig. Det iir här fråga om flygsiikerhct! Nackde-
larna n-red dc långa nya benämrrin[iarna och beteck-

ningarna iir flera. Jnrf t ex tidigare "Smörjfett ME
16" som nu skall heta "Kullagerfett 016 M0743-
O16000". Ofta är platsen för märkning begränsad

r.arför nrindrc tcxtstorlek nråste tillgripas. Detta med-

för stor risk för fcll:isning och förvi.ixling. Den n.rera

platskriivandc miirli.ningen mcdför dessutom inte obe-

tydlig merliostnad.
Det finns s:ili.ert flera iin urrdertecknad son-r har

"snrörjproblenr". Vad s;ijer det praktiska livets nrän

och dc ytterst underhållsansvariga?
t;FSD Försr':rretsStandardiseringsdelegation.Däri

ingår bl a förcträdare för A, M och F. FSD saknar
edress och telefonnummer. Kontor på fickan?

SP AAK

o
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Förpackningsregister
ger rätta uppgifter

Som ett led i strävandet att på bästa sätt förpacka
materielen inom FV har F:UHD distribuerat ett antal
förpackningsregister. Antalet komponenter är som

bekant enormt stort, varför ett enda register som

omfattar all materiel inte är realistiskt eftersom det i
de flesta fall vid cv, förband och anläggningar en-

dast rör sig om speciella system och materielgrupper.
Förpackningsregister finns, ett för fpl 35 och ett

för SK 60. Dessa register är utformade på så sätt att
man lätt kan få fram uppgifter på rätt transport-
skydd, om det är känt under vilken grupp komponen-
ten sorterar. Liknande register är under utarbetning
för system 37 och kommer att färdigställas när all
materiel blivit föremål för mil.jö- och emballageklass-
ning.

En utgåva omfattande enbart transportskydd utan
klassning till speciell materiel har likaså utgivits.
Samtliga register är utgivna som provisoriska i av-
vaktan på slutgiltigt fastställande av den lämpligaste
utformningen av detta hjälpmedel vid förpackning
av den känsliga materiel som det här är fråga om.

Förpackningsregistren rekommenderar endast så-

dana transportskydd som vid rätt handhavande skyd-
dar materielen på ett tillfredsställande sätt.

Gör så här
För att underlätta för packningspersonalen att packa
komponenterna i rätt förpackning har försök gjorts
bl a med uppsättande av förpackningsregister vid
packningsplatser och att rätt förpackning antecknas
på föl.iekortet. Det senare alternativet lovordas spe-

ciellt av förråds- och sakbyråspecialisterna, dock
utan något fastställande av hur problemec skall lö-
sas. Fortlöpande prov pågår.

Nya förpackningar 1972
Teletekniska komponenter av mindre format för-
packas till stor del i den s k "flexibla" förpackningen.
Störupptagningen i dessa uppfyller inte de högt ställ-
da kraven, varför en omkonstruktion av dämparna
varit nödvändig. Arbetet pågår och har framskridit
så långr att lådor i det nya utförandet kommer ut
på fälter i början av 1972. Ett mycket begränsat an-
tal i en provserie är i bruk sedan september. Så fort
som möjligheter föreligger kommer data och använd-
ningsanvisning r att upprättas över de omkonstru-
erade förpackningarna.

Ett stort problem är att upplagring av förpa_ck-
ningar förekommer på skilda håll i allt för stor om-
fattning. En viss buffertreserv är naturlig, men alla
förpackningar utöver denna skall omgående rerurne-
ras till emballageförrådet i UHF. Detta är en förut-
sättning för att systemer skall fungera och kunna
förbättras inom ramen för disponerade medel.

Morlo, Ohlson F:(1HDU
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SNABBHAKE
En snabbhake för att kunna spänna upp bromsskär-
men vid packning har iddgivits av vpl Börje Karls-
son, F12. Enligt 1 vm A Karlsson har förslaget föl-
jande fördelar:
o Enkelt utförande och därför lätt att tillverka.
o Lätt att anbringa respektive ta bort.
. Underlättar tillsynsarbetet och ger bättre arbets-

resultat p g a av att linorna delas i två föreskrivna
grupper. Kalotten "lägger sig" bättre när linor och
kalott är uppspända.

yar oeh" aw
Sovvv plAwl^äAqo? a,yL Okb?^rLtet
sk*Lve'w aw bbbtällni.ru
wio4texa* ufuu.otr":L a*' öllpv" {Lknnnåz v

bör vota-
aet l+artl
färr" oll*

a*bate,
@v1a.*3'bÅ,ortA

enbknlftå4a,



årsbudget för utbildning vid CVA
Utbildningsverksamheten är ett av de styrme-
del som en företagsledning förfogar över för att
nå de mål som uppställts. För att utbildningsin-
satserna verksamt skall kunna bidra till de resul-
tat som företagsledningen planerat krävs ett ak-
tivt engagemang i utbildningsverksamhetens ut-

formning.
Detta engagemang bör i första hand inriktas på de

mera kortsiktiga och näraliggande målen, speciellt
om snabba förändringar inom teknik och organisa-
tion gör den långsiktiga utvecklingen svårbedömbar.
Man kan då koncentrera sig på samordningen av re-

dan befintliga, men ännu inte inarbetade rutiner och

tekniker.
Den långsiktiga utbildningen å andra sidan är

också viktig, speciellt för att utveckla medarbetarna
och minska personalomsättningen. Denna utbildning
kan inriktas på allmänna ämnen, teknik och ad-
ministration, där personalens egna ambitioner bör
uppmuntras och understödjas, exempelvis med fri-
kostiga bidrag till frivilliga studier. Kostnaderna för
frivilliga studier blir för företaget mycket läga, ca

kr 5:- per studietimme, jämfört med minst kr 50:-
för utbildning på arbetstid.

Utbildning är en investering och dess lönsamhet
måste bedömas. Detta år ofta svårt att ange i siffror,
bl a pga att alternativa kalkyler är svåra att göra.
Ofta får man nöja sig med att uppskatta kostnad
och vinst i det fall utbildning sker, jämfört med att
ingen utbildning äger rum.

Hallinder och Uggelberg säger i "Personal" (1969):
o 500 milj kr satsades av svenska företag på utbild-

ning är 1967.

. 0,2-2 0/o av årsomsättningen gick till utbildning.

. investeringar i utbildning och forskning är tre
gånger så lönsamma som investering i kapital
(USA 1929-7957, och i Norge.)

. investeringskostnaden per inbesparad person är
fyra gånger större när man inför nya verktyg
jämfört med personalplanering och utbildning
(Volvo Torslandaverken).

Utbildningsinsatser kan alltså ge direkt avläsbara
resultat. Men även utbildning, vars resultat inte kan
mätas i inkomster för företaget, kan vara motiverad
om man därigenom uppnår eller närmar sig de mål
som uppställts.

