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111arinen 

Bakgrunden till SEALAB-projekten 

Förlusten av atomubåten Tresher 1963 medförde en väsentlig 
ökning av anslagen till forskning och utveckling av dykeri- och 
ubåtsräddningstjänsten i USA. Tresher försvann med man och 
allt under en provtur utanför den atlantiska kusten av USA. Bot
tendjupet i området, där Tresher opererade, var ca 2 000 meter. 
Möjligheterna att rädda eventuella överlevande i ubåten på så 
stora djup var mycket små, för att inte säga obefintliga, eftersom 
ubåtens tryckskrov måste antas kollapsa för det stora trycket. Vid 
efterforskningarna efter Tresher, då man framför allt sökte fin
na bevis, som kunde klarlägga orsaken till katastrofen, insåg man 
hur otillräckliga de befintliga resurserna var, icke enbart för att 
finna de bevis man åstundade, utan även för att med framgång 
rädda överlevande från moderata djup. Det stod klart för de an
svariga, att en enorm upprustning av ubåtsräddningstjänsten var 
nödvändig. 

En kommitte blev tillsatt: The Deep Submergence Systems Re
view Group under ledning av konteramiral E C Stephan. Kom
mitten fick i uppdrag att lägga fram förslag med kostnadsberäk
ningar till materiel och organisation för ubåtsräddningstjänsten 
anpassad till amerikanska flottans nya ubåtar och de farvatten, 
i vilka dessa normalt opererar. Kommitten arbetade snabbt: re
dan efter sex månader förelåg en väl genomarbetad femårsplan 
med många intressanta och radikalt nya ideer inom dykeri- och 
ubåtsräddningsområdet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommittens förslag 
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upptog två huvudlinjer för den framtida utvecklingen. Den ena 

förutsatte användning av små undervattensfarkoster - "sub111er. 

sibles" el le~ "under water vehicles". Dessa skulle konstrueras fot 
stora dykdjup - 2 000 till 3 000 meter - och förses med utrust

ning för sökning, lokalisering, fotografering och bärgning av smär

re föremål medelst inifrån ubåten manövrerbara anordningar. 

En tvillingtyp till dessa farkoster skulle konstrueras för räddning 

av besättningen från sjunken ubåt. Denna räddningsfarkost skulle 

ha ett max operationsdjup något överstigande ubåtarnas, och i öv

rigt förses med anordningar liknande en konventionell räddnings

klockas. Den skulle sålunda kunna karaktäriseras som en själv

gående räddningsklocka, som söker upp en havererad ubåt på bot

ten, landar på dess plattform och gör vattent~it anslutning. Be

sättningen från ubåten kan sedan gå över till räddningsfarkosten 

som lättar och för besättningsmännen till ett fartyg på havsytan. 
Den andra utvecklingslinjen tar sikte på att förbättra dykarnas 

möjligheter att arbeta på botten så väl på större d ju p som under 

längre tid. Denna del av kommittens förslag kallas "Man - in - the

Sea - Program", och upptar en kostnadsram på 34 millioner dol

lar för en femårsperiod. Målsättningen är att dykare skall kunna 

arbeta på 200 meters djup under flera dygn, om så erfordras, 

flera veckor. 
Det torde vara klart, att denna målsättning icke enbart är ba

serad på krav från ubåtssäkerhetstjänsten. Såväl "Underwater Ve

hicles", som "Man - in - the - Sea" programmet kan finna 

många värdefulla och viktiga militära tillämpningar. Kommittens 

förslag är ohemligt och vidrör följaktligen icke andra tillämpnings

former. 
I detta sammanhang bör emellertid den kommersiella tillämp

ningen nämnas. Möjligheterna att tillvarata mineraler och andra 

naturtillgångar ur havsbotten, liksom att på ett effektivare sä tt 

utvinna livsmedel ur havet, ökar väsentligt i och med att männi

skan förfogar över resurser för verksamhet i havsdjupen. 
Kommittens förslag fann gillande i alla instanser och blev norm· 

givande för inriktningen av forskning och utveckling inom dyk eri· 

och ubåtsräddningsområdet i amerikanska flottan. 
SEALAB II, ett projekt i utvecklingsarbetet, är det hittills störs· 

ta och mest påkostade experimentet inom "Man - in - the - Sea" -
programmet. 
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Sy fte t med SEALAB Il 

I maj 1964 genomfördes SEALAB I i det varma och klara vatt

net utanför Bermuda. Då deltog fyra man, som under elva dygn 

bodde och verkade 58 meter under havsytan. 

SEALAB I var, som namnet anger, det första experimentet i ha

vet. Det hade föregåtts av flera års forsknings- och utvecklings

arbete i tryckkammare vid universitet och marina anläggningar. 

De resultat man där erhållit - framför allt inom dykerifysiolo

gins och psykologins område - blev med SEALAB I verifierade. 

Med SEALAB II ville man gå ett steg längre. Man ville samla 

in fysiologiska och psykologiska data från flera försökspersoner , 

så att resultaten skulle bygga på ett bredare underlag. I SELAB II 

deltog därför 30 man indelade i tre grupper. Varje grupp vistades 

på botten i 15 dygn och två man vistades där i 30 dygn. 

Vid SEALAB II ville man även undersöka om och hur försäm

rade vattenförh11landen och lägre vattentemperatur påverkade för

sökspersonernas reaktioner. Därför placerades SEALAB II utan

för den kaliforniska kusten, närmare bestämt i den s k Scripps Ca

nyon utanför La Jolla. siktförhållandena i vattnet är där mycket 

varierande och vattentemperaturen på det djup - 62 m - som 

SEALAB II placerades på, håller sig omkring 10-12° C. 

Dessutom ville man med SEALAB II pröva och utveckla ny ma

teriel och nya metoder inom undervattensteknologins och oceano

grafiens område. 

För att nå dessa syften lade man upp ett omfattande försöks

program för de 45 dygn som SEALAB II pågick. 
Försöksprogrammet kan sammanfattas sålunda: 

a) Insamlande av fysiologiska grunddata (hormonproduktion, 

EKG, EEG m m), enklare och mer sammansatta funktionsprov 

såsom nerv-, sinnesfunktionsprov, sinnesfysiologiska studier 

(syn, hörsel och känsel), lösande av psykiska och fysiska arbets

uppgifter; 

b) Prov med och utveckling av instrument och metodik för insam

ling av fysiologiska och psykologiska data; 
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c) Prov med materiel och tekniska hjälpmedel såsom undervattens
laboratorium, rekompressionskammare, dykarklocka, andnings
apparater, dräkter, telefoner m m; 

d) Prov med oceanografiska instrument och mätmetoder; 

e) Prov med dresserad delfin. 

Organisationen bakom SEALAB Il 

Ett så omfattande experiment som SEALAB II krävde givetvis 
en stor organisationsapparat. 

Sammanhållande myndighet såväl när det gällde förberedelser 
för som genomförandet av SEALAB II var Office of Naval Re
search (ONR), genom sin underavdelning Special Projets Office 
(SPO) . 

Till sitt förfogande hade ONR ett flertal organisationer, myn
digheter och förband, vilka var engagerade var och en inom sina 
respektive specialområden. De mest betydelsefulla var: 

U S Navy Mine Dejense Laboratory som svarade för konstruk
tion av undervattenslaboratoriet SEALAB II och teknisk service för 
hela projektet. Utbildning och träning av försökspersonerna ägde 
rum vid US Navy Mine Defence Laboratory; 

San Fransisco Naval Shipyard som svarade för tillverkning av 
undervattenslaboratoriet; 

Long Beach Naval Shipyard som svarade för utrustning av un
dervattenslaboratoriet; 

Dixie Manufactoring Co som svarade för konstruktion och till
verkning av rekompressionskammareanläggningen; 

U S N a val Ordnance T est Station, Pasadena, som tillhandahöll 
servicepersonal och servicefartyg för projektet samt svarade för 
uppankring och drift av depåfartyget Berkone, bogsering, förhal
ning och hissning av SEALAB II och nedsänkbar rekompressions
kammare, personaltransporter m m. Denna organisation tillhanda
höll även den dresserade ~elfinen och svarade för det s k delfin
programmet; 

Scripps Institution of Oceanography, som är en del av Univer
sity of Southern California, ställde sina resurser, såväl personella 
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som materiella, till förfogande för genomförandet av fysiologiska 
och oceanografiska prov och mätningar; 

Delar av Stillahavsflottan var speciellt engagerade som bered
skapsstyrka. Bärgningsfartyg av olika slag låg sålunda i beredskap 
i San Diego och kontinuerliga väderleksrapporter lämnades flera 
o-ånger per dygn till ledningen för projektet. 
t> Försökspersonerna, vilka valdes ut på frivillig väg, var mili
tärer och civila i de ungefärliga proportionerna tre till ett. För att 
få så brett underlag som möjligt för fysiologiska och psykologiska 
data sökte man välja ut personal ur varierande åldersgrupper och 
yrken samt med varierande kroppskonstitutioner och temperament. 
En av försökspersonerna var astronauten Cdr M Scott Carpenter, 
vilken även tjänstgjorde som ledare för hela gruppen. Scott Car
penter vistades på botten oavbrutet i 30 dygn och är därigenom 
den enda människa, som upplevt såväl rymden som undervattens
världen. 

Försökspersonerna utbildades i fyra månader, under vilka de fick 
lära sig använda och sköta all materiel, de olika försöksprogram
men lärdes in och övades och personernas fysiologiska och psyko
logiska status kartlades. 

Hjälparrangemangen kring SEALAB II 

För genomförandet av SEALAB II krävdes ett stort uppbåd av 
resurser. 

I en byggnad tillhörig Scripps Institution of Oceanography ha
de man inrett högkvarter med informationscentrum. Den direkta 
ledningen av projektet utövades från depåfartyget S. S. Berkone, 
som var förankrat ovanför laboratoriet på botten. Berkone och 
högkvarteret stod oavbrutet i förbindelse med varandra medelst 
telefon, kortvågsradio och TV. Till högkvarteret gick även TV
ledningar från undervattenslaboratoriet, så att man i högkvarteret 
kontinuerligt kunde följa vad som försiggick i laboratoriet. Per
sonal- och materieltransporter högkvarteret - Berkone utfördes 
med ett flertal små och större båtar. 

Transport av besökare och av servicepersonal till och från Ber
kone skedde från Mission Bay utanför San Diego med snabbgående 
motorbåt. 
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Bild 1. 

Oversikt över arrangemangen kring Sealab Il . 

Tyngre transporter, som t ex av gasbatterier, utfördes med ett 
landstigningsfartyg s k LST. Ett ombyggt, mindre landstignings
fartyg var ständigt förtöjt vid Berkone och tjänstgjorde som dy
kerifartyg för servicedykare. Såväl tunga som lättare dykare anli
tades, när undervattenslaboratoriet sänktes ner. 

I början av projektet var även ett ubåtsbärgningsfartyg (ASR) 
förankrat vid Berkone. Det lättade efter ungefär en vecka och 
låg sedan i beredskap i San Diego. 

Elektrisk energi distribuerades genom en kabel från Scripps In
stitution till en transformator utlagd på botten nära undervattens
laboratoriet. 
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Beskrivning av undervattenslaboratoriet SEALAB II 

SEALAB II hade byggts enligt principerna för konventionella 
ubåtar. Det saknade emellertid framdrivningsmaskineri och ma
növerorgan. Formen var cylindrisk med utåt kupade gavlar. Stäv
konstruktioner saknades, liksom formskrov. Ungefär på mitten 
fanns ett torn med nedgångslucka, vilken användes endast i ytläge. 

För att kunna stå stadigt på botten var SEALAB II försett med 
ett stativ med fyra ben. 

Den fasta ballasten utgjordes av betong i botten och den rörliga 
av vatten i fyra ballasttankar pl acerade i övre delen. In- och ut
tagning av vattenballast gjordes enligt konventionell ubåtsprincip. 
Botten- och ytläge intogs dock med hjälp av kran. Intagande av 
ytläge genom blåsning av ballasttankarna användes endast i nöd

situation. 
SEALAB II krävde sålunda normalt assistans för såväl horison

tell som vertikal förflyttning. 
skrovet var dimensionerat för 9 atö tryck och längd och diameter 

var 19 resp 4 meter. 
Gasförrådet var beräknat at t kunna försörja tio man i minst 

45 dygn. Sammansättningen var: 4 °/o syre, 11 °/o kväve och 85 °/o 
helium. Luftrening och syretillsättning skedde på i princip samma 
sätt som i ubåtar. För absorption av kolsyra användes litiumhyd
roxid och för absorption av kolväten och andra föroreningar ak
tivt kol. Temperatur och fuktighet hölls vid ca 30° C resp 60-
70 OJo rel fuktighet genom elektrisk uppvärmning och avfuktnings
aggregat. 

T rycksättning av SEALAD II gjordes före nedsänkningen till 
botten. Med alla luckor och ventiler stängda höjde man först tryc
ket ti ll 0,84 atö med vanlig luft. Därefter höjdes trycket med rent 
helium tills 7,42 ata nåddes. 

Det totala gasförrådet för SEALAD II var följande: 1217 m:J 
helium, 405 m03 syrgas och 1525 m3 blandning av syre och 
helium. Kontroll av atmosfären i SEALAB II gjordes dels av aqua
nauterna själva, dels av särskild personal på ytan. 

N är aquanauterna vistades i vattnet utanför SEALAB II an
vände de blandgasapparaten Mark VI (blandning 15 OJo 02, 85 OJo 
B e, konstantflöde 26 l/min). Apparaten hade en aktionstid av max 
50 min. Aquanauterna kunde emellertid andas SEALAB-atmosfären 
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Bild 2. 
Interiör av bostadsdelen i Sealab II. 

även ute i vattnet genom att ansluta slangar till andningsapparater
na. I ena slangen pumpades gasblandningen ut till dykaren och i 
den andra sögs utandningsgasen tillbaka för att renas. 

In- och utpassering, när SEALAB II stod på botten, gjordes ge
nom en lucka i botten i aktra delen. Genom att gastrycket ständigt 
var något högre än vattentrycket utanför, kunde luckan stå öppen 
utan att vattnet steg in i SEALAB. I främre änden fanns en re
servutgång. 

