
FÖR TIDIGT ATT KOMMENTERA ... 

I föregående nummer kommenterade vi ÖS-svaret 62, i vilket redovisades Bverbef~lbavarena 

lösning p! f Brevar ets sammansättning i tre olika kostnadsalternativ. Dessa definierades 

med ett viaat basbelopp t ör budgetåret 1963/64 och en viss utvecklingsprocent under en 

sj uAreperiod. Därigenom hade man erhÄllit en totalsumma inom vilken planeringen under 

sju Ar avsågs ske med ett visst organisatoriskt och materiellt innehåll aom resultat. 

Av försvarekommitt6na ställningstagande är ännu i huvudsak endast kostnadsinriktningen 

känd. liksom ut talanden om målsättningen, Kommitt6n har föreslagit ett basbelopp som 

ligger mellan de tv~ högra av de alternativ eom ÖB haft att räkna på samt begränsat sin 

bed8mniog till en 4-Arsperiod, Under denna period bedöms även med det lägre basbeloppet 

1958 Arn m!ls[ttning kunna bibehållas . En ny försvarsutrsdning bör ta ställning till ut

vecklingen efter denna 4-ireperiod. 

Det är att förvänta ytterligare uttalanden f r än förevarekollllllitt~n och från statsmakterna 

i denna !råga, varfBr det !lr för tidigt att kommentera den nya ekonomiska ramens inver

kan pA f l ygvapnets planer ing, 

En riktlinje torde dock redan nu st! klar, Om det gAller att gå ned från en högre koat

naderam ti ll en lägre, frAn v~ra ber Rkninga r för 3600 till den nu föreslagna, skall man 

inte åstadkomma besparingar genom att tunna ut innehAllet i enheter, som man funnit väl 

avvägda. Inte hel ler bör man skjuta ph framtiden delar av dessa enheter, Strävan bör 

vara att a!!.tta upp fr!n början kompletta enheter även OlQ de muta bli färre. 
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1, FLYGVAPNETS KRICSJi'LYCFÖRBAND ar som bekant 

uppde lade i tre flygslag1 jakt, at tack och epa

n1ng. Med b~nsyn till flygrnaterielena moderni

tet och försli tning kommer ereättningsbehov att 

uppaU: 

för attackförbanden, som har A 32 Lansen se

dan 1956, under slutet av 1960-taleti 

emellertid ntt flygplan även i framtiden kommer 

at t utnyttjas som bärare av vapen och epanings

utrustning och i ökande grad för insats av 

lulf'ttransporterad trupp och materiel. Som komp

lement till flygplanen kommer robotsystem at t 

användas för speciella uppgifter, vilket sär

skilt torde komma att bli fallet vid höga kriga• 

nivAer (kärnvapenkrig). 

fö r epaningefö rbanden, som bar S 32 och får 

S 35, under bör jan till mitten av 1970-tale tJ 

eamt för jaktförbanden, som nu bAller pA at t 

f! J 35 Draken, frAn slutet av 1970-talet. 

2. FRÅGAN OM FLYGPLANETS ROLL som vapenb!lrare 

i fra.mtida lerig di aicu terae oft a. Uppfat tningen 

att det hel t skulle komma att era!!. t t ae av ro

boteyetem har framfört s frän fl era håll. Stu

dier eom gjorts både bär och i utlandet visar 

Ett f r amtida krigs karaktä~ och krigeriskerna 

för vAr del bar ingående studerats i sa~band 

med OB 62, Slutsatserna är v~lbekanta, De inne• 

b!r att vårt försvar i företa hand skall utfor

ma.a för invasionaförEJVar. Rärför krll.vs vapen

ayatem för spaning, luftföravar och anfall rnot 

ejö- och markmål. Gjorda studier pekar för vAr 

de l mot en utveckling av system för desaa upp

~i fter enligt följande1 
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Spaning: SpaningBflyg fcr strategisk och 

tak tiek epaning, e 'lentue 11 t e-pa

ni nl';ero botar som komplement f ör 

speci ella uppgi f ter. 

Luftf örevar: Jaktflyg för at t t'l erforderlig 

Anfall wot 
ejö- ocb 
markJnU 1 

uth~l li~bet och y t täckni nx, möjlig

het till k raftsaml i ng inom f ör 

tillfAl let aktuellt omrAde samt 

för neut r ali t at sslcyd<i, Luftv.Etrne

r o bo tar eom kompl ement till jakt

flyget för anvY.ndning f r ämst mot 

mAl p~ extremt htlga höjder och far

ter samt d är ondast mycke t korta 

för varningsti der kan erhå llas. 

