
utprovninQ 


I flygets tidiga barndom torde var
je uppstigning ha varit att betrakta som en provflygning. Modi
fieringar gjordes ofta pa kann, ibland utan avsedd verkan, 
ibland med olyckliga bieffekter. Aven sedan konstruktionsnor
mer och berakningsmetoder etablerats och forfinats var prak
tisk flygutprovning det enda sattet att till slut fa fram en anda
malsenlig produkt. Erfarenheterna pa vagen dit var ibland dyr
kopta. 

I dagens lage ar provningens roll - teoretiskt betraktat 
verifierande. Syftet ar att kontrollera beraknings- och simule
ringsresultat. Praktiskt ar flygutprovning fortfarande betydligt 
intressantare an sa. 

For Forsvarsmaktens anskaffning av flygplan torde behovet 
av en egen kompetens for provning ursprungligen ha vuxit 
fram ur tre onskemal, namligen att prova: 

• Nya flygplan i samband med anskaffning 
• Modifieringar au flygplan 
• Tillkommande utrustningar och beudpning 

Att samla erfarenheter och resurser for flygutprovning i en 
organisation var en naturlig atgard. 

Vid Centrala Flygverkstaden pa Malmen (CVM), som upp
rattades 1926 i samband med att Flygvapnet blev en egen for
svarsgren, organiserades darfor redan 1933 en Forsoksavdel
ning - ursprungligen med endast sex anstallda. A vdelningen 
andrade 1936 benamning till Forsokscentralen (FC) och under
stalldes 1938 Kungl Flygforvaltningen nar det gallde verksam
heten. 1944 flyttades verksamheten till egna lokaler vid Noby 
omedelbart soder om flygverkstaden. 

Sedan 1974 ingar FC och forsoksplatserna i Karlsborg och 
Vidsel*) i en inom FMV:FLYGMATERIEL organiserad verk
sgemensam provningsavdelning (FMV:PROV). Av de over 500 
anstallda ar huvuddelen civila. 

FMV:PROV nuvarande organisation: 

o j 	 FFK =Forsuarets Forsoksplats i Karlsborg 
RFN = R obotForsoksplats, Norrland 

1934 
Hjulbromsar provas for (Orsto. gangen 
i en J6A JAKTFALKEN. 45 procent 
kortare landningsstracka och bitttre 
manOurerbarhet pis marken. 

1939 
TysktiUverkade skidor provas pa B3. 
Bra funktion och tillfredsstiiJlande 
flygegenskaper. Otillrlickliga enmotor
prestanda samt problem att komma 
108s efter parkering. 

1944 
Prototypen till den svenska lastglida
ren W 105 utprouas bogstrod av en 
B5. Verksamheten lliggs ned e(ter 
haven. 

1946 
ProvflygniIyJ au raketbevtiprUng till 
flygplan BIB. 1 uppdraget ingdr att 
konstruera och tillverka prototypin
stallationer (Or BIB och senare aven fOr 
J21. 
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Prau med 18 em attackraket pa flyg
plan 21. 

Tidigtgjordes {Orsak med mockller i uindtunnel 
uid Fe. Har traligen (?) ett uingpar till TUMME

LISA (eller TUMMELITEN sam uarckn ur
sprungliga beniimningen) . 

Lastglidflygplanet LG 105 

I det foljande beskrivs inledningsvis verksamheten vid flyg
utprovning som den bedrivits vid Malmen. Diirefter behandlas 
annan provning vid Malmen och de ovriga fcirsoksplatserna. 

Exempel pa flygutprovning 

Flygutprovning, i en eller annan form, har genomforts med 
praktiskt taget samtliga flygplan, helikoptrar, utrustningar 
och vapen som anskaffats av FLYGMATERIEL och dess fore
gangare. 

I den smala spalten hiirbredvid beskrivs kortfattat vissa ex
empel pa objekt som fran provsynpunkt varit intressanta for 
utvecklingen av teknik ochleller metodik; alltmedan vi later 
texten lOpa vidare. 

Provning sker inte bara av ny materiel. Moderna flygsystem 
ii.r i tjiinst under lang tid och det iir manga systemforbiittringar 
som infors och som kriiver provning. Exempel pa detta iir elekt
ronik, vapen och motmedel. En annan orsak till provning, av 
materiel som ar i tjanst, kan vara intraffade haverier eller and
ra driftstorningar. Dar kan provning kriivas, dels for att defi
niera problemet, dels for att verifiera vidtagna atgarder. 