Ingången till SEALAB var ständigt omgiven av en nätbur med 
dörr för skydd mot hajar. 

Inredningen bestod av förifrån räknat: mäss, kök, manöverrum, 
laboratorium och duschrum. Mässen var inredd som på en ubåt 
med tio fällbara britsar och fällbart bord. I köket fanns frys
boxar med proviant för tio man i 45 dygn. (Viss färskproviant 
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skickades ner från ytan varje dag.) Där fannns även spis och and
ra anordningar för uppvärmning av den tillredda, djupfrysta pro
vianten. 

I manöverrummet fanns manövertavlor för gas och ballasttan
kar, liksom för elektrisk kraftförsörjning. Där var även pumpar och 
andra anordningar för ventilation och luftrening inbyggda. 

Laboratoriet var försett med instrument m m för analys av at
mosfären, för oceanografiska och havsbiologiska studier o s v. 

Längst akterut i anslutning till ingången fanns ett duschrum, 
där aquanauterna tog av dykutrustningarna. Mellan duschrummet 
och övriga inredningen fanns en sluss, som skulle förhindra att 
vatten trängde in om trycket i SEALAB oförmodat skulle sjunka. 

Genom elva fönster kunde aquanauterna studera djurlivet utan
för SEALAB. Varje fönster var försett med såväl in- som utvän
dig pansarlucka. 

SEALAB II försågs med elektrisk kraft genom kabel från Scripps 
Institution. Som reserv för denna kraftförsörjning fanns ytterligare 
en kabel från elverket ombord på depåfartyget. Detta var dess
utom förbundet med SEALAB genom en kabel för kommunikation. 
Genom en slang kunde atmosfären i SEALAB "spädas på" från ett 
gasförråd på depåfartyget. Denna möjlighet användes dock endast 
om något fel - t ex läckage - skulle uppstå i SEALAB. Som 
ytterligare säkerhetsåtgärd fanns ett konventionellt BIBS-system 
inbyggt i SEAL:AB. 

T ill depåfartyget gick även en slang för analys av atmosfären i 
SEALAB. 

Färskvatten pumpades genom slang till SEALAB från Scripps 
Institution. 

Depåfartyget S. S. Berkone 

Depåfartyget S. S. Berkone bestod av två stora betongpråmar, 
förbundna genom en tvärställd överbyggnad i aktern. Fartyget 
hade därigenom formen av en stor catamaran. Det tillhörde Na
tional Aeronautics and Space Administration (N.A.S.A.) och hade 
använts bl a vid provskjutning av polarisrobotar. 

Berkone var förtöjd i fyra bojar enligt samma princip som an-
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vänds vid förtöjning av ubåtsbärgningsfartyg vid ubåtsolycka. För
töjningsmaterielen var f ö utlånad och utlagd från ubåtsräddnings
organisationen i Pacific Fleet. Systemet medger stabil och säker 
förtöjning även i hårt väder. Samtidigt som viss rörlighet av det 
förtöjda fartyget är möjlig genom att t ex släcka på ena sidans 
förtöjningar och ta hem på den andra sidans. 

Berkone var utrustad med alla slag av anordningar och mate
riel, som kunde tänkas bli erforderlig för genomförande av projek
tet. Där fanns kolossala förråd av tryckluft, syrgas, helium och 
syre-helium blandning, tre luftkompressorer med imponerande ka
pacitet, två elverk, som kunde försörja såväl Berkonc som SEALAB 
med elektrisk energi, en lyftkran med 30 tons kapacitet, sambands
utrymmen m m. 

I en husvagn på Berkones däck var kontrollrummet för SEALAB 
installerat. Därifrån utövade Capt G Bond - populärt kallat "Pa
pa Topside" - den direkta ledningen av projektet. Med hjälp av 
TV-apparater och registreringsapparatur kunde man därifrån kon
tinuerligt övervaka aquanauterna och deras bostad på botten, 62 
meter under Berkone. 

På Berkone var också rekompressionskammaren installerad, i v il
ken den ca 35 timmar långa dekompressionen av aquanauterna ge
nomfördes. Den var av konventionell konstruktion, försedd med 
en sluss och en medicin- eller instrumentsluss. Arbetstrycket var 15 
atö. Kammaren var dimensionerad för dekompression av tio man 
samtidigt . För varje man fanns brits, vilket gjorde att dimensio
nerna var imponerande. 

Atmosfären i kammaren under rekompression utgjordes av syre
kväve-heliumblandning. Rening och syreanrikning av atmosfären 
gjordes på samma sätt som i SEALAB. För syrgasandning, vilken 
utfördes intermittent under dc sista etapperna, användes BIBS. 
Till denna kunde även blandgas kopplas in för den händelse att 
atmosfären i kammaren skulle få felaktig sammansättning. 

Upptill på kammaren fanns en lucka med anslutning för nedsänk
bar rekompressionskammare. Aquanauterna hämtades från botten i 
denna och överfördes under 7 ata tryck till kammaren på Berkone. 
Systemet var principiellt detsamma som används på H .M.S. Belos. 
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Bild 3. 
Nedsänkbar rekompressionskammare. 

Nedsänkbar rekompressionskammare 

Den nedsänkbara rekompressionskammaren var konstruerad och 
tillverkad speciellt för SEALAB Il. Den amerikanska benämningen 
var "Personnel Transfer Chamber" (PTC). Liksom kammaren på 
Berkone var den konstruerad för 15 atö arbetstryck och dimen
sionerad för att kunna ta tio man i varje transport. Den var däri
genom osedvanligt stor - vikten var 13 ton - och krävde stor 
påpasslighet vid hissning och firning. 

Gassammansättningen i PTC var densamma som i SEALAB. Gas-
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försörjning skedde normalt genom slang från ytan. På utsidan av 

PTC hade man dessutom ca 36 m3 syre i behållare. Syrgasen an

vändes för att syreanrika gasblandningen i PTC. I reserv fanns 

dessutom i PTC BrES-anläggning installerad. Gasbehållarna med 

sina rörledningar och armatur samt avbärare för behållarna gjor

de att PTC fick ett ganska "risigt" utseende. 
PTC var i sig själv deplacerande. Den var därför försedd med 

ballast, vilken utformats, som ett kraftigt stativ, bultat till PTC. 

Om hissning av PTC med kran skulle omöjliggöras av någon an

ledning, kunde PTC bringas ti ll ytan genom att utnyttja dess fly t

kraft . Bultförbandet mellan PTC och stativ måste då lossas och en 

ankarwire från stativet fästas i PTC. Stativet t jänstgjorde därefter 

som ankare för PTC. Uppflytningshastigheten reglerades av ett spel 

på PTC konstruerat som oron på en klocka. Förflyttningen uppåt 

gjordes således stegvis. Metoden kom aldrig till användning i prak

tiken, eftersom kranen på Berkone var intakt under hela projektet. 

Tillvägagångssättet när PTC användes var följande. Den place

rades på botten ca 5 m från ingången till SEALAB. Trycket i PTC 

var då detsamma som i SEALAB d v s ca 7 atö. Bottenluckan i PTC 

var öppen och på ledningens order simmade aquanauterna över till 

PTC från SEALAB. När alla embakerat stängdes luckan och med 

invändiga trycket 7 atö hissades PTC upp på däck på Berkone. D är 

kopplades ballast-stativet loss varefter PTC hissades och anslöts 

till rekompressionskammaren. När anslutningen var gjord kunde 

trycket mellan PTC och kammare utjämnas, aquanauterna äntra 

ner i kammaren, där dekompressionen sedan utfördes. PTC kopp

lades därefter loss från kammaren - med stängd lucka och 7 atö 

invändigt tryck - förbands med stativet och sänktes åter ner på 

botten. 

En episod från användningen av PTC. Denna hade stått på bot

ten i ca en vecka med luckan öppen och med invändiga belysningen 

tänd. L ju set i PTC hade lockat dit småfisk i tusental. A v någon 

anledning - troligen kvävning - mådde fisken icke bra av at

mosfären i PTC. Den dog och när en av aquanauterna kom för 

att kontrollera PTC såsom förberedelse för upptagning fann han 

öppningen fylld av ett tjockt lager död småfisk. Aquanuterna fick 

extra jobb med att rensa lucköppningen och efter den erfarenheten 

hölls luckan i PTC stängd tills omedelbart innan den skulle an

vändas. 
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Dykarklocka 

N är servicedykarna behövde assistera eller när Capt Bond skul

le inspektera aquanauterna i SEALAB användes en dykarklocka. I 

denna firades dykarna ner till botten och i den gjordes dekomp

ressionen. Den kallades populärt "the di v er' s elevator". 
Dykarklockan var konstruerad på principiellt samma sätt som 

dykarklockan i övningstanken MKS. 
Gasförsörjningen till dykarklockan skedde med vanlig tryckluft 

genom slang från Berkone. Atmosfären i klockan bestod alltså av 

vanlig luft. Under de sista etapperna av dekompressionen i klockan 

andades dykarna syrgas, vilken distribuerades genom BIBS-system. 

För detta ändamål var klockan försedd med ett utvändigt placerat 

syrgasförråd på ca 20 m3 • 

PROV VID SEALAB II 

Såsom tidigare nämnts utfördes åtskilliga prov vid SEALAB II. 

Huvudsyftet med dessa var att samla in fysiologiska och psykolo

giska data över aquanauterna samt oceanografiska och havsbio

logiska data över den aktuella platsen. Men där utfördes även åt

skilliga tekniska prov med dykeri- och bärgningsmateriel och prov 

med olika mätmetoder och sätt att snabbt distribuera erhållna re

sultat till laboratorier för bearbetning. 

Fysiologiska och psykologiska prov 

. Med de fysiologiska och psykologiska proven ville man bilda 

s1g en uppfattning om hur vistelsen i en artificiell atmosfär av 7 

a.tö tryck påverkade den mänskliga prestationsförmågan. Såväl fy

Siska prestationsprov som prov på sinnesfunktioner utfördes sam

tidigt som EKG- och EEG-registreringar gjordes. Av de olika test 

som utfördes kan följande nämnas. 
Muskelfunktionstest. Med testmetoden mätte man den kraft en 

dykare kunde utveckla med ett verktyg liknande en momentnyc

keL D ennna anbringades på utsidan av SEALAB och momentet som 

dykaren kunde åstadkomma i olika kroppsställningar uppmättes. 

539 



M anipulationstest. Här gällde det att sammanfoga tre stänger 
till en triangel, sammanhållen i hörnen av bultar, muttrar och bric
kor. Det fanns bara ett sätt att lösa problemet på och detta sätt 
gällde det att lista ut snabbt, ty tiden var avgörande för bedöm
ningen av resultatet. 

Koordinationstcst. En pil skulle vid detta test föras längs ett 
snirklande spår i en platta. Pilen rördes med ena handen uppåt 
eller nedåt medelst en ratt och med andra handen åt höger eller 
vänster medelst en annan ratt. Tiden var avgörande för resultatet 
a v detta test. 

Grupparbetstest. I grupper om fyra man genomförde dykarna 
detta test. Varje grupp tilldelades en säck med materiel och en 
enkel skiss som visade hur materielen kunde sammanfogas till en 
enkel tredimensionell konstruktion. Gruppens tid för hopsättning 
av materielen noterades liksom arbetssättet. Speciellt vikt fäste man 
vid gruppens samarbetsförmåga. 

Aritmetiktest. En lista med enkla aritmetiska uppgifter skulle 
lösas. Uppgifterna bestod av tvåsiffriga tal multiplicerade med en
siffriga. I motsats till övriga test utfördes detta inne i SEALAB. 
Använd tid och antal rätta lösningar avgjorde resultatet. 

Visuella test. Ett stort antal visuella test utfördes med syfte 
att erhålla sådana grunddata, som bedöms ha praktiskt värde för 
amerikanska flottan. 

Audiometritest. Två typer av sådana test utfördes. Det ena av
såg att utröna hur väl en dykare kan avgöra från vilket håll ljud 
av olika slag (frekvenser) kommer. Det andra avsåg att bestämma 
hur långt olika slags ljud kan höras av dykare. 

För vart och ett av de olika testen hade man bestämt "noll
värden" genom att låta försökspersonerna (aquanauterna) genom
föra samma test på grunt vatten eller på land. 

Tekniska prov 

Genomförandet av SEALAB II-projektet var i och för sig ett 
stort tekniskt prov, där alla tekniska hjälpmedel såsom undervat
tenslaboratoriet, rekompressionskammaranläggning m m provades. 
Hela den sidan av provverksamheten kan sammanfattas som prov 
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med materiel erforderlig för att människan skall kunna leva på 
havsbotten och återföras till normal atmosfär. Men för att vis
reisen på botten skall ge resultat - vara produktiv - måste män
niskan ges resurser lämpade för arbete under vattnet. 

Under SEALAB II-projektet utfördes åtskilliga prov med mate
riel, som gör det möjligt att arbeta effektivt på botten. De väsent
ligaste var prov med: andningsapparater, dykardräkter, telefon
utrustningar och bärgningsmaterieL 

Prov med andningsapparat Mark VI. Apparaten är en blandgas
apparat med halvöppet system. Blandgasen består av 85 °/o helium 
och 15 °/o syre vilken blandas före dykning och fylls på i appa
ratens två behållare. Gasblandningen tillförs andningssäcken med 
ett konstant flöde av 26 l/min, vilket ger apparaten en aktionstid 
av ca 50 min. Apparatens vikt i luft är ca 35 kg. 

Utvecklingen av denna apparat har pågått i ca 5 år och vid 
SEALAB Il prövades den första gången fältmässigt i större skala. 
Enligt förljudande hade den under utbidlningen av aquanauterna 
visat sig ganska nyckfull. På Cdr Scott-Carpenters förslag hade 
apparaten därför försetts med en demandventil, varigenom dykaren 
kunde andas blandgasen i öppet system, om den ordinarie gasför
sörjningen skulle krångla. Aktionstiden på apparaten, när öppet 
andningssystem användes, blev endast ca 20 min. 

