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KUNGL 
ORLOGSMAN NASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 811972 

Ordinarie sammanträde i Stockholm (Philipshuset) 
den 11 december 19 72 . 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Utsågs ledamoten K E Wi/e till föredragande i vetenskapsgrenen 

"Strategi. Taktik med sam bandstjä nst. Navigation och sjöfart" för 

år 1973. 

2. Valdes ledamoten Granath till ny sekreterare. 

3. Hedersledamoten Franzen orienterade om Philipskoncernen. 

4. Ledamoten B Nilsson höll sitt inträdesanförande betitlat "Några 

problem inom svensk försvarselektronikindustri". 

Stockbolm den 29 december 1972. 

BO GRANATH 

sekreterare 
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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 111973 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 17 januari 1973. 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Utsågs ledamoten Werner till föredragande i vetenskapsgrenen 
"Handvapen. Artilleri- och robotteknik. Torpedteknik Minteknik" 
för år 1973. 

2. Ledamoten Wicklund höll sitt inträdesanförande betitlat "Stu
dier av konventionella vapens verkan i sjömål". 

3. Ledamoten Carlstedt föredrog utdrag ur sin årsberättelse i veten
skapsgrenen "Handvapen. Artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. 
Minteknik" för år 1972 betitlat "Okontrollerbara minor och min
bekämpning". 

Stockholm den 20 februari 1973. 
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BO GRANATH 

sekreterare 

KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 2!1973 

Ordinarie sammanträde på Kungl Sjökrigsskolan, N äsby 
den 13 februari 1973 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Sammanträdet hölls i närvaro av 7 hedersledamöter, 46 ordina
rie och korresponderande ledamöter samt 8 inbjudna gäster med 
representanter för riksdagen, statsförvaltningen och Sveriges Radio. 

2. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde kor
responderande ledamoten Knut Gustaf Hamilton avgått med döden. 
Ordföranden lyste frid över han s minne. 

3. Ledamoten Back höll sitt inträdesanförande betitlat "Befälsupp
gifternas fördelning bland yrkesbefälet". 

4. Ledamoten Varenius höll aftonens huvudanförande betitlat "Ma
rinen i fredens tjänst. - Några reflexioner i anslutning till havs
resursu tredningen." 

Stockholm den 20 mars 1973. 

BO GRANATH 

sekretcrare 
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Arbetsgrupp MHS 

"Kanonbåtsdiplomati -
den militära närvaron 
som strategi" 
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Utbildningen pel Kungl Militärhögskolan bedrivs i 

stor utsträckning i form av seminarier och applika

toriska exempel. H ärv id arbetar, pel de högre kurser

na, elever freln samtliga försvarsgrenar tillsammans i 
studiegrupper. 

Under den tvelel riga högre kursen löser dessa grup-

per ett stort antal uppgifter, som redovisas selväl 

skriftligt som muntligt. 

För att ge tidskriftens läsare en uppfattning om 

hur en seldan Lösning kan se ut - i det här fallet en 

seminarieuppgift inom ramen för internationella kon

flikstudier i ämnet strategi - presenterar J. läraren 

i strategi pel rnarinlinjen, kommendörkapten BERT! L 

DAGGFELDT en av sex lösningar av samma uppgift. 

Eleverna har av schemalagd tid disponerat tre Lek

tionstimmar för detta grupparbete, men självfallet har 

läsning av utdelad och anvisad Litteratur och skrift

Lig utformning av lösningarna tagit väsentligt längre 

tid i ansprelk. Det aktuella exemplet har ocksel valts 

för att det behandlar en gammal marin strategi, som 

upplev er en renässans i velr tid och som bör intres
sera Läsekretsen. 

Den stueliegrupp som arbetat fram den här presen

terade lösningen har utgjorts av föl jande elev er ( delva

rande J: 
Löjtnant Erland Sönnersteclt, marinlinjen, gruppchef 

kapten ]an Weslien , armelinjen, sekreterare 

kaptenlöjtnant Gunnar Rio, marinlinjen (norsk elev) 

kapten Carl Johan Hellman, armelinjen 

kapten Eric Ohlsson, armelinjen 

kapten Karl H en rik M eijer, armelinjen 

kapten Lennart Avesand, armelinjen 

löjtna_nt Hans Hagberg, flyglinjen . 

UPPGIFTEN 

Den gamla kanonbåtsdiplomatin har under senare år, främst som 
en följd av sovje tm arinens snabba utveckling, aktualiserats. Detta 
har fött en motstrategi som i USA benämns "The Strategy of Inter
position". 

Den skriftliga grupplösningen skall belysa den militära närvaron 
som strategi i vår tid. Följande avsnitt skall behandlas: 

Historik (kortfattad) 
Aktue ll a exempel 
Metoder och resurser 
Motstrategier 
Erfaren heter och slutsatser för framtiden 

LITTERATUR 

James Cablc, Gunboat Diplomacy 

Robert Waring Herrick, Soviet Naval Strategy 

Center for Strategic and International Stud ies, Sov ie t Sea Power 

Nava l War College Review, Jun e 1970, Charles W Wa lter, " Interposi tion , the 

Stratcgi and Its Uses" 

LOSNINGEN 

1. INLEDNING 

, Sept 1971, Willi am M Pitt, "The u se of seapowcr 

in co unteri ng the strategy of inperposition". 

1.1 Betydelsen av att ha herravä ldet till sjöss 
Efter en kritisk analys av den engelska flottans historia 1660-

1783 samt i ytterligare sjöstrategiska verk framförde den amerikans
ke amiralen Alfred Mahan kring sekelskiftet tanken, att förutsätt
ningen för en världsvid strategi låg i behärskandet av sjövägarna. 
Det engelska imperiet kunde byggas upp, efter.som man behärskade 
haven. 

Mahans sjöstrategiska teser, som fick stor betydelse, har därige-
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nom också medfört att man i vår tid gärna förknippar sjöherravälde 

med "imperalism", ett negativt laddat ord. 
Mahan var den förste, som använde ordet " interposition" och 

förklarade dess dåtida innebörd. 
Förutsä ttningarn a för sjöherravälde och "interposition" har emel

lertid ändrats sedan sekel~kiftet med tanke på kärnvapnen och den 
existerand e terrorbalansen, v ilket denna studie skall försöka belysa. 

1.2 BEGREPPSFORKLARINGAR M M 

1.2.1 "lnterposition" 

Enligt amerikanska kä llor definieras "interposition" sålunda : " In
rerposition is a means of denying an objective to an opponent 
without resorting to force by placing one's own forces between the 

opponent and the objective that he seeks". 
N ågon direk t översättning av ordet " interposition" till ett täc

kande svenskt ord eller uttryck har ej kunnat göras, varför det 
engelska ordet används i fortsättningen. "Interposition" används i 
strategiska sammanhang på en låg konfliktnivå för att bibehålla den 
på en fortsatt låg nivå, utifrån vilken en lösning av konflikten helst 

bör åstadkommas. 
Miss lyckas å andra sidan stra tegin, innebär detta risk för eska

lering av konflikten i de flesta fall, i sämsta fall väpnad konflikt. 

1.2.2 Kanonbåtsdiplomati 

Direkt anknuten till "interposition" är kanonbåtsdiplomatin, som 

i stort kan definieras på följande sätt : 
Vid en konfliktsituation i ett land kan en sjömakt nyttja smärre 

marina styrkor för att demonstrera sin vilja i konflikten. Om kon
flikten kan lösas utan insättande av stridskrafter har kanonbåtsdi
plomatin lyckats. Trovärdigheten av den marina demonstrationen 
styrks, om det finns större sjöstyrkor insatsberedda. 

Kanonbåtsdiplomatin kan därför endast utnyttjas av ett land, som 
har sjöherravälde, eftersom den underlägsna styrkan hos det "mind
re" landet knappast då kan uppfattas som ett trovärdigt hot. 

Ett typiskt ~xempel i globalt och historiskt perspektiv utgör Stor
britannien på den tiden man dominerade världshaven och överallt 
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kunde göra sin vilja gällande. 
För att kanonbåtsdiplomati m a o skall kunna användas fritt 

krävs att det ej finns någon annan sjöstyrka, som kan hota den 
egna dominansen globalt eller lokalt. 

F n representeras Västs sjöherravälde främst av USA. Under se
nare å r har Sovjet byggt upp ·sina sjöstridskrafter och i viss mån 
börjat konkurrera med USA. Man har därigenom på bägge håll 
tvingats studera, hur kanonbåt'sdiplomatin bestrids eller bemöts. "In
terposition" utgör därvid ett alternativ. Men även "interposition" 
kan bemötas och kanonbåtsdiplomatin lyckas, v ilket skall behand
las nedan (k ap Motstrategier) . 

1.2.3 "lnterposer" 

"Interposer" är den som ställer sig mellan målet (the objective) 
och motståndaren (the opponent). De överväganden ban gör, bör 
omfatta: 

Noggrant och korrekt bestämm a motståndarens strategiska 
mål. 

Väga egen risk och insats mot förväntad utdelning. 
- Placera sin styrka på rätt ställe och tid för att hinn a förvarna 

motståndaren om sin avsikt. 
- Om möjligt erbjuda motståndaren två möjliga utvägar: 
a) Uppgivande av målet, helst under förutsättningen , att han kan 

dra sig tillbaka utan prestigeförlust. 
b) Genomförande, varvid motståndaren t vingas ta på sig ansva

ret för att konfliktsnivån höjs. 
- Klargöra för motståndaren, att ansva ret, för att konfliktnivån 

höj'S, ligger hos honom. 
- Avväga sin styrka noggrant. För liten styrka medför, att till

räckligt eftertryck ej uppn ås. För stor styrka, att tvekan kan uppstå, 
om det verkliga syftet. 

1.2.4 " Opponent" 

Opponenten är den, som är på väg mot målet. Betraktad ur "the 
interposers" synvinkel, är han motståndaren, som utövar kanonbåts
diplomati. Opponenten kan med tanke på " the interposers" hand
lande reagera på tre sätt : 
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- Risk och kosmad bedöms för stora. Aktionen avbryts. "Inter

position" har i detta falllyckats fullt ut. 
- Han tror ej på "the interposers" avsikt och vilja att genom

föra sitt hot. Han uppfattar det som bluff och fullföljer sin aktion. 

"Interposition" har misslyckats. 
- Han bedömer egen risk och insats vara värd en höjning av 

konfliktnivån. Dessutom tar han på sig ansvaret för detta. A ven i 

detta fall har "interposition" miss lyckats. 

2. H I S T O R I S K B A K G R U N D 
2.1 ALLMANT 

Någon egentlig dokumentation om "interposition" som strategi 

finns ej. Den strategiska principen som sådan - att med militära 

medel nå politi·ska mål utan strid - har ej observerats av historiker

na. Detta kan bero på historikernas enkannerligen krigshistoriker

nas, arbetssätt. De fali, där strategin har lyckats, och några krigs

handlingar ej blivit följden, har uteslutits som "ointressanta" och 

sakna betydelse. 

;~.2 STORA NORDISKA KRIGET 

Under detta krig inträffade en episod, som - "nyupptäckt" -

har blivit ett histo riskt standardexempel på lyckad "interposition". 

Under de sjökrigshandlingar, som 1719-21 ägde r um mellan 

Ryssland och Sverige, bedömde England, att maktbalansen på Os

tersjön tycktes bli rubbad till Rysslands förmån. För att i eget in

tresse hejda denna utveckling avdelades en engelsk flottstyrka till 

Ostersjön med uppgift att tvinga Rys land att avstå från sina strä

vanden efter total hegemoni. Uppgiften skulle om möjligt lösas en

bart genom demonstration av styrka, d v s med fredliga medel. 

Med hänsyn till det hot, som tsaren uppfattade att den engelska 

flottstyrkan utgjorde och inte minst, att den manifesterade ett av

sevä~:t mycket större hot om konflikt med England på hög nivå, så 

kände sig Peter den store, 'SOm genom personliga erfarenheter förstod 

sjömaktens bet)'ldelse, tvingad att börja förhandla med Sverige. 
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När den engelska sjöstyrkan därefter drog.s bort, avbröts för

handlingarna och krigshandlingarna återupptogs. 
Åter avdelades samma sjöstyrka från England. Tsaren "tvinga

des" att underteckna ett fredsförd r ag med Sverige. 

2.3 LIBANON 

Inför utsikten av en politisk omstörtning i Libanon, som skulle 

komma att medföra en västfientlig politik samt att denna politiska 

omstörtning kunde påskyndas av en sannolik inmarsch av trupper 

från Syrien och Irak, genomförde USA en framgångsrik "interpo

sition". 
Utan förvarning uppenbarade sig en allsidig sammansatt sjöstyr

ka ur Medelhavsflottan, trupper ur Marinkåren landsattes i en re

gelrät amfibieoperation, och från sina hangarfartyg kunde strids

flygplan avpatrullera luftrummet. 
Genom det snabba och överraskande uppdykandet av en allsidigt 

sammansatt styrka, .som kunde uppfattas som ett allvarligt hot och 

som därigenom manifesterade USA:s fasta vilja, lyckades USA:s 

"interposition" fullständigt och den hotande politiska utvecklingen 

i Libanon samt Syriens och Iraks förestående inmarsch kunde av

värjas. Den kunde också vändas till egen fördel, därigenom att Li

banon knöts fa.stare till Väst. 

3. AKTUELLA EXEMPEL 
3.1 KUBA 
3.1.1 Bakgrund 

Kubakrisen har under 60-talet använts för att belysa olika slag av 

strategi mellan stormakterna. Här vä lj s att beskt· i va den som en 

form av "interposition". 
Sedan man i USA upptäckt, att sovjetiska medeldistansrobotar 

installerades på Kuba, grupperades snabbt amerikanska sjöstrids

krafter utanför ön med uppgift att med alla medel - dock helst 

utan ·strid - förhindra, att sovjetiska handelsfartyg med robotar 

nådde Kuba. Samtidigt dek larerad e man sin fasta vilja att genom-
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föra aktionen. A ven de redan installerade robotarna skulle demon

teras och föras tillbaka till Sovjet. 
I direkt kommunikation mellan de bägge ledarna förklarade pre

sident Kennedy, att man från USA:s sida betraktade den sovjetiska 

aktionen som ett direkt och allvarligt hot mot USA:s säkerhet. Man 

var beredd att trappa upp konflikten, om kraven ej tillgodosågs. 

Man 1ansåg sig också ha stöd hos världsopinionen för sin sak. Pre

sident tennedy erbjöd dessutom Chrustjov en "gyllene bro", i de t 

att en 1ovjetisk reträtt från Kuba "skulle gagna freden", vara värdig 

en stor nation o s v . 
USA:s "interposition" lyckad es och sam tliga krav uppfylldes. 

3.1.2 Erfarenheter 

Erfarenheterna från Kubakonflikten visar, att "interposition" 

mellan stormakter är möjlig, när den enes närvaro och villighet att 

eskalera konflikten är trovärdig. För att ej utlösa kärnvapenkriget 

drar sig opponenten undan, därför att hans mål ej är avgörande för 

den egna säkerheten. 
Sovjet hade mi·ssbedömt USA och ådrog sig därför ett strategiskt/ 

politiskt nederlag. 
I ett vidare strat:egiskt sammanhang fick konflikten stor betydelse, 

därigenom att det bör ha ·stått klart för bägge stormakterna, att -

med tanke på terrorbalansen - rollerna som både opponent och 

"interposer" kan bli ödesdigra att spela i områden, där någon av 

parterna har väsentliga säkerhetspolitiska mål att bevaka. Följden 

blev, att man sedan des1s avhållit sig från militära framstötar mot 

motståndarens vitala strategiska områden. Man lärde sig att uppträ

da försiktigt och överlagt. Detta var t ex fallet under Tjeckoslova

kienkrisen 1968, .då USA mer eller mindre öppet d eklarerade, att 

affären var en intern angelägenhet inom WP. 

Men - och detta är en väsentlig invändning - Sovjet kunde inte 

på platsen eller i dess närhet stödja sin aktion med stridskrafter. 