Fe arbetar huvudsakligen pa uppdrag fran FMV sakenheter. 
Aven andra kunder har dock lart sig utnyttja Fe kompetens. 
Exempelvis har ett fruktbart samarbete etablerats mellan Fe 
och Flygtekniska Forsoksanstalten (FFA) och Forsvarets 
Forskningsanstalt (FOA). Harigenom har ett antal viktiga 
forskningsprojekt kunnat genomforas. 

Flygprov ar inte bara flygning 

Sjiilva flygprovet ar egentligen en mycket liten del av provflyg
verksamheten_ Innan en ny apparat kommer upp i luften har 
mycket hant, exempelvis: 
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UTPROVNING 

• 	 Planering av verksamheten 
• 	 Projektering och genomfOrande av installation i prov

flygplanet 

• 	 Konstruktion och installation av miitsystem 
• 	 Granskning och godkannande 

• 	 Markprov 
• 	 Analys av sakerheten fOr deltagande personal, ingaende 

materiel och tredje man 

• 	 Utarbetande av flygprovprogram 
• 	 Iordningsstallande av mdlplats eller fOrberedelser vid 

fOrsoksplats dar inmiitning skall ske 

• 	 Klargoring av flygplan och provobjekt 
• 	 Genomgangar med berord personal, till exempel besatt

ning i flygplanet. 

Om utrustningen fungerar och vadret ar gynnsamt tar sedan 
provflygningarna i regel inte sa lang tid. 

Darefter skall: 

• 	 Flygplan tas om hand 
• 	 Ingdende personal av-"briefas" 
• 	 Matregistreringarna tas om hand 

Sa smaningom utvarderas matdata, besattningen skriver 
protokoll, alIa erfarenheter fran provserien sammanstalls, be
arbetas och diskuteras. 

AlIt utmynnar sa slutligen i en rapport 80m - forhoppnings
vis entydigt - anger resultat, slutsatser och rekommendatio
nero Tiden i luften var kanske 112 procent av alIa mantimmar 
80m lagts ned. 

Teknisk utveckling/speciella resurser 

Nar utprovning av flygmateriel pabthjades var provflygarens 
egna observationer det enda underlaget for bedomningar och 
rapportering. Noteringar gjordes pa ett knablock och komplet
terades efter flygning med forarens kanslomassiga uppfattning 
av flygningen. Nagra markutrustningar, annat an handkikare 
och tersur, fanns inte. Fotografering och, i enstaka fall film
ning, skedde exempelvis av bombbrisader. 

Under 1940-talet bOIjade sa kallade oscillografer, 80m regi
strerade elektriska spanningar pa fotopapper, att anvandas. 
Detta medgav flera och noggrannare observationer, dessutom 
avlastning av besattningen sa att de kunde koncentrera sig pa 
flygningen. 

Fotografering av flyginstrument (till exempel fart, hOjd, mo
torvarv) blev under slutet av 1940-talet en allt vanligare regi
streringsmetod. Antingen fotograferades forarens instrument 
eller de dubblerade instrument 80m fanns placerade i en kame
ralada monterad i akan- eller bombutrymmet. Registrerkapaci
teten var maximaIt en bild varannan sekund. 

Provhii.ngning av bomb i nykonstruerade 
stall. 

If 1951 
Startstrdckan fOr flygplan J21 och J29 
{Orkorlas genom anvdndning av start
rUeter. Dessa fungerar och har av
sedd inverkan pls startpNJstanda men 
dessutom den effekten att en impone
ronde rlJkridd liiuer sig over nejden. 
TpBO, en Avro LANCASTER, an
vdnds 80m flygande provbdnk fOr 
STAL (Svenska Turbinaktiebolaget 
Laval) jetmotor "Davern" avsedd (Or 
A32. Utveclclingen av "Dovern" lliggs 
sedemera ner och LANSEN flu istiillet 
Rolls Royce " Avon". 

1965 
Provning av Flygvapnets attackrobot 
04· (304) pdbOrjas i flygplan 29 och 
full(01,js med flygplan A32 . Huvudde
len au proven genomf6rs ad aU flygpllJ
net, med sin provrobot, flyger den 
tdnkta robotbanan under det att robo
tens signaler regi.stre1YJB (Or senaNJ 
analYB. A ntalet robotskott kan pls sa 
84# minime1YJB. Vid flertalet av de 
verkliga 8kotten biJrgas provroboten 
med h,jdlp au fallsledrm. Proven utfOrs 
huvudsakligen vid FFK. 