Mot sjöm!l kustrobotar och attack

flyg. Det senare är nödvändigt för 

att t i l l godose kravet p! rörlighet 

och kraftsamling. För anf all mot 

markJnAl u tanför armäetri dekrafter

nae ( arti l l eriets) verkansomr!de 

är attackflyr, f ör vär del det enda 

a lternat ivet, efte l'9om markrobot a r 

utan kär nladdningar i nte kan bli 

etridsekonomieka. 

At t ackf l yget har fördel en .~tt kun

na insättas oberoende av inv&ai om-

form eller kriganivA. 

3. SOM HITTILS FRAMGlTT komme r vi a t t succes

sivt behöva ersätta de olika tlygslagene f lyg

planbestAnd med nya flygpl an. Kostnaderna för 

utveck ling av moderna. flygplansyetsm 11.r emel

l erti d mycket höga • .Det lir f rån ekonomisk syn

punkt därför önskvärt att vi utvecklar så f 5. 

fl ygplantyper eoo möjligt. För att f örenkla 

bas- oob underh!llstj änsten lir det önskv!l.rt med 

.2!l flygplantyp. Med hän syn till at t o l i ka t yper 

av uppd.rag ( a t t ack, spaning, jakt) kräver olika 

u trust ning lLr det inte oiö j ligt at t med den 

stor lek bos flygplane t som vi kan acceptera, 

real i sera et t enhstsfl ygpl an s om lcan 11lsa alla 

uppgifter, D!!remot kan tlygprestandakraven, som 

11.r i stort lika för de olika flygplanen, fÖ?"B

nas i ett och samma flygpl an ( fl :r!!PlMskrov o ch 

motor), 

Flygplan 37 kommer at t by~ga µ~ detta - en en

hetsplattfono som u tveckl as 1 olika versioner 

tö r jakt, at t ack och spaning, De oli ka versio

nernas f l ygplan ha r samma erundutruetning och 

ski l jer sig endast i f rhea om specialutrust

ni n:~ar, frÄmst beväpni nP,, för att lösa olika 

uppgifter, 

Jakt- och attackversionerna kommer att ha robc

tar aom huvudbeväpning, I 3?-versionen för spa

ni r.g kommer beväpningen att ers iittas med epa

ni ngeutrus t.ni np,-. 

Stor ope rati v och t ekuiek flexi bilitet bli r 

mcjlig genom ftlr ver aionerna enhetli g system

uppbyggnad bet r äffande den elektr oniska utrust

ni ngen. I denna irigär en central numeri sk kal

ky lat or, som ers!ttter apeciella sikten och .smA

kalkylatorer för dive1·s e i\ndamAI, 

4 . .POR VJ.RA ~lUVARA~DE PLYGPLANTYPER utbygges 

e t t omfattande bassystem av permanenta baser . 

Dett a !!.r till Yi e a grad sårbar t 0111 fi enden vta

jer en hög krigen i vi\ (kli rnvapeninsa t e). För 

att mi nska effekten av basbekäcnpning k ommer som 

komplement till de permanent a ba serna ett antal 

r eservvägbaser att utnyttjas . 

t,overglng till flygplan med S'l".>L-egensk aper med

för m~ttliga fördyringar av f l y l<Pl anet medan 

känsli ghe t en !Br baebekämpning kommer att mins

ka aveevärt, Start- och landning kan ske på 

delvie ut s l agna baser, r eeervvägbaser kan med 

hänsyn ti 11 de kort a r aksträckor som erfordras 

anordnas i ett mycket stort antal. 

V'roL-fl ,ygplan blir avsevll.rt dyr are är. S'fQL

flygplanen ut an at t f5r v~r del, med vAra seog

rafieka och be.folknini';ambs1ga fö r hAllenden, 

medf3ra nägra v!lssntliga operativa f ördelar, 

Fl ygplan 37 ko1Dll1er dllrf'tlr a tt U S'l".>L-egenska

per. 

5. HOC DRI FTSJ:KERHE'I' och utnyttjandegrad är 

nödvändig under elväl freda- som fältm!l.eeiga 

f örbll landen, För att uppn! detta m!ate en 

måt t lig komphci t et hos flygp l aneystemet 

eftersträvas, vilket bl a medt'ör medvetna be

E;I"änsningar i den operativa mAl ell.ttni ngen, Ut

ny·t t j andegraden ökas vi dare genom a t t numeri ska 

kalkyl a t or e r ican användas f ör ej!l.lv t est av 

flygplansyet emet va r igenom vid fel reservfunk

tioner kan utnytt j ne. 