USA:s viljestyrka kunde därför inte prövas. Hade sovjetiska örlogs

fartyg funnits i området för "konvojering" av handelsfartygen, 

skulle detta sannolikt medfört ett bet ydligt försiktigare uppträdande 

från USA: s sida. Var man verkligen beredd att trappa upp konflik

ten till kärnvapennivå ? 
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3.2 PUEBLO 1968 

För att ge eftertryck åt sin a krav på omedelbart frigivande av be

sättning och fartyg efter det no rdkoreanska "piratdådet", avdelades 

en allsidigt sammansatt flottstyrka från Japan mot den nordkoreans

ka hamn, dit Pueblo förts. Det amerikanska kravet stöddes med and

ra ord av kanonbåtsdiplomati. Trots detta misslyckades man. Hotet 

fullföljdes ej. I stället tvingades man ge efter. 
Förklaringarna till det amerikanska miss lyckandet är självfallet 

många, t ex att opinionen ti ll icke ringa del var för Nordkorea och 

att ett amerikanskt ingripande med vapenmakt .sannol ikt få tt opi

nionen att svänga ytterligare till USA :s nackdel. Man var dessutom 

hårt engagerade i Indokin a med stridskrafter och upplevde en våld

sam antiamerikansk kampanj beträffande det berä ttigade i sin poli

tik där och önskade säkert ej få ytterl igare ett liknande krig på 

halsen . 
Föga känt är emellertid, att Sovjet utövade "interposition", ge

nom att man avdelade 16 örlogsfartyg ur Stilla Havsmarinen. Dessa 

grupperades i anslutning till operationsområdet och kunde omedel

bart nå stridskontakt med den amerikanska sjöstyrka n, om USA 

gjorde allvar av sitt hot. 
Inför utsikten av en betydligt högre konfliktnivå, där den andra 

stormakten också skulle vara direkt inblandad, parad med de över

väganden , som r·edovisats ovan, "ky ldes" den amerikanska beslut

samheten ned och man avstod från .sin aktion. 
Exemplet visar en "klassisk" interposition, i det att Sovjet snabbt 

på platsen kunde visa sin beslutsamhet, visserl igen med underlägsna 

styrkor, men så sammansatta, att dess "interposition" kunde uppfat

tas som trovärdig. 
Området/händelsen var ej heller av avgörande betydelse fö r åt

minstone USA, varför dess villighet att fullfölja aktionen, sedan 

risknivån höjts, ·starkt kunde ifrågasättas a v Sovjet . 

3.3 BANGLA DESH 1971 

I samband med den indiska befrielsen av (aggressionen mot) Ost

pakistan konfronterades Sovjet och USA med varandra. Man vet, 

att bägge avdelade sjöstridskrafter i riktning Bangla Desh, men 
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striderna hann avslutas, innan de siktade varandra. N ågon direkt 
kanonbårsdiplomati och/eller "interposition" utlö·stes därför ej, men 
bägge parter var säkert väl medvetna om den andres existens. Detta 
bör ha bidragit till en ömsesidig försiktighet för undvikande av 
höjning av risknivån till förm ån för de direkt inbla.ndade partern as 
handlingsfrihet. 

De bägge stormakterna neutra iiserade varandra, och om detta är 
avsikten från den enes sid a till förm ån för " fri" ut veckling inom 
området i fråga , är detta en form av "interposition". Strat·egins 
användbarhet understryks, om den ena eller båda två ej har för 
sin egen säkerhet väsentliga mål att bevaka. 

4. M E T O D ER O C H R E SUR S E R 

4.1 SJOSTRIDSKRAFTER 

"Interposition" i sin renodlade fcntn förefaller mest användbar 
i sjöoperativa sammanhang. Definitioner (se inlednin gen) samt his
toriska och aktuella exempel stöder detta. 

Genom att htivuddelen av jordens länder, icke minst u-länderna, 
varemot kanonbåtsdiplomati och "interposition" nu synes mest till
lämplig, har 'kust, understryks betydelsen av sjöstridskrafter, .som 
påtryckningsmedel vid politiska konfrontationer. 

Det är emellertid väsentligt, att de insatta styrkorna snabbt kan 
vara på plats. Eljest finns ri sk fö r att "interposer" kommer för 
sent och opponenten redan kunnat fullfölja sin aktion. Styrkorna 
behöver ej vara överlägsna eller ens jämbördiga med opponentens, 
men de måste vara trovärdiga som uttryck för " interposers" vilja. 
Sammantaget synes detta peka hän mot att stormaktern a i fram ti
den kommer att sträva efter en global marin närvaro. 

4.2 FL YGSTRIDSKRAFTER 

Användning av renodlade flygstridskrafter för " interposition" be
gränsas av deras räckvidd, t ex för attack- och jaktflyg. Transport
flyget måste ha landningsplatse r för att kunn a "leverera" sin vara 
- armeförbanä, vilket dessutom medför en kombinerad aktion . 
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Den allierade luftbron till Västberlin 1949 visar emellertid på 
en form av "interposition", som ej bör underskattas, liksom att 
MAC eller VTA t ex mycket vä l kan komma till användning i en 
situation, där "interposition" används på begäran av en stat, som 
känner sig hotad av aggress ion. Men för att kunna demonstre~a 

en fast vilja att med enbart fl ygstridskrafter utföra ft:amgångs.nk 
"interposition" krävs baser för i första hand attackflyg t anslutm!1g 

till operationsområdet. Aven strategisk t bombflyg för k~n:entJO
nell insats kräver relativt nä raliggande baser för att uthalhgheten 

skall uppfattas som trovärdig. Dessutom ~an m~r~ ifrågasä tt~. dess 
val<::ansmöjligheter samt framföra llt, huruvtda opmwnen kan tanka:. 
gilla denna form av "interposition", som har ett drag av terror 

över sig. . .. , . . . , .. 
Användning av renodlade fl ygstndskrafter for mte~post.t!On ar 

därför begränsad och ä r för framgång beroende av de sarsktlda om

ständigheter, som berörts ovan. 

4. 3 ARMESTRIDSKRAFTER 

Insättan:de av armest ridskrafter för "interpos,ition" förutsätter i de 
allra flesta fall direkt intervention, vilket dels kan få ogynnsamma 

psykologiska återverkningar på opinionen (i~pera li.sm ), . dels teJ~
derar att förlänga åtagandet. Detta beror pa att snuattonen bhr 
prestigeladdad, eftersom insättande av trupp gärna uppfattas s~m 
uttryck för en mycket .stark vi lj a. En av för:mättningarna f?r "m; 
terposition" skulle därvid undanröjas, nämltgen konfror~tatwn pa 
en låg risknivå, utifrån vi lken bägge parter har va lfn heten att 
antingen avstå eller eskalera, varvid det finns möjlighet att ytter
liga re överväga riskerna. 

Det förefaller ej osannolikt, att skott, som utväxlas mellan stor
makternas sjö- eller flygstyrkor, av båda parter kan uppfattas och 
förklaras som "misstag", medan direkt .s trid mellan respektive arme-

förban'd ohjälpligt innebär en hög risknivå. . 
Användning av armestridskrafter är trots detta tänkbar. Ett dts

kuterat exempel är, att en part marscherar upp mot en gräns för att 
ge eftertryck åt sina krav, t ex en sovjetisk uppmarsch mot Finland. 
I detta läge kan NATO komma Finland till indirekt hjälp genom 
att förlägga trupp till Nordnorge. NATO skulle därigenom visa sin 
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villighet att skydda sina intressen på Nordkalotten. Inför utsikten a v 

en starkare militär närvaro från NATO:s sida i operationsområdet 

skulle Sovjet kunna tänkars avstå från sina krav på Finla11d, därför 

att situationen i stort gentemot NATO skulle försämras :!110m om

rådet. 
A ven det omvända fallet är teoretiskt lika tänkbart, d v s ett 

utökat NATO-engagemang på Nordkalotten, varvid Sovjet mar

scherar upp mot Nordnorge och Finland. 

De va lda teoretiska exemplen visa.r på användning av armestrids

krafter för " indirekt interposition". 

Man får dock akta ·sig för att renodla. USA: s " interposition" i 

Libanon visar i stället på behovet av armestridskrafter för att man 

sku lle få ut full effekt av sin aktion. Men man måste i detta sam

manhang komma ihåg, att den andra stormakten, Sovjet, ej var in

blandad och ej heller hade möjlighet att åstadkomma en direkt mi

litär inblandning. 

Användning av armeförband för "interposition" synes ciadör 

främst lämpa .sig gentemot 2 :a och helst 3 :e rangens nationer, när 

den andra stormakten ej har möjlighet att ingripa. 

Armeförband måste dessutom underhålla•s och bör skyddas av 

luftöverlägsenhet. Aktionen blir därför oftast av kombinerad typ. 

Betydelsen av "indirekt interposition" bör ej undervärderas. 

4.4 SLUTSATSER 

Av det förda resonemanget framgår, att den allsidigt sammansatta 

sjöstyrkan förefaller erbjuda de största fördelarna, eftersom den 

medger stor handlingsfrihet vid val av medel för "interposition". 

Styrkan bör bestå av marina enheter av olika typ, icke minst han

garfartyg, samt marinkårsförband . Sådana styrkor bör dess utom 

vara grupperade inom strategiskt valda områden, för att kravet på 

snabbhet skall kunna uppfyllas. 

Des.sa flottor ·kan vid behov även utnyttjas för kanonbåtsdiplo

mati och säkerställer en världsvid militär närvaro som stöd för den 

förda politiken. 

. :USA:·s flottor i områdena kring brännpunkterna för stormaktspo

lltlken (Medel_havet, Atlanten, Fjärran Ostern) bör ses som en mål

medveten strävan att fullfölja denna strategi, utan att man för den 
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skull binder sig vid en fastlåsning av sina .s tyrkor. De erbj uder där

igenom goda möjligheter till strategisk rörlighet samtidigt som de 

från hemlandet och säkra baser stöds av •stra.tegiskt bomb- och 

transportflyg med stor kapacitet. 

4.5 SOVJETS MARINA UPPRUSTNING 

Sovjets sjöstrategi har tills nu präglats av rent defensivt tänkande: 

Styrkorna har byggts upp och ·sammansatts för att kunna verka 1 

anslutning till armeförbandens operationer. Huvuduppgiften har .v.a

ri t skydd av flanker, marina baser och underhållsvägar (t ex Os

tersjön). 
De negativa erfarenheterna avseende den egna oförmågan att när

vara militärt, t ex Libanon, Kuba och Indokina, har emellertid med

fört en målmedveten ·strävan att utöka de marina styrkorna för att 

säkerställa en åtminstone begränsad, men snabb militär närvaro på 

stort avstånd från hemlandet. 
Upprustningen har samtidigt medfört eller än sannolikare haft till 

mål, att marinens "avvärjningslinjer" kunnat flyttas fram, och skyd

det av de egna ubåtarnas operationer på Atlanten förbättrats. 

Genom att Storbritannien dragit tillbaka sina styrkor från "öster 

om Suez" till hemlandet, har expansionen underlättats. Det har i 

stort bara varit att fylla ut tomrummet. 

Betydelsen av d enna expansion får dock ej övervärderas. Styrkor

na är ännu så länge relativt sett små, och man saknar hangarfartyg. 

Ett undantag är emellertid Medelhavet där styrkan tillsvidare to

talt sett är klart underlägsen den amerikanska (NATO) men ändå 

respektingivande, särskilt gentemot andra än USA. Dessutom kan 

man stödja sig på flygstrrid skrafter i Ostra Medelhavet från "hyrda" 

baser i Syrien och Egypten. Men även om styrkorna är relativ t sett 

underlägsna, medför Sovjets möjlighet att globalt närvara militärt, 

att USA tvingas till stor försiktighet i :sitt agerande för att undvika 

direkt konfrontation och de risker, som är förknippade därmed. 

Sovjet vinner dessutom ytterligare en fördel i detta sammanhan g, 

i det att man n u också gentemot socialistiska och potentionellt so

cialistiska stater kan "visa flagga:n" och demonstrera sin styrka. Det

ta är av inte ringa betydelse mot Kina och de stater, som befinner 

sig i Kinas närområde. 
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5. M O T S T R A T E G I E R 

En analys av tänkbara motaktioner ger vid handen, att de flesta 
å tgärderna för att förhindra "interposition" är förebyggande. Helst 

bör man undanröja förutsättningarna för "interposition". Nedan 

sammanfattas några möjliga metoder att förhindra, att en andra 
part bereds tillfälle att påverka en situation, som man själv vill ha 
avgörandet i. 

Man kan: 
- dölja sina avsikter, så att den som misstänks vi lja tillämpa 

" interposition", p g a bristande information sätter in sin styrka på 
fel tid, plats eller sä tt; 

- genom skenmanöver direkt leda en "interposer" till insats mot 
fel mål; 

- genom ett "spritt an lopp', eventuellt mot flera möjliga målom
råden, bringa en presumtiv "interposer" med (lokalt) begränsade 
resurser att splittra sig, varigenom han ej effektivt kan genomföra 
sin "interposition"; 

- utnyttja kryphål i det av "interposer" uppställda kravet/hotet. 
Man kan tänka sig även andra "skräddarsydda" motstrategier, 

n~en ovan nämnda är generella. Det väsentliga är, att motstrategin 
e; komprometterar en själv, utan att ansvaret för en eventuell höj
ning av konfliktnivån faller p å "the interposer". 

6. E R F A R E N H E T E R O C H S L U T S A T S E R 
FOR FRAMTIDEN 

"Interposition" - ·strategin, eller om man så vill "den militära 

närvamns strategi", för att utnyttja ett av många fö rsök till över
sättning, har tillämpats under flera århundraden med varierande re

sultat. Denna metod för en tredje part att påverka internationella 
och nationella konflikter har, med hänsyn till moderna vapen- och 

kommuni:kationsresm'ser, blivit ett användbart och renodlat medel 

f?r stormakterna att påverka skeenden utanför .de direkta, av respek

tlve block mer eller mindre accepterade intresseområdena eller ·stra
tegiska "ansvårsområdena". Inom dessa områden är engagemanget 
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så hårt, att en inblandning från motståndaren oftast är helt oaccep
tabelt och följaktligen medför stora ri ker för att konfliktnivån 

höjs. 

Hittills har först Storbritanniens och sedermera USA:s absoluta 

dominans på världshaven gett dessa nationer möjlighet att i det när

maste överallt med kort varsel ing ripa mot varje inte önskat försök 

till konflikt mellan eller inom andra nationer. 
Den nu pågående ·kraftiga utbyggnaden av Sovjets flotta kan 

bland annat ha till mål att ge Sovjet liknande resurser för militär
i första hand marin - närvaro, som västmakterna har. Inom en 
icke alltför avlägsen framtid kan Sovjet väntas ha större förband 

av örlogsfartyg på ständig patrull i alla världens hav. Då inga pla
ner på sovjetiska hangarfartyg är kända, bedöms avsikten tills vi
dare icke vara att producera yrattackförband jämbördiga med 

USA:s. Närvaron av sovjetiska sjöstyrkor begränsar dock avsevärt 

USA: s tidigare närmast obegränsade handlingsfrihet att aktivt eller 

med enbart hot ingripa i konflikter av olika .slag. 
O a v sett den slutliga omfattningen av den sov j etiska flottans ut

byggnad står under alla omständigheter klart, att USA måste å läg
ga sig en betydligt större försiktighet vid ingripanden i stra tegiskt 
"sekundära" områden. 

Samtidigt kan Sovjet demonstrera styrka, dels gentemot det socia
listiska blocket, dels mot stater i USA:s omedelbara närhet, som mer 
eller mindre godvilligt underkastar sig USA :s förmyndarro ll, detta 

till förmån för en för Sovjet gynnsam utveckling (t ex i Sydame

rika) . 
Eftersom stormakternas marina styrkor i viss mån redan i dag, och 

än mer om några år, balanserar varandra, kan även en situation 
uppkomma, där "interposer" och opponent balanserar varandra. 

Resultatet blir då en situation, där ingen av stormakterna kan ta 
p å sig rollen av vat•e .sig "interposer" eller opponent ("kanonbåts
diplomat"). Handlingsfriheten för stater utanför stormakternas när
områden skulle på så sätt kunna öka, t ex konflikten Indien-Pa

kistan. 