Prov med startraketer pa flygplan J29. 
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Anliiggning fOr katapultstolsprov och ne
dan "Tyste Jakob" - en mycket timid fi 
gur som utnyttjas vid diverse fallskarms
experiment. 

I samband med att raketer och robotar infordes som bevap
ning uppkom krav pa filmning av utskjutningsforlopp, sikt
punkt etc ... vilket medforde att speciella kamerakasplar eller 
kamerainstallationer i flygplan utvecklades. Skjut- och bomb
fallningsplatserna fick mojligheter till baninmatning av flyg
plan och vapen. Fran boIjan endast enkla kikare forsedda med 
kameror, for fotografering av hojd och sidskalor, senare genom 
anvandning av kinoteodoliter. 

En annan registeringsmetod som utvecklades for saval flyg
plan som robotar var telemetri, det vill saga matdata fran olika 
givare overfordes genom radiosignaler till en markstation. 

Under 1970- och 1980-talen har mat- och registreringsutrust
ningarna utvecklats i takt med ovrig teknisk utrustning. Prov
ningsavdelningen disponerar idag datoriserade utrustningar 
som har en registreringskapacitet pa upp till 50.000 databits 
per sekund. 

For inmatning av flygbanor disponeras nu matradarstationer 
och TV-teodoliter som automatiskt samtidigt kan folja flera 
flygplan, robotar, ja till och med artilleriprojektiler. Telemetri
tekniken har utvecklats till krypterad sandning av matvarden 
och sensorbilder. 

I takt med att registrering av data forandrats har aven utvar
deringen utvecklats fran manuell bearbetning till nastan ute
slutande databehandling. Numera kan provledarenlprovflyga
ren vid dataterminaler fa tillgang till 10.000-tals matvarden 
efter vaIje prov, vilket ger en helt annan och sakrare grund for 
slutsatser och bedomningar an som tidigare varit fallet. 

Kraven pa provning av den alltmer komplicerade forsvars
materielen har aven medfort behov att anskaffa speciella prov
ningsresurser, till exempel laboratorieflygplan och laboratorie
helikoptrar, det vill saga flygplanJhelikoptrar som forberetts, 
for provning av olika apparater och utrustningar, genom en 
grundinstallation omfattande saval registreringsutrustning 
som mojlighet till olika placeringar av provobjekt. Fe dispone
rar nu tva flygplan Tp86 (Rockwell SABRELINER 40A) och 
tva Hkp3 (Agusta Bell 204) for dessa andam8.l. 

Fordelen med dessa resurser ar att provning av nya objekt 
kan genomforas utan tidsodande nykonstruktioner och instal
lationer. Tp86-flygplanen har ocksa langre aktionstid och stor
re utrymme for operatorer/observatorer an krigsflygplan. 

Personal 

Den viktigaste resursen vid provning har varit och ar fortfaran
de avdelningens personal. For en sa mangfacetterad verksam
het som PRO V bedriver ar det givetvis svart att generalisera 
betraffande de anstalldas bakgrund och kompetens. parallande 
manga har dock tidigare yrkeslivserfarenhet fran Forsvars
makten. Denna ar till stor fordel for saval gransknings- som 
provningsverksamheten. 

Oppna och tata kontakter med forsvarets fOrband uppratt
halls for att bibehalla och vidareutveckla denna miljoerfa
renhet. 
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Provfiygarens roll 

Nar FLYGMATERIEL anskaffar ett flygplansystem sker detta 
normalt efter det att en teknisk-taktisk-ekonomisk malsiitt
ning (ITEM) uppriittats av respektive fOrsvarsgrensstab. 
ITEM omsiitts sedan i tekniska termer av FLYGMATERIEL i 
form av en specifikation. I flygplan som utvecklas inom landet 
utnyttjas den mest moderna teknologi som kan tiinkas. Detta 
innebar ett medvetet tekniskt risktagande som dock oftast vi
sat sig vara lOnsamt. 

Flygutprovningen av aktuellt system sker mot de krav som 
anges i specifikationen. 

Ml'mga av de taktiska och operativa krav som anges i ITEM 
kan vara svara att uttrycka i konkret tekniska termer. Det iir 
bland annat diirfor som provflygarens subjektiva uppfattning 
och bedomning av systemets funktion vid flygprov iir utomor
dentligt viktig. Han skall inte bara kunna svara pa fragan om 
systemet fylIer angivna krav, utan ocksa bedoma om det iir vad 
respektive forsvarsgrensstab egentligen tiinkt sig. 