Men företagets mål bestäms också av kundernas
krav. Om dessa krav kan uttryckas i rutiner blir
utbildningen på dessa en nödvändighet för företaget
och en förutsättning för goda kundrelationer.
. Utbildning är alltså en lönsam invescering.
o Fortbildning - utbildning som syftar till att hålla

kunskaperna på aktuell nivå - är att betrakra
som e[t normalt led i introduktionen till nya ar-
betsuppgifter, varför dessa kostnader tttan organi-
serad utbildning, med säkerhet blir större.
Detta är ett starkt skäl för att betrakta en rätt
bedriven fortbildning som en inbesparing snarare
än en kostnad.

o Vidareutbildningen - som syftar till atr öka kun-
nandet för mer kvalificerade arbetsuppgifter -
innebär att man för varje befattningshavare upp-
rättar en utbildningsplan som tar hänsyn till be-
fattningens nuvarande och kommande krav. Den-
na långsiktiga planering kan vara besvärlig att
utföra, men är samtidi$ utgångspunkt för den

Yrkeslärare H Gripenbert (stående) i kretsen aa elever tsid
en telekurs.

Ingenjörerna G Alnebrandt oclt Sitt Boström laborerar.
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| 1.300.000 ... lorrs
rrcst lönsxtnr.tta invcstcring clct modernl fijrcta-
qct kan göra - rriimligen xtt r'rtvecl(lx den cnskilde

rredarbetaren.

Målsättning
N'lålsiittninccn fiir trtbilclninge'n vid CVA iir :rtt gc

,'Llll personelkrtcgorier dcn Lrtbilclnirlg s()rll ;ir nijtl-
v;intlig, rlcd hiinsvn till ntrvererlclc och l<otllrll:rndc

erbetsuppgiftcr. Un'ccklinsctt ifornr rv nv tcknik
och nrltericl och nva rutincr nrcdfijr iikeclc krav pir

;rt'rsonll en s k'.r nsli eper och f ,ircl i ghetcr. Irörrttotll li tl rr -

skaper och färdiqhc'tcr skrll fortbilclningcn qc pcr-

son,tlcr.t rrttitvtlcr till arbcte t och clcss fiirtrts:ittrr ing;rr

sor'n qvnnlrr fiiretagcts ntålsiittrting och sorn bi.lrer
till dcn cnsliildcs lnprssnitrg och trtvccklirrg.

Ett utbildningsl,t'ho't'fitrcliggcr d,i dc bra"-' på

brtnskapt'r, lärdigbcttr och,tttitt'dcr, soltl ltcfatt-
ttirtgt'tt st,illt'r,intc infrias at bclattningsbat'arcn,
iit't'tt otn tlcnnt' ,ir anltgsttt"issigt Iiin pad ocb trtoti-

t't'rat! lör tt lt Pgilt(n ocb bcf attningt'rts kr.t'u- ,ir rct-
list ish,t.

Utbilclninqsbehor-ct inverttcras irligcn och clt ttt-
bildninuspl,rn giirs upp i s,rrlråd Ilctl rcsp chcf. Mcd

tutgångspunkt från utbildningsplanen i;rststiillcs ut-

l.ildningsbtrrlqcten för kot.um,tnclc buclgctår. Avdel-

rrings och /clle r sclitiorrschcfen itlts\'lrrrr fijr att be-

hov ev r.rtbilclnirrg;rtrrttiilcs och ett [rttclgetcrl tttne-

hålls. Utbildnirrgsorgetrisrtiottetr svlrrtr fiir ett an-

l cf,rlld trtbjlclrrins li.onrtncr till stind. i sernerbcte

nrcd bcriirdl ittst;ttrscr irrortt (lVA och FFV s:ttlt cle

orq:rnis:-ttioner, utbi ltlni rr gsattst,'rlter oclr kursenordtra-

rc sonr iir alitLrcll;r.

Utbildningens omfattning 1 969-70
Kurscr pi CVt\
l.iiclning o. fiirl.intlningste knili. l5 152

L)vristclinili l1 l+1

])erson:rllcclninq o. rrclrl. -1 6'{

Ir.r.rntlliurscr (lrV o. l\{:rrinen) 27 210

Sonr l:ir:rrc h:rr -1.1 lnstrill.ll errg,rgerets

I:rtr'rne kr-rrser

\{:rtcriclliurscr. IrNlV 9S 160
'l'cknik (SI IrU. STIr nr fl) 46 109

,\rbctsleclrring t,. eclnr. 14 20

Kostn:r.lcr
'l'otrlt fiir utbiltlninq
I)cl :rv irsonrs,itlringen

cr 1.3 nrilj kr
1 \2 r)10

r-o \)1550n

Isinruliltorn iirrns tillg.ing till 5 volt. sotl li;ttr.ttt-
virrrl.rsiijr sp:inningsgivrrren, r'.rrfiir rrigrrr liisr'L b:rt-

tcricr cj criortlrrrs. \{:rtnin*ssp.irtrtirtgert rir llC volt.
l:n pr()t()tvp h,rr pr,r,;rtt bl e pi Ir.5. S:rrb Sc:rni:r

och (-\'\1 nrc.l nrvcliet positivrr resttlt,tt.
Silnrrlrlt()n) l'ijrbcrctls :ru fiir scrictillvcrlirtirtg trch

ber':ilin;rs liunnrr r'.trl utc pi fiirb.rrr.lcrr trnc]cr fijlsr,L
lir rrrtrrlct l9l1.

St'cl \/ H .lttdt'rssott CV.11

Mängdlära
Du, vi blcv rnf:rllnrr rrv cn 75:e på tlenövcrn.
?

l.r, cl1 rotc l7:or...

Ny "tem pe ratu rsi m u lat or"
Ått liontrollcr:r intlil<rrtorernl iiir tttloppstetltpcrettr-
re'r i'icl tillsyn och scrvice iigrl hlr blivit,rlltnrer vik-
tigt. Kr:rvcn hlr succcssivt hiijts.

Ir:UHDT och CVNI hrr tills,rttrrti;1ns nrcd Slstcnr-

tclinili AB, l-iclineii trrgit ir;rnr cn "Tetlpcratursimtr-

l;rtor". Simulltorn .ir i iörsta hand avsccld att e rs.itta

den bcfintlig,r ,.rtrustningen iör SK60, son.r ej r-rpp-

fvllcr dc nvl kravcn. Dcn skell rir-cn enr-;indes fiir
fpl 37.

Pror-utrustningcn :ir uppbvtgd lirirlg ctr spccial-

tillvcrket'l-siffriqt clirlitelt perrclinstrtttrlcnt och in-

bvegd icr-r låd:r, cl:ir nrit och nitensllrtnir-rgsl<:rbcl

irrrvnrs.
A v clc i tn I rl< tr rrtl crr Lt n cl.'rsiili trr cl i gi t:rl r-ol trlle'trrrn:r

h,rr .]cn fr;-Ln.tt,tgtrr-L visr-rt sig liotttrtt,r triirtll:tst .le kr:rr'
vi st.ilIt pi utrustningcrrs fiiltrn;issighct.