Gynnar detta stabi liteten i världen? 
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mot sjömål. Detta arbete har pågått ett antal år och 

nu hunnit så långt att tillämpbara beräkningsresultat 

börjat komma fram. 

~ J 

Kunskapsbehovet 

Sjöstridens mål är att tillfoga de fientliga fartygen sådana skador, 

att de för längre eller kortare tid blir ur stånd att lösa sina taktiska 

uppgifter. För att kunna göra detta måste man: 

l. Nå stridskontakt med fi enden p å ett taktiskt fördelaktigt sätt 
(s tridsledning). 

2. Bes tämma fientliga måls läge och rörelsetillstånd (eldledning). 

3. Transportera stridsdelar till de fientliga må len eller dessas ome

delbara närhet ( träffa med sina vapen). 

4. Genom stridsdelarnas verkan vid krevad slå ut fienden enligt 

lämpliga kriterier (erhålla verkan). 

De tre förs ta leden i denna kedja är relativt väl kända, de övas 

i den fredstida verksamheten, och resultat kan registreras och analy

se ras. Härigenom får man underlag med vars hjälp även tänkta, 

komm an,de sys tem s effekt i dessa avseenden kan beräknas. Det fjärde 

ledet, som är mii1s"t lika betydelsefullt som de tidigare för stridens 

utgång, är mindre känt. Av naturliga skäl kan i fredstid skjutningar 

med stridsladdad ammunition mot fartygsmål endast förekomma 

ytterst sällan. N är det någon gång händer, är målen som regel omo

derna och dessutom "döda", såtill vida att ingen materiel är i drift, 

och p ersonal saknas. Man har försökt skaffa sig en bild av verkan 
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ur s k krigsstatistik, där man söla få fra m t ex hur många träffar av 

en viss kaliber, som behövs för att slå ut ett fartyg av viss stor lek. 

Sådana siffror har tagits fram , ofta genom MHS-utredningar eller 

motsvarande, men deras värde ä r begränsat, eftersom underlaget dels 

är för magert för att kunn a kallas sta ti stik, dels berör fa rtyg och 

vapen från gångna perioder. 
I äldre tider, när marinens hu vudvapen va r svårt artilleri, direkt

träffande torpeder och stora kontaktminor, utgjorde verkansegen

skaperna ett mindre problem, eftersom dessa vapens verkan mot 

många måltyper var odiskutabel; en träff slog ut målet i taktiskt 

avseende. Endast mot de största och bäst skyddade måltyperna var 

effekten svårare att bestäm ma. 
Nutidens vapen ä r som regel överlägsna sina föregångare i a llt 

utom stridsdelarnas storlek . D ärtill komm er att stridsdelarna nume

ra ofta utlöses genom avståndsverkan va rigenom verkan vid krevad 

kan bli väsentligt mindre än vid kontaktkrevad. Behovet av detal

jerad kunskap om stridsdelarnas verkan mot oli~a mål är dä rför 

större än tidiga re och av utslagsg ivande betydelse v1d 

• studium av befintliga vapensys tems effekt i olika taktiska situa

tioner 
• studium och jämförelse av alternativa kommande vapensystem 

• studium och jämförelse av olika utformning och utnyttjande av 

befintliga eller komm ande egna fartyg 

Verleansstudiernas samband med systemstudier 

Om man trän ger in i de aktu ella problemen, finner man ganska 

snart, att den primära studien av en viss stridsdels verkan v id kre

vad mycket sä llan ger ett resultat som direkt kan utny ttjas prak

ti skt. Undantag kan finnas, t ex jämförelse a v två granater med 

exakt samma ballistik. Variationer i en stridsdels verkansegenskaper 

återverkar nämligen mycket ofta p å andra egenskaper hos vapen

systemet t ex räckvidd, precision eller genomslagsförmåga. Vidare 

kan en stridsdel ha god verkan mot en måltyp men mindre god mot 

en annan eller ha god verkan på korta avs tånd men dålig på långa. 

D etta :nedför, att verkansstudierna som regel måste ingå i någon 

form av systemstudie, där hänsyn tas även till andra egenskaper 

hos vapensystem och mål. J u större skillnaden är mellan de strids-
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fig. 1. Översikt av en ve rkansberäkning avseende ett artillerisystem. 

delar och vapen ~om skall jämföras, ju "högre" blir nivån på erfor
derlig systemstudie för att kunna jämföra sannolik verkan varvid 
ett .~~ör~~ antal egenska~er. kommer in i bilden. Av detta fÖljer att 
en Jamforelse mellan tva likartade system alltid blir lättare att ut
föra ~ch ofta t~·l ·l~örlitliga~e än j~m~.ö rels.er mellan olikartade system. 
Det ar t ex mojhgt att fa en tdlforlalig verkansjämförelse mellan 
två granatalternativ i samma artillerisystem, medan en jämförelse 
::1ellan et.t fartygs~uret robotsystem och ett fast artillerisystem i KA 
ar betydligt vanskligare att utföra. 

Figur l visar ett exempel på gån<>en av en verkansstudie för ett 
artillerisystem och vilka faktorer som

0

på verkar resultatet. 

Olika verkansformers beräkningsbarhet 

.. ~n stridsdel bestå~ som regel av sprängladdning omgiven a v ett 
holje a.v annat n~atenal sai~t en tändkedja som efter yttre påverkan, 
meka111sk, elektnsk eller pa annat sätt, bringar laddningen att deto
nera. 
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Den förstörande verkan från laddningen erhålls dels från den 
kraftiga stötvåg, som med stor hastighet utbreder sig från initierings
punkten, dels från de gasformiga produkter, som bildas vid detona
tionen och sedan expanderar och uträttar ett arbete på målet för 
stridsdelen. 

Den kemiska energien i laddningen kan omformas till olika typer 
av förstörande energi som ger upphov till olika verkansformer. Dc 
viktigaste av dessa kommer att behandlas nedan. 

Kontaktverkan - erhålls när sprängämnet får verka direkt på 
målets yta. Såväl stötvåg som expanderande gaser övergår direkt till 
materialet i målet. 

Splitter- förstörande energi koncentrerad till diskreta riktningar 
runt stridsdelen. Splitter orsakar lokala skador, som kan medföra 
betydande verkningar, om vita ldelar träffas. A ven relativt små 
stridsdelar kan härigenom åstadkomma betydande verkan. 

Tryck - förstörande energi som utbreder sig mer eller mindre 
homogent runt stridsdelen. Trycket verkar i luft dels genom initial
stötvågen och dess reflexer, dels genom ökningen av det statiska 
trycket. I vatten erhålls verkan dels av stötvågen, dels av gasklotet. 

Brand - initiering av förstörelse genom energiutveckling i målets 
eget material. Principiellt sett är brand en ekonomisk verkansform, 
eftersom det utnyttjar ene rgi, som redan finns i målet. 

Giftiga ämnen - alstrar med ett minimum av energiinsa ts stora 
verkningar på oskyddad personal. Toxisk verkan kan även uppträda 
som en oavsiktlig biverkan vid deton ation av konvent ionella strids
delar i slutn a rum. 

Beräkning av splitterdata dvs splitterantal, splittervikter och ut
kastningshastigheter och -riktningar kan utföras med relativt stor 
tillförlitlighet även för stridsdelar, som endast finns på papperet. 
Empiriska formler för beräkning av varje spl itters genomslagsför
måga fi nn s framtagna av FOA och AB Bofors. 

Beräkning av stötvågens tryck- och impulsvärden vid en fri explo
sivämnesladdnings detonation i luft eller vatten kan i viss utsträck
ning göras med hjälp av empiriska formler. Metoder · att beräkna 
stötvågens verkan mot fartygskonstruktioner saknas ännu. Man är 
därför hänvisad till bedömningar och överslagsberäkningar grunda
de på resultat från praktiska försök. För stridsdelar med någorlunda 
konventionell uppbyggnad och krevad i luft erhålls stötvågsverkan 
som rege l i delar av målet där man även h<Jr en kraftig splitterver-
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kan. Stötvågsverkan slår oftast inte ut fler detaljer, än de som kan 

beräknas utslagna genom splitterverkan. 

Beräkning av när ett utrymme totalförstörs, t ex fläks upp, av 

tryckökningen vid krevad är vansklig att göra i dagsläget. Genom 

ett stort anta l praktiska försök har emellertid empiriska samband 

mellan sprängladdningens vikt och rummets storlek, form och vägg
tjocklek delvis kunnat tas fram. 

Av övriga verkansformer är kontaktverkan knappast aktuell mot 

sjömåL Giftverkan är i och för sig rät t enkelt beräkningsbar, men 

utelämnas som regel, då vapen med sådana laddningar torde bli säll
syn ta mot s j ö mål. 

Brand är en viktig sekundär verkansform. Brandverkan är mycket 

svår att beräkna. Vid försök med konventionella stridsdelar har a ll

varliga skador genom brandverkan, utöv'er erhå lln a splitter- och 

tryckskador, varit sällsynta i fartyg av stridsfartygstyp och vissa 

transportfartyg. I andra fall, t ex bensinlastade fartyg, är effekten 

av brand uppenbar. Kunskaps läget idag medger bara en bedömning 

av brand verkan. Vid studier a v konventionell ammunitions verkan 

mot stridsfartyg tas som regel ej hänsyn till risken för brand annat 

än i uppenbara fall, t ex ett antal splittergenomslag av avgasrören 
i Spicas maskinrum. 

Beräkning av verkan av i luft kreverande stridsdelar 

Gången av en verkansberäkning framgår av fö ljande redoo-örelse 

som följer schemat i fig l. Som ingångsvärden fordras ett ant;l data 

om såväl mål som vapensystem. Specifikationen av målet är givetvis 

mycket viktig för studiens resultat. Olika fartygstyper har mycket 

vanerande känslighet för vapenverkan och representativa typer mås

te därför vä ljas ut. Oftast är det nödvändigt att studera såväl 

transportfartyg som_ stridsfartyg. Målen måste beskrivas så väl geo

metnskt som funknonsmässigt (funlnionsanalys). Kriterier för ut

sl_agning måste formuleras. Denna uppgift är viktig och svår. Sänk

mng av fartyget är ett ovedersägligt kriterium på utslagning men 

ofta onödigt dyrt och svårt att åstadkomma. Vad man eftersträvar 

är oftast "taktisk utslagning". För ett transportfartyg innebär detta 

bortfall av rörligheten eller förstörande av lasten medan det för ett 

stridsfartyg ehklast uppnås genom att vapensyste~nen sätts ur funk-
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tion . En fö ljd av dessa olika kriterier kan bli, att det är avsevärt 

lättare att slå ut ett stridsfartyg än ett transportfartyg. 

Ingångsdata på vapensystemsidan framgår likaledes av fig 1. 

Det bör påpekas, att ä ven för en rent teknisk jämförelse av va

pensystem, det ofta fordras en taktisk bakgrund t ex skjutavstånd 

och eldhastighet. 
När ingångsvärdena finns tillgängliga är det första steget i beräk

nmgen att beräkna sannolikheten för träff. För ett artillerisystem 

kan den s k klassiska träffsannolikheten beräknas enl sedan länge 

vedertagna metoder, som delvis anpassats till datorutnyttjande. En 

svårighet i sammanh anget är att få ett grepp om spridning på grund 

av ofullkomligheter i eldledningsutrustningen. Dessa fel är ofta del

vis slumpartade och delvis av varierande systematisk art. Det är 

därför svårt att matematiskt behandla eldlednin gsspridningen på 

samma sätt som t ex ballistisk spridning. När den klassiska träff

sannolikheten dvs sannolikheten för träff inom målkonturen beräk

nats, tar man fram den effektiva träffsannolikheten dvs sannolik

heten för träff som ger verksam krevad. Vid denna beräkning tar 

man hänsyn till anslagsvinkeln och risken för avglidning. 

För ett robotsystem beräknas sannolikheten för träff eller kanske 

snarare effektiv krevad som produkten av funkt ionssannolikhet, 

målfångningssannolikhet, instyrningssannolikhet och utlösningssan

nolikhet. 
När sannolikheten och lägen för träffar bestämts vidtar den egent

liga verkansberäkningen. Den kan uppdelas i två led den s k ver

kansanalysen, där de direkta skadorna i struktur och vitaldelar be

räknas och den s k skadesyntesen där resultatet av verkansanalysen 

utnyttjas för att beräkna skadornas inverkan på olika funktioner 

i fartyget. Skador genom tryckverkan beräknas tills vidare manuellt 

medan splitterverkansberäknin gen görs i två datorprogram kallade 

VERKSAM och VERANA. (Se även följande artikel (sid 127). 

I VERKSAM beräknas sannolikheten för att olika vitaldelar t ex 

kablar, omformare, antenner, ~ )ås ut vid krevad. I VERANA sam

manställs dessa s k grundhäLdelser till sannolikheter för olika s k 

taktiska sluthändelser. Des<a kan vara utslagningskriterier i olika 

taktiska situationer. Exempel på sådana sluthändelser kan vara 

1. Fartyget kan ej gå till sjöss för att söka strid. 

2. Fartyget kan ej sätta in sina vapen. 
3. Fartyget kan ej återvända till basen. 
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Dessa händelser innebär i princip utslagningskriterier före en ope
ration, under en strid resp efter en strid. D et är väsentligt mycket 
svårare att uppn å händelse 3 än händelse 2 och l. Ett uttryck för 
hur komplicerat ett modernt stridsfar tyg är, är att beräkning av 
sannolikheten för olika sluthändelse r berörande Spica på analytisk 
väg tar orimligt lång tid även på Stockholms Datacentrals stora 
dator IBM/360. För att klara beräkni ngarna har Monte-Carlo-simu
ler ing måst tillgripas i v issa steg. En fartygschef har det alltså inte 
lä tt, när han i strid snabbt skall bedöma verknin garna av en erhållen 
träff ! Ä and ra sidan får han ju ganska snart uppleva dem. 

Beräkning av ve rkan av granater och robotstridsdelar kan numera 
utföras rutinmässigt v id FOA mot ett antal beskrivna stridsfartyg, 
transportfartyg och svävare. Kostnaden är rel rimlig, ca 50:- per 
krevad i maskinkostnad. För att kontrollera beräkningsprogrammens 
tillförlitlighet har jämförande sprängprov gjorts i försöksfartyget 
E ldaren på Hårsfjärden, vilket lett till v issa justeringar i program
men. Exempel på beräknin gsresultat visas i fig 2. Som tidigare an
ty tts är det inte alltid nödvändigt at t gå igenom hela denna beräk
ningsgång. För att enbart jämföra granaters ve rkan vid krevad -
när man alltså förutsätter att effektiv träff har erhållits - finn s en 
fö renklad metod. I denna utnyttjas ett par enkla standardmål, som 
anses mots:ara representati va utrymmen ombord, och anta l utslagna 
VItaldelar 1 dessa utrymmen vid krevad beräknas och jämförs. 

En omvändning av verkansberäkningar är skyddsberäkningar. 
Det är möjligt a tt ur VERKSAM-resultat få fram vilka vi taldelar 
i fartyget som ~i r känsligast, d v s ge r de största bidragen till slut
händelserna. Ur en sådana analys kan man få fram vilka funktioner 
som bör s~il<t·a s genom dubbl ering eller skydd av v italdelar. 

Exempel ptl bercikningsresulta t 

Beräk ni ngen avse r ve rk a n av en robotstridsdel, som krevera r i ett v iss t läge ut::tn
fö r en torpedbåt. 

Sluthändelse Sannolikhet 

Fartyget kan (bör) ej förflytta sig till operat ionsområdet 0,36 
Fartyget kan ej str id smäss igt manövreras och ledas till vapeninsats 0,34 
Fa rtyget kan ej sätta in sin a vapen 0,25 
Fartyger kan ej åte rgå till basen 0,05 
A ntal utsl agna besä ttnin gsmä n: 4,0 

Figttr 2 
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Bestämning av verkan av undervattenskrevader 
N är en sprängämnesladdning detonerar i vatten, in träffar primärt 

två saker ; en stötvåg fortplantas ut i vattnet och ett klot av reak
ti onsprodukter i gasform med högt tryck och hög temperatur bildas. 

Stötvågen, som i sig ha r ca hälften av den totalt frigjorda energin, 
fortplantar sig med hasti gheter över eller lika med ljudh astigheten 
genom vattnet och ger upphov ti ll en h ~iftig men kortvarig tryck
ökning. 