Provflygarna rekryteras till storsta delen fran Flygvapnets 
divisioner, men aven helikopterforare fran Armen och Marinen 
ingar for att alIa fOrsvarets flygande system skall kunna utpro
vas av forare med ratt taktisk bakgrund. 

De forare som utvaljs till provflygare har under sin forbands
tjanst och pa olika skolor utmiirkt sig genom att vara skickliga 
piloter, ha stor teknisk och taktisk forstaelse samt formaga att 
sjalvstiindigt kunna analysera och dokumentera en genomford 
verksamhet. 

Nar den blivande provflygaren kommer till Fe sker en komp
letterande utbildning och inflygning pa flertalet av de flygplan
typer och system som finns i fOrsvaret. Med en successivt bred
dande erfarenhet slussas den nye provflygaren, fran enkla prov 
i samarbete med erfarna provflygare, till allt mer avancerade 
prov med sjalvstiindigt ansvar. 

For utprovning av flygegenskaper har erfarenheten visat att 
det kravs ytterligare teoretisk utbildning i bland annat aerody
namik och provrnetodik, samt erfarenhet av flera flygplantyper 
an de som finns inom forsvart. 

1_ 

Under flygprov med RM6 (en moder
nare "Avonn-motor) havererar TpBO ef
ter brand i en av flygplanets ordinarie 
fyra motorer lJarvid tva ur den fyra 
man slarM besattningen omkornmer. 

1957 
Konstruktion och provntng av efter
bronnkarnmare till jetmotor RM5 i 
flygplan J34 Hawker HUNTER. Re
sultaten lyckade men konstruktionen 
infOrs inte i semflygplanen. 
Flygplan 35 flygs till rnaxfart och rnax
hOjd. Mach 2 eller 20 000 meter ar lJar
dagsmat. Motom fungerar bra. Forar
utrustning med tryclwdst. fulltrycks
hjairn och syrgas under hOgt olJertT"yck 
lJeri(ieras. 

1958 
Flygplan J35D med direktanfallssikte 
for jaktraketer och IR-jaktrobot 24 
Sidewinder bUr det (Orsta ensitsiga 
alllJiidersjaktjlygplanet. Trots ett om
fattande utvecklingsarbete under pro
vena gang bUr raketsystemet aldrig ett 
riktigt brajaktvapen. 

Raketsliide fOr flygplan 35. Proven gjordes i USA 
och avsdg bland annat utskjutning av katapult
stol vid overljudsfarter. 
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Provfiygaren far har representeras av ddvarande 
16jtnanten "Jocke" Jetzen - kursetta efter ett ars 
Mrda studier vid amerikanska fiygvapnets "For
sokscentral" - provfiygarskolan vid Edwards 
Air Force Base. 

Vissa av provflygarna skiekas darfor pa en eirka ettarig 
provflygutbildning i England eller USA, dar den nodvandiga 
specialutbildningen finns oeh dar samtidigt praktisk provrneto
dik kan ovas i ett stort antal militara flygplantyper av alla 
upptankliga slag. 

Pa dessa provflygskolor har ofta den svenska forarutbild
ningens hOga kvalitet avspeglats i utgangsbetyg som basta elev 
i hardaste tankbara, internationella konkurrens. 

Risker 

Definitionsmassigt innebar provning alltid ett visst matt av 
osakerhet. Syftet ar ju att undersoka om provobjektets funktion 
oeh prestanda ar de fOrvantade. Ett tamligen ofta forekomman
de utfall av provning ar att sa inte var fallet. 

Hur riskabel ar da provflygning? 
Forvisso har under de gangna deeennierna haverier intriiffat 

under flygprov, en del med omkomna besattningsmedlemmar. 
Statistiskt sett bedoms dock inte frekvensen ha varit hogre an 
fOr annan militar flygning. 

Haveriorsakerna kan indelas i tre huvudgrupper: 

• 	 Fel po' materiel som INTE prouas. Exempeluis motor
stopp under pagaende malflygning for radarprou . 

• 	 Fel po, materiel som prouas, till exempel okontrollerad 
omstallning au trimroder po, lag hOjd. 

Denna kategori au hauerier har inte fOrekommit de 
senaste 30 aren. 

• 	 Hauerier primiirt orsakade au fOrarfel, men dar materie
lens utformninglfunktion uarit bidragande orsak. Till 
exempel uadaaufyrad katapultstol fore start for luftsys
temprou. 