Sinrr.rlilt()rn h,rr ett itrllt slieltrtslrrg rrr'99.99 tlrV

och crr n,rgtr,tttnhct :rv O.C I o o :lt itrllt trtslag vid

l-l l 3 C.'l'crtlPcr:1tttr()rllrltlct rir cnligt spccifilil-
tione r - I O till I 5O (1. CVA h;rr trtiiirt nrilji;l-r,'v
nrc.l i;run.lcnhcterr iInintrs 25 till pltrs 50 Cl, diir
:;tiirstrr:rvvilielscn blcr'5 etrheter ellcr O.O5 nlV. tlot
r;r'ererrclc 1 .25 (1. IIrst;illrrirtgsttoggr,rtltthe tcn p.i si

nrul:rt()rn .ir 0.01 nrV, r'ilkct lttotsvlrlr e ll tclllpe r:rttlr

:rv O.l5 (..'

1l!1



tekniska problem som normalt dyker upp under den

tidiga driftsfasen. I takt med projektets framåtskri-
dande har helt följdriktigt arbetsuppgifterna förskju-

tits från planering och samordning till tekniska frå-
gor av typ modifiering etc.

I september 1971 (nästan på 3-årsdagen av sin till-
komst) höll gruppen sin 14:e sammankomst, denna

gång på CVM för att diskutera de modifieringar
sorn CVM är involverat i.

Gruppens kärna består av representanter för

F:ELP 1 (ordf), F:ELT 6, F:UH, M: VRR, CVA,
TV2, TV3, TV6, Teleplan (sekr) och SRA.

Olle Wååh, Systecon

Ett namn på ett rckorderligt fruntimmer? Fel ! TIL-
DA är en erbetserupp inon.r projckt PS-15. Den bil-
dades 1963 och dcn clirckta arbetsuppgiften var att
senrordna proicktfaserna driftsättning, driftsättnings-
hontroll, utprovning och drift för de olika anlägg-

ningarna. Ganska snart visade det sig att gruppens

sammansiittr.ring gjorde den idealisk att hantera de

Saante Erihsson
ning aa RM9.

Ittt

---i'
br

ii

Vid CVM arbetar man med nodifiering
ao släpringscnhet lör tornradar PS 15.
Ing Torbjörn Edberg granshar ett ldger.
Andcrs Karlsson monterar kontahshruzt
på en släpringsaxel. OBS tornradarn på
bilden i bilden! ,tt-

MOTORDATA-AUTOMAT
För att underlätta kontrollen av motor RM9 vid
körning på marken har CVA tagit fram och tillver-
kat en elektronisk mätanordning som i utbyggt ut-
förande automatiskt registrerar vissa motordata.

Uppmätningarna kan göras på 2 motorer parallellt
och utan att de monteras ur flygplanen.

Anläggningen har digitalmätare, som i dagens läge

genom tryckknappsmanövrering kan visa upp varv-
tal, bränsleförbrukning per timme, in- och utgångs-

tempcraturer samt kompressortryck. Dragkraften kan

ännu inte registrcras. Då vissa apparattillverkare har
låni;a leveranstider utlämnas inte anläggningen kom-
plett utan kommcr senare att förses med program-
givare, siffertryckare och kurvritare Först då är den

auton-ratisk. Aggregatet är relativt litet och trans-

porteras på ett rullbord. Första exernplaret har le-

vererats till F5 för praktiska prov.
Obs! Detta agsrcgat registrerar endast data och

skall inte förväxlas med autotestare, som automatiskt
ger signal för förekommande fel.

gör fanktionsproo På dd.ton förc



Fundering tecknas. Dp för sedan, efter att ha bekräftat motta-
kande, upp mtrl på aktuellt månadskort. Sista arbets-

dagen i varje månad lämnas bevakningskorten ut i

förrådet, som kollar upp vad som finns kvar av ma-

teriel vars tid utgått. Detta antecknas, materielen

signeras med ett X (vårt interna tecken på att mtrl
anmälts till UHF). Kortet går sedan åter till dp som

anmäler enligt ovan. Bevakningskortet arkiveras se-

dan.

Efter någon tid återkommer överförings-kassations-
kortet med besked: antingen kassation, eller insändan-

Hållbarhet - vad är det?
Ovanstående uttryck kan vid första påseendet tyckas
vara en onödig frågeställning, men icke förty är den

berättigad. En djupdykning kan skingra lite av dunk-
let.

Hållbarhet hör ihop med åldrandets problernatik.
Somligt blir bättre med åren - tänker då närmast
på brända och destillerade varor - medan annat
bryts ner allteftersom åren går. Vi som har hand om
förrådens skötsel och uppläggning kommer åld-
randet av mtrl dagligen in på livet. Hur följa upp
alla o-ringar, olika slag av gummivaror, färger m m
som är åsatta viss hållbarhetstid, så att man har ett
kurant lager.

Du blir väl
också
gammal

Ja, detta var en frågeställning som vi ställde oss

i början av 1968 här på F5. Dp Rune Höglund och

undertecknad diskuterade frågan ingående och kom

fram till att ett manuellt uppföljningssystem med

kortregister kunde vara en lösning (detta i avvak-
tande på att datan ev i framtiden skulle ta över).
Alltnog vi inköpte registerbox och kort och kontakt
togs med N Snäll avd 411, UHF. Samtidigt inled-
des en systematisk kontroll av all mtrl i förråder vil-
ket tog cirka 1 mån för en man. All mtrl med ut-
gångsdatum antecknades och listorna överlämnades
till dp för registrering och ev utgången mtrl anmälde
vi till UHF på överföringskassationskort (FF/DC
142). Samtidigt införde vi kontroll på all inläggning
av mtrl.

Mtrl med utgångsdatum antecknas på mottagnings-
kortet. Godkänt och utgångsdatum samt partinr an-
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de för omkontroll alt utgångsdatum strykes, eller för-
länges eller nya etiketter medföljer som ger mtrl ny

livslängd.
Genom detta relativt enkla manuella bevaknings-

system har vi l.'ckats hålla vårt förråd om inte
100 0/o så tror vi oss näst intill när det gäller kurans-

läget på materiel med åldringsbekymmer, antingen
det nu dr f drger, gummivaror eller radiorör. De sist-

nämnda sänder vi ju självklart enligt TO för färsk-
ning.

Ja, i avvaktan på "datans" inträde i åldringsvår-
den fortsätter vi med vårt manuella system.

Med förrådshälsning från F5

Stig "Gits" Löözo

Förrådsman

Svar:
Materiel med begränsad lagrinsgtid, såsom O-ringar,
färg, lim och tätningsmedel rapporteras till UHF avd

FK på blankett 'rF/DC 142 "Overförings- och kas-

sationskort" när lagringstiden uppnåtts. UHF ger

sedan direktiv om lagringstiden kan förlängas eller
om partierna skall kasseras. Eventuella omProv-
ningar sker vid UHF eller på order av UHF.

TOMT 82-47 har förbättrats i senaste D-utgåvan
så att O-ringar av kisel- fluorkisel och fluorgummi
(viton) ej berörs av lagringsbestämmelserna. Vidare
har nötskydd och liknande undantagits.

Beträffande färger/lacker kommer norm, TV 30

att omprövas, så vi kanske slipper att vända färg-
burkarna i förråden var tredje månad.