6, lTCtRDER FOR AT~ UPPNJ h3gsta mÖJli ga flye;

sl!kerbet kommer att vidt as, Bl a lcan nlimnae att 

den för flygplane t valda mo t orn lir en fullt u t

provad ej pressad motor konetrulct i on, eorn vieat 

sig mycket dri fteHker, F~r att söka mi neka en 



av de nu vanligast förekommande haverityperna, 

nämligen landningehaveriar, kräva fBr tly~lan 

37 låg landningehaetighet eamt god eikt och 

manövrerbarhet vid lAg fart , 

Den tunktioneövervakni ng med kallcylatorn, som 

tidigare nämnts, kommer att göra det mö jli Bt 

för flygföraren att upptäcka fel i systemet och 

i tid övergå till reaervayeteio, varigenom flyg

eäkerheten kan !lkas yt terl igare. 

7. ATTACKVERSIO?TEN, A 37, kommer att utnytt jas 

rar anfal l mot s j ö- och mar~41 med tunga och 

l!ltta a t t ackrobo tar samt för 01infä1lni ng. Mot 

mindre kvalificerade m' .l kommer bomber och ra

keter att användas . Versionen kommer vidare att 

flSrsee med ut rustning för begränsade Jak tupp

gifter, 

Spaningevereionen, S 37, ko11mer att f öreee med 

radar tör havs8vervakning och kameror för spa

ni ng mot markm!l, Kompl etterande nya u trust

ningar, som ekull e medföra ökad effektivitet 

och f8rb!lttra eamverkansmöjligheter med övriga 

försvarsgrenar, At' önskvärda, MIS j li~beterna att 

anaka.tfa e!dana utrustningar beror pA koetnade

utvscklingen, 

Den tekniska utvecklingen syna leda till !lkad 

motvarkan, F6r att trote detta hålla förl usten 

nere m!tte v!ra dttaok- ocb spar.ingsflygplan 

kunna upptr!d& p! lAgata höjd med bBg f a.rt , 

vilket vi kräver av flygplanet, Okad insats av 

telamotmedel kommer deaeutom att bli nödvändig. 

8. ivEN EN F'IENDE KOMMER sannol ikt att i ökad 

utatr!lolcning upptr !da p~ l lg höjd, L.~ghöjdetak

t iken komme1• give tvia inte bel t att eraAtta 

upptr!dande p~ hög höjd med hög fart, i vieea 
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fall ext r emt !Jöga hö jder och/eller farter. t.!g

hMjdeförevaret syns emellertid fh ökad betydel-

ee, 

Prest andakraven för attack- och spaningeuppgif

terna ger fly ;-,il an 37 tillräckliga flygprestan

da !Br o tt kunna lösa jaktupppi. fter frAn l!lgeta 

upp till höga höj dar. 

Utrus tningen i jaktvereionen, J 37, kommer att 

-dimensioneras för lighöjdsförevar, som är den 

sv!raate lu~tförsvarsuppgi !ten , Anfal l emöj l ig

heter mot m~l p å medelbög och hög höjd f! r man 

p! köpet. Mot mAl på mycket höga höjder är 

l uftv!rnarobotar, t ex Bloodhound, bättre läm

pade än jaktflyg, Beväpni ngen i jaktvereionen 

bl ir bl a jaktrobotar, 

J aktförbanden skall som hittills kunna lösa 

viaea a t tackuppgifter, Mö jligheterna härtill 

kommer i f ramtiden att öka jämfört med nuläget 

genom tillkomsten av en lätt attackrobo t som 

även J 37 kan medföra. 

10, S.AnANFATTNING 

Under nu överblickbar tid kommer flygplan i 

stor u tsträckning att utnyttjas som vapenbärare 

och i ökad utsträckning eom transportmedel för 

luftlande!lttning. 

Förevarete krigsavhAl lande effekt är i avgöran

de grad beroende på luf t f6r evarets beredekap 

och sty rka, 

11 Enbets f'lygp lanet" 37 kommer att möjliggöra att 

b!de jakt - och a t tackförbanden ineätte för 

l uftförevarsuppgi fter under ett kriga inledande 

och utslagsgivande - ekede, I eenare sked~~ 

For te. pg näata sida. 



6 

SYSTEM 37 - nästa bemannade vapensystem 

Den svenska industrin !r nu i tull gång med ut

veoklingen av flygvapne t s nleta generation av 

bemannad• vapenayatem, 1yetem 37, eom skall kom· 

ma i tjlnet i e lutet av 1960-talet , I systemet 

i ngår eom en av de vlsen t liga1te huvudenheterna 

f lzgplan 37 och dee1Utoo all den övriga mater iel 

10• behöv1 t ör att tl,ygpl anet 1kall kunna anvln· 

dae som ett ette.k:tivt f ör evarsvapen, 1 korthet 

f ölj andes 

flygplan 37 m•d motor oob flygburen utrust

ning, vapen, ammuni tion och fotomateriel 

1peoi ell material tör bae t jlneten bl a prov

ningeutruetning 

speciell utbildningsmateriel bl a t rlninga

lim ulatonr . 