Hauerier i denna kategori har inte i modern tid fOre
kommit po, so, satt att aktuellt prou omfattat det delsys
tem uars olampliga funktion bidrog till hauerier. 

Erfarenheterna fran dessa hauerier har undantags
lost initierat modifieringar au materielen. 
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Vetenskapliga experiment och utprovning av 
flygutrustning (tryckdrakter, hj almar mm ..J 
gars vid FMV:PROV i tryckkammare.lIojder 
upp till 20-25.000 meter ar inget ovanligt. 

Det kan noteras att under de senaste decennierna har inget 
haveri orsakats av felaktig provupplaggning, nagot som vittnar 
om framsynthet och sakerhetsmedvetande hos berord personal. 

Det rna erkannas att incidenter och tillbud intraffat - och, 
som vid all flygning, kan marginalen mellan ett haveri och en 
lyckligt genomford flygning vara liten. 

Samarbete med industrin 

Fe kontaktytor gentemot flygindustrin har varit och ar helt 
olika beroende pa om aktuell anskaffning inneburit en nyut
veckling hos industrin (exempelvis flygplan 29, 32, 35, 37, 39 
vid Saab-Scania) , eller om den varit ett kop av redan fardig
utvecklade typer (exempelvis alla anskaffade helikoptrar). 

Nyutveckling 

I fallet att FLYGMATERIEL bestaller nyutveckling av ett 
svenskt flygplan innebar detta att FLYGMATERIEL och Fe 
nara kan folja och delta i industrins arbete. Framfor allt har det 
visat sig att definition av kabinutformning, presentation och 
manoverlogik kravt stora insatser i attrapper och simulatorer 
samt vid skriv- och konferensborden. Aterforing av aktuell, 
praktisk och taktisk erfarenhet till typutvecklingsarbetet har 
varit mycket lonsam och svenskutvecklade krigsflygplan ar i 
dessa avseenden mycket val foraranpassade, aven vid en inter
nationell jamforelse. 

Fe deltar samtidigt i den typgranskning av systemet som 
FLYGMATERIEL kontinuerligt bedriver under utvecklingsar
betet. Det har visat sig att personal med erfarenhet fran prov
ning utvecklar en formaga och en "kritisk blick" som gor dem 
till utomordentliga granskare - ibland till industrins for
tvivlan. 

1963 
Bevapningssystemet i slutuersionen av 
DRAKEN-serien, J35F, pro vas i sam
arbete mellan SAAB, LM Ericsson ock 
FC. Antligen ett fungerande allvaders
system i flygplan 35. I proven ingar 
skjutning av ett stort antal jaktrobotar 
27 (radar) ock 28 (IR) vid RFN. 

1968 
Vis sa flygplan Sk35C (tuasitsiga) fOr
ses med anti-spinnfallskarm, en saker
ketsdtgard nar forare skalllara sig att 
ga ur sa kallad superstall (35:ans vari
ant av spinn). Skarmfunktionen veri
fieras, utbildningsprogrammet laggs 
upp ock utbildning pabOrjas vid FC for 
att sedan tas over av F 16 i U ppsala. 
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FIJr ott tuta pilotens /Zyg- och BiJkerMtsutrust
niner. iive1l8Om ckn elUlkilde individelUl "fiJrmIJila 

ott uthiircla".g(Jrs bland annatprov i isvatten
bassdngoch kylkDmmare dar man desButom lean 

.1uJpc mycket obelaagliga vindeffellter.lnee 8Iir
.1Ult treuligt - men n&Jvdndigtl 

1971 
Nya datorprogram utvecklas for flyg
plan AJ37. FC deltar i arbetet med att 
definiera andringarna, ock svarar for 
flygutprovning ock godkannande in
nan de nya sa kallade editionerna in
fors i serieflygplan. Detta arbete kom
mer att paga fOr samtliga versioner sa 
liinge flygplanen finns i tjanst. Effekti
va ock flexibla system. 

1977 
Delar av ett for flygplan B3LA tankt 
bevapningssystem provas i SK37. 
FLIR (Forward Looking Infra-Red) 
ock kolografisk siktlinjesindikator ar 
de stora tekniska nyketerna. Flygpla
net anvands senare fOr prov med viss 
elektronik for JAS39 GRIPEN. 

