tangentb ord ta fram någon av de 200
förprog rammer ade ovninga rna och andra i förutsät tningarn a om han så önskar.
• En femte bildskär m visar samma visuella
bild som i kabinen med SI-symb olerna
överlagr ade.
Instrukt örssyste met ger aven möjlighet
att spela in 60 minuter aven övning för
genomg ång efteråt. Man kan också lagra
dessa inspelni ngar för framtida demons trationer.
Automa tisk utvärder ing av elevens prestatione r är finesser som kan komplet tera
simulato rinstruk törens bedömn ing.

Datoranläggning

Nya Viggensimulatorer
Den fOrsta flygtrlln ingssimu latorn for jaktViggen planeras all la. i bruk på 13 i
Norrköp ing under ho. ten 1980. Tre simula torer har beställt av Materie lverket från
inger Link. Leveran kontrollen utfor a
FFV- som även varar fOr uppd ateringe n
av utru tningen. JA37-si mulator n kommer
att installer as intill den SH37-s imulato r
som redan finns i drift, men skiljer sig
avsevärt från denna.
Bland nyheter na kan nämnas :
• Nytt visuellt system och g-stol.
• Effektiv are instrukt örsstatio n .
• Nytt datorsys tem typ SEL 32 som
program meras i högnivå språk.
• Utökade felsökningshjälpmedel fOr underhålls persona len.

Nytt visuellt system
Simulat orn får ett avancer at vidvinkligt
visuellt system som medfor forbättr ad
träning i luftstrid , anfall mot markrnå l samt
start och landning .
Det visuella systeme t är en vidareut veckling av McDonn ell Douglas digitala Vital
IV med 3 stora CRT-rO r montera de runt
cockpit. Systeme t t:tcker ca 120 0 i sida
och 60 0 i hojd vilket är ungefar en
fördubb ling både i hoj d och sida jämfort
med AJ /SH37-s imulato rn .
Systeme t är uppbygg t på artificie ll vag,
bilden generera s aven dator, och ger en
hög realism, t ex är känslan av att göra
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en mörkerI andning mycket verkligh etstrogen .

G-stolen
En annan nyhet i simulato rn är g-stolen
som tillverka ren Singer Link utveckla t de
ena te å ren . Genom att bygga in en matri
av luftkudd ar bälgar) i nygplan stolen och
låta dem utvidgas och dras ihop kan man
ge piloten en känsla av g-krafte r. Styrning en av balgarna för all mot vara olika
nygfall sker kontinue rligt från datoranHl.ggningen . Della arrange mang är av Slor
betydelse för all ge en ännu bllllre
flygkansIa i simulato rn .

Instruktörssystemet
Instrukt orssy temet be tår lik om tidigare av instruktOrstation och program vara
med möjlighe ter till effektiv och omvä lande traning, individuellt anpa sningsb ar till
respektive elev förutsäl lningar .
En påtaglig skillnad mot tidigare instruktörsstati oner är de fem stora bildskar marna:
• Två grafiska bildskar mar ritar av kabinens instrum entering .
• En tredje grafisk bildskär m ritar en
karta över övnings området med överlagrade symbole r för eget fpl, rörliga och
fasta mål, navigeri ngsleder och flygleder.
• En fjarde bildskar m är alfanum erisk. På
denna kan instruktOren med hjälp av ett

För att klara det beraknin gsprov som
realtidss imulerin gen innebär är simulato rn
försedd med en stor datoran laggnin g. Som
bas använde s Systems Enginee ring Laboratories SEL 32/75 . Fyra asynkro nt arbetande SEL 32/75 bildar grundda toranlag gningen som sedan har komplet terats med
datorer för speciella beräknin gsbehov . Så
t ex är två processo rer anslutna till en av
SEL 32/75 :orna och dessa sysslar enbartmed att utföra interpol eringar för framförallt aerodyn amik- och motorsim ulerings modelle rna . Vidare finns speciella procesorer för de alfa numeris ka och grafiska
bildskam 1arna.
Följande data kan namnas om hårdvarusystemet:
Huvuddator: SEL 32/75, 32-bits dator av
" mega-m ini " -klass
Primärminne: 1.18 M bytes med 600 ns
kl1rnminne
Sekundärminne: 2 X 80 M bytes skivminne
Alfanum erisk terminal: Aydin ControI s
system 5215 , 80 X 48 karaktä rer färgsyst em
Grafiska skärma r: Vector General System
3400 med 3 bildskär mar
Dedikerade datorer: Kurvint erpolato r, 2 st
Singer Link lFl Sperry Univac V76 för
det visuella systeme t.
Datoran laggning en arbetar under Systems Enginee ring operativ system RTM
vilket köter all kontroll och uppstart ning
av program ekvenser på tidsbasi s och / eller
händelse ba i. om löd åt modifieringsoch underhå llsperso nai finn bandsta tion,
hålkorts läsare och två 24 X 80 karaktar ers
bildskär mar anslutna till systeme t.

Programmerade felsökningsinstrument för uh-personalen
Simulat orn har bl a stora kretskor t
innehåll ande hundrat als IC-krets ar. Det
har tidigare varit både svårt och tidsödan de
att leta fel på dessa kretskor t. Nu finns
det emellert id enkla utrustni ngar beståend e
aven mikroda tor och mini kassett som
flottiljer na enligt planern a skall utrustas
med .
Felsökningen sker genom att man laddar
utrustni ngen med en kas ett (program ) som
innehåll er informa tion om den I -kret om
skall testa '. Operatö ren f(lster eH te tcl ip
på kretsen där den Siller på kortet. Om
kretsen är felaktig eller del ar något fel
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i In jU t-ledningarna kring denna få larm.
i annat fall nyttar operatören te tclipen lill
nä ta krets . Eli tiotal kretsar kan klara
pcr minut varför ett stOrt krctskort kan
testas inom rimlig tid.
Kravct är uti man har I -kretsen mcd
dc s applikation inprogrammerad . FFV-U
har sedan en tid utrustning för framtagning
av dcssa program nuttar. En fördel med
denna lIr all den liven kan användas på
andra utrustningar såsom markutrustningen för utbildningsrcgi. trering (UTB-reg).
Utrustningen kommer all bli till mycket
god hjälp vid fel ökningen på simulatorern
kretskort och utgöra ett vtlrdcfullt
komplement till datorernas diagno tikprogram och den övriga uh-arsenalen om står
till servlccper ()nalcns förfogande.
Gert Cajvall
FFV-U j CVA