UHF har lovat att man via datamaskinen skall
hjälpa filialförråden med bevakningen av lagrings-

tider from årsskifter 1972. Det är en välkommen
avlastning från det nuvarande manuella systemet

som bl a F5. CVM m fl arbetar med.

Hans Hagström, CVM

Definitioner
Fil tand : blivande tandläkare
Djur kand : ricskoleelev



- En produkts användbarhet påverkas ju inte

enbart av konstruktion- och tillverkning utan

också i hög grad av att den används och under-
hålls på rätt sätt. Utbildning av våra kunder är
därför en viktig angelägenhet, säger man vid
Telefonaktiebolaget L M Sricsson och dess Ml'
division.

Ett försvarssystem som Sveriges bygger på en kon-
tinuerlig utbildning av värnpliktiga. Av denna an-

ledning måste våra kunder vara utrustade med en

egen utbildningsverksamhet. För oss gäller det då att
skapa förutsättningar för att denna utbildningsverk-
samhet skall ge ett gott resultat. Utbildningsmålet
för oss har således blivit att utbilda vår kunds lä-
rarpersonal. För att undgå en seriekoppling av ak-

tiviteter och därmed föliande tidsförlust har vi sam-

tidigt vid utbildningen av lärarpersonalen också ut-
bildat ett förstahandsbehov av driftspersonal.

Det som nyss sagts begränsar i stor utsträckning
volymen av vårt utbildningsarbete och har påverkat

vårt sätt att organisera detta. Då vi inte kan erhålla

kontinuitet i utbildningsarbetet, har vi svårigheter att
sysselsätta speciell lärarpersonal. Vi har därför valt
atrbygga upp ett administrativt och sammanhållande
ansvar för kundutbildningen, organisatoriskt tillhö-
rande den del som handlägger framtagandet av be-

skrivningar, reservdelskataloger och liknande. Lärar-
personal skaffas sedan vid aktuella tillfällen från de

konstruerande avdelningarna.

Kunskap före pedagogik
Valet av lärare sker i första hand efter den tilltänkte
lärarens kännedom om den aktuella apparaten. Hän-
syn måste naturligtvis även tas till den tänkte lära-
rens pedagogiska förmåga. Vi har dock funnit, att
denna bör sättas i andra hand, speciellt med tanke
på att eleverna inom denna typ av utbildning har en

god grundutbildning och ofta kännedom om liknande

apparatur samt att de har en stark motivation för sitt
deltagande. Vi har därför ansett det viktigast att lä-
raren besitter detaljerad kunskap om den 

^PParat
han skall föreläsa om.

Normalt är utbildningen t ex på en flygradaran-
läggning uppdelad i två kurser, där den första är av-
sedd för blivande lärarpersonal och förstahandsbe-
hovet av kompanitekniker. Kurser omfattar en teore-

tisk genomgång av radarns funktion och i någon mån

de enskilda enheternas konstruktion och uppbyggnad.
I den andra kursomgången utbildas lärarpersonal för
tekniker och ett förstahandsbehov av tekniker. Här-
vid lägger man mindre vikt vid systemteknik och

mera vikt vid de enskilda, utbytbara enheternas funk-
tion och uppbyggnad. I denna ingår också laborato-
riemässig träning i felsökning och trimning av enhe-

terna. För att ge något begrepp om omfattningen
kan nämnas att normal tid för den förstnämnda ty-
pen av kurs är ca 3 veckor och för den sista 2 å 3

månader.
Man får ej heller glömma, att det även under ut-

vecklingstiden finns ett visst utbildningsbehov. Så-

ledes har vi genomfört kurser för vår kunds sakav-
delning för att ge de människor som sysslar med pro-
jektet en så god inblick som möjligt i den kommande
apparaturen. Detta är av stor vikt för det samarbete

som är nödvändigt mellan kund och leverantör för
att ernå ett gott resultat.

Som ett led i våra kunders mottagningskontroll av
marerielen har vi vid flera tillfällen genomfört ut-
bildning av kontrollpersonal. Denna utbildning har
genomförts i god tid före leverans av första seriesta-

tion och har givits med målsättning att underlätta
verksamheten för kundkontrollanterna.

Förbindningsteknihen är en spe-
ciaLitet sorn LME han lära nt. Det
gäller hålla reda på virrn)drret ao
ledningar.

KUND
utbildningen en viktig

angelägenhet
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Astor NiLsson, F15, instrueras aa t'örf ; CVM nla soets-
sleola. I bakgrundcn scs andrcläraren Bcrnbard Ludvtgsson.
Svetslohalen har miljöhlass 3, mcn vid beboa han mihro-
luftfilter anaändas, vilkct t cx titan kräoer.

På initiativ av Saab-Scania L hölls i september
en "svetsriksdag" i Linköping med deltagare
från FMV-F leverantörer till flygvapnet samt un-
derhållsinstanser. Det gäller att samordna och
efiektivisera svets- och hårdlödningsutbitd-
ningen.

Med tanke på vad som skett inom svets- och hård-
lödtekniken, t ex utveckling av nya metoder, möjlig-
hcter att svetsa och löda nya typer av material, samt

dct faktum att on-rfattnin€ien lrv svetsning och löd-
ning på ny rnatericl har ökat kraftigt, såväl i omfatt-
ning som svårighetsgrad, har behovet av utbildning
ev tlen personal som sysslar med svets- och lödpro-
blem blivit större. Detta gäller alla berörda personal-
kategorier från konstruktörer och hållfasthetsberäk-
nare - planerare och beredare - arbetsledare -
svetsare och lödare - till kontrollanter.

Ll<onor-r-riskt kan dct konstateras, att de misstag som

begås på grund av icke tillräckliga kunskaper om-des-

sa mctoder, kostar företapien stora belopp och beho-

vet xv utbildning anses därför som en absolut nöd-
vändighet. Man bar intc råd att inte utbilda.

Många hävdar fortfarande att misslyckade svets-

och lödförband beror enbart på operatörens oskick-
lighet, men i rnodern sammanfogningsteknik är man

minst lika mycket beroende av rätt utformad kon-
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struktion, riktig behandling av material och att ma-
skiner ocl.r utrustning får rätra inställnings- och pro-
ccssd ata.

Vi har dessutom idag en gedigen arbetarstam med
lång erfarenher sonr rcrgerar för felaktigheter. Denna
arbctarstar.n niirmar sig allt mer pensionsåldern och
dagcns ungdom kräver en detaljerad styrning med
tankc på ansva.r och arbetskrav. Detta måste beaktas,
intc r.ninst vid införander rv nya nretoder och nya
matcrial.

Vid inl'entering li resurserna franrgick, att det
iir rcl;rtivr viil sörjt för grundutbildning :rv svetsare
och lödare, n.redan däremot fortbildning ar. dessa ka-
tegorier endast har tilliinrpats vid Volvo-Fly€imoror,
Saab-Scania-T och FFV-CVM. Vid CVM svetsskola
har detta framförallt tillämpats för flottiljpersonal
enligt FV kursplaner sedan 1963. Svårigheterna för
leverantörerna är inriktningen på flygmaterielens spe-
ciella problem.