Nar industrin (las Saab-Scania) bOrjar flygprova aktuellt 
flygplan ar Fe med tidigt. Som exempel var fOrare nummer 3 
och 4, som flog fiygplan 37, fran Fe. Detta satt att arbeta ar till 
fOrdeI bade fOr SAAB och FLYGMATERIEL. SAAB far en tidig 
atermatning av informella synpunkter pa systemets utform
ning och egenskaper och Fe far tidiga erfarenheter av vad spe
cifikationen i praktiken resulterade i. 

Nar flygplansystemet ar nagorlunda fardigutvecklat och 
snart skall introduceras pa forband, genomfors normalt teknisk 
taktiska prov vid Fe, antingen i en sen prototyp eller ett tidigt 
forserieflygplan. Avsikten ar att sa realistiskt som mojligt veri
fiera systemet i sa taktiskt riktig miIjo som mojligt. Samtidigt 
utvecklas den teoretiska taktikansats som redan tidigare satts 
pa prant och riktlinjerna fOr kommande forarutbildning i FV 
dras upp - ett ansvar som ocksa avilar Fe. 

Nar systemet introducerats i FIygvapnet genomfOr normalt 
den forst utbildade divisionen en taktisk utprovning, dar taktik 
och stridsteknik ytterligare forfinas. Framfor allt kan fOr
bandsupptradande utvecklas vidare, eftersom detta normalt in
te kan provas vid Fe tekniskltaktiska provning, dar normalt 
endast ett flygplan finns tillgangligt. 

Anskaffning av "hyllvara" 

Vid anskafTning av andra flygplansystem an krigsflygplan ar 
det redan fardigutvecklade typer som kommer ifraga. I upp
handlingsprocessen ingar normaIt en flygutvardering av aktu
ella typer dar deras egenskaper varderas gentemot specifikatio
nen. Utvarderingen ar i regel avgorande vid beslutet om vilken 
typ som skall vaIjas. 

Ofta integreras system som ar unika fOr Sverige i aktuell typo 
Utprovningen av dessa genomfOrs normaIt i samarbete mellan 
aktuell industri och Fe. 

397 



UTPROVNING 

Inte bara flygplan 

Provningsavdelningen har genom aren tagit pa sig en miingd 
uppgifter som inte direkt har med anskaffning och vidmakthal
lande av flygplansystem att gora. Att sa skett torde bero pa att 
metodik och arbetssiitt, som utvecklats vid flygutprovning, med 
fordel kunnat tilliimpas iiven pa andra teknikomraden. 

Tva exempel pa detta iir tillkomsten av resurser for provning 
av skydd mot elektromagnetisk puIs (EMP) som uppkommer 
vid vissa typer av kiirnvapenexplosioner, samt beslutet att pla
cera en mycket kvalificerad radarsimulator vid Fe. Den orga
nisatoriska samordningen av flygplan- och robotprov med am
munitionsprovning vid FFK har ocksa varit omsesidigt utveck
lande och liirorik. 

Ammunitionsprovning bedrivs sedan 1986 iiven vid skjut
platsen Torhamn i Blekinge. Denna har tidigare tillhort Syd
kustens orlogsbas. 

Forsoksplatser 

Forsoksplaterna i Karlsborg och Vidsel (FFK och RFN) under
stiilIdes Provningsavdelningen vid 1974 ars omorganisation ef
ter att tidigare ha ingatt i FMV Robotbyra. Samarbetet mellan 
organisationerna foriindrades viiI inte sa mycket genom denna 
atgiird, men pa sikt var det nog lyckligt att alIa FMV provre
surser samlades under en hatt. 

FFK och RFN iir pa manga siitt viildigt lika och samtidigt 
viildigt olika. De har tillgang till var sitt skjutomrade, FFK 
norra Viittern och RFN ett omrade i Lapplands inland. 

Bada forsoksplatserna disponerar system for inmiitning av 
flygplan och robotar, baserade pa radar och optiska- eller TV
teodoliter. 

Verksamheten vid FFK har i huvudsak varit utprovning av 
Flygvapnets och Marinens sjomalsrobotar i samarbete med Fe. 
Resurserna har dessutom med fordel kunnat utnyttjas for 
manga andra flygprov, bade av Fe och SAAB. Ammunitions
provningen har berorts tidigare. 

RFN byggdes upp i slutet av 1950-talet med sikte pa kom
mande jaktrobotutprovning. Resurserna har diiruWver kunnat 
utnyttjas for attack- och luftviirnsrobotprov. RFN omrade 
70x35 km - iir troligen Europas storsta skjutfiilt - po' land. 