Under utvecklingearbet et kommer 1tor blnsyn att 

tagaa till att 11,1etem 37 1kall operera pl bl8ta 

•ätt i flygvapnets baaorgani aation och strida

ledningH yatecn, 

OVAlftIG UT FORMNING 

P1ygpl an 37 har en ovanlig utformning, nll.mligan 

en noevinge och en deltaformad huvudvinga , Denna 

konfiguration har valt1 fö r att medge den nlmnda 

l lga landingetarten med bibehlllande av goda 

bögtar t1pre1tanda. För att ytterligare höja 

effektivi t ehn vid l iga färtn f öreee noevi ngen 

med klaffbl&ening. Pöraren bar 60d sikt vid 

landningen !ven vid de högsta förekommande an

fallavinklarna tack vare den höga huven. 

För att ytterligare nedbringa l andnir.geetrlckan 

bar flygplanet f öreette med etr!lbroma (drae-

!1'1.YGPLAN 37 VIOOEN - OPERATIV BilGRIJND OCH 
MJ.LSÄ'M'NI NG, Fort•. från föregliende s ida, 

kan til lglnglibft reeur•er, attaok- och jaktför

banden, i neltta• för l ösande av attackuppgifter. 

Fönnlgan att oberoende av f i endens strategi 

kunna krafte&a1la all a tillgängli ga reauraer i 

tid och rum t ill ma.z:iaal i naate mlate för en 

nat ion aom vAr med enävt begr!naade ekonomi e.Il:& 

och personella reaureer tillmÄ taa atöra ta b&

tydelee vid törevarete vidareu tveckling. 

De flygburna syateaen har denna egenakap och 

den a1l aidighe t eom al l tid karaktft ri serat rlyg

vapnet kom11er a tt Kn mer förbl! ttraa genom aye

tem 37:a tillkomst. 

ln·aftareversering), eom avaavih't förkort ar rull

•tr!l.ckan inte minst vintertid. Flygplanets ut

formninR ger dessutom god stabil itet och manöv

rerbarhet ända ner til l de llgeta farterna vid 

start ocb landning. Slutligen ger den ovanli;e 

konfigurationen lAsa pafreetni ngar i form av 

skakningar p§ föraren vid tlyrning 1 "qttigt" 

vider på lAg böJd vid hög !art, vilket Ar en 

viktit egen1kap bos ett attaolcfl ygplan eom van

ligen opererar pf. lligsta höjd . 

SVENSK-AMERIKANSK MOTOR 

För enhetefl ygpl an 37 har val t • an amerikansk 

motor av fabrikat Pratt & Whitna~. Denna motor 

! inne i dag 1 en version aveedd för civilt bruk, 

men skal l av Sveneka Flygniotor AB vidareutveck

l as och anpaaaaa till de speciella krav eom 

flygplan 37 etlller, bl a innebärande utvecklinB 

av en e!terbrl!nnlcam111are, En v&aentlig egenekap 

hoa dan amerikanska motorn lr doee eynnerl i gen 

läga undarh~ ll skoetnader. 

Saab-direktören Tryggve Holm och generalmajor 
Gregar Falk, flygförval~ningene aoucbet, vid 
den preeekonferene aom bol l a vid S&ab i Linkij.. 
ping den 6 december då man llttad.e pA ! 6r llt•n 
till 37:an. 

Motorn lir av "by-paea" typ (dubbeletr61111motor), 

vilke t innebär att endast en del av den ineugna 

luften elr igenom motorn på vanlie t sAtt, medan 

den andra delen atröm11ar 1 en yttre kanal ocb 

blandas med den heta luften efter t urbinen . 

BäriBenom uppnås dela lAg brlneleförbrukning 

med alAck t efterbrlnnkarumare - viktigt Vid spa

ning ocb at tackuppdrag pA lAg höjd - ooh dela 

mycket hBg dragkraft med tänd efterbrännkammare. 