Konferensen såg häri nödvändigheten av samord-
ning och likriktning av denna utbildning med sysre-
matisk uppläggning även av fortbildningen. Detta
gäller iiven konstruktörer, beredare, driftledare, kon-
trollingenjörer och kontrollanter.

Vid konfercnsen föreslogs tillsättande av flera ar-
betsgrupper med uppdrag att detaljutforma utbild-
ningsprogran-r osv för olika kategorier.

Utbildningskonrpendier i modern svetsteknologi,
som svetsskolan vid CVM har utarbetat för olika
elevkategorier presenterades. Dessa och övriga kurs-
underlag håller på arr samrnansrällas av Saab-Scania
Industriskola för distribution till arbetsgrupperna.
Kursprogrammen för flottil jpersonalen synes inte
komma att påverkas i någon srörre utsrräckning av
den påböriade semordningen.

Erik Färnlöf CVM



HYDRAULSAX

DBYTE
FÖR
BLA

De nya lyltplattlormarna bar utprovdts oid F8, där personalen efter oissa mo-
dilcringsförslag, t4ttryckte sin stora bclåtenhet med hjålpmedlet ifråga.

Användningsområdet för hydraulik ökar stegvis,
så ock vid HKP 4-förbanden. Senaste tillskottet
är lyftplattformar som skall minska riskmomen-
ten och underlätta för personalen att utföra vissa
arbeten med rotorbladen.

Rotorbladen skall med korta gångtidsintervaller un-
dersökas avseende sprickbildning. Denna undersök-
ning sker med MLF-metoden (Magnetic Leakage

Field, en speciell utrustning för rotorblandsbalkarna
samt med röntgen på vissa områden av balkarna.
Nämnda utrustningar är tunga och otympliga att
hantera, i synnerhet om kontrollen utförs när rotor-
bladen är monterade på helikoptern.

Tidigare har bladen tagits ned för dessa kontroller
och vid tillsyn sker nedmontering av utrlmmesskäl
eller på grund av i tillsynsförcskriften bundna åt-
gärder. Nedmonteringen av rotorbladen sker vanli-
gen utanför hangaren eller tillsynshallen, beroende

på att takhöjden eller svängrummet i övrigt inte är
tillräckligt inomhus. Vid detta arbete är halkrisken
mycket stor under den kalla årstiden. Arbetsplatt-
formens trappa är brant, man måste med en hand
hålla rotorbladen och med den andra handen "bal:rn-
sera" sig själv. Ar det dessutom isbildning på trapp-
stegen är ju riskmomenten stora.

Säkrare jobb

Med tanke på vad ovan sagrs har därför UHD på

prov anskaffat två lyftplattformar, helt hydrauliskt
rnanövrerade. En eldriven hydraulpurnp ger arbets-

trycket och det hela mrnövreras från själva plattfor-
men. Markhöjden är 1,5 meter och högsta höjd cirka
4 meter. Detta täcker arbetsoperationerna både på

bakre och främre rotor på HKP 4. Höjden kan reg-
leras steglöst.

Under oktober har provning förekommit på F8,
varvid civilingenjör Gösta Montelius från Hydraul-
mekano medverkade. Leverantören lovade därvid ut-
föra de förbättringsförslag som utprovningen gav
upphov till. Ovriga HKP 4-förband kan därför
vänta sig en bättre anpassad arbetsplattform. Vid
provningen leddes arbetet av vm B Liliefors på avd

6. Med hjälp av 1 fte Ture Sjöbrandt, flygplanmontör
Krister Juliusson och vpl Björn Lindström utfördes
montering av rotorbladen på främre rotorn. Samt-
liga uttryckte sin tillfredsställelse med arbetsplattfor-
marna. Ett komplement skulle möjligen vara salivsu-
gare, eftersom det vattnas i munnen av förtjus-
ning. . .

Avsikten är nu att man skall modifiera tidigare
framtagna landgångar för att anpassa dem till de

hydrauliska arbetsplattformarna. Detta kommer att
medföra minskat behov av nedmontering av rotor-
bladen.

Åhe Ådeloall UHD

Ordklyveri
Jordgubbar och grädde beställde professorn. Fick
grädde på jordgubbarna och protesterade:

- J.g sa och grädde, inte med grädde, hör upp!

- Det är väl samma sak, sa servitrisen.

- Hm, sa den lärde, så fröken tycker att en

kvinna med barn är detsamma som kvinna och
barn !

29



Efter ett flyghaveri framkom misstanken att re'
por i frontrutan kunde ha medfört nedsatt sikt
på grund av den besvärande liusspridningen på

akrylglasets ut- och insida vid motlius.
Denna lokala "solkatt" medför sämre sikt,

exempelvis vid målfölining och föliden av detta
blir sämre utsikter att bedöma avstånd och när'
mandehastighet.

Vid undersökning av reporna framgick att de till-
kommit genom roterande rörelser på glaset, det vill
säga vid den dagliga rengöringen av frontrutor och

huvar. Det framkom även att sämskskinnen använts

alltför länge, så att de inte kan hållas tillräckligt rena

från hårda partiklar.
Det är därför nödvändigt att övergå till en annan

rengöringsmetodik och i stället för sämskskinn kom-
mer en torkduk av engångstyp att förordas. IJr ren-

lighetssynpunkt är det också lämpligt att samla er-

forderlig utrustning i separata satser. Med anled-

ning härav pågår vid CVM framtagning av en ren-

göringssats, som i första hand ska användas på A-
nivå, för rengöring av både akrylglas och optiskt
glas.

Metodiken vid rengöring av akrylglas framgår av

TOMT 830-13 och för optiskt glas av TOMT 863-18

(under ändring). Föreskrifterna kommer efter hand

att inarbetas i respektive SKI.
Avsikten är att utvändig rengöring av huv och

frontruta ska utföras vid behov mellan flygningarna
medan rengöringen av insidan ska göras vid C-ser-

vice. (För fpl 35, 37 och 60 kommer ett putsdon
F1230-120757 för invändig rengöring av frontrutan.
Putsdonet ingår inte i rengöringssatsen).

För optiskt glas är avsikten att rengöringen ska

utföras vid behov vid C-service.
Mellan flygningarna ska kamerafönster och linser

kontrolleras avseende nedsmutsning.
Den aktuella rengöringssatsen som betecknas

F1230-120837 har levererats under sista kvartalet -71.
K Mattsson CVM

AUTOTESTAR E GAV PENG(AR}
Vid Kungliga Krigsvetenskapsakademiens 775-ärs-
jubileum på Armdmuseum den 12 november tillde-
lades verkstadsingenjör Lennart Thornström,
FFV-CVA, en jetong med Karl XIV Johans bild och

5.000:-. Belöningen ur Lars och Astrid Albergers
fond tilldelades Thornström för att ha konkretise-
rat byrådirektör Stig Ogrens idd till den automatiska
testutrustning som redan är i tjänst vid F14, FC
och SAAB. Vid ett symposium i Norge beträffande
"Testing of Airborne Systems" kunde konstateras
atr detta provningssystem låg tekniskt väl till vid
internationell iämförelse.

TIFF gratulerar.

Ving Lennart Thornström är som syns inte ledsen när ban
oisar app sin Karl Joban.