Gasklotet rör sig under växelv isa utvidgningar och sammantryck
ningar - pulsationer - upp mot vattenytan. Vid varje pulsation 
utsänds en tryckv åg i vattnet. Dessa vågor har lägre tryck men läng
re varaktighet än. stötvågen och kan även ha förstörande verkan. 

Ett fartyg som utsä tts för verkan av en undervattensdetonation 
kan skadas på tre sätt: 

1) Laddningen detonerar i kontakt med fartygssidan, t ex anslags
utlöst torped eller mina. I detta fa ll utsätts fartygssidan för 
stötvåg och splitter ungefär som vid detonation i luft. Vattnet 
har närmast en fördämmande verkan och ökar laddn ingens 
effekt. Fö ljden blir även vid rel små laddn ingar genomslag av 
fa rtygsskrovet och vatteninströmnin g. 

2) Vid ett rel litet avstånd frå n fartyget kan energin i stötvåg 
och tryckvågor leda till genomslag av fa rtygsskrovet fö lj t av 
vatteninströmnin g. 

3) På längre avstånd utsätts far tyget först för stötvågen sedan för 
en eller flera av de sekund ära tryckvågorna. Skador av flera 
olika typer kan då uppkomma. Vid en kraftig detonation kan 
stö tvågen i förenin g med de sekundära tryckvågorna deforme
ra hel a skrovet så att det bryts av eller blir så deformerat att 
framdrivningssystemet inte fungerar. Risken för sådana skador 
ä r särskilt stor, om stöt- resp. tryckvågorna träffar fartyget 
med en frekvens i närheten av fartygets egensvängnings
frekvens. 
Vid mindre kraftiga detonationer kan stöt- och nyckvågorna 
initiera stötar och v ibrationer i fartyget som kan skada vital
delar genom att t ex rubba dem från deras infästningar. 

Följderna av en undervattensdetonation beror av många faktorer, 
sprängladdningens utformning och storlek, avstånd till målet, målets 
typ och läge ("målvinkel"), botten djup och detonationsdjup. Spräng-
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Verkanszoner mot stridsfartyg (jagare) 

Figur 3 

laddningens beteende vid detonation en är rel väl känt. Stötvågens 

ut~eende .kan t ex förutberäknas även för sprängämnen som endast 

ex1sterar l f~rm av t~.~~bara, ej orea~i serade kemiska föreningar. Tack 

vare detta ar det moJhgt att fa v1sst underlag för val av lämpligt 
sprängämne för olika ändamål. 

Inverkan ~.v avst~n~et till detonationen på stöt- och tryckvågor
nas utseende ar ocksa kant och kan beräknas. 

In;re~kan a: avs tåndet till botten och vattenytan känner man 
ocks ~1. ull rel tdlfredsställande. 

Pro?,lemen ~!ir emellertid S
0

tÖrre, när det gä ller att ta reda på vad 

~om hander, n~r e.tt. far~yg paverkas av detonationen. Maximitryck, 

~mpuls ~.ch penod1c1tet 1 stöt- och tryckvågo rna är av betydelse men 

l .. l1ka h~g . grad fartygets konstruktion med avseende på byggnads
satt, plattjocklek , cellindelning, egenfrekvenser hos skrov och en
skilda vitaldelar. 

De två för~ta ~kadetyperna en ] ovan, som i!lnebär genomslag av 

fartygets yttre plat, kan med någorlund a rimlig til lför litli ghet förut-
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l STOOT SETT l NGA SKAOOR 

100 

LÄTTARE SKAOOR 
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UTSLAGN l NG GENm-l GENCI-ISLAG ELLl:R CHOCKSKAOOR 

Figur 4 

sägas genom beräknin gar och rel begränsade experiment mot plåtar 

eller förenklade plåtkonstruktioner. 
Skador av den tredj e typen är y tterst svåra att teoretiskt beräkna. 

Ett m ycket stort anta l faktorer spelar in, särsk ilt svår t är det att få 

grepp på de svängnin gar med olika frekvenser och amplituder som 

uppstår. Tillräcklig kunskap finns för att ge anvisningar för hur ett 

fartyg bör kon strueras i prin cip och hur vi taldelar bör utformas och 

hängas upp för att minska skadorn a vid en detonation. Formler finns 

framtagna för delberäkningar t ex hur en chock påverkar en pro

peller och dess axe l, men möjligheter at t kvantitativt beräkna ska

dorna på ett v isst fartyg, när en given laddning detonerar på ett 

givet läge finns ej. 
Ett behov av kunskap om dessa sam band finns dock, eftersom 

dessa avståndskrevader med moderna avståndsutlös ta stridsdelar är 

det kanske vanligaste sättet att taktiskt oskadliggöra fartyg. Rel 

mycket ha. c .:: ~~sz.. 6 jorts för att med hjälp av krigserfarenheter, ex-
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periment och delberäkningar ta fram underlag för att förutbestämm a 
verkan av undervattensladdningar mot fartyg. 

En genomgång har gjorts av litteratur från olika länder avseende 
sambandet krevadavstånd-laddningsvikt-skada vid olika fartygs
typer och undervattensdetonation . Res ultaten från olika håll ger en 
relativt enhetlig bild av verkan. Fig 3 och 4 visar olika verkanszoner 
vid detonation mot jagare resp handelsfartyg. Alla värden är givet
vis ungefärliga och variationer upp till 50 % kan förekomma. 

Ett arbete att genom egen forskning förfina och precisera de kur
vor och verkanszoner som anges i fig 3-4 ä r troligen ej särskilt 
meningsfullt och lön samt eftersom de angivna gränse rna alltid kom
mer att vara mycket svävande och bero bl a av fartygets utform
ning. Ytterligare resultat av denn a typ bör tas fram genom littera
turuppföljning. 

Mer aktuellt och lönsamt kan vara att studera vissa explicita, 
alternativa kombinationer stridsdel-mål i samband med utveckling 
av fa rtyg eller vapen. För att kunna göra detta behövs en fördjupad 
kunskap om interaktionen mellan stöt- och tryckvågor och fartygs
skrovet vid detonation för att bl a kunna bygga upp förenklade , 
adekvata modeller för sprängförsök och eventuellt datorberäkningar. 

Vad som ovan sagts gäller den egentliga verkansberäkningen vid 
undervattensvapen. Liksom vid verkansberäkningar för vapensystem 
ovanför vattenytan, ingår i den totala effektberäkningen ä ven träff
sannolikhetsberäkningar. I princip motsvarar torpedsystemen härvid 
robotsystemen och ubjaktsystemen artillerisystemen, medan minsyste~ 
men kräver en annan beräknin gsmetodile 

126 

STAFFAN HARUNG 
Beräkning av splitters verkan 
i sjömål 

----------------------------------, r Ledamoten Wicklund berörde i sitt inträdesanförande 

Bakgrund 

om konventionella vapens verkan i sjöm!J.l (TiS sid 116) 
verkansprogrammen VERKSAM-VERANA . l-ians 
medarbetare, civilingenjör STAFFAN HARLING, 
FOA, ger här en närmare beskrivning av dessa och de 
splitterstudier de mö jliggör. 

~-------------------------------------J 

Datorteknikens starka frammarsch under det senaste decenniet har 
gjort det möjligt att skapa matematiska verkansmodeller som väl 
ansluter till verkligheten. . 

De första verkansprogrammen var enkla och grovt tlilyxade. Ett 
exempel är det gamla sjöverkansprogrammet "SMP 1", där .målet 
beskrevs som ett system av plana plattor vilka kunde registrera 
s pli ttergenomslag. 

I mitten av 1960-talet ersattes FOAs gamla dator IBM 7090 av 
IBM 360/75 med avsevärt större minneskapacitet och snabbhet. Då 
program som var skrivna för 7090 ej kunde köras på 3.60 inn~bar 
övergången bland annat att samtliga verkansprogram f1ck sknvas 
om. 

För närvarande finns ett antal verkansprogram konstruerade efter 
olika matematiska och taktiska modeller. Det program som utnytt
jas för studium av splitterverkan i sjömål kalla~ VER~SAM. Resul
taten från VERKSAM sammanställs och redtgeras 1 ett program 
som döpts till VERANA. 
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Karakteristik av VERKSAM 

VERKSAM är ett generellt program för beräkning av verkan 
i mål där målets fart relativt splittrens hastighet är förs umbar. En 
arbetsgrupp vid FOA 2 har skapat och utvecklat programmet un
der de senaste åren. Programmet kan användas mot en mängd olika 
måltyper såsom flygbaser, befästningar, enskilda far tyg eller far
tygsförband. Programmet är mycket flexibelt, taktik- och stridsdels
da ta kan i stort sett väl jas f r i t t. 

Programmets huvuduppgift är att beräkna antalet splitter, frå n 
en given stridsdel, som träffar de vitala komponenterna i målet och 
på basis därav beräkna utslagssannolikheten för varje komponent. 

För studium av verkan i sjömål har FOA l i samarbete med Ma
rinstaben tagit fram ett antal VERKSAM-anpassade målbeskriv
ningar av olika fartygstyper. 

De studier som hittills genomförts har varit jämförelser av olika 
stridsdelars splitterverkan samt studier av brisadavståndets betydel
se för splitterverkan i målet. 

Dataflöde 

För att kunna genomföra en verkanstudie i VERKSAM måste 
man ha tillgång till en mängd data som beskriver den tänkta situa
tionen. 

De data som erfordras framgår av nedanstående tabell och figur l. 

Stridsdelsda ta: beskriver stridsdelens splitterverkan. 

Inre målbeskrivning: består av s k vitalvolymer som representerar 
för fartygets olika funktioner väsentliga kom
ponenter. 

Yttre målbeskrivning: består av s k real volymer vilka beskriver far
tygets splitterbromsande egenskaper. 

Händelseda ta: 
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beskriver hur de vitala komponenternas funk
tion påverkar fartygets taktiska egenskaper. 

DATA 

Figur 1. Dat aflöde 

DATA 

sTYRKORT 

TAKTIKDATA 

MÅLDATA 

VE.RKSAM 
RE.SULTAT 

PROGRM~ 

VE.RANA
RE.SULTAT 

Ovanstående data är mycket omfattande .. En målbeskrivning kan 
omfatta cirka 100 000 bytes. (Minneskapaoteten hos en dator br~-
k k · bytes d·a·r en byte är det utrymme som erfordras for ar uttryc as 1 · · 1 att lagra två siffror eller tecken). För närvarande fu~ns ~tt tJugota 
tr· dsdelar och några fartyg beskrivna och lagr~de_ pa sluvmmne. 

s ~å hålkort ges vissa para1~etervärden och ovn ga ?ata s~m er
fordras för den aktuella körnmgen. Bland dessa kan namnas. 

Styrkort: 

Taktikdata: 

anger vilken stridsdel och vilken m~lbes~riv
ning som skall utny:tjas. Des~~ton~ mne_hall~r 
styrkorten informatiOn som ar ~.ase_nthg for 
styrning av dataflödet under kornmgen av 
programmen. . . .. o l består normalt av stndsdelens bnsadlage, ma -
vinkel och nedslagsvinkel. 
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Mål data: beskriver uppbyggnaden av komplexa mål 
som består av ett flertal mål, exempelvis ett 
fartygsförban d. 

o För~.Jtom ?e stora indatamängderna är även programmen lagrade 
pa sluva. For att göra en VERKSAM-körning behöver man alltså 
endast mata in ett tjugotal kort. Resultaten fås på listor och lagras 
dessutom på magnetband för arkivering och eventuell framtida sta
tistisk analys. 

stridsdelsbeskrivning 

stridsdelsbeskrivningen baserar sig på praktiska och/eller teore
tiska beräkningar. 

Stridsdelen indelas i ett antal skivor, s k utkastninasamråden och 
för. varje skiva bestäms ett antal parametrar som ä~ väsentli~a ur 
sphtterverkansynpunkt, nämligen: 

1. splittrens utkastningsvinklar 
2. splitterhastigheterna 
3. splittrens antal och fördelning på olika viktsklasser. 

. Alla. dessa parametrar kan bestämmas genom sprängprov. Utkast
r:mgsvmklar oc~ splitterhastigheter kan bestämmas genom höghas
ughetsfotografenng. Efter sprängprovet sorteras splittren och vägs 
ett och ett. På detta sätt erhålls splitterfördelningen för hela strids
delen. Genom att beräkna fragmenteringstalet för de olika utkast
ningsområdena kan sedan splitterfördelningen inom varje skiva be
stämmas. Den splitterfördelningsfunktion som är intressant ur ver
kansynpunkt är den ackumulerade kurvan som visar antalet splitter 
över en viss storlek som funktion av massan. I figur 2 kan vi sålun
da se att det finns 55 splitter som är större än 10 gram i det skug
gande utkastningsområdet. 

Splitterdata kan även beräknas på rent teoretisk väg. För att ut
föra en sådan beräkning måste man känna till granathöljets utform
ning och materialets hållfasthetsegenskaper samt sprängämnets ut
formning och fysikaliska egenskaper. Med FOA 2s fragmenterings
beräkningar kan splitterdata för en stridsdel bestämmas med god 
noggrannhet redan på projekteringsstadiet. 
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N 

lO 20 30 40 gram 

Figur 2, Stridsdelsbeskrivning. 

Yttre målbeskrivning 

Den yttre målbeskrivningen omfattar konstruktioner och kompo
nei1ter som skyddar målets vitala komponenter mot splitterverkan. 
Figur 3 visar ett tvärsnitt genom SLC i ett fartyg. SLC innehåller 
en mängd komponenter som är väsentliga för fartygets stridsduglig
het. SLC skyddas främst mot splitterverkan av plåtarna som ingår 
i skrovet och i överbyggnader, men även uppbörder och vätskor 
i tankar har en kraftig splitterbromsande effekt. Komponenterna 
i SLC bromsar också splitter och kan skydda andra vitala element 
mot splitterverkan. 

VERKSAM tillåter en mycket flexibel utformning av målbeskriv
ningen som väl överensstämmer med det verkliga må~~t. Den ~ttre 
målbeskrivninaen byggs upp a v realvolymer som utgors av sfarer, 
kalotter, cyli;drar och polyedrar. Fartygssektionen i figur 3 kan 
beskrivas av ett anta l polyedrar, vars form väl ansluter till skrovet. 
Sidorna tilldelas samm::t. tjvcidek och material som det verkliga må
let. I vissa tillkommer en inre bromsning p g a att volymen innehål
ler vätska eller dylikt. Den inre bromsningen anger hur många milli
meter duralplåt en gångsträcka på en meter i volymen motsvarar 
ur splitterbromsningssynpunkt. 
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Figur 3. Fartygstvärsnitt . 

INRE 
t~ALBE- - MAL 
SKRIVNING 

-~2Al 
lOBL 

YTTRE 
MALBE
sKRIVNING 

Figur 4 Målets transformation till målbeskriv
ning. 

I figur 4 visas det lilla mål som utgörs av operatören och hans 
stol. Stolen har vissa bromsande egenskaper och skall sålunda ingå 
i den y ttre målbeskrivningen. Stolen kan beskrivas som en kub där 
ryggstödet består av 2 mm aluminium och sitsen av 50 m111 bland
material. Ovriga sidor i kuben har sidatjockleken O m111. Kubens 
läge och storlek beskrivs genom att ange kubhörnens koordinater 
i ett målfast k'oordinatsystem. 
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Målbeskrivningen skall uppfylla två motstridiga krav, dels ska ll 
den vara deta lj rik och verklighetstrogen och dels får den ej ta för 
stort minnesutrymme. För att fylla dessa krav har målbeskrivningen 
gjorts detaljerad i och kring utrymmen som innehåller fö r fartygets 
funktion väsentliga element, övriga delar har behandlats summariskt. 
Sålunda finns inga stolar och skåp beskrivna i mässar, men de har 
däremot tagits med i strids- och eldledningscentraler. 

Inre målbeskrivning 

Som tidigare nämnts består den inre målbeskrivningen av s k vi tal
volymer, vilka representerar komponenter som är väsentliga för far
tygets stridsvärde. Dessa komponenter ingår i olika fu nktionssys tem 
såsom eldledning, framdrift, elkraft osv. Operatören i figur 4 in går 
i ett vapensys tem och är av väsen tlig betydelse för systemets funk
tion. 

