
Världsunik teknik har gjort att Saab Mi/ita
rr Aircraft kunnat installera en domesimu
lator med dagsljus och full sikt, även bakåt. 
Det har tagit nio månader från det att kon
trakt skrevs med leverantörerna till dess att 
premiärflygningen kunde göras. Den totala 
projektkostnaden är 52 miljoner kronor. 

Simulatorn är uppbyggd av mål, t ex i fonn av främmande 
en Gripen-cockpit som flygplan. Det unika är att pro
står i ett klot med tre jektorerna klarar av att ge en 

meters radie. På klotets insida skarp bild, trots att det är ljust i 
proj iceras "verkIigheten" med klotet, domen. På så sätt får pi
hjälp av åtta olika projektorer. loten samma upplevelser som i 
De kan också placera in olika verkligheten. Dessutom är en 

av projektorerna riktade för att 
ge en bild bakåt, så att pilotens 
hela synfält täcks. Displaysyste
met är levererat av SEOS Dis
play Ltd, bildgeneratorn kom
mer från Silicon Graphics och 
Equipe Electronics Ltd står för 
projektledning, integration och 
arbetet med databasen. 

Den "verklighet" som nu 
finns lagrad i simulatorns dator 
är ett 100 gånger 100 kilome
ter stort område mellan Linkö
ping och Västervik. Med hjälp 
av kartblad, satellitbilder och 
digital data från lantmäteriver
ket finns inte bara skogar, sjöar 
och åkrar utan till och med 

ensta ka hus och träd med på 
den tredimensionella bilden. 
Detta skapar realistiska förut
sättn i ngar för piloter som ska 
simulera lågflygningar. Nya 
markområden kan lätt pro
grammeras in i simulatorn. 

Simulatorn ska på Saab bl a 
användas till utveckling av styr
och avioniksystem, taktisk 
utveckling, utprovning av nya 
vapen och träning av piloter. 
Den ska dessutom användas i 
marknadsföringssyfte för att 
kunder på ett enkelt sätt ska få 
känna på hur det är att flyga 
Gripen. • 
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Den 2 maj 1996 - första 
vardagen efter Hans 
Majestät Konung Carl 

XVI Gustafs 50-årsdag - släpp
tes den kungliga jubileumsski
van; en CD. 

Första exemp'laret av denna 
jubileumsutgåva, som består av 
specialbox med 52-sidigt häfte 
i fyrfärgstryck, överlämnades till 
Konungen på hans högtidsdag. 

Musiken, som framförs av 
Armens Musikkår med Mats 
Janhagen som dirigent, har på 
ett eller annat sätt anknytning 
ti II det svenska kungahuset. En 

stor del av innehållet har aldrig 
tidigare utgivits på skiva. 

Här kan man höra Armens 
Musikkår både som "wien klas
sisk" blåsaroktett av 1 700-tals
typ och som kavalleri musikkår 
med ren mässingsbesättning 
vid sidan av "vanlig" militär
musikkår av olika sammansätt
ning. 

Du beställer exemplar av 
Serpent SERCD 9 - "Kungabox
en" genom att ringa eller faxa 
till Försvarsmusikcentrum, tfn 
0152-28711 , fax 0152-28713. 
- Priset är cirka 160 kr. • 
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