/t/i

7
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Från rent flygplan till vapenbärare
S:reb-Scania h,rr crhållit bcst.illnins från I;MV-
Ir:UHD ;'i Lrndcrhåll'bcrcdning SK 6CR/C, diir bland
errn:rt ingick crt tlcr.nonstr:ttiort :rv littnvcrtcring frårr

rcnt f l1'gpl :rn til I v,-rg'renb.ir;rrc. l\1 ålsiittnitt gct.r r':tr ;ttt
vc'rifiere tlc onrbcviil'rningsticlcr sonr ertqivirs i hutud-
spcc i f i keti orren. Vi d:r rc rlet.rl jst u.lcrr'Ltlcs f iircsl e gn,r,rr-
bctsrutincr och fiircskriftsdclcn fiil jdcs upp.

Av orgenis:rtorisli.r och ;rr.rlitisk.r skiil fi;rladcs
föriivning.rr och clcnronstrrtion till [:1(r. sonr vril-
villigt st:illdc pcrsonrtl, flr gpl.rrr, rr.rtcri.'l ,..h l,rlia-
le r till fiiriogrnrlc. -l'lIF fick i srrrnbantl h:irnred till
f:ille r';rr;r rrrecl.

Hcll arbctct lcdtles:ri S:rab Scanirrs scrvice-:rvdcl-

ning rned bitriide lv .le fll gpl,rrrnrlist:rre och tcknikcr
f rån Ir5 och Ir 16, s{)nr scn,rrc sliall sr':rr:r fiir aktuell

Verifiering
av
underhålls-
mässighet

:,killnadsonrskolning på flvqplanti'pcn irronr IrV. Dcs-

sa instrr.rktiircr fick p.i dcttl siitt cn god "genonrkii-
rarc" innan konrrllnclc l:ir:rrrnödor siittcr in. In-
strtrktijrcrna h,rdc ticligarc fått grtrnclutbildning vid
CVM.

Konverteringcn inlcd.lcs rlcd cn kort, tcorctisk gc-

nonrgång av clc aktivitctcr, sonl kriivs i slnrband nrecl

övcrqång från skolfligplan till vapcnbiirerc.
l);ircftcr fiiljdc cn "utställning" i hangarcn, där

olik:r utrustning:rr och cnhcter, som scnarc skulle an-
viindas, kunde detaljstudcrrs.

I);ir fanns blrnd rnnat liitta och turrge bcr'äpnings-
balkar, raketskcnor, ilttackraketer och akank:rpslar,
olika bcr';ipningspaneler och robothjrilpappar:rtcr, re-
flcxsiktc (4 11160) och rcgistrerkemcra (l{KA 42).

Iriir spaningsversionen flnns cn så kallad panorx-
mekanrcra (SKA 29), rned vars hjiilp man erhållcr
180 bilcltäckning (från horisont till horisont).

l)ct egcrrtlig.t liott t crte rings.rrircret Lre.lrcvs s;tmtr-

tligt p.r tr.i ilr !lrl.r'r. t.rr.r,, Jct cn.r iiirlrcrcdtles till
l.itt :rrr.rcl, (SK 6CI],rch .ltt errilr.r rill sp..Lningsver-

sion 15K {,C(-).

Albetct utfiirtlcs .rr.rlrbt och rutint'r:rt oc]r lrvslut:r-
.lcs rrctl r'n lrrnlitiorrsli,rrrtroll .tr he]e bcr'.ipnings-
s\ st('nrct. I)et l-r.rnrqie li .ur clcn erior.lcrlige ticlcn iiir
hclJ l\on\ crtcringscnhctcn v.il liqge.r inont rentetr för
spccifilietioncns lir.rr'.

I rrrtslrrtrtittg till onrber.i;rrrirtgcn , is,r,ics ocl.si oli
lirr li l:rrgiiri n grl'.rser. Lrl.rn.l en n.rt l.r.i.ln i rr g. h.i rrr;rr i rr g

och plunrlring ir\' :rl\:1nl\rrpscl.

Iriir virl.rrc Lrppiii)jrrin* och stutlicr .r. Lrndcrhf llt
verlislrnrhcterr tlokrrnrcrrterrrtlcs olili.r .rr[rcts.rr:rritr
nrctl I'fV genonr UI lI) iiirsorg.

...,...[:,**,*itii, rill

lng O --t' .tucljrol, (:\'.ll I b iL'irl
i tt s t r rr k t ör s h tr t i i) r k t)t1 L L' r I L' r r tl !,t i
ot lt t cltni ktr t t bi I dt,t t's.

11e\(tt t u11d(r'c,i..rr r,r,/
.tÄ 6;1J(-'. .,1rtt iplnt

USA-besök
I s:rnr[r.rntl nrecl ctt sve rtskt besiik vid cn av USA:s
rrr.rrinb,rscr - nrcst iiir,rtt t:r tlcl lv unrlcrhills-
vcrks,rnrhcten - iick g:istenr:r.iven sturlerl ut-
bildninssrv.lelningcn. I s,'rnrbln.l nre.l prescnurtr,r-

ncn :1r' clen teoretiska och pr:'rktisk:r r.rtbildning sonr

iiirckonrnrcr unrlcrstriili sliolchcfcn ett dcn bl:rn-
.l:rde teknislia och rnilit.ire Lrtl.il.lnirrgcn t;rv cn

tlcl problcnr.
Rcsursnr:issigt vrrr cnrcllcrtitl skolcnhctcn inrpo-

rrcrJntlc. tvclitc .lc svenskl g:istcrna. I lcktionsse-
lr'Lrn,r h,r.le nr,rrr.le olik,r svstcnrcn ihelikoptern
iiverskidligt uppbvggd:r. Dctte nriijligejorde att
rrr:rn liitt kundc iiilj,r iunktionernrr r.rrr.ler.lrift av
hclikoptern. M;in h;rde också svstcnren s:-rnrnAn-
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DU,
skribent!
DU
behöver
information
och
utbildning

I USA-besök . .. forts

byggda till en gemensam funktion med möjlighet

att köra, inreglera och justera.

Utbildningen omfattade hela underhållet, in-

begripet service och tillsyn. Utrustningen för fel-
sökning och kontroll i samband med service och

tillsyn var inrutade i systemet för grundlig teore-

tisk och praktisk genomgång. Det hela fick sedan

en fortsättning med praktisk utbildning på för-
band, som låg i direkt anslutning till skolutbild-
ningen. Här fick eleverna möjlighet visa sina -fär-
digheter som mekaniker eller blivande specialister

både på A- och B-nivå.
Efter avslutad utbildning placeras man på den

aktuella skvadronens olika baser, utspridda lite
här och var i världen. Då har den f d eleven en

gedigen utbildning bakom sig.

Å Ad,elvall UHD

)l

Frågan om utbildning och information för tek-
niska skribenter har som bekant varit föremål för
en utredning. Intresset för detta har visat sig
mycket stort från berörda parter. Man syftar i

första hand till tekniker/ingenjörer med en viss
erfarenhet av underhållsarbete, vilka även do-
kumenterat sig som goda skribenter. FMV-F:UH
är intresserade av att ge skribenterna en god
utbildning på området, inte minst med tanke på

att skapa en effektiv underhållsstandard utan
onödiga ingrepp som fördyrar processen. Att ge

bakgrunden till hela underhållsorganisationen
i fred och krig är en annan viktig uppgift.