Vid SEALAB II provades också för första gången ett cirkula
tionsandningssystem konstruerat av W estinghouse, benämnt "Air
Vac". Dykarna försågs då med andningsgas från SEALAB, som i 
en slang pumpades ut. Genom en annan slang sögs utandningsgasen 
tillbaka till SEALAB för att renas. Slangarnas längd gjorde att dy
karna kunde avlägsna sig högst ca 30 m från SEALAB. Andnings
apparaten Mark VI medfördes vid detta slag av slangdykning för 
att användas såsom reserv. 

Slangdykningsförfarandet var avsett att användas framför allt 
då dykarna skulle utföra uppdrag, som krävde längre tid än Mark 
VI aktionstid. 

Prov med dykardräkter . Genom att förlägga SEALAB II till far
vattnen utanför Kalifornien fick man bl a utmärkt miljö att prova 
olika dykardräkters värmeisolerande förmåga. Vattentemperaturen 
kring SEALAB höll sig konstant mellan 10-12 grader Celsius. 

Egendomligt nog provade man endast dräkter av "våt" typ. Kon
stantvolymdräkter eller andra slag av torrdräkter förekom icke. 
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Av erfarenhet vet man att en vanlig våtdräkt komprimeras, då 
den utsätts för tryck. Det isolerande luftskiktet i gummit blir där
vid så tunt att isoleringen blir dålig. Under prov före SEALAB II 
hade man emellertid upptäckt att om en våtdräkt komprimeras i 
ett gasfyllt rum och blir kvar där tillräckligt länge, så diffunderar 
gasen in i gummicellerna och dräkten återfår sin normala tjocklek. 
Innan SEALAB trycksattes på ytan, hängdes därför den första 
gruppens dräkter in i laboratoriet. Under de ca två dygn, som för
flöt innan dräkterna började användas, hade gasblandningen i 
SEALAB diffunderat in och dräkterna återfått normal tjocklek. 
För jämförelses skull pressade man dräkter av två tjocklekar, dels 
3/8'' dels 1/4". Enligt under hand erhållna uppgifter ger ingen av 
dessa dräkter erforderligt skydd under längre tid än ca en tim. Som 
tidigare nämnts bestod atmosfären i SEALAB till ca 85 Ofo av he
lium, vilken gas har ytterligt goda värmeledande egenskaper. Ef
tersom dräkterna förvarades i SEALAB så fylldes de med denna 
gasblandning, vilket givetvis bidrog till att dräkterna gav rel då
ligt skydd mot kyla. 

I samarbete med US Rubber Company bedriver U S Navy ett 
utvecklingsarbete med sikte på att få fram dykardräkter med god 
värmeisolering. Målsättningen är en dräkt, som medger minst t re 
timmars vistelse i 10-gradigt vatten. Till SEALAB II hade några 
prototyper av dessa dräkter tillverkats. Dräkten bestod av: blus 
med huva, byxor, handskar och sockor. För att skydda dräkten 
mot slitage användes ett åtsittande slitstarkt överdrag av tunt ma
terial. 

Dräkten var elektriskt uppvärmd genom kablar ingjutna i mate
rialet. Elektrisk energi erhölls antingen från ett silverzinkbatteri, 
som dykaren bar i ett bälte runt midjan eller från SEALAB's elnät 
genom kabel till dykaren. Batteriernas kapacitet räckte i tre tim
mar. 

Materialet i dräkten utgjordes av ett innnersta lager av crepe
nylon. Därigenom blev dräkten lätt att ta på och av. Crepe-nylo
nen var vulkad till en tunn hinna av naturgummi, som i sin tur 
vulkats på 1/4" skumgummi. skumgummit hade kommunicerande 
celler och fylldes före dykningen med en gas med goda värmeiso
lerande egenskaper. 

Enligt vad som hittills sipprat ut, var erfarenheterna blandade 
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Bild 4. 
Bärgning genom insprutning av skumplast. 

från proven med dessa dräkter. Värmeisolering och uppvärmnings
system fungerade tillfredsställande, men den patronbältesliknande 
batterihållaren runt midjan var både tung och hindrande för dyka
ren. Ej heller uppvärmning genom kabel från SEALAB ansågs lyc
kad. Dykaren fick därigenom icke mindre än tre ledningar att hål
la reda på: de båda slangarna för andningsgas och elkabeln till 
dräkten. Det förelåg rel stor risk att någon av ledningarna skulle 
fastna i föremål på botten allrahelst som sikten ofta var begränsad 
till några meter. 

Prov med bärgningsmateriel. Proven omfattade: 
skumplast, läcktätning, bärgning med lyftballong, 
lyftdon. 

bärgning med 
fastsättning av 

För genomförandet av dessa prov hade man på botten intill 
SEALAB lagt ut dels ett flygplansvrak, dels ett flertal stålplåtar 
fästade i betongtyngder. Plåtarna var bockade för att fingera for
IUen av ett ubåtsskrov. 

Flygplansvraket användes för att prova bärgning med skumplast. 
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I en slang från Berkone pumpades en vätska in i vraket. Vätskan 
stelnade till ett flytande skumplastliknande och formstyvt mate
rial i vattnet. Vattnet i vraket trängdes därigenom ut och ersattes 
med skumplasten, som gav vraket flytkraft. Provet lär ha slagit 
mycket väl ut. Bärgningsmetoden har även med framgång tilläm
pats på en amerikansk jagare, som grundstötte och sjönk i Fjärran 
Ostern. 

Läcktätningsprovet gjordes på nedsänkta fartygsplåtar med pro
jektilhåL Provet tillgick så att en ca 30 cm "lapp" av mjukt stål 
fästes över hålet med en gummipackning emellan. Fastsättningen 
gjordes med vanligt bultgevär. Efter avslutade prov lyftes plåtar
na och fördes till Long Beach Naval Shipyard för täthetsprovning. 
Några kommentarer om detta prov har ej gjorts. 

De lyftballonger som provades vid SEALAB kallades "SEAL
BIN" och hade en lyftkapacitet av 8,4 ton i saltvatten. Provet med 
lyftballonger kombinerades med nästa prov: fastsättning av lyft
don. 

När ett fartygsvrak eller annat föremål skall lyftas från botten 
uppstår problemet var lyftwires e d skall fästas. Fästpunkten och 
konstruktionen kring denna måste vara så stark, att den håller fö r 
de krafter lyftet utvecklar. 

Vid SEALAB II provade man speciellt konstruerade lyftdon, be
stående av tre stålbrickor sammankopplade med kätting. Varje 
bricka sköts fast med fyra bultar till det fingerade ubåtsskrovet. 
I den översta brickan fanns en kättingbit med ring och till denna 
kopplades lyftballongerna. När lyftballongerna fyllts med luft och 
lyfte med 8,4 tons kraft, provades lyftdonens hållfasthet. 

Enligt förljudande avlöpte båda dessa senare prov till belåten
het. 

Oceanografiska och havsbiologiska prov. 

Fyra dykande oceanografer deltog som aquanauter i SEALAB II. 
Två av dessa tillhörde U S Navy Mine Defense Laboratory, Pa
nama City i Florida och två kom från Scripps Institution of Oce
anography, La Jolla i Kalifornien. Dessa fyra svarade i första hand 
för genomförandet av de oceanografiska och havsbiologiska proven. 
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Bild 5. 

Bärgningsprov med luftsäckar. 

I de oceanografiska proven använde man sig delvis av nya in
strument. 

En "undervattensväderstation" mätte kontinuerligt temperatur, 
strömhastighet och strömriktning samt skillnader i tryck mellan 
bottenskiktet och vattenskiktet 10 meter högre upp. Stationen be
stod av ett flertal instrument upphängda på en förankrad lina nära 
SEALAB. Linan var 20 meter lång och försedd med en boj i övre 
änden. 

För att mäta sikten längs botten använde man ett speciellt op
tiskt instrument. 

Bottentopografin studerades med hjälp av ett nytt system och 
förflyttning av sediment studerades genom att man hällde ut fluo
rescerande sand på botten. Vattnets rörelser närmast botten stu-
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derade man slutligen genom att placera ut noggrant avvägda s k 
"bortom-trailers". 

Det havsbiologiska programmet var omfattande och lär ha givit 
god utdelning. Det påstås bl a att ett sjölejon blev så god vän med 
aquanauterna att hans närvaro ibland blev en aning besvärande. 
Vid ett tillfälle dök han således upp i ingången till SEALAB och 
tog några andetag av atmosfären där. Synbarligen tog han ingen 
skada därav, vilket är märkligt. Sjölejon har ju normalt luft från 
ytan med sig i lungorna, men detta sjölejon andades från SEALAB 
en atmosfär av 7 atö tryck bestående av 85 °/o helium, 11 °/o kväve 
och bara 4 °/o syre. 

Programmet omfattade studium av olika fiskarter och deras fö
rekomst, fiskarnas vanor och rörelser m m. Man fångade bl a vis
sa fiskar och försåg dem med "adresslappar" och hoppades däri
genom kunna fastställa fiskens förflyttning från ett område 
till ett annat. Den fjorton dagar långa vistelsen på botten gav havs
biologerna möjlighet att närmare undersöka fiskar och andra varel
ser, som uppehåller sig i bottensedimenten. Vidare undersökte man 
planktons rörelse i skymning och gryning. 

Simblåsan på fiskar, speciellt s k klippfiskar, studerades nog
grant. Genom att trycket i SEALAB var lika stort som vatten
trycket utanför kunde gastrycket och gasinnehållet i simblåsan mä
tas och analyseras på fångade fiskar. Normalt brukar simblåsan 
spricka på klippfisk, när den tas upp från större djup än 30 meter. 

Prov med dresserad delfin 

Inom amerikanska marinen har delfiner studerats sedan 1959. 
Avsikten med dessa studier är att undersöka om och i vad mån 
dresserade delfiner kan vara människan till hjälp under vattnet. 
Frågeställningen kan sammanfattas sålunda: kan delfinen för män
niskan under vattnet bli vad hunden är på land? Delfinen är som 
bekant ett intelligent djur och man har uppnått förbluffande goda 
resultat med dresserade delfiner i bassäng. 

Men även ur hydradynamisk synpunkt är delfinen intressa;1t. 
Vid oceanografiska institutet i Hawaii uppmätte man 1964 max
farten 16,1 knop hos institutionens delfiner. Man kunde vid dessa 
och vid tidigare liknande prov beräkna att den utvecklade effek-
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ren pr kroppsvikt var ungefär lika stor som hos männniskan. Det 
är sålunda delfinens hydradynamiska egenskaper, som gör att den 
kan simma ca åtta gånger snabbare än en människa. Genom fort
satta studier av delfiner hoppas man med teknikens hjälp kunna 
ge människan något av delfinens hydradynamiska fördelar. 

Vid SEALAB II provades en dresserad delfin - "Tuffy" - för 
första gången i fritt vatten. Bland aquanauternas förberedelser till 
projektet ingick övningar med delfinen inom ett med nät inhängnat 
område i öppna sjön. Där lärde aquanauter och "Tuffy" "känna 
varandra", och eventuell skygghet eller rädsla eliminerades. 

Delfinens uppgift i SEALAB-projektet var att söka reda på dy
kare, som simulerade att ha simmat vilse. Den simulerande dykaren 
startade en sändare, vars signaler uppfattades av delfinen. Med en 
lina fastspänd på kroppen simmade han till den "förlorade" dy
karen, som genom att följa linan kunde ta sig tillbaka till SEALAB. 

Resultatet av delfin-provet blev positivt. "Tuffy" skötte sig som 
den bästa Sankt Bernhardshund och i ett officiellt uttalande från 
U S Navy har man sagt: "Delfinen klarade provet med högt be
tyg och har därför förtjänat en plats bredvid människan i exploa
teringen av undervattensvärlden". 

FYSIOLOGISKA OCH PSYKOLOGISKA ERFARENHETER 
OCH IAKTTAGELSER 

Särskilt intressanta ur dykerimedicinsk synpunkt är de över
väganden och erfarenheter, som utgör underlag för dekompressions
normerna för de tillfälliga exkursionerna från basstationen samt 
för det slutliga återvändandet till ytan. Dessa frågor syntes endast 
ofullständigt bearbetade innan projektet påbörjades och man får 
förmoda att de regler, som skulle följas, av denna anledning voro 
tilltagna med säkerhetsmarginaler "i överkant". 

Beträffande dekompressionsförfarandet vid den slutliga uppstig
ningen sade man sig ej ha träffat definitivt val mellan ytterlig
heterna bestående av endera en kontinuerlig uppstigning under 36 
timmar eller en stegvis, som skulle spänna över 96 timmar. Vid det 
snabbare förfarandet skulle man avväga uppstigningshastigheten så 
att en övermättnad av helium i en kroppsvävnad med 240 minu-
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ters halveringstid ej tilläts överstiga ett tryck motsvarande 0,7 ata 
(23 fot). Detta program byggde enligt dr Workman (EDU) dels 
på djurexperiment och dels på försök med människor. Vid de för
ra hade man mättat storvuxna hundar (mindre djur har högre re
lativ ämnesomsättning och snabbare cirkulation vilket medför 
mindre bendskänslighet än hos människa) i 71/ 2 timmar i heliumat
mosfär på 30 meters djup. Vid efterföljande dekompression hade 
det befunnits säkert att med ett kontinuerligt syretryck i andnings
mediet av 0,5 ata (och aldrig över 25 Ofo) tillåta heliumövermättnad 
motsvarande tidigare nämnda 0,7 ata vid kontinuerlig trycksänk
ning. Principerna skulle, tillämpade vid en fullmättnadsdykning 
till 60 meter och med hänsynstagande till en vävnad med 180 mi
nuters halvmättnadstid, medgiva uppstigning på 27 timmar. La
boratoriemässiga prov med 3 man hade bekräftat deras riktighet. 
Vid prov enligt samma principer (tillåtlig övermättnad dock re
ducerad till 0,64 ata) tillämpade i en fullmättnadsdykning till 91 
meter fick dock en man bends under dekompressionen - vid 17 
meter. Man drog slutsatsen att vid dykning till detta större djup 
hänsyn måste tagas till en vävnad med 240 minuters halveringstid. 
Ett sålunda modifierat försök genomfördes lyckligt liksom två 
fullmättnadsdykningar (24 timmar) till 120 meter varvid gasmiljön 
bestod av 90 Ofo helium, 6 Ofo kvävgas och 4 Ofo syrgas. Det lång
sammare förfarandet byggde på stegvis trycksänkning med 1 ata 
i varje etapp och hänsynstagande till en 15 timmars vävnad. 