En vitalvolym utgörs av en cylinder som geometriskt ansluter sig 
så väl som möj ligt till det verkliga objektets vitala delar. Operatö
ren beskrivs av en cylinder som huvudsakligen omfattar huvud och 
bål och har en målyta som någorlunda väl överensstämmer med 
verkligheten. 

Vitalvolymen skyddas av plåt runtom, det s k egenskyddet. Egen
skyddet representerar dels komponentens skydd och dels den energi
nivå splittren mås te ha för att slå ut komponenten. 

Aven om ett splitter träffar vitalvolymen är det ej säkert att den 
slås ut. Splittret kan passera utan att åstadkomma någon skada. 
Denna reducering av splitterverkan anges i målbeskrivningen som 
Pskada dvs sannolikheten för att ett splitter slår ut vitalvolymen. 

Beräkningsgång 

Figur 5 visar målbeskrivningen av far tygs tvärsnittet i figur 4. En 
granat briserar över däcket och sprider splitter över fartyget. För 
att illustrera beräkningsgången skall splitterverkan i operatören be

stämmas. 
Programmet genomför först ett antal geometriska beräkningar för 

att bestämma om vitalcylindern ligger inom något splitterutkast-
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Figur 5. Målbeskrivning av figur 3 . 

nin?sområde. Om så är fallet beräknar programmet hur stor del av 
cylmdern som ligger i utkastningsområdet och hur stor andel av ut
kastningsområdet denna del upptar (det s k y tförhållandet) . 
. Nästa uppgift är att bestämma splitterbromsningen fram till cy

lmdern. P rogrammet räknar fram en linje mellan granaten och 
tyngdpunkten av den cylinderdel som ligger i utkastningsområdet. 
D ärefter beräknas skärningarna m ellan linjen och bromsande real
vo lymer samt gångs träckorna i de olika materialen. Av figur S 
framgår att splittret fö rst mås te p assera däcket, en sido tank, inner
skott och operatörs tolen innan det träffar vi talcylindern. 

För at t förenkla beräkningarna räknas gångsträckorna i olika 
material om till samma material, nämligen dural. Däcket består av 
S mm järnplåt. Det sneda anslaget gör att splittrens gångväg i däc
ket blir 7 mm, vilket motsvarar ungefär 14 mm gångväg i dural. 
Gångsträckan i sidatanken är en halvmeter och inre bromsningen 
har i målbeskrivningen angivits till 1S mm dural per meter gån g
sträcka. Bromsningen i tanken motsvaras a lltså av 7.S mm dural. 
P å motsvarande sätt beräknas sedan bromsningen i övriga realvoly
mer. Till detta kommer sedan splittrets bromsning i luften mellan 
realvolymerna. · 
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Nästa uppgift för programmet är att bestämma hur stor splitter
massa som minst erfordras för att slå igenom rea lvolymerna och 
vitalvolymens egenskydd. 

Den genomslagsformel som a nvänds lyder: 

3 
t = k · v · J/~ (1) 

t = plåttjocklek i m 
k = genomslagsfaktor = 0.30- 0.80 · 10- 4 beroende på splitter-

och målmaterial 
m = splittermassa i kg 
v = splittrets ans lags hastighet i m/s 

Luftbromsningens inverkan beräknas ur 

c · s 
3 

v = v · eV~ o 

v 
0 

= splittrets initialhastighet i m/s 
v = splittrets hastighet v id målplåten 

- 2 
c = luftmotståndsfaktor = O,S · 10 
s = splittrets gångväg i meter 
e = basen för naturliga logaritmer = 2.718 . 

(2) 

Eftersom luftbromsningen är en funktion av splittermassan m åste 
man tillgripa ett iterativt fö rfarande för att beräkna splitterstorle
k en. Först beräknas splittermassan m 

0 
enligt formel 1 utan hänsyn 

till luftbromsnin gen dvs v sättes lika med v 0 . Med hjä lp av m 0 

beräknas sedan v ur formel 2. Med detta vä rde på v kalkyleras ett 
nytt värde p å m som sättes in i (2) osv. D etta förfarande upprep_as 
till dess differensen mellan två successiv t beräknade värden på split
t ermassan ä r försumbar. 

Vid splitterhastigheten v 
0 

= 1SOO m/s erhålls i exemplet ov~n 
splittermassan = 16 gram utan hä~1syn tillluft~rom snin g och split
termassan = 28 gram med hänsyn ttllluftbromsmng. 

Antalet splitter, N, som har en massa större än 28 gram bestäms 
ur figur 2 till 19 st . 

Sannolikheten att ett splitter slår ut v ital volymen, P skada har be-
stämts till 0.90. 
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Ytförhållandet, ytf, har beräknats till 0.01. 

Sannolikheten, P utslag, att ett splitter träffar och slår ut cylindern 
kan skrivas 

P utslag = P skada · ytf 

Sannolikheten, P , att något splitter utkastningsområdet slår ut 
operatören kan beräknas ur 

N 
p = l -(l -p skada . ytf) 

I exemplet får P = 0.16 för det aktuella utkastningsområdet. 

Beräkningsförfarandet upprepas för varje splitterområde och till 

slu t kan den tOtala utslagssannolikheten, Ptot , beräknas genom att 

summera p för samtliga utkastningsområden. 

Ptot = l - (l -P1 ) · (1- P 2) · (1- P:1) ••• (1- PurkN ) . .. 

I exemplet ovan erhålls 

P rot = l- (1 -O)· (l- O) · (l -0.16) ·(l- 0.15) ·(l- O) 
= 0.28 

Denna beräkning utförs för sam tli ga vitalvolymer i målbeskriv

ningen och resultatet skrivs ut på lista sam t lagras på magnetband. 

H ändelser 

I VERKSAM beräknas utslagssannolikheten för de olika vital

volymerna, de s k grundhändelserna. Dessa värden är intressanta att 

studera om man vill ha reda på vilka komponenter som är känsliga 

för splitterverkan. Däremot är det svårt att få en överskådlig bild 

av vad som sker med fartygets olika funktionssystem och hur farty

gets stridsvärde påverkas. Av denna anledning sammanställs grund

händelserna till överordnade händelser som bes kr i v er hela tekniska 

system eller olika taktiska situationer. 

Figur 6 visar ett exempel på den hierarkiska strukturen bland hän

delserna. Högst upp i strukturen är den tak tiska händelsen, "Farty

get kan ej bekämpa luftmål". D en taktiska händelsen är uppbyggd 

av tekniska nä n delser som besk r i ve r f unktionen hos hela tekniska 
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Figur 6. Händelsehierarki. 

Taktisk H. "Fartyget kan eJ bekämpa luftmål" 

Teknisk H. "Kanontorn K1 ur funktion" 

styrbänd 

Sub H. 

Grund H. 

"Elförsörjning till K1 ur funktion" 

" Eltavla 2 ur funktion" 

" Vitalvolym nr 20 1202 ur funktion" 

Beroende H 

Beroende H 

Beroende H 

Oberoende H 

Oberoende H 

system, exempelvis " Torn K1 ur funktion" . Styrhändelse rna beskri

ver funktionen hos delar av tekniska system. Dessa tre typer av 

händelser kan vara beroende, dvs delar av en händelse kan återfin

nas i en annan händelse. Speciellt elförsörjningen av de olika tek

niska systemen ger upphov till ett starkt beroende mellan de hän

delserna. Längst ner i hierarkin återfinnes subhändelsen som är u~p

byggd av grundhändelser och har den egenskapen att vara stnkt 

oberoende av andra subhändelser. 

Sammansatta sannolikheter 

Den taktiska händelsen, "Fartyget kan ej bekämpa luftmål", som 

illustreras i figur 6 kan beskrivas på följande sätt i ett händelse

schema. 

!PK1l 
p takt PK

2 
PE PR 

Detta schema tolkas på följ ande sätt: "För att den taktisk a hän

delsen skall inträffa fordras att antingen torn Kl och tOrn K2 ell er 

eldledningen E eller radarn R slås ut". 
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Som synes utgörs händelsekedjan av en kombination av "och-" 
och "eller-" händelser. Sannolikheten för att en "och-" händelse skall 
inträffa beräknas på följande sätt. 

p A = PKl. PK2 

Händelse A är händelsen att båda tornen är utslagna. Sannolik
heten för att händelse A skall inträffa är sålunda produkten av lit
slagssannolikheterna för tornen. Beräkningen av en "eller-" händelse 
är mer komplicerad. 

P B = l - (l -P E) (l -PR) 

Rent logiskt kan formeln förklaras på följande sätt. Om antingen 
radarn eller eldledningen slås ut inträffar händelsen B. Detta inne
bär att det enda tillfälle, C, då B inte inträffar är då både radar och 
eldledning är intakta. Detta kan då skrivas som en "och-" händelse 

P C = (1- PE) (l- PR) 

Händelse B inträffar då händelse C ej inträffar och därmed ar 
formeln bevisad. 

p B = l -p C = 1 -(l -p E) (l -p R) 

Sannolikheten för att den taktiska händelsen i exemplet skall in
träffa kan då tecknas. 

prakt = 1-(1-PKl · PK2) (1-PE)(l-PR) 

.. Ovannämnda formler gäller under förutsättningen att händelserna 
ar oberoende. Samtliga system som ingår i den taktiska händelsen 
o~an fordrar elkraft och denna tas från fartygets elnät. Större eller 
mmdre delar av elkraftsystemet är gemensamma för olika funktions
system och skapar beroende mellan de tekniska händelserna och vi 
kan ej utnyttja de enkla formlerna ovan. 

V ERAN A 

I vissa fall kan man beräkna beroende händelser rent analytiskt, 
men de matematiska form lerna sväller snabbt till uttryck med mil
joner termer. · 
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För att lösa dessa problem och för att kunna beräkna sannolikhe
terna för de taktiska och tekniska händelserna har ett program, 
VERANA, skapats i samarbete mellan FOA 2 och FOA l. 

Första delen av programmet beräknar sannolikheten för de obe
roende sub-händelserna med hjälp av de ana lytiska form lerna ovan. 

För beräkningen av de beroende händelserna utnyttjar man ett 
Monte-Carlo-förfarande. Detta tillgår på fö ljande sä tt. För var och 
en av sub-händelserna slumpar man ett tal mellan noll och ett. Om 
ta let är mindre än sanno likheten för sub-händelsen så anses händel
sen ha inträffat. 

För varje beroende händelse finns ett händelseschema lagrat i 
datorn. Dessa schema består av "och-" och "eller-" händelser. I des
sa scheman noteras om sub-händelserna har inträffat eller ej. Där
efter analyserar datorn schemat och noterar om händelsen har in
träffat. 

Detta slumpnings- och analysförfarande upprepas tusen gånger. 
Därefter beräknas sannolikheten för de beroende händelserna såsom 
kvoten mellan antalet gånger de inträffat och tusen. 

Med tusen spelade partier i VERANA blir det maximala absoluta 
fe let i sannoli kheterna två procent. 

Erfarenheter 

De splitterstudier som hittills har gjorts har huv udsakligen varit 
jämförelser mellan olika stridsdeJars verkan och jämförelser mellan 
verkan i olika typer av mål. Den här typen av verkansberäkningar 
har visat sig utmärkt som underlag för kvalitativa bedömningar av 
typen "granat A är bättre än granat B mot mål av typ C". Sanno
likheterna för de taktiska och tekniska händelserna ger en god upp
fattning om hur ol ik a typer av bekämpning påverkar målens strids

värde. 
b l 

. o o 

Svårigheten är för närvarande att garantera a so utmvan pa re-
sultaten dvs uttalanden av typen "Vid brisad i gunrummet på tor
pedbåte;1 Blixten av 10.5 cm granat _m/78 slås stridslednii:?en. ut 
med 95 % sannolikhet". För varje VIta lvolym har en bedomnmg 
skett av sanno likheten att ett splitter slår ut volymen vid träff. Des
sa värden baserar sig dels på praktiska försök och dels på intellig~n
ta gissningar. Jämförelse mellan sprängprov och VERKSAM-berak-
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ningar har visat god överensstämmelse. För att erhålla bättre värden 
på P skada för olika typer av vitalvolymer är det önskvärt att fler 
sprängprov utförs. 

Framtidsperspektiv 

Program och målbeskrivningar förbättras kontinuerligt och resul
taten blir mer och mer tillförlitliga. VERKSAM - VERANA är 
ett utmärkt instrument för kvalitativa bedömningar av splitterver
kan och relativt bra för kvantitativa studier. 

I dag utnyttjas programmen enbart för parameterstudier på va
pensidan. Förutsättningarna för motsvarande analys av fartygets 
skydd mot splitterverkan är dock goda. Som typexempel på fram
tida användningsområden kan nämnas: 

l. Fastställa om några komponenter är extremt känsliga för split
terverkan och är av avgörande betydelse för fartygets strids
värde. 

2. Studera hur dubbleringar av vissa komponenter eller funk
tionssystem kan minska utslagssannolikheterna för de taktiska 
och tekniska händelserna. 

3. Studera hur olika arrangemang och splitterskyddande konstruk
tionselement påverkar fartygets motståndskraft. 

stridsdelsverkan sammansätts av i huvudsak tryck- och splitter
verkan. Ett önskemål för framtiden är att i VERKSAM även kunna 
beräkna tryckverkan som i dagsläget huvudsakligen behandlas ma
nuellt. 
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GOSTA BOLIN Proiektering 
av övervattensfartyg 

Årsberättelse: Krigsfartygskonstruktion, Maskin-, elektro- och tele

teknik (Sista delen)* 

HA VET SOM MILJO 

Beskrivning av sjön 

Ett fartyg, _i sig själv ett mycket elastiskt system, rör sig med 6 fri

hetsgrader 1 ett hav med oregelbunden vågbi ld - en allt annat än 

v~nlig_ miljö. Medan sjöegenskaperna tidi gare subjektivt bedömdes av 

v tsserl 1gen er~a~~1a o och s~ i ck liga fartygskonstruktörer och dynamiska 

belastnmgar .. J SJogang paJades de sta ti ska i form av procentuella er

farenhetsti llagg kan man numera för ett bestämt havsområde mera 

exakt beräkna rörelser och belastningar på farty <>sbalken. Denna ut

veckling har möjliggjorts av dels statistiska, mateJ~ati ska metoder och 

dels av datortekniken. Både rörelser, belastningar och hållfasthet är 

pro~lem av s tatistis~ natur. De kan beskrivas med en Rayleigh-för

delnmg under kort tid med konstant väder, fart och kurs samt under 

fartygets livs tid av Weibullfördelningar. En Förutsättnina härför är 

att n~~n k~nner till resp. havsområdes vågspek tra, dv/' havsytans 

energiinnehall samt fartygens gensvar i form av s.k. transferfunktio
ner. (14) 

Vågspektra kan man erhåll a genom visuella vå<>observationer eller 

vågregistreringar med mätbojar. För många havso~nråden finns sedan 

någonotid s!dant underlag 1-r:en ~et saknas hittills för Ostersjön. Un

der .. nagra ar h ~r numera v1d VJSSa fyrskepp på marinens uppdrag 

~nforts_ registrennga_~'. först_ vid Vinga och Falsterborev och på senaste 

arer~ v1d S:enska BJ?rn, Fmngrundet och Fladens fyrskepp. (Bild 8) . 

o ~dd~n VIsar som Jämförelse även andra havsområden och har för 

ask~dhgh~tens o sh~!~ framställts genom fördelningen av procentuella 

stgmfd<_anva vaghoJden H 1!3, dvs. medelhöjden (från topp till dal) av 

en tredJedel av de högsta vågorna som registrerats. 

* Föregåe nde avs"nitt å terfinn es i TiS jan-febr sid 47-68. 
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Bild 8. 