SiatnämndA egenakap är av avgörande betydelse 

för flygplanets accel e rations- och hHgfartspree

tanda oob dArmed anv~ndbarbeten för jaktuppdrag, 



Motorrie egenskaper kan häri1~enom Bå.Rae vara vlll 

anpassade ti 11 "enbetsflygplantanken", 

ll.H'IATYRISERAD DATAMASKIN 

1 flygp l anet måste en mängd beräkningeuppg1fter 

utföras i samband med olika faser i ett anfal l, 

t ex navigering, anflygning ocb s ik tni ng vid 

at tack, Deeea ber&s:ninga r utföres i en av Saab 

konstruerad etarkt mi niatyrieerad datamaskin 

(kalky lator), vari genom föraren avlaetae frän 

eAdana uppgifter, eom en datamaskin gör säkrare 

och snabbare , Föraren kan dä mer ägna sig ät 

sin huvuduppgift, att genomföra den optimala 

taktiken i varje l &ge . Vidare kan Kndringar till 

följd av nya f örutsättningar, ny taktik ocb nya 

utprovningserfarenheter i vies män införae utan 

rysi sk ändring av utrustninF.senheter, genom änd

ring av maekinene r äkneprogram . Denna flexibili

tet är en av f örutsättningarna f ör att grund

flygplantanken skall kunna genomföras, 

A 37 FÅR tn SVENSK ATTACKROBOT 

Attackfl ygp l anet A 37 är i företa band avset t 

f~r a ttaclcuppgi!t er mot ejömål och marlanäl . 

ihvndbevll.pning ä r robot 304 

atthckrobot (mark- ocb ejö

mln) , eam t dessutom a ttack

raketer, bomber, kanoner 

och minor, Genom s i na goda 

flygtekniska prestanda kan 

A 37 även u tföra jaktupp

gifter och utrus tas då 

även med jAktrobotar. 

Den nya attackroboten, som 

llr under utveckling pO. Saabi beräknae ge goda 

möjlighe ter t ill insats mot de flesta typer av 

mä l till l anda ocb till ej öse. Jämfört med äld

re vapent.rper medger roboten a tt flygplanet kan 

göra s in vapeninaate med högre preci s ion pä 

s t örre avstånd frän målet och därmed lät t are 

undgå t1entli g motverkan. Roboten Ar försedd 

med en högeffek ti v etrids l addning ocb driva av 

en raketmotor med öve rljud fart. Den bar fyra 

etarkt pi lformado vinga r och akterplacerade ro

der. 

NYA PRINCIPER FÖR VERX5A1".HETEN 

Utveckl i ngen av de olika enheter som ingår i sy

ayetem 37 pAgdr f n boa ett sturt antal välkända 

svenska industriföretag. Följt.?1de kan nämnas: 

AOA Fly~l ägeeinatrument, radio 

Arenco 

t.r~E 

Philips 

Saab 

SF'A 

SRA 

SRT 

Luf tdataenhet, instrument 

Radar 

Navigeringsutruatning 

Flygpl an 37, kal kyl a t or, a t tack
r obot 

Motor 

Vi se tel eutrustning 

St r i l - u trustning 
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Flygf örvaltni ngen nar faetetällt nya principer 

för anskaffningen av system 37 fÖr att de till

&ängliga reeureerna eäväl vid flygledningen som 

vid indust ri n, ekal l utnyttjas pA bästa sätt, 

Som huvudl eve r antör av system 37 bar utsetts 

Saab, som under f lyg:fö rvaltningen skall samman

hålla anskaffningen av hela eyetemet genom att 

bevaka att det levereras enligt överenskomna 

specifikationer, i rätt tid, i komplett skick 

och inom gi ven ekonomi sk ra.m, I roänga fall kom

mer den ovannämnda utrustningen att anskaffas 

på beatällni ng frän Saab ti 11 eld llnad frä.n ti

digare , dA praktiskt t aget all s ädan mat eriel 

utvecklats pA direkt bestäl l ning frän flygför

va l bningen , Det eietnämnda förfarandet kommer 

f ort fara nde att ti llä~pae, fa s t i mindre ut

s träckning än förr , 

'F'lygförval tningen utövar givetvi s i t ekniakt 

och ekonomi skt avseende ledningen av anakaff

ningsverksamhet sn för nel a system 37 , P'"dr a tt 

samordna verksamheten i nom förvaltningen bar 

där bi l dat s "Sy• temgr upp 37"1 i vilken repre

sentanter för berörda byrAer m m iD8Ar , 

För motsvarande !unlttion inom industrin har ge

mensamt för de berörda företagen inrättat s ett 

s peciellt organ "Centrel beredning system 37", 
Detta bestAr av en indu s tridelegation med rep

resentanter för huvudleverantören och övriga 

leverantörer sA att varje större delsyatem el

ler utruetn ingeenhet härigenom företrlldee i de

legationen. Vidare ing.\ r i dett11, organ ett mind

re antal be ltidssyseeleatta personer med arbets

uppgifterna teknisk samordning samt kostnads

och tidplanering !ör syetomet som helhet. T 
VAND! 