Med hänsyn till den ringa erfarenhet som finns från behand
ling av dykarsjuka, som uppstår under nämnda extremförhållan
den skall här relateras att en dykare vilken, som nämnts fick bends, 
lyckligen kunde behandlas genom återförande från 17 meter (symp
tomdebutdjupet) till 27 meter. Uppstigningshastigheten reducerades 
därefter från i försöket använda 1 meter/25 min till 1 meter/50 
mm. 

En rationell fysiologisk gränsdragning då det gäller exkursions
dykningar från ett basdjup på 60 meter syntes man vid EDU än
nu betrakta som svår i brist på både experimentellt och teoretiskt 
underlag. Dittills gjorda laboratorieförsök - företrädesvis genom
förda på hundar med en vikt av 40-60 kg och i någon utsträck
ning på människor - hade enligt dr Mazzone (SEALAB II) bestått 
i fullmättnadsexposition (24 timmar) vid 10 meters djup (2 ata) 
och därefter dykningar enligt följande översikt 
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Djup Ex p. tid Uppstign .tid Uppstign .tid 

till bas på vid konven-
10 m tionell dyk-

n in g 

50 m 30 mm 6,5 mm 46 min 
41 " 

60 
" 

97 
" 

36 " 
90 

" 
till 132 

" 
33 " 

120 
" 

176 
" 

32 " 
150 

" 
176 

" 
30 " 

240 
" 

4,0 mm 283 
" 

Efter dessa dykningar kunde man utan svårigheter återvända 
till 10 meter med en uppstigningshastighet av 7,5 meter i minuten 
(varvid en 40 minuters vävnad ansågs kritisk). För jämförelsens 
skull anger vi ovan också de uppstigningstider, som måste tilläm
pas vid konventionell dykning till de nämnda djupen följd av re
gelmässig etappuppstigning till ytan (1 ata). För fältverksamheten 
vid SEALAB-projektet tänkte man ej tillåta djupförändringar i 
förhållande till laboratoriet på mer än 10 meters djupsänkning 
och 20 meters djupökning. 

Den sedan länge förda diskussionen om huruvida det gränssät
tande för dekompressionshastighet skall va ra den klassiska iden om 
en viss högsta tillåtlig kvot mellan gastrycket i vävnaderna och 
vattendjupet eller om den tillåtliga gasövermättnaden kan anges 
som en fix gasövermättnadssiffra, som är oberoende av djupet, 
syntes man ej vara beredd att taga definitiv ställning till (ehuru 
den senare teorin haft flest förespråkare i USA). 

A v teoretiskt och praktiskt intresse då det gäller upplagring och 
ursköljning i kroppen av inert gas är det (från pletysmografi på 
underben) kända förhållandet att syrgasandning kan minska det 
perifera blodflödet och därmed eliminationen av t e kvävgas. Dr 
Workman beaktade detta genom att öka efter konventio
nellt mönster beräknade syrgasandningstider vid dekompression etc 
med en 5QO/o:S säkerhetsmarginal (ehuru ca 33 °/o teoretiskt skulle 
räcka). 

Efter exposition på stora djup (med heliumtillförsel) går man 
vid EDU vanligtvis över till luft relativt sent - först vid ca 24 
meter och syrgas tillförs från och med 15 meters djup. 
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Under den tid besöket vid SEALAB varade hann de planerade 
fysiologiska och psykologiska studierna endast påbörjas i blygsam 
omfattning. Detta berodde dels på den tekniska förseningen i in
ledningsfasen dels på sannolikt icke helt förutsedda rubbningar 
i försökspersonernas medverkan. Sålunda erhöll man under de två 
första dygnen icke några EEG- eller EKG-registreringar på den 
portabla skrivare -förstärkare, som sändes ned regelbundet t ill 
aquanauterna och som förväntades bli inkopplad till dem, som för
setts med permanenta registreringselektroder. Det förekom även att 
skrivaren slussades upp från SEALAB med registreringar och skrift
lig redogörelse för hur dessa genomförts. Redogörelsen överens
stämde dock ej alltid med vad som utlästes av skrivaren. En under 
de första dagarna iakttagbar indiciplinär attityd tog sig även andra 
uttryck. Sålunda hade man t ex planerat att besättningen fö rsta 
dagen skulle tillbringa ca 300 minuter totalt i dykningar utan fö r 
SEALAB. Endast 40 minuter genomfördes. 

Psykologerna, som via TV höll uppsikt dygnet runt över be
sättningen meddelade att den noggrant uppgjorda måltidsordning
en och matsedeln till inga delar följdes. Man åt utan ordning och 
nästan oavbrutet under den vakna delen av dygnet. Enligt vad som 
senare förljudits förlorade dock varje man 2 kg i vikt. Den i för
väg uppgjorda vaktlistan iakttogs icke ens av Carpenter - leda
ren för teamet - ehuru man dock alltid hade vaktposterna be
satta. Några funktionsrubbningar, som direkt kunde hota besätt
ningens säkerhet iakttogs icke, men man tycktes förete en ovilja 
att underkasta sig en auktoritär dirigering från ytan. Redan efter 
några dagar föreföll emellertid denna attityd mjukna och med
verkan i provtagningar och andra arbetsuppgifter tycktes förbätt
ras. 

Bland observationerna från de första dygnen kan även nämnas 
stora variationer i besättningsmedlemmarnas aktivitet såsom den 
t ex tog sig uttryck i att vissa av dessa passerade en i en genom
gångsled i SEALAB placerad TV-kamera ca en gång per timme 
medan andra gjorde det upp till en gång i minuten. Den enda 
plats, som ej gjorts tillgänglig för TV-övervakning - på besätt
ningens begäran - matplatsen, utnyttjades föga som uppehållsort. 
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sAMMANFATTANDE INTRYCK. 

Det som imponerat mest vid SEALAB-projektet är de kolossala 
resurserna såväl i fråga om personal som materiel. För att genom
föra ett så omfattande projekt utan gnissel, krävs ett välsmort och 
väl inkört organisationsmaskineri . I stort sett fungerade organisa
tionsapparaten bra. Projektet genomfördes utan större missöden. 

Det stort upplagda provningsprogrammet genomfördes icke l 00 
O/o-igt. Den största anledningen härtill var att aquanauterna p g a 
kylan i vattnet och de dåliga siktförhållandena tillbringade i ge
nomsnitt endast ca 50 min per man och dag i vattnet. Man hade 
hoppats på och kalkylerat med en dyktid av tre timmar per man 
och dag. 

En imponerande publicitet omgav projektet. Stundtals fick en 
betraktare det intrycket att det snarare var en stor show som på
gick och icke ett vetenskapligt prov. Till PR-verksamheten kan 
man hänföra de telefonsamtal, som astronauten-aquanauten Scott 
Carpenter i SEALAB utväxlade dels med astronauten Gordon Coo
per i Gemini 5, dels med president Lyndon Johnson. 

Med SEALAB II har amerikanarna visat att det går att skapa 
en beboelig miljö på havsbotten. Genom projektet har man även 
samlat in värdefulla data och erfarenheter för fortsatt utveckling 
av "Man-in-the-Sea". programmet. Det som synes vara mest an
geläget att bearbeta är bättre hjälpmedel för dykarna vid deras ar
bete i vattnet. De problem, som kyla och dålig sikt för med sig, 
måste lösas innan människan kan draga nytta av vistelsen i havet. 

Uppmuntrade av framgången med SEALAB II kommer amerika
narna att fortsätta provserien. SEALAB III planeras börja i feb
ruari-mars månad 1967. Det kommer att genomföras på ca 150 m 
djup, troligen även denna gång utanför Kaliforniens kust. 
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TEKN liC 

HARALD LANGE 

Alternativtänkande i samband 
med ubåtsprojektering 

Optimering av system är ett begrepp som under senare år gn pn 
alltmera omkring i det tekniska arbetet. Visserligen förhåller det 
sig ofta så att kurvan för maximalt utbyte är flack och att en 
mera subjektiv bedömning skulle ha stora utsikter att leda till lik
värdigt resultat. Svårigheterna att fatta beslut, utan den analys 
som ett optimeringsarbete innebär, ökar emellertid med utvecklings
takten. Att på ett tidigt stadium i projektarbetet bedöma vilken ut
vecklingsnivå som man skall räkna med inom olika områden och 
hur detta påverkar de prestanda man ställer upp för systemet i 
dess helhet kräver alltmera ingående detaljkunskaper inom olika 
tekniska områden på ett allt tidigare stadium av projektarbetet. 

Vid utformning av ett system är det givetvis nödvändigt att 
veta vilka uppgifter det skall kunna lösa. Vid militära projekt 
måste därför göras en prognos även rörande fiendens vapentek
niska utvecklingsläge vid der. tidpunkt då systemet skall tagas i 
bruk. Först när en sådan bedömning har gjorts kan en värdering 
göras. Denna del av verksamheten, som kan innebära vapenteknisk 
operationsanalys, ligger utanför ubåtsprojektörens uppdrag och kom
mer heller inte att beröras i det följande. 

Projektutkast, parameterstudier 

Parameterstudier är en metod att ta fram värden på prestanda 
för ubåtar under vissa givna förutsättningar. De prestanda eller 
parametrar som därvid främst är av intresse är fart, uthållighet och 
laddningstid. Andra parametrar, som studeras på detta tidiga pro
iektstadium är antal tuber, antal torpeder och minor, dykdjup samt 
ballasttankarnas storlek. 

Under förutsättning att de i en ubåt (och därtill hörande bas
anordningar) ingående anläggningarna är definierade till typ och 
utförande (dagens eller morgondagens teknik), så kommer de ställ
da kraven på prestanda, dvs på parametrarnas invärden, att ge 
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ubåtens storlek och kostnader. På så sätt kan även inverkan av 
antalet ubåtar inom en given kostnadsram studeras. 
' Det är nödvändigt att de olika parametrarna är oberoende av 
varandra. Det är sålunda olämpligt att använda exempelvis be-
ättningens storlek som en parameter eftersom denna hänger ihop 
~ed de olika anläggningarnas utförande. För att. få med besätt
ninaens storlek i bilden bör man i stället koppla thop denna med 
betjänings- och underhållsbehov för de olika anläggningarna som 
man har förutsatt skall ingå i ubåten . Andra exempel på prestan
da som inte bör betraktas som oberoende parametrar är hjälpkraft
effektbehov, från ubåten avgiven värmeeffekt (som ger !R-röjande 
verkan), propellervarvtal och diverse andra interna data. 

Att man kan höja farten hos ett projekt utan att ändra t ex 
uthålligheten är väl klart, men man b-ör också hålla i minnet att 
man för att bibehålla uthålligheten måste utöka de anläggningar 
som har att göra med mängden drivmedel, t ex batterier. På sam
ma sätt måste man för att laddningstiden inte skall förlängas öka 
effekten hos dieselgeneratorer (på batteriubåtar), öka hjälpkraft
effekten, öka skrovets dimensioner etc. I sådana fall då projektet 
är viktskritiskt, dvs om man har behov av att öka deplacementets 
storlek för att få önskad flytbarhet, kommer dessa sekundära åter
verkninaar av effektökning hos tunga anläggningar som propel
lermoto~er, dieselgeneratorer och ackumulatorbatterier att bli sar
skilt kraftiga såsom strax skall visas. 

Vid volymkritiska ubåtar, vars storlek dimensioneras av utrym
mesbehovet för ingående anläggningar, är det i stället så att den 
viktsökning, som behöver göras på tunga anläggningar, kan kom
penseras genom minskning av överflödig fast ballast. De sekun
dära effekterna av en ökning av tunga anläggningar blir därför 
detta fall mindre. 

En matematisk formulerino- av sammanhanget kan i starkt för
kortad form ges enligt följat~de . Antag en ubåt som endast består 
av skrov, nyttig last och maskineri. Betecknas ubåtens s:orlek med 
V (m3), fart med U, vattnets täthet med S och nytttg~ lastens 
volym och vikt med V · resp. M 

11
yttia erhålles med vtssa app-nytttg o 

roxima tioner':·) 

,,. H ärvid användes bl a den s k amiralitetsformeln som säger att framdriv
ningseffekten = (konstant) X (våta ytan) X (farten)s = K · V2f3 · U3. 
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För volymkritisk ubåt: V = Kt : V2/ 3 : U3 + Kt + V . nytt1g 
För viktskritisk ubåt: o· V = Ks : V2

/ 3 : U 3 + K4 + Ks · V 
+ M . nytttg 

Med kända värden på konstanterna Kt . . . K5 är det i detta 
fall inte svårt att med givna värden på Vnyttig och M nyttig be-

räkna V. Den ekvation som ger det högsta värdet på V skall an
vändas. De större sekundära följderna av ökat fartkrav vid vikts
kritiskt projekt sammanhänger bl a med termen Ks · V, som i detta 
fall är identisk med skrovvikten (vid givet skrovmaterial och dyk
djup). 

Inverkan av ett ökat krav på kostnaderna uträknas med hj älp 
av ekvationer, som för olika materielgrupper anger samband mel
lan kostnaden (P) och vikt (M). Ekvationerna ges lämpligen den 
linjära formen. 

P = K6 ·M + K1 

och är sålunda giltiga endast inom begränsade områden. Detsamma 
gäller även de i projektformlerna (vars principiella utseende vi
sats ovan) använda sambanden vikter-effekter och volymbehov-vik
ter. Exempel på resultat av beräkningar vid varierande fart och ut
hållighet framgår av diagram i fig. 1. 

Arbetet med projektutkast siktar till att inom given kostnads
ram ange hur olika parametrar kan varieras och vad en ökning 
av ett krav medför i minskning av någon eller några av de andra 
om ramen skall vara oförändrad. Härvid bör givetvis även an
talet ubåtar varieras så att jämförelse kan göras mellan system 
med mindre antal ubåtar med höga prestanda och system med stör
re antal enheter och lägre prestanda. Detta material bearbetas av 
beställaren för framtagning av taktisk-teknisk målsättning (TTM) 
för projektet. 
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80 tim. uthåll. 