Fartygens gensvar 

Den andra del en som behövs, fartygens gensvar, kan dels beräknas 

genom den s.k. stripmetoden, dvs. man indelar fartyget långskepps i 

ett lämpligt antal delar och applicerar de yttre krafterna som funk

tion av spantform och massfördelning m.m. Med lämpliga datorpro

gram kan man då beräkna transferfunktionerna som, kombinerade 

med havsområdets spektrum, tillåter framtagningen av olika gen

svarsvariabler. Man kan även experimentellt framtaga dessa under

lag genom modellförsök i regelbundna vågor, sådana som kan åstad

kommas hos oss vid SSPA i Göteborg. Genom överlagring av vågor 

i olika riktningar simuleras i datorprogram oregelbundna vågsystem. 
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En tre d je experimentell metod kan tillämpas om man har till gång 
till bassänger där oregelbundna vågor kan alstras, tyvärr ej i Sverige. 
Overensstämmelsen mellan de olika metoderna är relativt god men 
det är ofrånkomligt att kontrollera dem genom fullskalemätningar 
vid vilka vågorna mätes med vågboj samtidigt som fartygets gensvar 
i olika avseenden registreras ombord. 
Den beräkningsmässiga och experimentella kartläggningen av 
mindre örlogsfartygs sjöegenskaper i regelbundna vågor har under de 
senaste åren genomförts med modeller ur T 101-serien och med Spi
ca-typen. De har utförts i SSPA regi och betr. Spica II komplettera
de med vissa hållfasthetsundersökningar utfört av "Det Norske Ve
ritas". F.n. pågår ytterligare komplettering i oregelbundna vågor i 
England. En sammanfattning av resultaten för fartyg mellan 100-
1.000 ton deplacement samt en kollationering genom fullskaleförsök 
återstår. Sistnämnda är ytterst önskvärd men har hittills ej kunnat 
utföras på grund av personalbrist. Motsvarande beräkningar, modell
och fullskaleförsök har bl.a. genomförts för den tyska Jaguar-typen. 
Då fartygstyperna bl.a. torde ha olika masströghetsmoment och för
söken utförts i Nordsjön kan man ej direkt tillämpa de tyska resul
taten på Spica-typen. 

Praktiska resultat 

Det skulle vara mycket oekonomiskt att konstruera fartyg som tål 
alla förekommande belastningar eller att förse dem med vapen som 
fungerar vid extrema fartygsrörelser. Ett fartyg som aldrig under sin 
livstid uppvisar bestående deformationer eller skador bevisar inte att 
man utgått från rätta konstruktionsprinciper, tvärtom man kan för
moda att det har varit onödigt starkt. Därvid måse man skilja mel
lan deformationer som inte äventyrar dess säkerhet och kollaps, dvs. 
att vissa delar ej längre uppfyller sin funktion. Det är en ömtålig 
bedömning huruvida det är ekonomiskt försvarbart att reparera ska
dor som ej är direkt livshotande för fartygets funktion. 

Ovan beskrivna metoderna ger oss möjlighet att ange sannolikhe
ten för att vissa rörelser eller belastningar kommer att uppträda un
der en kort tidsperiod, t.ex. fartygets passage genom ett havsområde 
under angivna väderleksbetingelser. Med andra ord, man kan ge ett 
svar på frågan· vad vissa taktiskt-tekniska krav innebär och om kra-
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VINDSTYRKA l BEAUFORT 

Bild 9. 

a .. r realistiska Man kan även få ut sannolikheten av uppträdande ven · lo ' d · d t ex fartygets rörelser eller belastningar under an g a tl sper_w er : . . .. .. . n 
livstid eller man kan ange tidsrymden under vilken VISS SJohavm g 
kommer att mötas. l d "k h ges Följande gensvarsvariabler brukaro i rege un ~rsod a~] o\k~~ffi
som funktion av fartygsparametrar sasom fartygslang ' oc 
cient m.m. lo k Maximal vertikal acceleration och dess variation angs epps-

riktning. 
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Maximala stan1pnings- och rullningsvinklar. 

Relativ rörelse och hastighet av förskeppet resp. sannolikheten att 
få "grönt vatten på däck". 
Slamming. (Bottenslag) 

Tvärkrafter och böjande moment. 
Fartminskning i sjögång. 

För att bedöma sannolikheten för slamming och fartreduktion 

måste man införa vissa randvillkor. Beräkningarna förutsätter kon

stant fart under hela livstiden, vilket endast kan vara fallet vid mått

Ii~ sj~häv~ing, I hårt väder nedsättes farten genom motståndsökning 

vrd bJb:h.al!en maski~effek.t och o dessutom m~ste farten reduceras ge

nom fnvrllrg effekt1mnsknmg pa grund av nsk för skador, minskad 

möjlighet att använda vapen och obehag för besättningen. Den först

nämnda orsaken bestämmer farten upp till ca 6 Beaufort och den 

andra vid högre Beauforttal. Förutsättning för att slammino- in

träder ä.r att _relativrörelsen överskrider fartygets djupgående 0resp. 

att relatrvl:astrgbeten överskrider ett visst tröskelvärde vid resp. far

tygsdeL Vrssa av den lätta flottans karakteristika, framförallt far

tygens egenperiodsförhållande till vågperioden med risk för resonans 

den ring~ fyllighet~n ~ch den relativt höga farten inverkar på d~ 
olrka vanablerna. pa skrida sätt. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att lätta flottans eo-enska

per ökar skeppsbyggarens bekymmer och det finns anlednino- 0till yt-
terligare kartläggning. 0 

En miljö som man sällan talar om är våra måno-a månader per år 

is~.el~gda farvatten. Numera finns experimentell~ och beräknings

massrga metoder för att bestämma ett projekts taktiska fart vid gång 

i is och påfrestningarna på fartygsskrovet ( 6 ). 

Hållfasthet 

De nya metoderna för bedömning av belastningar i sjögång motiverar 

att hålJfastheten för fartygsskrov inrymmes i detta kapitel. För små 

örlogsfartyg utgör tillsatsbelastningen i sjögång en väsentlig del av 

den totala belastningen, medan de statiska belastningarna dominerar 

för stora handelsfartyg. Belastningen av fartygsbalken som helhet 

och för detaljen som man således kan beräkna med förfinade meto

der måste motsvaras av förbättrade metoder för beräkning av spän-
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ningsfördelningen i den komplicerade fartygskonstn~ktionen. Bland 

dessa har spänningsoptiska metoder fortfara:1de en grven plats. ~.o

dellernas brister och kostnad när det gäller rnvec~lad~ pro?lem sat

ter dock en o-räns. En dominerande plats huvudsaklrgen mom det 

elastiska omrfdet intar alltmer "Finita Element"-metoden, även den 

möjliggjord genom datortekniken. (5). . ... 

I vissa fall bl.a. för isbrytarkonstrukt1on har man trllampat en 

s nä vare di mensionerino- enl. plastiskt betraktelsesätt ( 13). En ännu 

färskare metod är brot~mekaniken som bygger på statistisk analys av 

sprickbildningar och torde kunna ge nytt~ särskilt nä.r det gäller 

svetsdefekter och avvikelser från den teoretiska geometnska formen. 

En svårighet kvarstår dock för örlogsfartygskonstruktören, valet av 

den rätta tillåtna spänningsnivån. . . . 

En motsvari o-het till klassifikationssällskapens havenstattstik sak

nas i Sverige. {Norge har man i "Det Norske Veritas" en förnämlig 

institution med förstk lassiga personalresurser. . 

Forskningen på hållfasthetens område har på många håll.varit Ir-:
lig och inriktats på fullskaleförsök, både !ån.~- .o~h korttlds~xpen

ment för att prova beräkningsmetodernas tdlforlJthghet oc!: fa !ram 

lämpliga d imensioneringskriterier. Party~ med stora .. luck~p~nmga,: 

har varit föremål för liknande undersöknmgar framforallt r sneda 

vågor. A ven detaljer såsom spänningsfördelning kri~g ?lika typer 

av longitudinalgenomgångar, förekomste.n av plas.trce~~ng~r samt 

buckling av plåtfält under olika belastnmgar och mspanmgar un

dersökes. Genom containerfartygen och mycket stora han~elsfartyg 

har behovet av sådant utvecklingsarbete ökat och då contamerfarty

o-en till sin form konstruktion och fartförhållanden har mycket ge

~1ensamt med örlogsfartyg är det möjligt att ömsesidigt utnyttja rö

nen från båda områdena. 

skrovmaterial 

Valet står mellan vanligt fartygsstål, höghållfasthetsstål; trä, alumi

nium, plast och möjligtvis fer.rocement. Aov el~on~miska ?ch mark

nadstekniska skäl har det vanlrga fartygsstaler atmmstone t f arv att en 

med isbeläggning nästan uteslutande använts för. de ~~tuella ~yper?a. 

Man kan fortfarande ej skönja någon tendens tdl storre anvandmng 

av HT-stål på örlogsfartyg. Aluminium är dyr och ger av konstruk-
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tianstekniska skäl ofta ej den förväntade viktbesparingen jämfört 
med stål. 25-30 °/o för skrov och 40 °/o för däckshus torde vara 
realistiska siffror. För gång i is har man - kanske med orätt - ej 
velat pröva större aluminiumskrov. Mindre fartyg har däremot visat 
nöjaktiga resultat, utom i de fall där utmattning genom bottenslags
påkänningar förekommit. Användning av s.k. "extruded panels" sy
nas ha givit goda resultat hos oss och i USA för "Ashville"-typen och 
vissa bärplansbåtar. Sandwichkonstruktioner lättmetall-plast torde 
ha en framtid för svävare. 

Trä eller plast måste tillgripas för fartyg som kräver omagnetiska 
egenskaper. Livslängden och underhållskostnader gör att trä, i och 
för sig ett förnämligt byggmaterial, blir allt mindre vanligt. Inom 
landet finns inga varv som kan och vill åtaga sig framställningen av 
större träskrov. Likväl har hela tyska Jaguar-serien och de flesta 
europeiska minsvepare byggts i trä, senast de franska minjaktfarty
gen av Circe-typ, en förnämlig men komplicerad konstruktion. 

Större fartyg i plast har först nu börjat byggas. Priset, svårigheter 
vid tillverkningen, kontrollmetoder och bristen på långtidserfarenhet 
betr. olika egenskaper har nyligen utförligen beskrivits av Gärdin 
(7). Sedan dess är det första fartyget, byggt enl. enkelskrovsmetoden, 
under utprovning i England och hos oss är bygget av en minsvepare 
i sandwich-utförande påbörjat. Till dessa båda i princip skilda meto
der, utförda i polyesterharts, kommer en tredje sandwich-metod i 
epoxyharts som emellertid enbart har prövats i Tyskland på en 
provsektion av en torpedbåt. Tekniskt sett är sandwichmetoderna 
mycket tilltalande. Konstruktionerna kan anpassas till den aktuella 
spänningsbilden. Kostnad och tillverkningstekniken kommer att av
göra materialets framtid för större fartyg. 

Utrustning och imedning 

Vikts- och kostnadsandelen för inredningen i den lätta flottan är re
lativt liten (8) men ändå vållar det bekymmer att inrymma den i 
alltmer krympande fartygsskrov. Nya krav på hygien och buller
skydd ökar svårigheten. 

På större fartyg, exvis isbrytare inrymmes numera samtliga bo
städer i däckshus som avskilts från maskinkappen. Man använder 
modulsystem för att få hytterna lika, "våt"-utrymmen i hyttarna är 
prefabricerade· i slutna plastmoduler anordnade vertikalt över var-

148 

andra vilket förenklar rörledningssystemen, plastbelagd stålplåt el
ler sa:1dwichskivor av lättmetall och plast, slutna garneringar i kas
settform med kabeldragning bakom garneringen. 

Det kommer inte att dröja länge förrän i Tyskland föreslagna, 
bullerdämpande uppställda däckhus slår igenom. . 
Förbättrade bullerdämpande resp. stötdämpande durkbeläggmngar 
för avfallsprodukter blir allt vanligare och kommer snart att krävas 
enl. lao- liksom effektiva åtgärder mot oljeutsläpp. 

På ~nå fartyg är det emellertid mycket svårt att genomföra något 
liknande. Desto viktigare är det att göra de små "skräddarsydda" 
inredningarna där så komfortabla och hygieniska som det går med 
enkla medel. Man kan kanske inte med samma fördel använda mo
dulsystem, men kan vara lyhörd för att använda de nya byggnads
materialen, följa med på det hygieniska området och söka öve~lägsna 
planlösningar. Lämpligt färgval ger trivsam miljö och förhÖJer be
lysnin o-ens effekt. Färgernas psykologiska betydelse för trivseln och 
arbets~restationen får härvid ej glömmas. A v många skäl måste 
överbyo-gnaderna hållas så låga som möjligt och bostadsområden 
trängasb ned i skrov utan . sidaventiler ?f ta med olämplig l;yttfor_t? . 
Det gäller därför att ratwnellt utnyttp alla utrymmen pa ett. satt 
som sjöfolk i alla tider förstått att gör~. Tanken att stand~~dts~ra 
möbler får man därvid tyvärr ofta övergtva. Stor betydelse for tnv
seln och mycket litet kostnadskrävande är härvid rätta avstämning
en av passande kulörer för durkbeläggning, plast- eller målningsytor 
och textilier med hänsyn till resp. ytas dominans. 

Genom användning av plattor med ytskikt som ej kräver målning 
minskas underhållskostnader för inombordsmålning. För utombords
underhåll i synnerhet av fartygsbotten, strävar man att förlänga ti
den mella~ dockningarna. Forskning på detta område inriktas på för
bättring av underbehandlingen och förbättring av färgens anttkorr~
siva egenskaper, effektiviteten och åldringsbeständigheten av anu-
foulingdelen. (11). 

S tabilitet och skydd 

Metoderna och beräkningarna för att säkerställa erf. intakt- och 
läckstabilitet samt flytbarheten är i princip samma för handels- och 
örlogsfartyg. Datorprogram står härför till förfogande. A ven han-
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delsfartygens kriterier betr. minsta tillåtna statiska och dynamiska 
hävarmar, krängnings- och trimvi nklar och stabilitetsomfång bör i 
regel kunna användas. 

Däremot är skadefa ll en, operationsprofiler och graden av skydds
och I~o.~å tgärder .sp.ecifika. D~t gäller att på ett logiskt sätt framtaga 
och tt!lampa reahsttska randvillkor härför när man utformar taktiska 
krav. I synnerhet gäller detta för fartyg som är konvertibla för fle
ra uppgifter i krig och fred. 

a ~onventionella begrepp f?r aktivt och passivt skydd har skapats 
pa pgarnas och kryssarnas tid . I lätta flottan där plattformen inte är 
större än en kraftig projektils verkansområde är det meninaslöst att 
såsom tidigare dubblera väsentliga funktioner, inrätta rese~ver och 
förlägga kablar och rörledningar "på skyddade platser". Tvärtom 
kan sådana åtgärders vikt och kostnad försämra slagkraften och 
chansen att överleva. En förutsättningslös utredning av detta pro
blem är nödvändig. 

Motstånd och propulsion 

Systematisk.~ modellförsök med olika skrovformer och olika pro
pellertyper ar sedan gammalt ovärderliga hjälpmedel för projektören. 
Med~n de flesta handelsfartygsformer och konventionella propellrar 
relativt väl undersökts saknades sådana för de aktuella typer, snabba 
skrov med deplacement mellan 100 och 1.000 ton, slankhetstal mel
lan 6-8, ett B/ T 3-4, resp. högt belastade propellrar av totalkavi
terande eller dys-typ. Därför framtogs hos SSPA den s.k. T 101-se
r~en som gränsar till den amerikanska "Series 64" och vissa tyska se
ner framtagna a: H.S.V.A .. T 101-serien framtogs för en fyllighet 
av 0,40 och h~r mlemmats 1 ett projekterings- och ett separat sök
program kombmerat för framtagning av aktionsdistanser. Serien ut
ö.kades me? undersökningar av större fylligheter upp till 0,55, va
nerande tnm och stänklister. F.n. utvidgas serien även tillläa-re fart
områd.~n för att täcka b.ehov för bl.a. minsvepare och trän:ogfartyg. 
Som forut omtalats har aven omfattande försök i våo-or utförts. 

