Simulator för "Draken"
Au Per Granström

nrycket niira överensstämmer tl1ed de,
son råder under vcrkiig flygning. För
att skapa dessa intryck hos föraren iirsimulatorns kabin rörlig i tipp- och
rolled. Dcssuton återgcs rnotor-lju<1,
vindbrus såmt andra ljud, sorn är hör
bara i flygplanct. Vissa begränsningar

erbilda rner varaktiqa g-pakänningar
samt den visuella sikten genom kabin

knapp kan instruktörcn dessuton "frysa" sirnulatorn, vilket innebiir att alla
instrument, indikeringar n-r. m. häwid
lå.cs i dcn I)nrilion (lc ha- i Jet öeon.
blick, då knappen intryckes. Detta för
att instruktören med föraren elcven efterat skall ktrnna Ji"krrtcra en r i.:

l'ruven.

flygsitr,ration.

finns naturligtvis

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

i

simutratorn, av vill<a

de nest påtagliga är svårigheten att

c[t

i

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

Wriglrt.
Sinrtrlatorn

är avsedd för tränir,'.{ ,u
flygförare uncler förhållanden so:rl

för att avhjiiipa felet. Träningen av olikJ nödsitrrationer
är en myckct viktig del i simulatcrns
anviindning. Genom att trycka på cn
län.rpliga åtgiircler

Sinr[]atorn kan sägas vara samnlansått av tre huvuddelar: kabinen, instrul<törsplatsen samt en kalkylator. Kabinen är'en exakt kopia av den verkliga
fpl-kabinen och består av en del av

att hela förari konrplett skick. Samt-

fp1-kroppen avskuren så

utrymmet ingår'

liga indikatorer,

manöverorgan rn- n.

scr exakt Iika ut lör föraren isirnnla-

torn som

i

flygplanct, dock har exem-

pelvis flertalct indikatorer fått byqgas
onr för att kunna drivas elektriskt i
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Sitnulato nrder
uid Crrlriss- Wrigtlt Co. Siffran I
pt'i it'tt ktötsp.t,rclLr oth sl:riuare |r]ntt hall:ylator.

angct lranrbroStp ntctl lzabin. Balzon ll,y4lztop-

i rnotsats till i flygplanet där
de kan vara tryckdrivnr, t. er. fart
och höjdmätare. För att åstadkomrna
simulatorn

dcn korrekta l<änslan

i

vis.a rnaaöver

spakar, samt för att röra styrspak och
peclaler under fiygning tred vissa styr-

automatflrnktioner intopplade, utnyctjas av kalkylatorn styrda hydraulcylindrar kopplade till dessa manöverorgan.
lnstruktörsplatseo består av kontroll
bord och rcgistreringsapparater. På kon-

finns en instrumentpanel,
viiken innehåller liknaldeinstrument
som i kabinen oclt som visår samma ut
slag som kabininstrumenten. Här tilf
trollbordet

organ för inställning av atmosfärsegenskaper, exempelvis lufttryck och lufttemperatur, vindstyrka och vindriktning

kraft

samt trubulens.

bila lägen

Registreringsanordningen

n.

ställe1

in sig i

nya sta-

påverkar i sin tur analogikretsar för aerodynamiken, varvid servokretsar för fart, höjd m. rn, lindrar
oc1.r

instrument, och föraren ser en ändring
i varrtal, utloppstemperatur, fart, höjd

det simulerade flygplanets absoluta höjd

m. m.

från marken eller den relativa höjdavvikelsen från en viss glidbana under

Simulatorerna kostar i inköp ansenliga slrmmor, men genom en hög ritnyttj-

kornruer även andra indikeringar såsom

landningsskede.

Kalkylatorn

panel för' införande av felsituationer,
vilket tidigare ontalats. Här kan rnstnrktören nred hjälp av olika nranöverorgan initiera ett felr ebk:n slocknar,
en bränslepump stoppai, utloppstemperatudndikatom visar felaktigt värde
etc. Instruktören har dessutom i sin utrustning ett talgarnityr med vars hjä1p
denne kan stå i kontakt med löraren i
kcbinen. På kontrollbordet finns även

av

m.

wå skrivare. Den cna av dessa skrivare
registrerar det simulerande flygplanets
geografiska läge eller dess awikelse i
horisontalplanet från en fast referenspunkt t. ex. en navigeringsfyr. På den
andra skrivaren registreras alternativt

huvudvarningslampa, Iandställsindikeringslarnpor m. nr. Dessutom finns en

består

änd"ad spänning till motoranalogien j
kalkJ lalorn. Servon för varvtal, drag-

i

simulatorn är en analogiräknemaskin av elektronisk och elekt

romekanisk typ. I de första simulatorerna ingår bl. a. ca 60 servoenheter, 200
förstärkare samt ett stort antal reläer.
I kalkylatorn finns analogikretsar för
sarntliga aerodynarniska ekvationer, mo-

position. Från kalkylatorn går
ändrade
el.

signa

ler via

sedan

elgonöverföringar

dyl. tillbaka till kabhen med

dess

ningsgrad och låga driftskostnader i
jämförelsc med att hålla ett flygplan i
luften kan stora besparingar göras. Den
stora {ördelen är dock rnöjlighet att
träna förare vid normal navigeringsflygning och olika nödsituationer utan att
[ör den skul] hehöva riskcra människoliv och dyrbar mrtericl. Ur rrtbildningssynpunkt är det ett nödvändigt krav att
.irnrrlatorn i varje läge är en kopia av

torekvationer, motorns startförlopp etc.
Ett enketrt exempel på lrur kalkylatom
arbetar kan vara följande: Föraren änd-

flygplanet. Simulatorn måste modifieres

rar på gashandtagets )äge. Från en givare i framkroppen erhålles hårvid en

verksamlet skall CVÄ

i takt med flygplanet

och för denna
svara.