Kostnad 

10 

Deplacement 

Fig. 1. 

Samband mellan fart och uth!lllighet, kostnader och ub!ltsstorlek vid given 
laddningstid. 

Förprojektarbetet 

Sedan erforderliga projektutkast iordningställts och bearbetats 
enliat ovan kan förprojektarbetet börja. På detta stadium har man 
änn~ ej kommit så långt att någon frysning av data eller anlägg
ningar kan ske. Man vill i stället fortfarande hålla olika alternativa 
lösningar kvar i bilden så att en ny avvägning skall kunna ske. 
Målsättningen för förprojektarbetet är sålunda att taga fram un
derlag för att kunna välja den kombination av prestanda och kva
litet hos olika anläggningar och komponenter som bäst motsvarar 
den taktisk-tekniska målsättningen. 

De arbeten som bedömes vara av intresse sammanställes i en ram
specifikation. I denna specifikation angives, förutom vilka anlägg
ningsalternativ som skall undersökas, även vad som skall presen
teras för de olika alternativen beträffande prestanda, kostnader, 
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volymbehov, effekt- och kylbehov etc. Avsikten är att presenta
tionen skall ske på ett sådant sätt, att skillnader i prestanda och 
kostnader mellan olika alternativ kan avläsas på ett överskådligt 
sätt. För att möjliggöra detta, är det lämpligt att göra upp ett 
"normalarrangemang". Kostnader och prestanda etc för de olika 
anläggningarna och komponenterna i detta normalförprojekt pre
senteras och det är i relation härtill som kostnader och prestanda 
för alternativa utförande anges. Därvid måste även sekundära ef
fekter av t ex ökat volymbehov anges antingen på så sätt att in
verkan på övriga prestanda redovisas eller så att kostnad för den 
mot oförändrade prestanda svarande ökade effekten för olika an
läggningar anges. 

Inverkan av skrovmaterialets hållfasthet 

En intressant variant som kan studeras med hjälp av parameter
formler är skrovmaterial med olika hållfasthet. A v de i det före
gående skisserade formlerna framgår att skrovets vikt som del av 
deplacementet anges av konstanten K5. En övergång från skrov
material med t ex sträckgränsen 20 kp/mm2 till ett material med 
exempelvis sträckgränsen 40 kp/mm2 medför att denna konstant 

20 
minskar från t ex 0,4 till 0,4 · 

40 
et. 0,2. På en 1000 tons ubåt 

skulle detta betyda en viktminskning med 200 ton. Om man väljer 
ett stål med hög hållfasthet så leder detta till stark volymkriticitet. 
Det blir därvid nödvändigt att ägna stor omsorg åt att de kom
ponenter, som skall byggas in i båten, anpassas till varandra och 
till skrovformen så att "döda" utrymmen undvikes. 

N å gr a alternativ enligt ramspecifikationen 

Den taktisk-tekniska målsättningen kan givetvis innehålla för
utom krav på olika egenskaper även önskemål i olika avseenden. 
Önskemålen har en lägre prioritet än kraven men skall givetvis 
beaktas, i synnerhet om kostnaderna för deras förverkligande är 
rimliga. För att få ett underlag för bedömande och avgörande av 
sådana frågor upptages i ramspecifikationen förslag till alternativa 
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utföranden för en rad olika anläggningar. Exempel här kan vara 
arrangemang för torpedtuber och dieselgeneratorer, anordningar 
för framdrivning i uläge, roderarrangemang, trim- och reglerings
utrustningar, radioanläggningar, hydrofoner, radar, periskop och 
anordningar för eldledning. I det närmast följande skall visas 
vad dessa alternativundersökningar avses ge som resultat, varvid 
valts att betrakta två olika anläggningstyper, nämligen dieselgene
ratorer och hydrofonanläggning. 

Presentation av alternativ för dieselgeneratorer göres lämpligen 
så att dieselmotor och generator betraktas var för sig. För vardera 
komponenten redovisas för normalutförandet kostnaderna för dels 
anskaffning och dels inbyggnad (inklusive rör- och kabeldragning 
och övrig tillhörande utrustning) avgiven effekt, vikt och utrym
mesbehov jämte andra väsentliga uppgifter såsom nivåer för luft
ljud och mekaniska vibrationer, driftsäkerhet och verkningsgrader. 
Alternativ till normalutförandet redovisas på motsvarande sätt men 
med huvudvikten lagd vid differenser gentemot normalutförandet. 

De för olika anläggningar intressanta uppgifterna kan således bli 
ganska mångskiftande. För att belysa hur de presenterade uppgif
terna skall se ut rent principiellt kan man som exempel ta två die
selutföranden (normalutförande A och ett alternativ B) och betrak
ta de viktigaste faktorerna nämligen, anskaffningskostnad, inbygg
nadskostnad, volymbehov, avgiven effekt och bullernivå. Man kan 
tänka sig en uppställning enligt tabell 1. 

Tabell 1 

Utförande Diff. 

A B 
(norm. 
u tf.) 

Anskaffningskostnad t kr 800 850 50 
Inbyggnadskostnad tkr 700 725 25 
Volymbehov m3 50 57 7 
Avgiven effekt kW 1200 1300 100 
Bullernivå dB 75 70 -5 
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För den slutliga bedömningen av alternativet B jämfört med nor
malutförandet A måste differenserna presenteras i form av obe
roende parameterdifferenser. A v uppgifterna i tabell l omräknas 
därför volymbehov till kostnad och effekt till laddningstid. Bul
lernivån och dess ändring kan presenteras på samma sätt som i ta
bell l. (Det bör nämnas att värdena på bullernivån är frekvens
beroende och båda utförandena bör presenteras med diagram över 
l judspektrum.) 

Kostnaden för den ökade volymen kan beräknas med hjälp av 
projektformler såsom tidigare visats. Vi kan här antaga en kost
nad av 10000 kr/m3• Kostnadsökningen för alt. B blir sålunda 
(jämför tabell l) 50 + 25 + 70 = 145 tkr. Om laddningstiden 
för normalutförandet är 6,5 tim så kommer motsvarande tid för 
alternativ B att bli ungefär 6,5 :1200/1300 = 6 tim, dvs en minsk
ning med 0,5 tim. Sålunda kan alternativ B presenteras enligt föl
jande. 

Tabell 2 

Jämförelse mellan alt. B och normalutförande. 

Kostnadsökning 
ökning av laddningstid 
Bullernivå 

145 tkr 
0,5 (minskning) 
enl. frekvensdiagram 

Övriga parametrar (egenskaper) blir i stort sett oförändrade 
och alternativet kan nu bedömas av användaren exempelvis genom 
opera tiansanal y s. 

H y d ro fonanläggningens utförande har ur ubåtsprojektörens syn
vinkel betydelse främst vad beträffar mikrofonernas utrymmes
behov och anordnande men även utrymmesbehov för övrig utrust
ning samt effekt- och kylbehov är av intresse. Jämförelse mellan 
normalutförande och olika alternativ kan vad beträffar anskaff
nings- och insättningskostnader samt utrymmesbehov ske på sam
ma sätt som vid dieselgeneratoralternativen. När det gäller effekt-
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och kylbehov återverkar dessa i någon mån på kostnaderna för 
systemet för elhjälpkraft men även på uthålligheten vid ekonomisk 
fart . Större differenser bör genom parameterberäkningar omräknas 
till kostnadsdifferens vid utförande av två ubåtar med olika hyd
rofonutrustning men med i övrigt samma prestanda. 

De kostnadsdifferenser som enligt ovan erhålles mellan normal
utförande och olika alternativ skall vägas mot förändringar i pres
tationsförmåga. Presentation härav kan tänkas ske på följande sätt. 
Anläggningens typ tillsammans med mikrofonarrangemangets geo
metri anges och förutsättes kunna omräknas till signalkänslighet 
och riktningsnoggrannhet som funktion a v dels riktning till bul
lerkällan, dels frekvens. Ovanpå dessa uppgifter bör emellertid 
också lagras uppgifter om buller som stör egen hydrofon. Dessa 
störningar består av bl a maskin- och propellerbuller och av gräns
skiktsljud mot hydrofonfönstret, som avgränsar mikrofonerna från 
det strömmande vattnet. 

Manöveregenskaper 

Girradien är givetvis en parameter a v betydelse vid värdering 
av ett ubåtsprojekt. Rodrens storlek och placering i relation till 
skrovform (bl a förhållande fartygslängd/bredd) samt utseende och 
placering av torn är de avgörande faktorerna vid bestämning av 
förhållandet girradie/fartygslängd. Beräkningsarbetet är sålunda 
ganska omfattande men genom utnyttjande av matematikmaskin 
kan de olika faktorernas inverkan studeras med rimlig arbetsinsats. 

Vid de till gång i uläge starkt anpassade fartygsformer som man 
numera arbetar med är tornets placering i långskeppsled av sär
skilt stor betydelse för giregenskaperna (vari förutom förhållandet 
girradie/fartygslängd även styrningsstabiliteten kan inkluderas). 

Vid små ubåtar är det i regel så att tornet, med hänsyn till an
ordnande av master av olika slag, behöver placeras relativt långt 
akterut. Detta ger stor styrningsstabilitet men samtidigt också rela
tivt stor girradie. Vill man minska girradien medför detta sålunda 
ofta att mera utrymmeskrävande arrangemang måste tillgripas. De 
vinster man kan göra i fråga om minskad girradie måste då vägas 
tnot ökade byggnadskostnader på samma sätt som tidigare visats. 
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Samordning och automatisering av materiel
och personalfunktioner 

Allt det arbete som läggs ner på att utreda och i form av ritn ing
ar presentera materielens utformning i ett projekt bör motsvaras 
av en dokumentation av fartygsledningens och besättningens funk
tioner. Att gå närmare in på hur detta skall ske får kanske göras 
i annat sammanhang, men några allmänna riktpunkter kan anges. 

Varje process styrs med ledning av den information som erh ålles. 
Informationsmatrialet bearbetas av människor eller automater och 
denna bearbetning resulterar i åtgärder, som skall leda till att må
let för företaget (processen) nås. För att kunna studera hur infor 
mation erhålles, beslut fattas och operationer utföres är det nöd
vändigt att definiera den miljö och de händelser som systemet skall 
anpassas till. Det är uppenbart att man stöter på svårigheter nä r 
man nu skall ange uppgifter för ett ubåtsuppdrag, som inträffar 
någon gång under 1970-talet. Icke desto mindre är det ju en sådan 
prognos som varje användare av ett system måste ha i minnet n;ir 
utrustningens utformning skall bestämmas. Om prognosen inte är 
ordentl igt genomarbetad, kommer beslut att fattas, som är färgade 
av personligt "tyckande" hos några få individer. 

Beskrivning av de uppdrag som ubåten avses för och den miljö 
den skall kunna fungera i har igångsatts i samarbete med teknisk 
och militär expertis inom marinförvaltningen och marinstaben. Av
sikten är på längre sikt att ta fram de funktioner som erfordras 
i en ubåt för att den skall kunna fullgöra sina uppdrag. D essa 
funktioner och de därmed förbundna funktionella signalerna skall 
därefter analyseras så att krav och önskemål kan formuleras be
träffande materielens utformning. På detta sätt kan en kritisk 
granskning av all utrustning i ubåten göras. 

Ett viktigt led i arbetet är att i s k sekvensdiagram kartlägga 
och studera hur anläggningarna betjänas i olika situationer och hur 
aktiviteterna är kopplade resp. påverkar varandra. Härigenom kan 
alternativa anläggningar jämföras vad beträffar personalens be
lastning vid normal användning och vid reservförfarande och man 
får på så sätt en viktig komplettering till de jämförelser som ti
digare nämnts. Sådana jämförelser kan göras bl a med de s k SAM
synteserna, som parallellt med projektutkasten framtagits som en 
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förstudie av vad som kan åstadkommas genom automatisering av 
olika funktioner i ubåten. 

slutord 

N ågra av de frågor, som behandlas under utkast- och förpro
jektarbetet har berörts ovan. Mycket annat skulle förtjäna att be
röras. Bullerfrågor bearbetas såväl i fråga om röjningseffekter som 
störn ingar av egen hydrofon. Magnetiska läckfältets betydelse ur 
röjningssynpunkt kräver stor uppmärksamhet, liksom även !R-ef
fekter, och den personella säkerheten måste tillgodoses i alla tänk
bara avseenden. Avvägning av arbetsinsatserna inom alla olika om
råden måste göras så att man med begränsade resurser får ett så
vitt möjligt homogent material som underlag för ett fortsatt pro
jektarbete. 
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CIVILINGENJOR 
LEIF SJOSTRAND 

Laboratorieutrustning för stöt. 
provning och bullerkontroll 
av ubåtskomponenter 

Projektering och konstruktion av moderna ubåtar kräver bl a en 
kontinuerlig utveckling av metoder för provning av ubåtens stöt
säkerhet och tysta uppträdande, vilka egenskaper får anses utgöra 
två viktiga faktorer för bedömning av vapnets taktiska och strate
giska värde. Såväl beträffande stötsäkerheten som det tysta upp
trädandet - ifråga om den senare egenskapen dock endast vid vis
sa driftsfall - har det visat sig, att i allmänhet är de inre kompo
nenterna, som är av avgörande betydelse. 

Utförda försök i fullskala har påvisat dels en överlägsenhet i 
stötsäkerheten för skrovet jämfört med viss inbyggd materiel, dels 
bl a besvärande buller från hjälpmaskiner och övriga inre kompo
nenter, vilket ökar risken för detektering (upptäckt) och samtidigt 
minskar möjligheterna för egen hydrofonlyssning. 

