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I februarinumret läumade kapten P. T h. S ve n s s o n
n§gra. synpunkter på instrumentflygträni:ng, och visade, hur dennQ.
bedrives vid L.1·
Löjtnanten A h 1 q v i s t , F 14, beskriver nedan linktrainerpejl.&nläggnll3gen vid F 14, och hur träning.e n i radionavipring beciriTeS vid denna flottilj.
De i artikeln omnämnda konstruktörerna - elektromästare E.
Johansson och elektrotekniker J. J öns son - har
erhållit statlig gratifikation med vardera 500:- kronor.

Pör att rätt· kwma ·utnyttja ett flygplans

~j lanläggning

under navige-

rillg oeh inflygning före landning, under nedsatt sikt, måste föraren ocll

Gg!:l&li-ste.n vara väl tränade häri. Att allenast träna genom upprepade flyg-

m..ngar blir b Me tidsödande och dyrbart, varför man försö'lcer

att

p å

öva besättningarna under förhållanden, som så mycket som möjöverensstä.mmer med

verkli~heten .

Vid F 14 har problemet lösts av elektromästare
elektrotekniker

J.

J ö n s s o n,

J o h a n s s o n

E.

som genom att kombinera en flyg-

11 med en linktrainer, fått f'ram en anläggning för

som helt överensstä.tiimn med verkligheten. - I stort sett
la1l man säga att auläggningen har byggts så, att den motsvarar verkligheten
:inskad 300 .000 gånge;r.

linktrainer, e.tt bord med karta, "krabbau och
ofyrar samt pejlmcrttagare oeh mnöveranordningar för
. ern eller

s~liaten·.

" ö v n i n g s f l y g a.. p p a r a t e n " ,

Link-

som den även

_ ...... s, är av vanlig amerikansk typ med amrdning ·för införande av vindf'ak-
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bord invid linktra.inern ligger under en glasskiva en karta i

skala 11300.000, oeh på denm ritar 11 kra.bbaa11 flygplanets färd med sa.nma
hastighet, som hastighetsmätaren i en B 18 B visar, omräknat till skalan
11300.000. "Krabban" 9 som lö:per på tre hjul, varav ett ritar flygvägen, styres av en elektrisk "seisyn"-anordning (överföring av rörelser på elektrisk

väg) från linktrainern. I praktiken kan man säga. att det är "krabban", som
är flygplamt, och som registrerar föra:rens flygning.

Pejlanläggningen är anordm.d på följande sätt. På ett tak ovanför kartan är plaoerat ett trettiotal enrörs sändare (ra.diofyrar), med var sin antenn. Fyrarna består av s k Colpitts-kopplade (Colpitt efter uppfinnarens
namn) oscillatorer, med fasta kondensatorer och trimbara induktanser. På
kartan är utprickat de radiofyrar, som i verkligheten finns, och mitt över
varje 'fyr befinner sig respektive sändares antenn, som sänder ut en bärvAg
på ordinarie frekveis jämte fyrens stationasigml. Stationssignalerna erhålles medelst en särskilt konstruerad teckengivare, som är gemensam för
samtliga f-yrar.
Pejlramen me·d hjälpantennen är monterad pA "krabban". Pejlramen vrides
synkront med linktra.inern, men kan dessutom omställas från signalistens ma.növerapparat.

Vridni~en

överföres medelst ovannämnd selsyna.nordning till

pejlramen. Denna·s diamete·r är 25 mm. Den förmår ta emot fyrens bärvåg- på
upp till

33 cm avstånd, vilket motsvarar 100

km räckvidd. styrkan hos bär-

vAgen ökar ju närmare fyren man komner·. BärvAgen överföres till mottaganm

( en Frp 11) vid signalistens bord. Allt eftersom r:lygni~en fortskrider kan

signalisten såled-es. pejla de fyrar,

59m

kommer inom p.ejlba.r.t avstånd.

Med hörlurar kan signalisten lyssra på den inställda fyrens ton och
•t&tionssignal, samt bestänma bäringen till fyren, med hjälp av ramskalan

och

anf~gningsinstrumentet.

•nt, varigenom föraren kan

- I linktrainern finns även a·n flygningsinstruanf~ga

1110t fyr.en ooh bestämma plats·.

Övningsledare, förare ooh signalist står i förbindelse
med varandra
,
Tia en telefoIJ&nläggning. Genom en särskild anordning kan övningsledaren

koppla bort föraren eller signalisten, vilket ur undervisningssynpunkt är

n6dvä.ndigt. - Anläggningens strömförsörjnii::g sker helt från det elektriska

nätet.