Tekniska svårigheter i samband med propul s i on~n brukar va ra 
förknippade med någon form av kavita tion. Belastningen per m2 
b.l.adare~, v_arvtal och propellerns arbetsdjup är bl.a. utslagsgivande 
for kavn atiOnsfenomenens uppkomst. Detta medför att fart, fartygs-
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Bild 10. 

storlek och maskinarrangemang är avgörande faktorer. En konven
tionell propeller kan belastas relativt högt innan man når en gräns 
som ger obehagliga korrosionsskador. En ställbar propeller når denna 
gräns tidiga re då blada rean inte kan göras lika stor som på en pro
peller med fasta blad. Därför måste man gå över till superkaviteran
de propellrar som har en mera ofarlig kavitationstyp över hela blad
ytan men i gengäld lägre verkningsgrad. I gränsområdet kan dys
propellern ha en chan s att fylla luckan (bild 10). En ny, ännu ej fär
dig p ropellertyp är halvnedsänkta tota lkaviterande propellrar som 
arbetar i vattenytan . 

Det har sagts att man kan jämföra övergången från sub- till to
talkavi terande propellrar med genombrottet av ljudbarriären i aero
dynamiken. Många länder, t.ex. Frankrike, slipper sådana problem 
på grund av att miljön och taktiska krav ej fordrar olämpliga kon
stellationer av fart och fartygsstorlek. I Ostersjön, och i synnerhet 
för de fartygstyper som här speciell t analyseras, är detta tyvärr ej 
alltid möjligt. 
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huvuddimension erna som dels påverkas av maskinerivikten via ef
fektbehov et, dels genom bränsleförrådets storlek. Gasturbinernas re
lativt stora bränsleförbrukning medför att deras läg re installations
vikt nära nog kompenseras, dvs. summan av maskinvikt och bräns le
vikt är under vissa förutsättningar för uth ållighet v id olika farter 
rätt lika för diesel- och gasturbinmaskinerier (10). 

Ur statistiken över de tre aktuella fartygsslagen kan man utläsa att 
båda maskintyperna förekommer v id sidan av ångturbiner för äldre 
fartyg. De senare överväger än så länge hos de större fregatterna 
och dieselmaskinerier bland attackfartygen (se tabell 4 ), men det 
finn s en klar tendens att införa gasturbindrift på fregatter. 

Tittar man närmare på gasturbintyper (tabell 5) ser man en an
tal smässig dominans för de ryska typerna, på västsidan leder Rolls
Royce Proteus och Olympus. Samma antalsmässiga dominans före
ligger i öst betr. dieselmotorer tydligen beroende på användnin g av 
små motorer (tabell 6). 

Statistiken ger en svag tendens till ökad användning av gasturbiner 
även för dessa relativ t små fartyg, i synnerhet i kombinationsmaski
nerier av olika slag. Svagheterna synes fortfarande vara beroende 
av tillräckligt stor lufttillförsel , höga gastemperaturer, känslighet för 
salt i förbränningsluften och transmissionen av effekten till propell-
rarna. 

Elek trisk utrustning 

På den elektriska utrustningen i ett krigsfartyg måste ställas krav 
utöver vad som är tekniskt normgivande för landanläggningar eller 
för handelsfartyg. Dessa krav kan omfatta: 

vikt 
volym 
stöt- och vibrationstålighet 
magnetiska läckfält (utstrålade) 
elektriska störningar (utstrålande eller ledningsbundna) 
luftfuktighet 
ljudnivå m.m. 

Beroende på fartygstyp har dessa krav olika dominans. 
Vid framtagning av materiel kan därför en viss modifiering från 

fall till fall vara ofrånkomlig. Kostnadsskäl gör emellertid en in 
riktning på standardmateriel önskvärt . 
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Mångårig kontakt med försvarets problem och inte minst ihärdigt 
arbete av marinens ingenjörer har lett till väsentligt förbättrad mark
nadsförd standardmateriel hos ett flertal firmor. 

Halvledartekniken utnyttjas i allt större utsträckning för materie
lens reglerutrustningar. Tyvärr medför tyristoriseringen i vissa fall 
ökade störningsrisker för t.ex. radiomaterieL 

Nya kabeltyper, icke armerade och plastskyddade, har minskat 
viktsandelen av elektrisk utrustning. 440-volt växelströmsnät är 
gängse standard för kraft utrustningen. 

Teletekniska utrustningar 

Utvecklingstakten har alltid varit hög och risken för att telematerie
len föråldras snabbt föreligger även nu. För den nödvändiga inte
greringen ombord kan detta vara ett hinder. 

Det är viktigt att på tidigt stadium planera integreringen dvs. sam
spelet mellan eldledning, stridsledning, spaning och samband betr. 
indata, bearbetning och presentation samt utdata till ett välavvägt 
system som under studie-, projekterings- och konstruktionsskedet bör 
dokumenteras så att fartyget som helhet kan få ett optimalt utfö
rande. 

Mycket återstår även på passiva sidan, skydd mot upptäckt och 
störningstekniken. Skrovets och överbyggnadernas silhuett och form 
mastregionerna med antennarrangemang, klimatförhållanden och be
tjäningsarrangemang i centraler är några sådana beröringspunkter 
som projektören bör sammanjämka. 

Inkonventionella farkoster 

Alternativ till konventionella deplacerande fartyg är planande skrov, 
svävare, b~irplansbåtar och i viss mån katamaraner. Vid analysen av 
de tre här aktuella fartygsslagen har planande skrov av vissa skäl ti
digare uteslutits . 

Svävaren har en utvecklin gstid av 15 år bakom sig. Bärplansbåtar
nas historia är äldre ca 80 år men de har under de senaste 20 åren 
fått praktisk betydelse. Katamaranen än ännu äldre men har först 
under sista årtiondet kommit till utförande för större specialfartyg. 

För alla är gemensamt att de ännu ej synes kunna mäta sig pre
standa- och kostnadsmässigt när det gäller att uppfylla de taktiska 
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krav som ställs på konventionella deplacerande skrov. Aven om de 
troligtvis kommer att förbättras i många avseenden har de vissa prin
cipiella nackdelar som man ej kan komma ifrån, och jämförelser mås
te därför utfall a till deras nackdel. 

Kan man däremot hitta användningsområden som prioriterar deras 
fördelar i sådan grad att man av detta skäl har råd att bygga dem är 
det väl möjligt att de så småningom kommer att ingå i några örlogs
flottor för speciella uppgifter. 

F.n. används ett 10-tal svävartyper för marina ändamål, de flesta 
i några enstaka experimentexemplar. Som ordinarie förband har Iran 
8 Winchester SNR-6 och 4 Wellington BH7, som enl. uppgift använ
des i kustförsvaret och för und erhållstransporter. USA hade 3 SK-5 
som patrullfarkoster men de har numera överförts till US Coast
guard. 

A ven ca l O bärplansbåttyper ingår i örlogsflottor i enstaka experi
mentexemplar. Det finns dock två serier av motortorpedbåtar i tjänst, 
ett 25-tal av "PSCHELA" -klassen i USSR och 40 i Kinesiska Folk
republikens marin. En viss sa tsning på fartyg med nedsänkta bärplan 
synes pågå inom Nato. Katamaranerna finns i enstaka exemplar i 
huvudsak som forskningsfartyg. 

För svävarens del är det amfibieförmågan och den låga sårbar
heten i mininfekterade farvatten samt en relativt hög fart i vackert 
väder som kan motivera användandet även om det måste ske till pris 
av mindre god manöverförmåga och höga drifts- och underhåll skost
nader (bild 11). 

En särställning intar sidakölsvävaren som saknar amfibieförmå
gan. Den kan kanske bäst karakteriseras som en extrem Katamaran 
med friktionsminskande gränsskikt under viss del av skrovet och li
tet djupgående men med vissa av svävarens nackdelar, hög bullernivå 
och kostnad. 

Bärplanbåten kan prestera några knops högre fart och moderata 
rörelser i sjögång (ej yrskärande bärplan) men kommer att vara dyr
bar i drift, knappast kunna användas vintertid och vara riskabel att 
använda i grunda skärgårdsfarvatten. 

Katamaraner har fördelen att ha en stor däcksyta och stabillters
egenskaper som lämpar sig för transport av tunga laster inomskärs. 

Samtliga kräver specialutbildad besättning av hög kvalitet, är ej 
lämpade som förläggning under längre tid (med ev. undantag av ka
tamaranen) ocn har störande hög bullernivå. 
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PER INSULANDER 
Misshushållar vi med vår 
tilldelning av värnpliktiga? 

(·-------------------------------------~ 

Kommendörkapten PER IN SULANDER belyser i 
denna artikel frågeställningen i rubriken. Frågan är 
ak tuell inför slutrapporten från den av ÖB tillsa tta 
referensgruppen för undersökning av avgångarna un
der grundutbildning. Frågan är också vik tig då vid 
för stora avgångar både ekonomiska och personella 
resurser fö rs pills. 

Flottan tilldelas å rligen i samband med in skrivningarna cirka 
4.350 värnpliktiga, dessutom cirka 300 beräknade för rekrytering av 
stampersonal. Krigsmaktens totala tilldelning ä r omkring 54.000 
man. 

Majoriteten av våra värnpliktiga är bosatt i Syd- och Mellan
sverige. Uttagningen från västra militärområdet ä r någo t mindre än 
från östra och södra. Ett relati vt litet antal värnpliktiga erhålls fr ån 
Norrland . 

Vid inskrivningen uttas varje man till en viss kategori, inrymman
de den (eller de) befattningstyper i krigsorganisationen till vilken 
han då bedöms ha förutsättningar att bli utbildad. Grundutbildning
en (GU) har olika längd för olika kategorier beroende på den tid 
som krävs för kunskapern as och färdi gheternas förvärvande. Hand
räckningsvärnpliktiga uttas fö r fredsorganisationens behov, bl a sta
ber och utbildnin gsanstalter. 

En årstilldelning fördela r sig normalt på militärområden och kate
gorier enligt figur l och 2. Den nu aktuella längden av de olika 
kategoriernas GU framgår av figur 2. 

Inskrivningen sker v id värnpliktsverkets (VPV) sex inskri vnings
centraler och genomförs a lltjämt i takt med budgetåren d v s ett in
skrivningsår börjar i juli månad. Verksamheten är uppdelad i en 
höst- och en vårperiod, vardera avslutad med en fördelning av de 
inskrivna. Flottan erhåller härigenom nytt folk dels i februari/mars 
dels i juli. De inregistreras då i flottans truppregister i marin staben. 
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FöJ'dc lninq <.v vpl till flottan 1072/73 

( Noi'lil~ lt ilr ) 

a ~ H 
800 1350 

~ ~ 

2100 hl 
T o ta 1t 4.350 lilan 

Figur 1. 

Men en del undantag är de värnpliktiga då 18 a 19 år gamla. Ka
lenderårsvis inskrivning avses begynna fr o m 1974 varvid fördelning 
skall ske en enda gång per år -- vid kalenderå rsskiftet. Härigenom 
konuner större delen av nytilldelningen att bestå av 18-år ingar. (De 
fyller 19 under det kalenderår de överlämnas till flott ans trupp-
registreringsmyndighet). . . 

Beroende på GU varierande längd för ohka kate~oner och lit-
bildnin gsplattformarnas tillgänglighet , d v s hu vudsakhgen fartyg~ns 
rustningsry tm, inkallas de värnpliktiga i sju olika omgåt~g.ar (kontm
genter). Med få undantag rycker ~lla in :id Karls~~ona Orlogssko.lor 
(KOS). Sammansättningen av vaq e kontingent utfors av truppregtst-
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Normalfördelning av flottans värnpliktiga pJ. kategorier samt tjänstgöringstider 

under grundutbildning 

Kategori A ntal 

P lutbef (kompbef) 330 
Grpbef 410 
E 120 
F 1.530 
G 1.460 
Handräckn 420 
Civi lmil 80 

1 sjökaptenl -in genjörer 350 
2 ink! repetitionsutbildnin g i en följd 

~i olik a omgångar 

GUdagar 

4361 ( + 90) 

350 

436 

350 

306 

3782 

250"-315 

Fig ur 2. 

ret efter order och anvisningar utarbetade vid andra avdelningar i 
staben. 

Truppregistret eftersträvar att skicka ut inkallelserna sex månader 

före inryckning. (Det är enligt lag den värnpliktiges rätt att ej bli 

~allad med kortare varsel än en månad). Medelåldern på de kallade 

ligger nu mellan 20 och 21 år. En förskjutning mot 19 torde bli 
möjlig fr o m 1975. 

Cirka två tredjedelar av de värnpliktiga avs lutar gymnasiala stu

~ier __ vid ~8-20 års ålder. Dessa får ej avbrytas av GU. Många söker 

mtrade v1d högskolor eller annan s k postgymnasial utbildning. Den

na, som ofta tar flera år, kommer lätt i konflikt med militärtjänsten. 

Fr o m detta år får man vid inskrivningen önska sig lämpligt år för 
GU. . 

Vi kallar årligen in över 6.000 värnpliktiga till GU. Dessa ar 1 
stort fördelade på kategorier enligt följande: 
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Plutonsbefälsuttagna 
Gruppbefälsuttagna 
E 
F 
G 
Handräckningsvärnpliktiga 
Specialister (läkare, tandläkare) 

235 
850 
150 

2.000 
2.100 

750 
90 

Av olika skäl, t ex anställning i sjöfart, ändrade medicinska för

hållanden, anstånd p g a studier, rycker ett betydligt mindre antal 

in. Dessa fördelade sig under utbildningsåret 1971 /72 ungefär enligt 

följande: 

Plutonsuttagna 
Gruppbefälsuttagna 
E 
F 
G 
Handräckningsvärn pli k t i g a 
Specialister 

Summa 

235 
490 
105 

1.420 
1.790 

415 
65 

4.520 

Man finner i samband med inryckningen att den medicinska bilden 

förändrats hos många efter inskrivningen. Därför begärdes nämnda 

år frikallelse av 98 man medan 313 man skickades hem med besked 

att de sku lle få vänta med GU viss tid (s k undantagande erforder

lig tid - vanligen ett år). Vidare ändrades uttagningen från olika 

kategorier till handräckning (H) för 83 man. 

Avgångstalen från flottan i sin helhet uncle~ samma utbildn~n~sår 

blev jämfört med hela krigsmakten enligt fölJande (VPV stat1std\:) : 

Antal % av inryckta 

Fl Krigsm Fl Krigsm 

Frikallade 321 1.854 7,1 3,4 

Undantagna 546 4.155 12, l 7,7 

A.ndrade till H 136 2.729 3,0 5,0 

Summa 1.003 8.738 22,2 16,1 

Flottan har alltså höga avgångsvärden och cirka hälften äger rum 

under rekrytskolan vid KOS. Det rimliga häri kan kanske diskute

ras. Man får emellertid vara tacksam för att så pass många av av

gångsfallen upptäcks tidigt. 

Under yrkeskurserna är avgången obetydlig utom för kate?ori_ E. 

Denna utgörs helt av blivande radiosignalister. Deras 0Utb~ldnmg 
börjar som kombinerad rekryt- och yrkeskurs_ redan ~r~n mryck

ningen och de utbildas vid KOS ända fram tdl dess SJokursen tar 
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sin början. P g a svårigheterna att lära in telegrafi måste denna se
nare kurs begränsas till sex månader mot övrigas nio. Det blir i run
da tal nio månaders vistelse i Karlskrona. Emedan de är uttagna till 
menig~ .. k.m:1mer de !nte i åtnjut:nde av förhöjning av pet:ningbidrag 
clle: SJOtdlagg .och .lllte heller nagon vacker gradbetecknmg. Utöver 
ord tn ane penmn gb1drag (7 :-) och senare sjötillägg erhåller de en
li gt nyligen fattat beslut tjänstgöringspremi e om kr 4:- för varje 
dag utöver 270, samt en utbildningspremi e om kr 2.163:-. D et 
~yn.es som om utrednin gen för översyn av de värnpl ikti gas förmåner 
1 SJtt nyl1gen lämnade betänkande försummat detta problem. Så 
mycket angelägnare är det då att chefen för marinen påpekar det 
i ett yttrande. 

Inom armen är utbildningstiden endast 302-345 dagar för kate
gori E, vi lken där inneh åller exempelvis stridsvagnsförare. Att moti
vationen för flottan s E- uttagna sviktar är förståeligt. Avgångarna 
bland våra E-värnpliktiga blir normalt också mycket stora -
50-60 %. De komm er emellertid inte fram i VPV statistik p g a att 
de vanligen led er till omfördelning till radiotelefonist eller uttagning 
till kategori F. 