För att redan på ett tidigt stadium kunna bedöma projektet såväl 
ifråga om motståndsförmåga mot stöt som ifråga om risken för 
fientlig detektering fordras sålunda god kännedom om de inre kom
ponenternas stötsäkerhet och bulleregenskaper. Härvid är ofta un
dersökningar av prototypkomponenter den enda lösningen. Aven 
ifråga om levererad materiel, avsedd för inbyggnad i ubåt, torde 
en utökad varvskontroll av materielens stötsäkerhet och bulleralst
ring vara nödvändig. Orsakerna härtill är bl a följande: Underle
verantörer har med vissa undantag ej tillräckliga resurser för den 
relativt avancerade kontroll det här är fråga om. Dessutom sam
manbygges ofta komponenter från olika underleverantörer till kom
pletta aggregat, vars egenskaper måste kontrolleras före inbyggna
den ombord. Hopbyggnaden kan nämligen, om den ej sker med 
den allra största omsorg vad beträffar uppriktning, balansering 
o dyl ge upphov till icke önskvärd påverkan av det kompletta agg
regatets akustiska egenskaper. Stötsäkerheten för det kompletta 
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aggregatet är ej heller lika med de ingående kompanternas stötsäker

het. 
Vid transporter och hantering i samband med transporter utsättes 

rnateriden för stötbelastningar, som bl a kan förändra dess akustiska 
egenskaper. För viss materiel kan dessa belastningar ofta vara större 
än de, som beräknas uppträda ombord, där materielen i allmänhet 
är skyddad genom elastiska montage. 

Det kan vidare ifrågasättas, om man ej vid större översyner av i 
tjänst varande ubåtar, borde lägga större vikt vid en systematisk 
kontroll av de enskilda komponenternas akustiska tillstånd, och 
rnan skulle kanske därvid också kunna överväga, att helt enkelt låta 
det akustiska tillståndet vara avgörande för beslut om reparation 
eller översyn av komponenterna. Detta gäller givetvis endast under 
förutsättning, att i övrigt inga funktionella fel förefinnes. Med ett 
sådant förfarande skulle troligen en hel del synnerligen tidsödande 
och dyrbart demonterings- och uppmätningsarbete av komponenter
nas slitdelar kunna slopas. 

Det kan sålunda konstateras, att inom områdena stöthållfasthet och 
akustik kräver modern ubåtsteknik förutom en hög standard på det 
t~oretiska och konstruktiva planet även stora resurser ifråga om möj
hgheterna att genom prov förvissa sig om att de komponenter, som 
bygges in i ubåten, verkligen uppfyller ställda krav på stötsäkerhet 
och låg bulleralstring. I det följande skall redogöras för hur man 
på ett modernt skeppsvarv''· sökt möta det ökade behovet av dylika, 
ganska speciella prov. 

Utrustning för mekanisk stötprovning 

Då en undervattensladdning detonerar i närheten av en ubåt (fig. l) 
kommer de olika delarna i ubåtens struktur att utsättas för meka
niska störningar med större eller mindre intensitet. Sålunda utsättes 
bordläggningsplåten för de kraftigaste stöterna, medan däremot så
dana partier som durkar och inredningsskott erhåller betydligt läg
re stötvärden . Kravet på komponenternas stötsäkerhet bestämmes så
lunda av deras placering men också av sättet för infästningen till 

,,_ Kockum s Mekaniska Verkstad . 
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Fig. 1. Fig. 2. 

Detonation av 100 kg trotyl på 15 m djup. Fallprovapparat IMPAC 3636 HVA. 
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underlaget. Ett elastiskt montage kan t ex ofta reducera accelera
tionsamplituden för komponenten till bråkdelen av vad som gäller 
för underlaget. 

Eftersom de verkliga stötförloppen är mycket komplicerade, in
föres för olika delar av ubåten idealiserade ersättningsstörningar, 
vars verkan bedömes bli lika svår som vid de verkliga, mera komp
licerade stötformerna. Dessa normerade ersättningsstörningar lägges 
därefter till grund för beräkning, konstruktion och provning av den 
inbyggda materielen. 

En normerad ersättningsstörning för ubåtar, som bygges i dag, be
står i princip av en plötsligt insatt positiv acceleration under mycket 
kort tid omedelbart åtföljd av en avsevärt lägre negativ acceleration 
under något längre tid. 

Vid försök, att med mekaniska provanordningar helt efterlikna 
denna störningstyp, fann man ganska snart, att man hamnade i myc
ket komplicerade och otympliga konstruktioner, som knappast läm
pade sig för uppställning i laboratorium. 

En ytterligare förenkling av ersättningsstörningen var därför nöd
vändig och man valde härvid att slopa den negativa accelerations
fasen och i stället föreskriva provning i både positiv och negativ rikt
ning med den högre accelerationen. Förutsättningarna för stötprov-

Några exempel, på stötpulser, som kan åstadkommas, visas i fig. 3. 

Max. provobjektvikt 
Stötvärden 

(ink!. fastsättnings-
anordningar) Acceleration Varaktighet Pulsform 

kg g millisekunder 

so 1SOO 1,4 Halvsinus 
2SO 300 2 Rektangel 
soo 1000 1,8 Halvsinus 

1000 1SO 2-6 Rektangel 
1000 100 10 Halvsinus 
2000 so 20 Halvsinus 
2000 1S 40 Halvsinus 

Fig. 3. 
Stötprestanda. 
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Fig. 4. 

l- Fattbord 

Seismiskt block 

Hydropneumctisll. 
kritiskt dämpad 
fjäderupphängning 
av seismiskt block 

Seismiskt block. Arrangemang för åstadkommande av rektangelstötar. 

ningsapparaten blev härvid så enkla, att i pnne1p en redan färdig
konstruerad standardapparat med alla dess fördelar, ekonomiska, 
tidsmässiga m fl, införskaffades. 

Apparatens fallbord, som är gjutet av aluminium, väger ca 600 kg 
och har en effektiv monteringsyta av ca 0,9 X 0,9 m. Det styres av 
två gejder och kan lyftas med hjälp av ett hydrauliskt drivet hiss
maskineri. Då det når önskad position träder de hydrauliska brom
sarna automatiskt i funktion och håller bordet på plats. Härefter 
sänkes lyftdonen, och apparaten är färdig för stötprovning. För loss
göring sänkes bromstrycket momentant, varvid bordet f~ller fritt 
och träffar stötelementen, som är monterades i stötprovnmgsappa
ratens seismiska block eller på fallbordets undersida. Blocket väger 
ca 5.500 kg och är utfört av gjutstål. I detsamma är arrangerat fyra 
kvävgasförladdade cylindrar med kolvar, avsedda att användas vid 
provning med rektangelpulser, fig. 4. 
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Vid sådan provning monteras på undersidan av fallbordet fyra 
buffertar, som får träffa kolvarna och driva dem nedåt i cylindrar
na. När fallrörelsen stoppats, expanderar kvävgasen och pressar kol
varna uppåt igen och får därmed fallbordet att studsa. Bromsarna 
träder nu i funktion och hindrar bordet att ånyo falla ned mot stöt
cylindrarna. Först när lyftdonen åter har kontroll över fallbo rdet, 
lossar bromsarna, varefter bordet kan bringas till lämplig fallhöjd 
för nästa försök. Då mottrycket i gascylindrarna håller sig någor
lunda konstant under stötförloppet beroende på att bromssträckan 
är kort jämfört med gascylinderns längd, fås på detta sätt en p rak
tiskt taget konstant bromskraft och därmed också en konstant rek
tangelformad acceleration. Genom ändring av förladdningstryck och 
fallhöjd kan pulsens maximala acceleration respektive varaktighet 
lätt varieras inom vissa gränser. 

För att åstadkomma de i tabellen, fig. 3, angivna halvsinusstötar
na användes dels elastiska stötelement av plast, monterade på under
sidan av fallbordet, dels fasta och variabla vätskefjädrar. 

stötprovningsapparatens manöver-, instrument- och mätutrustn ing 
är sammanförd till en gemensam pulpet. Den innehåller alla manöver
och kontrollorgan för det seismiska blockets gascylindrar, för fjä
derupphängning av blocket samt för bromsarna. Pumpaggregat för 
hissmaskineriet är också placerat inuti pulpeten. 

Utrr<tstning för hydra1.disk stötprov ning 

Vissa komponenter i ubåten såsom tryckskrovsventiler och flexib l::t 
rörförbindningar samt komponenter placerade utanför tryckskrovet 
kommer vid en undervattensdetonation i närheten av ubåten att di
rekt utsättas för tryckvågen i vattnet. Denna tryckvåg karakte ri-

~eras av att trycket nästan momentant ökar till ett toppvärde p för 
att därefter sjunka exponentiellt med tiden. Tryckets toppvärde be
ror på sprängmedel, laddningsvikt och laddningsavstånd och norma
la värden i ubåtssammanhang är 200-500 atö. Stötvågens effek
tiva varaktighet definierad såsom den tid, som åtgår för att trycket 

i vågen skall sjunka från toppvärdet ~ till värdet ~/e, är för en 
100 kg TNT -laddning ca 1 millisekund. 
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Att i provningssammanhang exakt efterlikna den önskade tryck

pulsen l_~te.~ s!? kna?past göras am:at än genom verkl.ig spr~ngprov
ning. Darfor ar dylika prov, helst 1 fullskala, synnerl1gen vardefulla 
och nödvändiga såväl när det gäller studium av de dynamiska för
loppen i ubåtskonstruktioner, som när det gäller ren leveransprov
ning av särskilt utsatt materiel. 

Det är dock av olika skäl önskvärt, att på något sätt laboratorie
mässigt kunna prova viss materiel med avseende på motståndsför
mågan mot kortvariga höga tryckbelastningar. Därför har efter ame
rikansk förebild konstruerats och tillverkats en s k hydraulisk stöt
provningsapparat, fig. 5, som beräknas kunna producera halvsinus
form ade tryckpulser med maximaltryck uppemot l 000 a tö och en 
minsta varaktighet av ca l millisekund. Apparaten består i princip 
av en glycerinfylld tryckkammare, i vilken trycket kan ökas mo
mentant till höga värden genom att en kolv anslås av en fallvikt . 
Provobjekten kan antingen anslutas till en fläns i kammaren eller 
inläggas i densamma. Typiska provobjekt är tryckskrovsventiler, 
slangar, mikrofoner, trycktäta brytare m m. För registrering av 
tryckpulsen användes samma mätutrustning som för den mekanis
ka stötprovningsapparaten med den skillnaden, att accelerometern 
ersättes av en tryckgivare, som anslutes till tryckkammaren. Anord
ningar för hydrostatisk trycksättning av kammaren till tryck, mot
svarande ubåtens maximala dykdjup, ingår i utrustningen. 

Utrustning för bullerkontroll av ubåtskomponenter och ubåtsaggregat 

Som framhölls inledningsvis kräver modern ubåtsteknik en utökad 
bullerkontroll av materiel avsedd för inbyggnad i ubåt. Aven på 
projekt- och konstruktionsstadiet erfordras utrustning för bullerun
dersökningar av bl a framtagna prototypkomponenter samt för all
män experimentalverksamhet inom akustikområdet. 

Placeringen av ett akustiskt laboratorium inom ett varvsområde 
med alla där förekommande aktiviteter såsom provkörning av diesel
motorer, plåtbearbetning, plåthantering, tung trafik och elektrisk 
svetsning, torde för en akustiker synas vara ett djärvt förslag. Re
sultatet av utförda bullerundersökningar av luftljud och markvib-
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Fig. 5. 

Hydraulisk stötprovningsapparat. 
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rationer på ett femtontal skilda platser inom varvsområdet visade, 

att placering av mätrummet i anslutning till huvudlaboratoriet ej 

kunde ifrågakomma, dels på grund av besvärande markvibrationer, 

dels på grund av starka elektriska störfält, inducerade av en när

belägen generatorstation . A v övriga undersökta platser uppvisade den 
västligaste delen av varvsområdet invid Oresund acceptabla stör

nivåer. Akustiklaboratoriet har därför förlagts till detta område, och 

själva mätrummet har isolerats med hänsyn till luftljud och vibra

tioner på ett sådant sätt, att noggranna mätningar kan ske på alla 

tider av dygnet, oberoende av yttre störningar. 

Byggnadsbeskrivning 

Laboratoriebyggnaden innefattar ljudmätrum av ekotyp (240 m3) 

samt arbetslokaler i två våningar (ca 90 m 2). Dessutom tillkommer 

i första våningsplanet fotolaboratorium och rum för uppställning 

av belastningsgeneratorer, i andra våningen fläktcentral för bl a upp

värmning och ventilation av ljudmätrummet. Den yttre byggnads

kroppen är uppförd i tegel och täcker en yta av ca 200 m2
• 

Ljudmätrummet utgör en från byggnadskroppen elastiskt avkopp

lad enhet och har formen av en sluten låda med massiva betong

väggar. Väggtjockleken har valts 30 cm för att erhålla betryggande 

luftljudisolering gentemot utifrån kommande bullerstörningar. 
H ela denna innerlåda med en vikt av ca 180 ton har ställts på 

stålfjädrar för att förhindra, att byggnadskroppen exciteras av mark

vibrationer från passerande fordon, arbete i närliggande verkstä

der etc. 
Rumsstorleken 240 m3 motsvarar de linjära dimensionerna 4 X 6 

X 10 m, vilka står inbördes proportioner 2 : 3 : 5 -mått, vilka all

mänt rekommenderas för mätrum av angivet slag. Det jämna rue

tervalet torde dessutom underlätta utplaceringen av rymdpunkter 

för mikrofoner kring mätobjektet. 
För att möjliggöra prov av förbränningsmotorer m m har i tak 

och väggar anordnats uttag, täckta av grovplåtsluckor, för avgas

Utsläpp och anslutning till ex tern vätskekylning. 
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Skiss av laboratoriebyggnad. 
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Vidare finnns genomföringsluckor för instrumentkablar, vilket 

111
öjliggör en permanent uppställning av mätutrustningen i angrän

sande arbetslokal. 

Elektrisk avskärmning 

För att undvika elektriska störningar på mätutrustningen från på 
varvsområdet befintliga svetsomformare, elektriska belastningsgene
ratorer, elinstallation etc. har såväl ljudrummet som arbetsutrym
met i första våningsplanet elektriskt avskärmats. 

N ätet, som helt omsluter ljudmätrummet, har sedan ingjutits i in
nerlådan och förenats med en för byggnaden central jordpunkt. Be
träffande arbetsutrymmet har skärmnätet inlagts mellan vägg och 
väggbeklädnad på så sätt, att nätet helt omsluter arbetslokalen. 