Att ett visst behov av utbildning och infornation
för de tekniska skribenterna föreligger är konstate-

rat. Inte minst behöver man en bra information om

FMV-F publikationssystem. Men även språkbehand-

lingen i olika typer av publikationer behöver klar-
läggas.

Ibland visar det sig t ex att skribenten kommer i

konflikt med de alln.ränna nomenklaturreglerna, ef-

tersom den speciella försvarsstandarden är avvikan-
de. Man ifrågasätter därför på vissa håll om vi är i
behov av en speciell sådan standard. Detta så mycket
mera som den allmänna standarden numera får en

allt starkare internationell anknytning. Det pekas

också på att det nya symbolspråket, framvuxet med

datatekniken, behöver läras ut på ett riktigt sätt.

Man efterlyser dessutom ett referensverk med no-

rnenklaturregler, men det ska vara ett som är före-
mål för kontinuerlig ändringstjänst, så att de som ska

använda det kan följa med i utvecklingen på språk-

området.
Kan man använda sig av utländskt underlag utan

översättning?

Ja, i vissa exklusiva fall, säger experterna. Ut-
ländskt underlag är emellertid som regel mer de-

taljerat än vad som är nödvändigt.
Vad man sparar på att slippa översätta instruk-

tionerna kän därför gå förlorat genom onödigt djupa
ingrepp och genom svårigheter att följa underlaget.

Däremot anses att kraven på leverantören att lämna

fullgott underlag för underhållsarbetet bör skärpas.

Om inte annat bör produktionsberedare på ett tidigt
stadium inhämta erforderliga informationer för kom-
mande underhållsaktiviteter. Bättre och säkrare kon-
taktvägar företagen emellan efterlyses.

Till syvende och sist är det emellertid den per-

sonliga kunnigheten som är det avgörande för att
ernå ett rätt avpassat underhållsarbete. God ma-

terielkännedom är därför en mycket viktig förut-
sättning.

Atgärder
Sedan FMV-F:UH studerat svaren på hela frågekom-
plexet kommer vissa åtgärder att vidtas. Man vill
helst få fram ett undervisningspaket, vars syfte na-

turligtvis ska vara att skapa de grundförutsättningar
som en god teknisk skribent bör ha för att på bästa

sätt fylla en uppgift, som ger både god tillgänglighet
för materielen men också bästa möjliga ekonomi.

J.ö.



DE KLARAR SIG SAKERT
I OSM kapitel 10 står som inledning under rub-
riken "Kompentenskrav: Betydelsen av att sä-
kerhetsmaterielen verkligen fungerar på avsett
sätt i kritiska situationer kan inte nog betonas.
Som ett led häri ställs därför bl a speciella krav
på utbildningen hos den tekniska personal som
skall handha materielen".

FMV-F:UH sonr her ansvaret för att all civil perso-

nal, som arbetar nred siikn-rat inonr försvaret har den

utbildning som kriivs enligt OSM, träffade är 1965

en överenskommclse med CVM om inrättande av en

säkmatskola i Malnrslätt. Skolan har inget officiellt
namn nren kallas allmiint "Flygvapnets säkmatskola".

Flygstaben har ansvaret för att materielmästare
och tekniker på nraterieltroppen har den utbildning
som krävs för att på kompani utföra service på per-
.onlig utrustning och tillsyn av bromsskärmar. Staben
har uppdragit åt FMV-F:UH att sköta denna ut-
bildning.

De kategorier som vid fasta kurser utbildas på
säkmatskolan är

Materieltroppchefer
Flygtekniker på materieltroppen
Verkmästare på säkmatverkstaden
Montörer på säkmatverkstaden

t!

Sadelmakare på säkmatverkstaden
I n strurnen tförn-r ä n / i n strr.r nren tnr akare
Vpl säkmatskötarc utbildas inte på säkmatskolan

vid CVM, deras utbildning sker helt på fl.j eller es-

kadervis.
Skolan har inte fast anställda lärare utan anlitar

vid kurserna personal från CVM, FC och FMV-F,
vilka inom olika områdcn och nivåer arbetar med
säkerhetsmaterielerr.

Sammanhållande för säkmatutbildningen vid CVM
är bing B Ekberger och handläggare för FMV-F:UH
ärlbingRNordin.

Om t ex ny komplicerad materiel tillförts förban-
den, om införande av TOMÄ kräver specialutbildning

Förf dcmonstrerar skärmsystcmet lpl 35 f ör en studie-
grupp t'rån F13. Assistenten Allan Nyenger håller upp
s t abil i sc rin gs s leärmc n.

eller om personal nyanställts och enligt OSM måste
avlägga prov för att självständigt få utföra tillsyn på
personfallskärmar anordnas, om FMV-F:UH finner
det påkallat, speciella kurser.

Onrkring 250 elever per år €ienomgår säkmatsko-
lans fasta eller speciella kurser. Det skall understry-
l<as att den utbildning som ges på säkmatskolan är
cn komplettering och finslipning av den utbildning
som olika elevkategorier genomgått på hemmaför-
banden. B Ehberger CVM

'J



uTBtLDtl ING \w
RAPPORT

+

Rättvisa
åt

Eftersom ditt rullkort utgör en meritförteckning'
bör du se till att det innehåller så fullständig och

riktig information som möiligt. Dessutom har

myndigheterna ett stort intresse att få en klar
bild av din utbildning och användbarhet.

Rullkortet ger i ADB-utförande en rättvis och

riktig utgångspunkt för bedömning genom att

likformiga uttryck och redovisningsregler gäller.

Vidare kan det enskilda kortets uppgifter be-

arbetas i datamaskin tillsammans med övriga

rullkort. På så sätt kan man få fram en bild av

utbildningsläget hos personalen vid de olika en-

heterna, åldersläget osv. De bearbetade rull-
kortsuppgifterna tiänar som underlag för beslut
på många nivåer.

Alla personalförändringar, genomgångna hurser etc.

skall ordersättas på ett klart och entydigt sätt. Med

detta som underlag rapporterar flottiljerna varje

vecka till flygstaben enligt särskilda bestämmelser,

som heter "speciell instruktion för personaluppfölj-

ning vid flygvapnet (SIPU)". Efter en kontroll kodas

uppgifterna till ett för datamaskinen användbart
språk. Förändringarna förs in på de berörda rullkor-
ten vid en datamaskinbearbetning, vilket sker en

gång i veckan. Då nytrycks också de berörda rullkor-
ten i två serier om tre exemplar. Serie 1 sänds till
flygstaben där exemplaren fördelas till olika avdel-
ningar. Serie 2 sänds till flottiljerna, varifrån ett
exemplar vidarebefordras till den enskilde.

På flottiljerna förvaras korten för närvarande på

avd 1, med något undantag där de återfinns på avd

9. Ovriga rapporteringsenheter har dem i regel på

personalavdelningen eller motsvarande.
Det är väsentligt att var och en kontrollerar sitt

rullkort, så att det är fullständigt och riktigt. För att
underlätta detta kontrollarbete ska vi här försöka

klara ut grunderna för kortets uppställning.

