10

FALLSKÄRMEN ÄR ÄLDRE ÄN NI KANSKE TRODDE!
vid eklrmen var tull t utvecklad
innan hopparen n·Adde Themsen endast 42 meter nedant6r.

Det tog llng tid innan talleklrmen kom i bruk eedan den upptunni te. Som upphoveman kan man
nlmligen rlkna Leonardo da Vinci
eom konetruerade den t6r cirka
450 Ar eedan. Det t6reta verkliga talleklrmehoppet gjorde• Ar
1783. Dllrvid anvlndee givetvie
ballong t6r att uppnl den n6dvlndiga h6jden. Falleklrmen tick
redan under denna epok i grova
drag ein nuvarande utformning.

2100 METER SlKRAST
Sin definitiva utformning tick
tallsklrmen 1919 dl Irvin i USA
presenterade tritallspacken eldan den anvlndee In i dag. Den
anammade• enabbt av det amerikaneka 11ilitlrfiyget, dlr den
redan samma Ar int6rdee eom
etandardutruetning.

Bland annat 16etee problemet
med pendlingarna genom att ett
utetr6mningahll t6r luften upptoge i kalottene mitt.

SPIOIER I FALLSXlRll
SA llnge uteprlngen ekedde trln
ballong var det hela en eport.
So• liTrlddningeanordning f)-11de den inget behov t6rrln nu:planet kom till i b6rjan av eek•
let. Detta krlvde att uteprlnget
kunde g6rae med paokad eklrm,
och en e!dan laneeradee 1911 av
Leelie Irvin, vare namn numera
torde vara klnt av alla flygare
som hatt med talleltlrmar att gara. '1'111• vidare r6nte dock t6rbl ttringen ganelta 11 tet intree••· Men under t6reta vlrldeltriget organieeradee landelttning
av spioner i tallsklrm och ballongepanare anvlnde ooltel talleltlrmar. Men flygarna tick aldrig ta bruk av sklrmen under det
plglende kriget.

HOPP FRÅN 42 METER
Ezperimenten torteatte emellertid. Man hade hatt en ••l
olyckor genom att uthoppehBjden
varit t6r llg. Nya konetruktioner eliminerade denna ollgenhet,
vilket bevisade• genom prov.
Bland annat gjordee ett hopp
trln Tower Bridge i London, var-
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Utvecklingen har givetvie torteatt. Nya material och utl6eningeanordningar har tillkommit.
Numera kan mieelyoltade uteprlng
knappaet elcyllae pl eklrmen,
utan beror pl andra faktorer.
Den mlneltliga faktorn lr en av
de orealter som man pl eenare Ar
e8kt eli11inera genom automatieerade utl6eninget6rlopp. Tillpaeeningen av ••len betyder ockel myoket.
Rent etatietiekt lr den elkraete utepr!ngeh6jden 2.100 meter.
Nedlt och upplt 6kar olycketallen. Orealcen till att lven h6gre h6jder ger elmre etatietik lr
tramt6r allt eyrebrieten.

U'l'VECICLINGEN GJ.R VIDARE
1"6r nlrvarande bro ttae man med
problemet att t! eklrm och n,-.
gare att hllla vid uthopp vid
höghaetighet. Deesutom lr ju
sldlrmen numera endast en del i
de moderna militlrtlygplanene
rlddnill811•7•tem. Xatapultetolen
utgör den andra beetlndedelen.

Tendensen pekar mot att eltlrmen
I.eonardo d& Vinoie fantasier om kommer att flyttas trln fiygaren
fallskärmen blev ingenting antill stolen, varvid denna utfornat än - just fantasier. V-å.rldena företa verkliga fallekänrs- mas som en kapsel som innehlller
hopp ägde inte rum förrän 1783.
diverse annan rlddning11attiralj.

