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Nya visuella system till JA 37-simulatorn

Bild: Framtida produkter & teknik, Saab AB

Jaktviggens simulator har vi
dareutvecklats. Piloterna kan
nu se en detaljerad och verk
lighetstrogen bild av omvärl
den. Möjligheterna till taktisk
träning i simulator har för
bättrats.

Av INGEMAR NILSSON

M

odifieringen av Jaktviggen till
versionen JA 37D påverkar flyg
simulatorerna vid F 4 Frösön och
F 17 Ronneby. Nu införs ett nytt, myck
et verklighetsnära, visuellt system och
förbättrade möjligheter till taktisk träning.
Moderniseringen av simulatorerna på
börjades 1990. En flygplans lik central

dator samt en modem radarsimulator
infördes. Sedan 1997 går det i simula
torn att träna mot stora målscenarior
med tjugotalet mål, med flera egna
gruppkamrater presenterade på den si
mulerade jaktlänken.
Stegringen från de ursprungliga två
målen till nuvarande 20, innebar en
kraftigt utökad arbetsbörda för instruk
tören. Denne tvingades samtidigt leda
övningarna, vara förare av alla målen,
störoperatör, flygstridsledare, grupp
kamrat och flygledare.
För att underlätta arbetet installera
des färgskärrnar till instruktörsstatio
nens bildskärmar för instrumentering
och kartbilder. Bildinnehållet presente
rades och hanterades på ett logiskt sätt
i dialogrutor för styrning och aktiver
ing av olika funktioner.
En begränsning i simulatorn var att
endast två av de 20 målen kunde pre

senteras. Vid anfall mot stora grupper
av mål visades bara de närmaste två
målen, eller de som flygplansradarn lås
tes emot. När målens läge förändrades
under ett anfall tvingades datasystemet
till ständiga omprioriteringar av vilka
mål som skulle visas i det visuella om
världssystemet.
När ett annat mål kom närmare än de
ursprungliga, var det visuella systemet
släckt under nästan en sekund. Att plöts
ligt ha en svart frontruta upplevdes av pi
loterna som frustrerande, främst under
anfall framifrån med hög fart. Dessutom
var de presenterade målen inte lika nå
got existerande flygplan. Omvärlden i
övrigt var detaljfattig och ljussvag.
Gripen Sky
1996 beslöts att ett nytt visuellt system
skulle installeras. Viktigt var att välja
ett databassystem där Sveriges land

massa redan fanns och att systemet
skuUe vara användbart för flera app
likationer inom Försvarsmakten. Un
derhåll av förändringar i en dylik da
tabas, nya byggnader och hindermaster,
fyrar m m, är kostsamt.
Uppdraget gick till Saab, som i Lin
köping har en Gripen-simulator med
omvärlds presentation i en dome. Syste
met kallas Gripen Sky.
För att hålla kostnaderna nere behölls
det gamla optiska spegelsystemet i JA
37 -simulatorn. Nya, ljusstarka, bildskär
mar vars bildinnehåll kunde skevas
elektroniskt, monterades ovanpå kabi
nen på de gamla bildrörens plats.
Rollvinkelhastigheten i ett modernt
stridsflygplan är cirka ett varv per se
kund. När sådana flygfall förekommer
i simulatorn blir periferihastigheten
mycket hög längst ut i kanterna av den
visade omvärlden. Detaljrikedomen i
det nya systemet kräver en kraftfull da
tor. Ett snabbt datorsystem med Silicon

innebär att högupplöst höjdinformation
är inlagda på punkter i ett SO meters geo
grafiskt ru tnät.
Detaljer såsom hangarer, trafikled
ningstorn och andra karaktäristiska kän
netecken finns i områdena runt de in
lagda flygbaserna. Utsträckningen är SO
x SO km . Inom kort levereras nyfram
tagna scener för Frösön och Ronneby.
Det övriga Sverige finns grovt model
lerat med geografiska områden samt
större sjöar och en grov kustlinje.
I markdetaljerna finns skog och en
staka träd liksom byggnader, master
och broar. I ett högupplöst lågflyg
ningsstråk, som är inlagt från Åtvida
berg söderut mot Loftahammar, finns
både kyrkor och kor på ett fält.
De 24 flygande målen som kan vi
sas är exakta kopior av riktiga flygplan
och det blir möjligt att visa både avfy
rade robotar och facklor. Identifiering
är således fullt möjligt, liksom att trä
na jakt på kryssningsrobotar.
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Graphics Onyx2-datorer installerades
för att en kontinuerlig och korrekt bild,
utan fördröjningar, ska kunna ritas i
bildskärmarna.

Kryssningsrobotar som mål
Grunden till omvärldspresentationen ut
görs aven databas beslående av satel
litbilder, flygfoton och detaljbilder som
redigerats i bildprogrammet Photoshop.
Upplösningen på satellitbilderna är tio
meter och flygbilderna läggs ihop som
en mosaik till en större bild. Höjdinfor
mationen i databasen är hämtad från
Lantmäteriverkets SO meters gitter. Det

Bra flygupplevelse
Den modifierade flygsimulatorn har för
modligen kommit så långt det är möjligt
med verklighetsupplevelsen i en simu
lator för ett stridsflygplan. Tillsammans
med den rörliga G-stolen är upplevelsen
vid lågflygning med terrängföljning i
hög fart mycket bra. Om man följer ett
av målen när det flygs av instruktören på
lägsta höjd, är det lätt att känna sig för
flyttad till - verkligheten.
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Artikelfönattaren arbetar som ingenjör vid
simulatoravdelningen. F 16 Uppsala.

eo~dl1ett~~

plan finns en separat iIIstrukf&sstat
med ana instrument. utanför kabinen.
Bilden där instruktören ser piJOIen$ om
värld har aldrig varit riktigt bra. .Det be
ror på svArigheten an i elektronik sum
mera omvärldsbilden och bilden i
siktlinjesindikatorn.
För att den oinvigde skaU förstA svå
righeterna att elektroni kt blanda dessa
bilder. kan jämföras med de nya dome
imuJatorema FMS 39 till Gripen
centrum vid F 7 i Såtenäs. Videomixern
för bildblandningen där kostar nännare
1.000.000 kronor.

Därfdr avsatte inte FMV några pengar till
en nykonstruktion för instruktörens om
världspresentation i Viggen- imulatom.
Chefen för simulatoravdelningen vid
F 4, UlfHan~D. fick då en snilleblixt.
En överbliven bildskärm från en äldre
modell av Jaklviggen utvärderingsan
läggning kom nu till användning till
iktlinje indikatorn bild. Den placera
des i 90 graders vinkel mol skärmen
med omvärldsbilden. De båda skärm
bilderna kombinera på optisk väg ge
nom ett specialglas och en sarnmansatt
bild presenteras för instruktören.
Bilden är karp och utan eftersläp
ning. Vid en jämförelse med den kost
samma lösningen i FMS 39, är den först
klassjg. Kostnaden för Ulf Hanssons
lösning är, exklusive bildskärmarna, en
dast cirka 4.000 kronor!
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