Centl'ala beredningen& buvudarbeteuppgift är 

alltså att samordna hela verksamheten rörande 

syetem 37 eä att bästa res ultat erhålles genom 

att bevaka de tekniska. tidsmäeei8& och kost

nadsmässiga förutsättningarna tör verksamheten 

bos de berörda företagen. Erforderliga beslut 

fattas av resp linjeinetaneer hos de olika fö

retagen samt 1 viktiga frågor av tlygförvalt

ningen enligt de eatnarbetsöverenskommelser m ro• 

eom gäl 1 er mellan Flygförva1 tningen och indust

ri en. Beredningen har därför att bereda uppträ

dande frågor aA att förslag till beslut kan 

föreläggas de beslutande inetaneerna eamt redo

visa konsekvenserna av olika alternativ, 

En viktig uppgift för den centrala beredningen 

är att söka ~stadkonuna ett tillfredaetlillande 

inforuia t i oneu·tbyte mellan berörda instanser hos 

de olika föret&gen och hos Flygförvaltningen. 

Detta !ir v!i.eentligt .med h!l.ns;rn till att syste

mets ol ika delar är starkt beroende av varandra 

och på grund av ver ksamhetens mycket stora om

fattning, 

NY PLANERI NGSJ.IE'l'QD MED HJÄLP AV AU'roMAT!SK DA

TABEHANDLING 

En huvuduppgift för den centrala beredningen är 

den tidsmässiga samordnin~en av hela verksam

heten för sys tem 37, Hittillsvarande metoder 

för tidepl anering av utveoklingaarbete har icke 

visat sig tillfredestilla.~de när det gillar 

övervakning av mycket stora projekt . Anl ed ... 

ningen är främst att de ger d~lig överskädlig

het och ej medger tillrAcklig snabbhet vid rap

portering, analye och ltgär dande, 

I samband med utvecklingen av s t ora mil i tRra 

pr ojekt i USA v1eade det s i g nödvändigt att 

f örbättra planeri ngsmetoderna och en speciell 

metodik utvecklades, kallad "PrograDl Evaluation 

and Revi ev Teohnique", förkortat PERT. Enligt 

ameri kanska uppgifter har denna metod väsent

ligt bidragit till att utveck1ingatiden avse

v&rt kunnat förkortas. 

Metoden innebär i kortbet f öljande, I utveck

lingsprogrammet definieras ett an tal entydiga 

händel ser , En hännelse fhr definitionsmässigt 

ej ta någon tid i anepr!k, Den verksarohet som 

m.t,ste bedrivas mellan olika händelser. benämnes 

aktivitet er . Deeea definieras likaeå p! ett en

tydigt sätt och sA att en ar.evarig instans 

finna för varje aktivitet. Aktiviteter och hän-

deleer sammankopplas i ett nätverk som Aslcåd

liggör hur olika händelser är beroende av va

randra. Genom att låta de ansvariea 1netanserna 

uppekatta den tid de olika aktiviteterna ber äk

nas ta i aneprAk är det möjligt att beräkna he

la programmets genomloppatid samt även koneta

t era vilken av de olika existerande vä.garna i 

nätverket som är längst och därmed tidsbestäm

mande, Denna kallas den kri tislca lin.jen och bClr 

sAlunda ägnas speciell uppmärksamhet, e~ att 

den om cn!Sjl1gt kan förkortas eller 1 varje fall 

ej tBrlängas ytterligar~. 

l ett etort utvecklingsprogr&DI kan antal et ak

tiviteter uppgä till nAgra tusen, kanske upp 

till 10,000, Det lr då ej längre möjligt a tt 

rlkna igenom nätverket för hand, utan datamas!d

ner utnyttjas. Med hjälp av des sa och lämpliga 

rapporterings rutiner kan även stora projekt pla

neringsmässigt genomrlknas så ofta som en a två 

gå.nger per månad• med en ständigt aktuell pla

neringsbil d aom följd. 

Planeringsmetodsn PERT ger väsentliga fördelar 

beträffande snabbhet, Bverekhdliehet. l ogiek 

defini tian av arbetet och ml:ljli,~het till urval 

av tidsbeetij~mande verksamhet, Metoden ha~ etu

derate sedan tv,I\ l!.r pll. Saab och tilll!.mpas för

ellksvi e sedan ett Jl.r ti 11 baka• bl a pi!. flygplan 

105. Den anvMnds nu för planer!ng och uppfölj

ning av syetem 37, ocb m.an fäster stora flfrhopp

ningar vid den när det gäller samplaner ing av 

den mycket omfattande verksamhet som utveck

lingen av systemet kräver, 

DATABEHANDLING I LUF"I'EN 

Redan i flygplan 35 Draken f i nns apparatur, eom 

rlknar. t ex hur mycket pilot e n skall genskjuta 

ei tt mAl för att kunna träffa det med en avfyrad 

robot. Men dsaea apparater r!llcnar i cke med siff

ror utan är snarare komplicerade mätapparater. 