Seismiskt block 

För att undvika att projektet vid vibrationsmätning påverkas av 
markvibrationer har uppställningsplinten i ljudmätrummet utfor
mats som ett s k seismiskt block med uppställningsplattan i mätrum
mets golvplan. Det seismiska blocket, vikt ca 10 ton, är elastiskt 
uppställt på grundgjutningen via 4 st stålfjädrar, och verkar genom 
sin låga montagefrekvens som en effektiv spärr gentemot förekom
mande markvibrationer. 

Belastningsanordningar 

D å behov föreligger att mäta provobjekt under belastning, kan 
detta anslutas via en axel till en i angränsande rum uppställd belast
ningsgenerator med variabelt effektuttag. För detta ändamål har 
innerlådan försetts med ett särskilt uttag för axelgenomföringen, 
som övertäckes med stålluckor, då generatorn ej användes. Genera
torn medger ett effektuttag av 40 kW vid 1500 rpm. 

Alternativt kan en separat belastningsgenerator uppställas på det 
seismiska blocket, vilket innebär fördelar i form av kortare kopp
lingsaxel mellan provobjekt och belastningsgenerator med påföljan
de mindre tendenser till stötexcitering av provobjektet. Vid luftljud
~ätning måste belastningsgeneratorn i detta fall omsorgsfullt ljud
Isoleras. 
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K ra f t försörjning 

För drift av provaggregaten står följande ström- och spännings
typer till förfogande via en i belastningsrummet befintlig elcentral. 

Likspänning kontinuerligt reglerbar mellan 180 och 360 V. Maxi
maleffekt 31,5 kW vid 180 V och 63 kW vid 360 V. 

Växelström: 50Hz 380/220 v 40 kVA 
50 H z 3 x 500 v 170 kVA 
60Hz 3 x 220 v 20 kVA 

3 x 115 v 5,5 kVA 
3 x 440 v 25 kVA 

400Hz 3 x 115 v 10 kVA 
Spänningstolerans: -t- 5 Ofo 
F rek venstolerans: -+-1% 

För strömtyperna gäller speciella krav såväl vad beträffar maXl
malt tillåten klirrfaktor som amplitudmodulation. 

Vid mätning av aggregat, vars drift kräver tryckluft eller tryck
olja, utnyttjas portabla kraftaggregat, vilka ingår i huvudlabora
toriets utrustning. 

Mätutrustning 

I den mätutrustning, som står till förfogande för ljud- och vibra
tionstekniska undersökningar, ingår dels en konventionell analysut
rustning, dels en speciell anläggning för registrering av erhållna mät
resultat med utstansning av enskilda mätvärden på hålremsa. Den 
erhållna hålremsan inmatas på företagets datamaskin för digital be
arbetning och utskrift av mätprotokoll, varvid programmeringen är 
så utförd, att korrektioner för bakgrundsstörningar, rumseffekter 
m m innefattas i det utskrivna resultatprotokollet. 

Vid rutinmätningar på standardkomponenter innebär förfarandet 
avsevärda tidsbesparingar, då manuell bearbetning av registrerade 
mätdata kan vara mycket tidskrävande. Vidare bortfaller den sub
jektiva bedömningen av diagramregistreringar. 
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slutord 

I vilken utsträckning den här omnämnda utrustningen för stöt
provning och bullerundersökningar kommer att nyttjas vid framtida 
ubåtsproduktion är i dag svårt att förutsäga. De erfarenheter, som 
för närvarande erhållits från projektering, konstruktion och tillverk
ning av ubåtar, pekar dock på ett ständigt ökat behov av informa
tion om ubåtskomponenternas egenskaper ifråga om stöttålighet och 
bulleralstring. Detta gäller såväl vapenmaterielen som ubåtsmaterie
len i övrigt. 

Det synes därför mycket sannolikt, att den framtida verksamheten 
ifråga om stötprovning och bullerundersökningar kommer att inten
sifieras speciellt inom ubåtsområdet, vilket ställer stora krav på lan
dets provningsanläggningar. Den utrustning, som ovan beskrivits, 
torde härvid - om den nyttjas rätt och effektivt - kunna lämna 
ubåtsprojektören värdefullt och nödvändigt underlag för framtagan
de av ännu tystare och ännu stötsäkrare ubåtar än dagens. 
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Litlerafur 

THE BATTLE OF NAVARINO 

by C M Woodhouse (Hudder and Stoughton, London) 

Situationen i östra Medelhavet i början av 1800-talet uppvisade vissa d r"-g i 
mångt och mycket erinrande om problem av vår egen tid; nationalkänslorna hade 
börjat växa sig starkare, oppositionen mot det turloska väldet gjorde sig 
alltmera gällande. England, Frankrike och Ryssland uppträdde som föregån g.lrc 
till F N, när de lät sina flottor utöva överstatlig myndighet i denna del av vär l
den utan att äga mandat därtill. Slaget vid Navarino, nära Greklands sydspets, 
Kap Matapan, som tilldrog sig år 1827 och som gått till historien som det sista 
under segel utkämpade sjöslaget, representerar därmed ett inslag i kampen för 
nationell frigörelse , låt vara att Englands insats härvid lag kom att ske i strid 
med Londonregeringens intentioner. Med tanke på den korta tidrymd, som fö r
flutit efter Napoleons besegrande, verkade situationen inte så litet förbryllande: 
Frankrike möttes nu som vän av engelsmän och ryssar, av vilka många av de 
förstnämnda upplevt Trafalgar. Ytterligare en parallell med dagens situation är 
att anteckna: chefsskapet över de allierades flottor utövades av en engelsman 
på samma sätt som högt Natobefäl nu innehas av en tysk. 

Mot bakgrunden av dessa perspektiv ter sig Navarinoslagets förspel lika fö r
virrat som dess epilog med segerherren som strykpojke för en politik, som endast 
gillades av Frankrike och Ryssland men underkändes av England. Situationen var 
därtill än mera kaotisk på flera punkter. Samtidigt som franska officerare ver
kade som instruktörer på den egyptiska flottan, återfanns brittiskt sjöfolk på de 
fåtaliga grekiska krigsfartygen; dagens legosoldater sådana vi känner dem från 

Kongo saknades sålunda ej heller här. 
Den grekiska revol ten mot turkarna daterade sig från 1821, men frihets rörel

sen hade steg för steg nedkämpats. Samtidigt förberedde Egypten under Mohemet 
Ali sin egen självständighet men tog ännu order från KonstantinopeL Alis fö r
hållande till grekerna blev därmed minst sagt ologiskt: än samarbetade han med 
än bekämpade han den grekiska frihetsrörelsen. Till yttermera visso hade hans 
son Ibrahim våren 1825 erövrat det lilla fortet Navarino på Peloponnesos med 

dess naturliga hamn. 
Den grekiska frihetsrörelsen hade motarbetats av den heliga alliansen. Så små

ningom hade stämningen emellertid vänt till grekernas förmån i England, 
Frankrike och Ryssland. Inför faran av att sultanens välde inte skulle tåla de allt 
starkare påfrestningarna från frihetsrörelsen, kunde man notera en omsvängning 
även på regeringshåll, inte minst grundad på farhågorna, att makterna inte finge 
vara med om att dela det sönderfallande Turkiets rester. De allierade inriktade 
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därmed sina ansträngningar på en fredlig lösning av den spända situationen. När 
.Arhen föll för turkarna, utverkade sålunda de franska och engelska amiralerna 
hederliga kapitulationsvillkor för grekerna. I övrigt verkade man för att åstad
komrna ett formligt fredsfördrag. 

Vid denna tid övertogs det engelska flottbefälet av amiral Sir Edward Codrino--b 

ron. Hans företrädare överlämnade till honom en order från London, som inne
bar att han av Ibrahim skulle utkräva en försäkran att avstå från evakuering till 
As ien och .Afrika av bciolkningen inom de områden, som hans trupper höll be
satta. Uteblev sådan försäkran, befullmäktigades den engelske amiralen att med 
till buds stående sjöstridskrafter förhindra hotets verkställighet. Enligt påteckning 
på ordern var denna redan verkställd och Codrington hade följaktligen ej att be
fa tta sig med densamma. 

Engelska flottan upplevde under denna tid en downperiod. Som så ofta förr 
un der fredstid hade flottan negligerats och stod tekniskt och organisatoriskt kvar 
på samma ståndpunkt som i slutet av 1700-talet. Den tekniska revolutionens 
möjli gheter, som redan accepterats i Frankrike och USA, hade i England inte bara 
ignorerats ut::tn också rent av motarbetats av amiralitetet i London. Codringtons 
befälstecken vajade över det tvådäckade linjeskeppet Asia, bärande 84 kanoner, 
tillhörande andra linjen och en uppenbar exponent för flottans låga standard. 

Codringtons ställning var svår: han hade ingen order att verka för grekernas 
frigörelse från turkiskt och egyptiskt förtryck. Samtidigt som den franske ami
ralen de Rigny sökte påverka Mohemet Ali att avstå från stridigheter utsattes 
Codrington från påtryckningar, syftande till direkt aktion mot turkarna' eller till 
flottdemonstration utanför Alexandria. Under tiden teg karbinenet i London. 
Först senare enades de allierade om att därest turkarna ej ginge med på för
handlingar, makterna skulle sända konsuler till Grekland, d v s i realiteten läm
na landet sitt erkännande. Motsatte sig såväl turkar som greker vapenvilan, var 
man enig om att de allierades flottor skulle inskrida för fientligheters förhind
rande. Först i augusti erhöll Codrington kännedom om denna stormakternas in
st.ällning. Uppenbart var att fransmän och engelsmän hoppades på en fredlig lös
mng, ryssarna däremot var mera inställda på fientligheter. 

Ett nytt problem anmälde sig i denna situation: Vem skulle föra befälet över 
?e t re flottorna, av vilka den ryska, starkast av de tre, ännu var på väg från 
Ostersjön till Medelhavet? Codrington var äldst i graden, de Rigny hade fem års 
längre erfarenhet av kommendering i dessa farvatten. Bara något tiotal år tidi
gare hade de kämpat mot varandra, vilket kom Codrington att alltjämt betrakta 
de Rigny som en "naturlig fiende". London hade dessutom beordrat honom att 
ej under några förhållanden ställa sig under franskt eller ryskt befäl, medan 
hans franske kollega instruerats att underordna sig den engelske amiralen, dock 
endast i händelse av krigshandlingar. 

Codrington och de Rigny, som efter många om och men sammanträffade fann 
b' , ada, att de var lika osäkra beträffande erhållna instruktioner, helst som de ena-
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des i övertygelsen, att ett fritt Grekland snart nog skulle bli resultatet av den 
kommande utvecklingen. Båda begärde nya instruktioner, som emellertid även de 
uppenbarligen brast i tydlighet. De fransk-engelska flottstyrkorna sammandrogs 
i farvattnen vid Navarino, en åtgärd, som turkarna uppfattade som ren bluff 
och vägrade ingå på vapenvila. I vredesmod lät sultanen världen samtidigt veta, 
att hans avsikt vore att anställa massakrer inte bara på greker utan också på 
armenier och andra kristna under halvmånens välde. Som en direkt följd härav 
instruerades nu amiralerna att förbjuda neutrala fartyg med förstärkningar ti ll 
turkarna att segla i grekiska farvatten. Vidare ålades de att skydda de delar 
av Grekland och intilliggande öar, som deltagit i upproret mot turkarna. 

Aven dessa instruktioner var svårtolkade. Grekland existerade nämligen ännu 
inte som ett klart definierat geografiskt begrepp; själva betraktade grekerna allt 
land med grekisk befolkning såsom grekiskt, medan turkarna över huvud taget 
vägrade medge landets existens annat än som turkiskt lydland. A v de allierade 
var ryssarna otvivelaktigt de mest positiva för grekernas sak, inte av intresse för 
frihet åt en folkminoritet utan i förhoppning, att den nya staten skulle komma 
under Rysslands inflytande. De allierade enades till sist om att som Grekland 
betrakta dc områden, som efter de gångna sju årens frihetskamp ännnu behär
skades av rebellerna. Denna definition skapade nya komplikationer, bl a genom 
att Kreta och Samo> undantogs från grekisk öv erhöghet. Amiralerna behärskades 
emellertid endast av en önskan, nämligen att få fientl ighetera bilagda utan att 
grekernas sak lede sk::tda, sedan grekerna i motsats t ill turkarna gått med på 
vapenvilan. 

Codrington var pliktmänniskan, som fordrade klara di rektiv för sitt hand
hade, medan de Rigny mera handlade efter stundens ingivelse. De hade delade 
meningar om innebörden i träffat fördrag och tolkade dessutom sina instruktioner 
helt olika. De Rigny fick emellertid order att ställa sig under Codringtons befäl. 

Författaren lämnar en redogörelse för händelserna före och under slaget vid 
Navarino, vars detaljer omöjligen kan pressas in i en recension. Den tändande 

gnistan bestods av grekerna, som bröt vapenvilan, när de sänkte nio turkskepp 
i Salanoviken. De allierades flottor ingrep mot turkarna i Navarino. Händelserna 
utvecklades efter detta snabbt till ett förkrossande nederlag för "de otrogna". På 
turk isk sida noterades 60 fartygsförluster, 6.000 döda och 4.000 sårade, medan 

de allierade inte miste ett enda fartyg och deras manskapsförluster blev ytterst 
måttliga (175 döda, 475 sårade) . 

Codrington lade efter slaget skulden till det inträffade helt på turkarna och 
fick därvid stöd från franskt håll. Tsaren skrev entusiastiskt till Sir Edward och 
erbjöd honom ett ryskt fartyg, medan "As i a" reparerades. I England mottogs 
budet om slaget med entusiasm, amiral Codrington blev dagens hjälte. Omgående 

tilldelades han storkorset av Bath-orden. Snart skulle det låta annorlunda. Rege
ringen fann, av politiska skäl, att Codrington helt negligerat regeringens inten
tioner: dess huvudsyfte med flottaktionen hade inte varit att befria grekerna eller 
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att förn edra turkarna utan att upprätthålla maktbalansen i östra Medelhavet. En 
rysk- turkisk konflikt ville man till varje pris undvika av rädsla för att ett krig 
mellan dessa makter kunde föra Ryssland till Konstantinopel, Dardanellerna och 

Medelhavet . 
Följden blev en politisk kampanj mot Codrington, utlöst redan vid parlaments

öppnandet 1828. I trontalet uttrycktes nämligen ett djupt beklagande över den 
sammandrabbning, som ägt rum med en gammal allierad. Senare riktades nya 

an grepp mot Codrington för att han ej fullföljt blockaden, vilket lett till att 
greker bortförts som -slavar till ett antal, uppskattat så högt som till 5.500. I JU111 

samma år återkallades Codrington från befälet i östra Medelhavet. Samtidigt som 
Codrington av allmänna opinionen hyllades som en hjälte, växte klandret mot 
honom för hans misslyckande att förhindra en omänsklig deportation. 