Återstoden av flottans avgångar, eller omkring hä lften , sker sedan 
under sjökurs eller landkurs. Inte heller här är VPV statistik rätt
visande. Ombord i fartygen - och kanske även annorstädes -
placeras ibland gruppbefä lsuttagna i befattningar för meniga. Detta 
leder till att ~essa vid utryckning inte har fått utbildning som mot
svarar uttagnmgen (befälsskattningen) . De blir inte mer än meniga, 
kategori F. En omfördelning i motsatt riktning, fast i mindre om
fattning, förekommer också. För A-omgången, som ryckte ut i sep
tember 1972, ändrades sålunda 91 gruppbefä lsuttagna till kategori F. 
Från denna kategori gick 41 till förstnämnda kategori. Denna "folk
vandring" mellan befattningar för gruppbefäl och meniga kan f n 
inte följas direkt, än mindre styras av truppregistret. Den observeras 
först i samband med utryckningen. 

Orsakern a till dessa befattnin gsbyten kan tänkas vara följande: 
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av utbildningsbefä let bedöms lämplighet/olämplighet 
behov av jämn personalfördelning, t ex inom ett fartygs vakt
sys tem eller 
okunnighet hos befälet. 

Utöver här nämnda avgångar och ändringar av uttagnin g finns 
ett mindre antal av typen vapenfri tjänst, totalvägran, fast anst~i ll
ning, ~indrad försvarsg renstillhöri ghet, m fl. 

Avgång i form av fr ikallelse, undantagande och ändrad uttagning 
till handräcknin gstjänst är grundad på medicin ska skäl. Dessa är 
huvudsakligen att hänföra till tv å stora grupper, psykisk insufficiens 
och svagheter i skelettet. Många fall uppd agas redan i samband med 
läkarundersökningen vid inryckningen. Många avs löjar sig emeller
tid senare och blir fall som behandlas av granskningsnämnderna 
(GN). Flottan ha r t vå nämnder, en vid truppregistreringsmyndig
heten och en v id KOS. För dem som behöver granskas i Göteborg, 
Härnösand eller på Gotland utnyttjas kustartilleriets nämnder. 

Ett GN-fall kan aktualiseras genom att den värnplikti ge begär 
ändrad uttagnin g ell er genom att utbildningsbefälet eller förbands
läkare finner behov föreligga. Det kan ofta ligga sociala skäl bakom 
de synbara (eller stundom föregivna) medicinska. Till GN, som eljest 
bes tår av två militärer och en läkare, knyts dä rför också personal
vårdskonsulenten. GN arbetar i huvudsak så att man efter förunder
sökning kallar den värnplikti ge till ett nämndsammanträde. Härvid 
får denne möjlighet att redogöra för sin situation. GN förklarar 
konsekvenserna av olika alternativa handlingsmöj ligheter och den 
granskade får lämna sin åsik t. GN utarbetar sedan ett förslag till 
åtgärd, inhämtar den granskades med g i vande och insänder hand
lingarna till truppregistreringsmyndigheten. Den~1a fattar beslut O!~ 
undantagande eller ändring av uttagning. Förebgger behov av fn
kallelse underställs ärendet inskrivnin gschef för beslut. 

Flottans årliga GU-kontingent omfattar vid inryckning c:a 4.50.0 
man. Drygt 400 är handräckningsvärnpliktiga. Cirka 3.000 bltr 
krigsplaceringsbara. Bortfallet utgörs av frikallade, undantagn~, de 
som fått ändrad uttagning till handräckningstjänst och ett mmdre 
antal av andra skäl. De undantagna är c:a 500 och kommer igen om 
nåaot år. De kan därför inte generellt betraktas som "förluster" även 
on~ månua senare blir frikall ade eller uttagna till handräckning. 
Flottan i~kallar un gefär en tolftedel av krigsmaktens å rskontingent. 
Flottans "förluster" i form av frikallelser och ändring till handräck
ningstjänst är emellertid s~ör re? C

0

:a en e.lftedel av h.ela . krigsmak~ens 
förluster. Orsakerna kan hgga 1 langt dnven centrahsenng av utbild
ningen, pressande mil j ö ombord, sv~righet~r :n på fritid nå hem 
och flickvän (barn) , oregelbundna ledJgbetsforhallanden m m. De kan 
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ock~å . li gg~ _i felakrig personalbehandling, bristande ordning och 
dJsciplt.n, dal1g k~~Hal~t mellan befäl och meniga . 

.Ju forr oundgangl1ga "förluster" av nämnda slag uppstår desto 
mmdre kostnad upps~år för tjänstgöringsdagar, utbildningen stabili
seras. Ett~ sent avskdpnde av den värnpliktiae innebär bortkastade 
resurser. A a1~dra sidan innebär varje avgång 

0

at t resurser förbrukats 
utan produktiOnsresultat. 

Målet bör vara att var och en, som kan fy lla en funktion inom 
flottan s krigs_orgaJ~isation, skall erhålla adekvat utbildning och öv
mng. I?et ;r mte s.akert att alla som rycker in har föru tsättningarna, 
men V I maste se t11l att de som har dem blir utbildade och därmed 
kr1gsplacermgsbara. 
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Notiser från nar och fjärran 

Australien 

Plan för anskaffning under 1970-talet 

Austra li en, som med berä tti gad oro beva kar den sjömilitära utveck lingen i 

Sydostasien och Indi ska Oceanen, sedan britterna drog sina färde i slu tet av 1971 , 

främ st med avseende på den sovjeti ska expan sionen, har för parlamentet framlagt 

en plan för sin marina utbyggnad under perioden 1972-1980. En li gt denna begä

res byggnad a v 
1 helikopterkr yssare på ca 8 000 ton 

3 robotjaga re 
12 eskortjagare/ fregatter av helt ny typ 

6 konvenrioncl la jaktubåta r samt en anra l lättare patrullfarty g 

Som synes sker även här li ksom i andra lä nde rs utbyggnadspl ane r en konce ntra

tion mot ubåtsjakten. Dc tre robotjagarna, som får anses skola ersärra nuvarand e 

t re jagare av "Daring"-k lass frå n t idi gare 50-talet, torde lik som nuvarande tre 

"Cha rles Adams"-jagare endast avses för lv-robotar och som eskort för hangar

farryget så länge d ena finn es k var. Därefter kommer Australien att inneha, inklu

sive nll\·arande 6 fregatter av "Parramana"-k lassen, 24 förstklassiga eskort- och 

ubåtsjaktfarryg, vilka till sam mans med sam ma nlagt 10 jaktubåtar och ovannäm nda 

helikopterkryssare utgör en avsevärd ubåtsjaktkapacitet . 
(Fackpress) 

Finland 
Beställning av minsvepare 

F imka flottan har länge haft då li,;a möj ligheter Li ll förnyel se och en av dc a ll

varl igaste bri ste rn a har va ri t den i sto rt sett full ständiga avsak naden av mod erna 

minsvepare. Scdan fö rsvarskommitren s betänkande kom på bordet, kan dock en 

v iss ljusning för framtiden a nas. Första sy nbara tecknet härpå är att sex modcma 

min svepare bestä ll ts. Fartygen är en helfin sk konstr uktion , byggda i hårdplast, 

25 x 7 m och med 15 mans besättning. Utrustni ngen blir av modernaste slag för 

svepning av a lla slags minor. Den första enheten beräknas kom ma i tjänst i slutet 

a v 1973, varefter tre skall levereras 1974 och dc sista två 1975. 
(Hu fvudstadsb ladet 1972.06.29) 
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Frankrike 
UbJtar 

Den n-: dj : atOJ:wbåten "Le Foudroyanr", som sjösattes dec 04 1971 , har nu 

ko~l1!111t sa lan gt 1. Sin ut.rustni.~,g att den fått sin första nyckelbesättning. Prov

~u' erna har d~ck Jcke borpt annu . Den fö rsta a v denna typ, "Le Redoutabl e", 

ar operan v oc 1 ute på sitt första patrulluppdrag, den andra, "Le Terrible", gör 

sma prov turer och torde bl. klar omkring å rsskiftet medan den fJ.ärd e "L'I d _ 
bl , f f . , n om p 

ta e , Ort a1·ande l1gger på stapeln. Ytterligare en, den femte, har beställts och 

kommer med namnet "Le Tonnant" a tt träda i tjänst i början av 80- talet. Som 

ud1gare meddelats ha r franska flottan även bes tällt en ny seri e av fyra konven

tion ella jaktubåtar på ca 2 000 ton , den s k "Super-Daphne". Och till sist har 

b~slut fa : tats .a tt bygga en kärnkraftdriven ja ktubå t, ett projekt so m under en 

folJd av ar bl.vn uppskjutet till förmån för "Pola ri s"-ubå tarna. Det usrprungli <>a 

prOJek~et hade arbetsnamnet "Rubis", men det är ännu ok lart om det blir det:a 

ell er nagot helt nytt, som kommer att genomföras. 

(Fackpress) 

Iron 

Beställningar av svävare /ör flottan 

D en iranska flottan har fler svävare (markeffektfarkoster) i tpnst än någon 

a.nnan mann~ . 8 .. st .lO-to ns och 2 st 50-tons, de senare avsedda för amfibieopera

tioner och darfor lllredda för transport av kommandosoldater. Iran har nu hos 

Brmsh Hovercraft Corporation beställt ytte rligare fyra a v den större typen men 

med. ett .dacksa rrangemang som medger insta ll ationer a v sjö- eller ]v-mbotar 

l sta llet for ko mmandos. Farty <> en som typbenämnes BH7/Mk5 k 11 f 0 

f . .. " ' s a a en topp-
art av ca .60 . knop, bedomes komma. att utnyttjas dels som patrullfartyg, dels 

som understodsfarty g vrd amfJbleoperatwner. 

(Navy Interna tional , jun 72) 

Italien 

Prov turer med ny jagare 

D en i oktober 1971 sjösatta robotjaga ren "Audace" går sedan i maj å r srn a 

provturer och beräknas komma i tjän st mot slutet av å ret . 

(Rivista Maritima, jun 1972) 
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Malaysia 

N ya motorrobotbJtar 

D en unga staten Malaysia bygger må lm ed vetet upp en li ten men ytters t modern 

flotta, så modern att samtliga nya fa rtyg, en fr eg::nt, fyra (gasturbindrivna) snab

ba p atrullbåtar och et t 20-ta l andra patrullbåtar är robotbev äpnade. Härtill kom 

mer sju i Frankrike beställda motorrobotbåta r av t yp "La Combattante II", som 

får den fra nska sjöroboten "Exocet" . Fyra av dessa närmar sig nu sin fu llbordan, 

"Ganas", " Perdana", "Ganyang" och "Seran g" , vilk a bedöm s komma i tjän st om

krin g årsskiftet. (Fackpress) 

NATO 

Ale~<stisk provläggning på Atlantens botten 

Maj 19 i år in vigdes en märk li g und ervattensanläggn in g på Atlantens botten 

utanför den lill a ön Santa Maria inom Azo rerna. Anläggningen so m ka llas AFAR 

(Azores Fixed Acoustic Range), har til l uppgift att möjli ggöra studier av ljudets 

utbredningsegenskaper und er olika förh å ll a nd en i vattnet såsom sa lth alts- och 

temperaturskiktnin gar och bedömes inom några å r komma art med ge avsev ärda 

förbittrin gar av akustiska undervattensutrustningar, för såväl militärt som civ il t 

bruk. AFAR bes tå r dels av en und ervanensde l av tre ca 40 m höga undervattens

torn belägna på var sin 'bergstopp" på djup från 300 till 800 m med en ca 

3 000 m djup del emellan , bildande en nästan exakt liksidig triangel med ca 

18 distmin sida samt en "monirorstation" närmare land på ca 60 m djup, dels 

en ovanjordsdel på ön Santa Maria innehå llande kraft- och laboratori eutrustning

ar samt observat ion sutrustningar. De tre tornen på borren uppbär vardera tre 

reflektorer för sändning/mottagning a v låga, medelhöga och höga akustiska 

frekvenser. Krafttillförsel , manövrering etc sker via underv a tten skablar fr ån land 

stationen. Sannli ga und erva tten sd elar ä r obemannade. Ti ll anläggningen har bidra

gir de sju NATO-länderna USA, Storbrirannien, Kan::tda , Västtyskland, Neder

länderna, Italien och Portugal samt Frankrike. Verksamheten leds under NATO 

D efence R esea rch Group av ett elirektorat med uppehå ll sort i C ascai s j ncirh eten 

av Lissabon. (Fackpress) 

Portugal 

Beställning av nya korvetter 

Under 1971 levererades till Portu ga l de sista enheterna av en 6-fartygsserie av 

moderna ubåtsjaktkorve tter, klassen uppkall ad efter typfartyget "Augusro 

Cast illio" . Dessa byggdes dels vid spanska dels v id väs ttyska va rv . Ytterligare 

4 har nu beställts a v j srort se tt samm a typ v id det spanska ör logsva rvet i 

Canagen a . 
(Riv ista Maritim a, jun 1972) 
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Storbritannien 

Ytterligare "Fleet Submarines" planeras 

Storbritanni cn har f n 6 " F leet Submarines", d v s kärnkraftdrivn a jakt-/attack
ubåta r, i tjän st och 5 ytte rligare und er byggnad eller bestä llda . Man överväger nu 
a tt anskaffa ytter li gare 5, kl a ra för tjänst i slutet a v 1970-ta let. D et torde kom 
ma J. t t röra sig om en ny typ, som konstrueras med led nin g a v erh :'t llna erfaren
heter. För att k lara personalproblemet för dessa skall anta let konventionella ub:'ttar 
utgå i raskare rakt än tidigare avsetts. I slu tet av 7C-ra let torde Storbrirannicn 
alltså komma att inneha 16 " F leet Submarines" och ett 20-ral konv entionella 
"Parrol Submarines" förutom de fyra Polaris-ubåtarna . 

(Navy Internationa l, jun 1972) 

Ny ja ga re sjösa tt 

Den an dra enheten i den 4-farrygssc rie J. v den nyJ. fregattklassen Type 21, 
"Antclope", sjösattes mar 16 i Sourhampton. Ovriga i denna se ri e vänras bli sjö
satta under 1973. Utöv er denna förstJ. se rie har ytterli gare 4 beställts. 

(Fackpress) 

En andra helikopterkryssa re i tjiinst 

Kryssaren "Tiger" inträdde å ter i tjänst i juli efter si n ombyggnad ti ll helikop
terkryssare liksom .t idi gare systerfartyget "B lake" . "Tiger" är precis lika fu l efter 
ombyggnaden som "B lake". Den tredje sys tern , " Lion " blir däremot inre ombyggd 
man kommer J.tt skrotJ. s. (Marine News aug 72) 

Västtyskland 

N ya motorrobotbåtar från Frankrike 

Den första av de 20 moto rrobotb:'tta rna , Type 148, som Västtyskland bes tä ll t 
från Frankrike, komm er att sjösättas i Cherbourg i slutet av september. En ligt 
avtalet ska ll 12 av dessa 20 fullfö lj as helt i Frankrike medan av resterande 8 
end ast skro ven byggs v id franskt varv och fullföljandet sker vid västtyskt va r v, 
detta för att se rien snabbare skall kunna komma i t jänst. Red an jul 07 i år las
tades det för sta skrovet av dc " t yska" b:'ttarna på ett västtyskt fartyg i C herbourg 
för vidarebefordran till Bremen och Llirzen-varvet. Hela serien skall va ra leve
rerJ.d 1974. T ill dessa kommer 1 O v id västtyska varv beställda motorrobotb:'t tar 
av den större T ype 143, vi lk a skall träda i tjänst 1975-76. Med de 10 befintliga 
och moderni serade "Zobel"-bårarna kommer anta let att kvarst:'t vid nuvaran de 40. 
"Zobel" är dock inte beväp nade med robota r, men har trådstyrda torpeder och 
en ny eldledning. I slutet av 70- ta lct beräknas dessa att bli ersa tta av något större, 
helt ny typ, som ska ll kunna fungera so m lednin gsfartyg för övriga. 

(Fackpress) 
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