For jaktrobotutprovning vid RFN engagerades Suensk Flyg
tjanst (numera Swedair) vad avser flygande mal. I b6ljan ope
rerades den australiska malroboten "Jindiuik", senare den 
franska CT-20 (rb 02) och Beech 1089 (rb 06). Malrobotar kan 
flyga i flygplanlik envelop och utgor realistiska mal vid jaktro
botprov. Normalt skall de inte skjutas ner utan landas pa ett 
kontrollerat siitt fOr ateranviindning. 

Resurserna vid RFN har iiven kunnat utnyttjas for manga 
andra robotsystem bland andra Flygvapnets attackrobotar 05 
och 75, Arm{ms luftviirnsrobotar 67 och 70 samt pansarviirns
helikoptersystemet Hkp9. 

Raketprovskjutning fran en BlBB vid 
FFK i Karlsborg. Skjutningen gars ut mot 
Vdttern irwm ett starkt bevakat och av
grdnsat omrade. 

Fallskdrmsbdrgning efter provskott med 
robot 04 vid FFK. 
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Flygplan Sk60 i Forsokscentralens kostymering. 

1981 
Pansarvarnshelikopter for Armen. Ut
vardering i form av tekniska och tak
tiska prov med ett antal olika helikop
tertyper slutfors. so, smdningom fattas 
beslut att Messerschmitt-Bolkow
Blohm BOI05CB skall valjas som 
Hkp9. System- och skjutprov med 
svenskutvecklade sik~essystemet HE
LITOW beslutas genomforas 
1985-86. 

1982 
Apparater som skall inga i Marinens 
sjomdlsrobot 15M provas. Liksom vid 
tidigare sjorobotprov flygs robotlika 
flygbanor med en A32 LANSEN. FC 
arbetar har som underleverantor till 
industrin. 

1983 
FC fyller 50 ar. loch for sig inget pT-ov 
menjubileet firas den 3 september med 
stor besoksdag. FC "blandgrupp" 
60/32/35/37 debuterar och blir under 
kommande ar en attraktion pa mdnga 
au Flygvapnets stora flygdagar. 

1984 
Fortsatt aerodynamisk grundforsk
ning i samarbete med Flygtekniska 
Forsoksanstalten (FFA). Med hjalp av 
mydket kvalificerad matutT'ustning i 
ett flygplan A32 undersoks gransskik
tet narmast vingen i detalj. 

Det nordliga laget (polcirkeln gar genom skjutomradet) gor 
RFN till en lamplig plats for att prova materielens funktion vid 
strang kyla. 

Aven utlandska kunder har utnyttjat RFN resurser. Bland 
andra Finland, Norge oeh Sehweiz som i olika omgangar ge
nomfort flygprovverksamhet i Vidsel oeh darvid bidragit till 
FMV:PROV inkomster. 

Bada forsoksplatserna har sina speeiella geografiskt betinga
de forhallanden oeh problem. 

Vid FFK stors provningen ibland av fritidsMtar oeh yrkesfis
ke i Vattern. Forsoksplatsen svarar oeksa for overvakning av 
oeh sjoraddning i omradet. 

Inom FRN skjutomrade bedrivs rennaring av samer som vid 
vissa skjutprov maste evakueras med helikopter. Vid renskilj
ning oeh renslakt forekommer avtalsenligt ingen provverksam
het i omradet. 

Framtiden 

Var tid kanneteeknas ju av snabba, ibland dramatiska utveek
lingar nar det galler kraftfulla datorer, sofistikerade simule
ringsmodeller oeh alltmer forfinade hjalpmedel av manga slag. 
Mot denna bakgrund stalls ofta oeh med en viss ratt fragan: "Ar 
det verkligen nu for tiden nodvandigt att i samma omfattning 
som hittills bedriva ren utprovning? Den ar ju bade resurs- oeh 
tidskravande oeh darmed oeksa dyr." 

Svaret pa fragan ar ett obetingat jar Detta av flera skal. 
Alla vara hjalpmedel ar ju beroende av de parametrar de 

matas med. Forst nar alla indata ar helt sanna oeh kompletta 
kan vi forvanta oss ett palitligt oeh fullstandigt svar. Trots allt 
har vi myeket langt kvar tills vi kan mata vara datorer med 
alla faktorer i absolut sanna termer. 