sk analogikalkylatorer. Då Kungl Flygförvalt

ningen i daffarna av Saab beställt eifferka1ky

latorer för flygplan J7 innebär detta, att man 

inom det svenska flygv!!.pnet nu llr beredd a tt. 

liksom i USA. ta steget frän analoeiteknik till 

dieital - eller sifferteknik. Man skall e\Iedee 

llven i luften använda samma typ av databehand

lin~ som i ne stora räknecentralerna på marken. 

F~r att detta ekall bl1 mBjligt bar en draeti ek 

reduktion av volymen hoa datamaskinen mhet ske 

utan att dess råknefllrmÄea minskas. Detta tek-
Forte. ph sidan 18, 
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film premiä1· pä en atockholmebiograf. Det var 

filmen "Svenekt militärflyg 50 tir". Den är in

spelad av flygatabene filmteam - kapten Eric 

Hul t~n, e tabsregi eaör Relge Sahlin och stabs -· 

fotograf Carl- Er 1c Edlund. Smalfilmekopio1· be

räknas bli klara i mitten p! januari 1963 och 

de kommer d! att distribueras till flygvapnets 

olika förband, 

51-årig flygarpokal 

pris i flygfemkamp 

DA. Jl'l7gjournaliatern•• Klubb hall år•mate den 

14 november i Stoclchol • paaaade klubben oaltaA 

pA att med anledning av det svenaka •ilitlrfly-

8"t • 50-Ariga till varo tarAra tl7gvapnet en 

unik flJ'gat'poltal . Pokalen gave i tlygeta barn

dom aom ett hederepria trAn Olvle eta4 till 

friherre Carl Cederetr3a " f 6r :rund:t~gning Btver 

•taden vid tl7gningarna den 14-16 juli 1911". 

Pok&len Bverllmnadea av klubbens ordf?Srande 

red.aktör Gunnar "!Cnut a•" Knute•on, ~. til l 

f l 7gvapnet• repr•••ntant t l 7getabaoheten gene

r a111&jor Stig lfonn. Den vackra pjhen, eo• 

beetAr av nära et t kilogram rent silver, 

17okade• k l ubben förvl.rva •trax tare lr .. atet, 

dl den ut•tlll de• till ta~lljn1ng hoa en juve

l erare i oateborg, Det lr nu meningen att polt&--

len •ka uppelttaa aom vandringapria vid de 

t'lygmilitlra !emlc.amp•tlvlingarna, ~lygvapen

oheten koamer ejllv att uttlrda be•tlmmel•er om 

bur pokalen eka erövras, 

Flygjournal1et•rn•• Klubb lr an •amman•lu t

ning av trl.m•t journalieter landet runt som 

r egelbundet •1••lar med flygjournalistik. Med

le1DJD&r lr ocka! f l ygvapnet s tidigare pre••of f1-

oerare •&at de•• nuvarande, Klubben fAr ha maxi

malt 60 medlemmar. 

SYSTEM 37 - NÄSTA BEMANNADE VAPENSYSTEM 
Forts. från sidan 8. 

oi eka under !etad.kommes genom att man ut nytt j ar 

axtremt smA komponenter och paokar tusental s av 

dem i en ,,.olym, som avarar mot eo vanlig t ran

e1 eterradio. 

Denn& flygburna si f ferkalkyl ator lr ett reeul

tat av m!ng!rig verkeamhet vid Saab inom data

maekinomrÄdet ooh representerar den 41e genera

tionen dat amaski ner , aom ut veoklate vid Saab. 

Tidigare presenterade maeki ner Ar Beak-kopian 

SARA (1957) , protot ypmaekinen SAAB D 2(1960) 
och kommersi ella datamaaki nayetemet SA.AB D 21 

(1962) . Kostnaden för den nya kalkyl atorn är 

egendkomligt nog l!lgre An f'6r mAnga andra ut

ruatni ngedelar i f lygplanet, t ex rMl.arn, Man 

tror sig dirtör göra an god investering, dA den 

stora kapaciteten boa kalkylatorn ~r att vissa 

funkt i oner kan överföras till denna trln annan 

dyrbar utru•tning. 