Hur läses rullkortet?
Som framgår av bilden, är rullkortet indelat i olika
kolumner. Den första kolumnen under rubriken
"Tjänstgöringsförhållanden m m" används för or-
dernummer, den andra för fr o m-tid, den tredje
för t o m-tid (används endast i vissa fall). Huvud-

34
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delen av rullkortet upptar en textdel, som är inde-
lad i kolumner med bokstavsbeteckning. Till dessa

finns en rubrik, vilken i stort talar om vad som

redovisas i resp kolumn. Platsen för rullkortsradens
början visar vilken kolumn den tillhör.

A-holumnen:
Här återfinns uppgifter om anställning, avsked,

fredsplacering, förening av tjänst, tjänstledighet etc.

Uppgifterna ligger bl a till grund för pensionsbe-

räkning och dylikt.

B-leolumnen:
I denna kolumn finns utnämningar, förordnanden,
utmärkelser. Man kan således här följa en persons

kliv på karriärstegen.

C-leolumnen:
anger huvudbefattningar, vilket i princip innebär be-

nämningen enligt organisationsplanen på den tiänst
man upprätthåller. Dessutom anges här när man

varit eller är elev i grundutbildning. Beträffande

Detta är inte skrivet för rullkortsrapportörer-
na. Det är för dig! Bullkortet är ditt och visar
vad du kan. Därför bör du veta hur det förs
och läses - och varför det måste vara rätt-
visande.

denna kolumn har det tyvärr upptäckts en relativt
hög felfrekvens. Orsakerna är många, men oklar or-
dersättning bär kanske största skulden.

D-holumnen:
innehåller s k "övrig tjänst" dvs dubbelbefattningar,
utlandstjänstgöring o dyl. I vissa fall redovisas här
också elevskap i kurser. Att märka är att tjänsteför-
rättande chefsskap också räknas såsom övrig tjänst.

E-holumnen:
omfattar genomförd flygtjänstutbildning samt arten

av flygtjänst som fullgörs för närvarande.

F-kolumnen:
Här redovisas genomgången utbildnizg. Då denna



kolumn ligger till grund för många olika bearbet-
ningar, t ex utbildningslistor, som i sin tur används
som underlag för planer och beslut på olika nivåer,
är det särskilt angeläget att den är riktig.

Vid granskning av kolumnen bör observeras, att
rad som uttrycker elevskap inte är tillräcklig för
att kursen ska accepteras som genomförd utbildning.
Man måste även ha med kursen i F-kolumnen. Viss
civil utbildning ska också finnas i denna kolumn, t ex

studentexamen, verkstadsskolor m m.

G-kolumnen:
upptar uppgifter om civilt arbete samt arbetsplats
med telefonnummer för reservpersonal och vpl fly-
gande personal.

H, I ocb J-kolumnerna:
är avsedda för redovisning av reservpersonalens
(även vpl fältflygares och flygnavigatörers) tjänstgö-
ringsförhållanden.

K-kolumnen:
visar avlöningsförhållandena. Denna kolumn har vi-
sat sig vara lättskött med undantag av vikariatslöne-

l:;:.0r".r., 
som e.i alltid kommit med på rullkor-

Ovriga informationer
Uppe i högra hörnet finns identitetsbeteckning -folkbokföringsnumrer - samr en kod som talar om
vilket förband kortet tillhör. Kortets undre rad visar
utskriftsdatum, inskrivningsnummer om sådant finns,
för- och efrernamn, identitetsbeteckning samt vilket
rullkortsblad det gäller. En sak värd notera är att
det finns lärare på kurser, som själva inte genomgått
dessa, men som genom sitt arbete har tillgodogjort
sig kursernas innehåll. När så är fallet bör detta efter
nog€irann prövning ordersättas och föras upp som
genomgången utbildning.

RUL!{ORI

Om fel upptäcks bör anteckning göras på rull-
kortskopia eller annat papper om vilka uppgifter
som bör ändras, tillkomma eller utgå. Vidare bör
man ange vilket orderunderlag man stöder sig på.

Anteckningen lämnas till den som har ansvaret för
rullkorten på förbandet, vilken efter kontroll rappor-
terar ändringen. Det kan dock hända att orderunder-
laget aldrig upprättats. I så fall bör det göras nu,
även om händelsen ligger långt bort i tiden.

Fullständig datainformation
Som tidigare nämnts framställs översikter och listor
ur rullkortsmaterialet. Dessa används vid bl a plane-
ringsarbetet vid de olika avdelningarna på flygsta-
ben och flottiljerna. Här skall bara nämnas några
exempel på de olika listorna.

Utbildningslistan redovisar förutom namnuppgifter
det år vederbörande har genomgått en viss kurs.

Freds- och krigsplaceringslistan är en viktig pro-
dukt, i vilken man kan läsa varje persons freds- och
krigsplacering.

I personallistorna redovisas kategori- och tjänste-
gradsvis personalens huvudbefattning samt yrkesgren.

Det tas vidare fram en hel del sratistik, t ex ålders-
fördelning, förtidsavgångar, förening av tjänster och
dylikt.

Bevaka rullkortet
Det torde nu stå klart hur viktigt det är att rull-
hortsredovisningen blir korrekt. Annars blir plan-
läggningen felaktig och onödiga kostnader eller ef-
fektminskning uppstår.

Rullkortet måste skötas med omsorg, det ligger
både i ditt och flygvapnets intresse. Der räcker inte
med att enbart rapporterings- och ADB-personalen
ägnar sig åt rullkortens kontroll. Även du måste ta
din del av ansvaret.

Göran Glimsholt FSIADB
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-ANsTÄLLD VID FI2

-VOLONTÄR (SIGN)
-ELEV UNDERBEFÄLSUT8 I LDNTNG

2' -FURTRSKOLA (SIGN)
.FURIR (SIGN) VID FI 2

-ELEV GTSU FNAV
.ANSTÄLLD VID FI

-FLYGNAVIGATöR 2, GR VID FI
-ELEV GFSU FNAV

.GFSU FNAV
-NAV I GATöR

-FFsU FNAV
-FLYGNAVIGATöR I. GR VID FI

ELEV UOFFKURS (FNAV)
-UOFFKURS (FNAV) 8rf7 80

( NAT lJAKT )
-MI L IDROTTSKURS

799 70 009/0ltr

00\ / 027

-AO l'

-ANSTÄLLD VID FV
-FREDSPLACERAD FI

-5ERGEANI (FNAV) VID FV

-NAVIGATöR 2.DIV
04

-TJÄNsTGöR F21
-NAVTGATöR 2,DIV (NATI.JAKT)

-FFSU FNAV
-T.JÄNSIGöRING F2l UPPHöR

-NAVIGATöR I,DIV (NATT.JAKT)
-BITR IDROTTSL€DARE (DSF)

-FAN.JUNKARE (FNAV) I FV

-FREDSPLACERAD F2I
-NAVIGATöR 2.DIv (NATTTJAKT)
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