Ny teknik ger mojlighet oeh vagar att oka projektens pres
tanda i olika avseenden. I denna prestandajaktsituation maste 
man hela tiden driva projekten sa langt man formar eller va
gar. Vi befinner oss saledes standigt vid gransen till det okanda 
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eller osakra. Aven om utvecklingen i sig skapar storre sakerhet 
inom kanda omraden skapar den darfor ocksa nya osakerheter 
och problem. 

Aven med yttersta anstrangningar kan vi inte teoretiskt full
standigt definiera den tekniska och taktiska miljo i vilken ma
terielen skall fungera. Detta kan endast ske genom att man 
provar i sa rattvisande miljo 80m mojligt, dar miljon, kanske 
stegvis, byggs upp for att motsvara slutproduktens. Det ar av 
yttersta vikt att dessa miljOfaktorers paverkan icke tillilts kom
rna in i ett projektarbete for sent, i sa fall tar man otolerabelt 
hoga risker fOr forseningar, fOrdyringar och kanske till och med 
projektets overlevnadsmojlighet. Manga moderna projekt ar yt
terst komplicerade med ett antal system, undersystem, under
undersystem och apparater som skall samverka med och ar 
beroende av varandra. Detta innebiir att det teoretiskt iir 
mycket svart att helt sakert garantera att totalsystemen icke 
har nagra inbyggda ofullkomligheter som kan ha negativa sa
kerhetsmassiga eller operativa konsekvenser. 

De moderna systemens komplexitet och sofistikationsgrad 
gor att for sent upptackta ofullkomligheter i de flesta fall blir 
mycket dyra att atgarda. Det ar av detta skal, samt ur saker
hets- och operationssynvinkel, ytterst viktigt att serielevererad 
materiel icke belastas med felaktigheter. Enda sattet att elimi
nera denna risk, ar en tillrackligt genomtrangande provning. 

AlIa system innehaller en man-maskinkomponent. Detta 
galler det direkta handhavandet i strid, likaval som service, 
underhalls- och utbHdingsfragor. Aven om man har kan kom
rna ganska langt med riggar och simulatorer ar det dock i den 
realistiska m ilj on , med dess operativa krav och pakanningar, 
som man genom prov uppnar tillrackligt sakert svar om man 
hamnat ratt. 

Moderna system innehaller manga forfinade och sofistikera
de delar. For att kunna mata, bedoma och korrigera resultat 
stalls hoga krav betriill'ande provmetodik, matning och bear
betning. Detta staller entydiga krav pa professionell och ratio
nell provning. 

Ovanstaende argument utgor ett entydigt besked att prov
ningen icke minskat i betydelse, snarare tvartom och att den 
maste bedrivas pa ett professionellt och rationellt satt. 

Till uiinster Fairchild METRO III (Tp 88) med 
den suenska radarantennattrappen rrwnterad uid 
/Zygprou i USA 1985. Flygplanet har under udren 
-86 inkopts och kommer snarast - efter uiss om
byggnad - att siittas i tjiinsteprou. 

Nedan Tp 86 - Rockwell SABRELINER 40A 
som infOrskaffats i Iud exemplar att anuiindas 
som /Zygande proubiink . De utgor en slags ersiitt
ning fOr de aufOrda 32:orna och de gamla trotjii
narnaDC-3 (Tp79). 

Nasta sida en au FC:s tidiga 35:or under prou 
med "Falcon"-robotar ( Iud Rb27 och Iud Rb28 
(ytterst). 

1986 
In{Or bestdllning au projektarbete fOr 
radarflygplan till Flygvapnet gerwm
fora {lygegenll!tapsprov i USA , med en 
Fairchild Swearingen METRO m, 
med en antennattrapp monterad pd 
ryggen. 

1986 
Arbetet in{Or JAS39 GRIPEN tar {art. 
Den redan tidigare strida papperaflo
den au tekniskt underlag 80m skall 
grQTl.8w okar. A lit mer hIJ.rdvaro 
finnll tillgonglig fOr grQTl.8kning. FC 
prou{lyga.re deltar i utveckljngsarbetet 
i de simulatorer 80m utnyttjas. Stom 
delar au styr- och presentationssyste
men kan "torr{Zygas" pd ett realistiskt 
sott. FC gerwm/Or prov med scl1callad 
direktleuererad utrustning, det vill 8d
ga vapen-, sambands- och spaningsut
rustni1lll saw motmedel. Med span
ning seB 1987 i antagande med vdrt 
nya {lygplansystem - JAS39 GRIPEN 
- i luften. 
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