Fördelarna med at t anvAnda sif ferteknik t5r be

räkningar i ett flygplan Ar större sllkerhst i 

funktionen och möjlighe t en till f l er och bättre 

r llkningar, Dll.rmed flr pi l oten den hjälp han be

höver för at t klara sina m!nga svår a uppgifter. 

nland kalkylatorns vi ktigare r !kni ngeuppgi fteT 

kan nAmnaB: helautomatisk navigering varvi d fO

ra.ren a l ltid meddela s exakt position. eiktninge

och vapenber äkningar i nklusive radsr eiktning, 

automati sk styrning av flygplanet (autopilot), 

överva'!ming av b't'äneleai tuationen, eamarbete 

med det markbundna etri r.1.a l edni ngesystemet och 

dess kalkyl atorer (STR! L 60.) Denna m~n~fald av 

räkneuppgifter gör a tt kal kylatorn tjänetg~r 

eom en ren räknecent ral i f l ygplanet . Genom att 

en eiftarkal lcylator utan ombyggnad lätt kan ny

programmeraa f ör ändrade rii.lcneuppgifter kommer 

det att bli möjl i gt att euooeseivt f örbät t ra 

Generalmaj or Sti g Noren mot tar den cedere trömeka 
pokalen av ordför anden i Plygjourna listernae 
klubb - redaktö r Gunnar Knut eeon, SAS , 



flygpl anet s användningaalt t blott genom att 

modi fiera r ll.kneprogr8JD!Det. 

Ovan angivna rlkneuppgitter aamt de't förb.lllan

dat att ett modernt atridaflygplan opererar med 

hög fart stillar höga krav pl aifferltalkylatorna 

rlknekapacitet. Alla rllkningar mlata nämligen 

utf8raa e~ anabbt, att de i varje tida8gonblick 

lr aktuella, För att uppt'ylla deaea krav har 

kallc)'latorn utformats eom en fullt generell da

ta.iaakin med e tor minnesvolym, enabbminne et8rre 

In 8000 ord1 ooh med an rlkneenabbhat av ca 

100,000 additioner per aekund. 

En _,oket väeentlig del av kalkylatorn är deae 

in- ooh utmatn1ngaenhet, genom vilken den 

kommunicerar med alla flygplanets övriga appa

rater. Deaaa avger till kalkylatorn primAreigna

ler ooh efter rlkninifarna mottager de 1tyr- oob 

kontrol leignaler. In- utmatnin•enheten har ut

format• för olUta aignalt;yper blde analoga ooh 

binlra. Den lr ockal utbyggbar, 114 att ett 

vliande antal aignaler kan analutaa till kallc;y

latorn. 

De halvledarkomponenter, 1om anvl.nd1 lr av kieel 

i planarutt8rande med 111,Yckat b!5g l1 vallngd. '6r 

att ti llgodoae n!5dvAndi ga krav p! servicabarbet 

har den mekanieka uppbyggnaden utformats enligt 

modulprinoiper i utevlngbara r .. ar, s' att alla 

detal jer lr lltt 'tkomlilf&. 

VIGGEN I PRESSEN 

Pr .. entationan av de redan llngt framlkridna 

plan.rna pl det nya t17gplanet 37 Viggen var 

giTetvia en 1tor a;rhetaau f!!r preaa, radio 

oob talavieion, Nl.r ~beten 1llppte1 !!5r pu'b

l i oerill8 pi etta:na:Lddagen dan 6 december ha

de radion att Dagens Eko-inalag ooh aenare pl 

lcTlllen en utförlig intervju aed 1'17gvapan

cheten, Taleviaionen preaenterade det fl7& 

planet i Aktuellt . n.n 7 bada de avenaka tid

ningarna nlatan undantag11l!5at stort uppslagna 

artiklar oa 371an. 

I Öeterg!!tlanda Folieblad hittar man den 6 

december pll. KoOU11antar-ooh-debatt-11idan 9ll ar

tikel 1om t!!r tanken till aentenaen1 En hän

dalea 1011 aar ut aom en tanke! 1 den treapal

tiga artikeln berlttar tidningen om anden 

Viggen, 1011 lr "an karaktlrstAgel 1 aAnga av 

de öatgötaka vattan:l.ragen". 

Det är a!!jligt att man pA Politilten 1 I8pen

haan lleer Öatergbtlande Folkblad, I varje 

tall hade Politiken 1 aitt nU11111er den 7 de

oember kopplat ihop 37 Viggen med f!gelvArl

den och tidningen döper hal t reaolut 37,an 

till 'l'rollanden pl grund av dan"andnAbblik
oande ooaen" 

Chefen rar flygvapne t bar eom namn p! J71an 
futatlllt "Viggen", Namnet bar hlrletts fr!n 
den gamla asaguden Tore tretungade lekvigg. 
Tretungad alluder&r juat pl anhetatl7gplanet 
)71s tre anvlndningaomr !den (attack, jakt och 
Bl> aning) 