Codrington försökte försvara sig gentemot de officiella beskyllningarna ; hans 
brev till amiralitet och premiärministern förblev obesvarade. Efter en resultatlös 
diskussion om sin sak med herti ngen av Wellington, vägrade han mottaga nu er
bjuden pension. För att ytterligare betona sin klagan, underlät han erlägga fast
ställd avgift för sitt tilldelades storkors av Bath-orden. Hans officerare och man
skap hade förvägrats sedvanliga ersättningar för förlusten av personlig egendom 
i slaget vid Navarino; även på den punkten talade han för döva öron. När han 
1831 för några månader inkallades till aktiv tjänst som chef för Kanalflottan, 
framl ade han på nytt sin sak för majestätet, som emellertid förklarade sig aldrig 
fått del av hans tidigare framställningar i ärendet. Samma år invaldes han i par
lamentet som representant för Devenport. Det dröjde emellertid ett par år, innan 
han i parlamentet kunde ta till orda, då han 1834 fick till stånd en debatt om 
Navariaoslaget och dess förspel. Hans insats väckte till liv allmän indignation 
som resulterade i beslut om tillsättande av en kommitte för att utreda ersättnings
frå gan till Codringtons underlydande. Som resultat av des> arbete blev en ut
betalning till de berörda på f 60.000. Därmed hade Codrington för andra gången 
vunni t slaget vid Navarino! För Codrington öppnades nu ny befordran; han 
slöt sin militära bana som kommendant i Portsmouth 1834, på vilken post han 
kvarstod i åtta år. 

N är Sir Edward 1851 gick ur tiden, hedrade den grekiska deputeradekammaren 
hans minne med att föreviga namnet Codrington i parlamentsbyggnaden. Därmed 
delade han med Byron utmärkelsen att i Grekland ha fått det officiella erkän
nande som förvägrats dem i deras hemland. 

Eric Hägge . 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av marinstabens pressavdelning 

Egypten 

U b !i t s jagare 

Egypten förfogar enligt vissa källor över minst 8 ubåtsjagare av sovjetisk 50 -l 
typ. 6 av dessa fartyg, som har deplacementet 200 ton och är bestyckade med 
4 st 25 mm kanoner och sju nkbomber, övertogs 1962-64 från Sovjetunionen. Dc
ras toppfart är 27 knop och utrustningen modern, men uttalanden från officiellt 
egyptiskt marint håll, att "dc kan jaga även de modernaste atomubåtare" förc
faller något överdrivet. 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 

Frankrike 

Atomub!itar 

Sjösättningen av den första franska atomdrivna ubåten, REDOUTABLE, skall 
äga rum 1967. Fartyget skall vara operationsfärdigt 1970. Maskinstyrkan blir 
20000 hkr och farten 20 knop. REDOTABLE blir 128 meter lång och deplacerar 
9000 ton. Redan innevarande år kölsträcks förmodligen den andra atomubåten, 
RUBIS, och man räknar med att en tredje atomubåt kan tagas i tjänst 1973 eller 
1974. 

(Le Journal Francais, Geneve, augusti 1966) 

Landstigningsfartyg 

Orlogsvarvet i Villencuve-Garonne har fått en beställning på ett landstignings
fartyg för franska flottans räkning. 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 

Trängfctrtyg 

LA RANCE (A 618), som är ett nybyggt depåfartyg, togs i tjänst februari 
1966. 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 
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Indien 

fartygsbestlind 

Bangarfartyget VIKRANT (f d brittiska HMS HERCULES) på 19500 ton 
är den indiska flottans största fartyg. Dessutom förfogar Indien över kryssarna 
MYSORE (f d HMS NIGERIA) på 11040 ton och DELHI på 9740 ton. Tre f d 
brittiska jagare ingår även i Indiens flotta, nämli gen RANA, RAJPUT och RAN
JIT, liksom 14 fregatter (3 LEOPARD-klass 2 WHITBY-klass, 3 BLACKWOOD
klass, 3 HUNT II-klass, 2 BLACK SWAN-klass och 1 RIVER-klass). Härutöver 
finns ett antal minsvepare och patrullbåtar. Sex ubåtar skall anskaffas från Sov
jetunionen och tre jagare av LEANDER-klass skall byggas vid egna varv i 

Indien. 
(Navy, juni 1966) 

Italien 

Robotbestyckade fartyg 

Om nu gällande planer kan följas, kommer Italien att förfoga över 11 robot
bestyckade fartyg år 1970, nämligen: 

5 kryssare - GARIBALDI, VITTORIO VENETO, ITALIA, CAIO DUILIO 
och ANDREA DORIA, 

6 jagare - 4 av typ IMP A VIDO och 2 av typ IMPETUOSO. 

(La Revue Maritime, aug-sept 1966) 

Ombyggnad av fartyg 

Enligt tidskriften Intereanair skall följande fartyg moderniseras med början 
i år : 

Jagarna IMPETUOSA och INDOMITO, 
jagaren SAN MARCO, 
fregatterna CASTORE, CENTAURO, CANOPO och CIGNO samt 
kryssaren GARIBALDI. 

(La Revue Maritime, aug-sept 1966) 

Kanada 

Chockprov med jagare 

Chockp rov har utförts med jagaren ST CROIX vid den amerikanska flottans 
provstation i Californien. Proven utfördes som undervattensexplosioner med om
kring 7 ton trotyl och avsåg att pröva det fullt rustade fartygets och dess besätt
nings motståndskraft mot en "near miss". Resultaten blev positiva. 
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Fregatter 

FRASER är den sj unde och sis ta enheten av ST. LAURENT-klassen, som byggts 

om och försetts med bl a helikopterplattform. Fartyget togs i tjänst igen i somras. 

(Navy, juli 1966) 

Nya fartyg 

Två ubåtar planeras, vilka skall vara färdiga 1967 och 1968. Fyra nya heli

kopterförsedda jagare väntas komma i tjänst 1970-71, och två operativa fö r

rådsfartyg skall levereras 1969. 
(Navy, juli 1966) 

Ubåt 

Ubåten OKANAGAN av brittisk O-klass sjösattes den 17 september i Chatham. 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 

Bärplansbåt 

Kanadensiska flottan planerar att prova en bärplanprototyp för ubåtsjakt. För

söken skall äga rum vid Nova Scotia senare i år. Farten uppgår till 50 a 60 knop 

och deplacementet till 200 ton. Prototypen har tagits fram i samarbete mellan 

North American Aviation och Havilland Aircraft . 
(Navy, augusti 1966) 

Malaysia 
Fartygsbyggen 

I juli beställde Ma laysias regering en fregatt och fyra patrullbåtar i England . 

Malaysia planerar även bygga eller köpa några mindre landstigningsfartyg. Ett 

visst intresse finns för de brittiska landstigningsfartygen typ LCT. 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 

Nederländerna 
W asphelikoptrar 

Efter lång tvekan har den nederländska marin en beslutat installera Wasphel i

koptrar på fyra av VAN SPElK-klassens fregatter. Sammanlagt har 12 Wesp

helikoptrar beställts. De två första komm er att levereras under 1967. 

(La Revue Maritime, aug-sept 1966) 
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N a to 

Ma tch Maker l l 

De sex fregatter , som under en femmånadersperiod i år in gått i det kombinerade 

ubåtsjaktförbandet Match Maker II inom NATO:s ram, avslutade övningspro

grammet i juni med ett besök i Chatham. De sex fartygen var brittiska AGIN

COURT, nederländska DRENTHE, amerikanska GARCIA och kanadensiska 

SKEENA, ANNAPOLIS och RESTIGOUCHE. Ovningarna har bedrivits i Ka

ribiska havet, utanför Portugal och i Nordsjön. 
(Navy, juli 1966) 

Norge 

Ubåt 

Ubåten STADT, som byggts av Rheinstahl-Nordseewerke i Emden i Västtysk

land, sjösattes den 10 juni i år. 
(Marine News, september 1966) 

Portugal 

Fregatt 

En fregatt, som s;osttes vid Lisnave-Estaleiros Navais i Lissabon den 30 au

gusti, har fått namnet ALMIRANTE GAGO CAUTINHO. Fregatten är i stort 

sett identisk med den amerikanska DEALEY-klassens fartyg. 
(Marine Rundschau, augusti 1966) 

SEATO 
Ovningar 

Omfattande övningar av kombinerad typ har på senaste tiden bedrivits i södra 

Kinesiska Sjön med fartyg ur SEATO-ländernas flottor . "Sea Imp", som varit 

namnet på övningarna, har engagerat över 40 örlogsfartyg och l 00 flygplan . Bland 

de deltagande fartygen märks hangarfartygen MELBOURNE (Australien) och 

YORKTOWN (USA), robotjagaren DEVONSHIRE (Storbritannien) och enheter 

från Nya Zeeland och Philippinerna. 
(Navy, juli 1966) 

Sovjetunionen 

l sbrytare 

Isbrytaren ADMIRAL MAKAROV skall skrotas ned av Eckhardt & Co i 

Hamburg. 
(Marine News, juli 1966) 

583 



Forsknings fartyg 

Sovjetunionen har påbörjat byggandet av en ny serie forskningsfartyg avsedda 
för expeditioner till Arktis och Antarktis. Fartygen får god lastkapacitet och skal! 
kunna göra 15 knops fart . 

(MS/Press, oktober 1966) 

Bärplanbåtar och svävare 

Volga trafikerades 1964 av 12 st bärplanbåtar av typ Meteor (150 passagerare) , 
25 st av typ Rakera (60 passagerare) och en av typ Sputnik (300 passagerare). 
1965 var siffrorna 15 st Meteor och 28 st Raketa. Sputniktypen syntes ha utgått. 
Den sovjetiska svävaren Sormovitj har under provturerna visat att en fart av 
120-125 krn/tim kan hållas utan svårighet. Efter en del omändringar beräknas 
farten kunna höjas till ca 150 km/tim. 

(MS/Press, oktober 1966) 

Spanien 

Ubåt 

USA skall överföra ubåten SARDA till Spanien. 

(Marine News, september 1966) 

Storbritannien 

Hangarfartyg 

ARK ROYAL påbörjar i slutet av detta år en stor moderniserings- och översyns
period vid varv i Storbritannien. ARK ROYAL skall bl a utrustas med flyg
plan av typ Phantom. De första provflygningarna med dessa plan gjordes i juli 

i år. 
(Marine Rundschau, augusti 1966) 

jagare 

Jagaren FIFE av COUNTY-klass togs i tjänst den 21 juni. Systerfartyget 
GLAMORGAN kommer att tagas i tjänst den 11 oktober. 

Fregatter 

ROTHESA Y har gått in till varvet i 
Fartyget, som tillhör WHITBY-klassen, 
Wasphelikopter för ubåtsjaktändamåL 
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(Marine Rundschau, augusti 1966) 

Rosyth i Skotdand för modernisering. 
skall utrustas med Seacatrobotar och 

ANDROMEDA av LEANDER-klass kölsträcktes den 25 maj i Portsmouth. 
Ytterligare en LEANDER-fregatt har beställts hos Harland & Wolff i Belfast. 

SIRIUS levererades i Portsmouth den 15 juni. 

(La Revue Maritime, aug-sept 1966, och Marine News, juli 1966) 

Atomubåtar 

RESOLUTION, den första av Storbritanniens Polarisbeväpnade atomubåtar, 

sjösattes planenligt den 15 september. RENOWN, som är nummer 2 i serien, skall 
sjösättas hos Cammell Laird & Co Ltd den 25 februari nästa år. Samma varv 

skall bygga den nu beställda femte Polarisubåten till en kostnad av ca 15 mil

joner pund. 

(Marine Rundschau, augusti 1966, och Marine News, september 1966) 

Polarisbas 
FasJanebasen för Storbritanniens nya Polarisubåtar togs i bruk slutet av juni. 

Basen har kostat ca 45 miljoner pund att uppföra. 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 

Svävare 
The British Hovercraft Corporation har fått beställning på två 45 tons svä

vare fö r farter på ca 110 km/ tim. Den ena skall användas för ubåtsjakt och den 

andra för förrådstransporter. 
(Marine News, september 1966) 

H elikoptrar /ör ubåtsjakt 

60 st ubåtsjakthelikoptrar av typ SH-3D skall anskaffas till den brittiska ma
rinen. Helikoptrarna beräknas vara i bruk under 1969. De utrustas med mål
sökande torpeder, sonar och radar, stridsledningsutrustning från Marconi och all

vädersflygkontrollsystem från Louis Newmark Ltd. 

Personalstyrka 

Personalstyrkan 
till 83.213 man. 

(MS/Press, oktober 1966) 

Royal Navy (inklusive marinkåren) uppgick den 1 juli 1966 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 
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USA 

Robotkryssare med satellitkommunikationer 

Robotkryssaren CANBERRA är det första amerikanska farty g som fåt t ope
rativ användning av satellitkommunikationer. En förbindelse mellan CANBERRA 
och Navy's Communication Center på Hawaii går via satelliten Syncom III. Sam
bandssystemet har föregåtts av ett års prov på fartyget . 

(Our Navy, juli 1966) 

Hangarfartyg 

Statistiken visar, att olycksfallen vid landning på det atomdrivna hangar fa r
tyget ENTERPRISE är 1,53 per 10.000 jämfört med 3,25 per 10.000 för vanliga 
hangarfartyg. Detta beror i första hand på att ingen rök försämrar piloternas 
sikt. 

(Navy, augusti 1966) 

Fregatter 

Robotbestyckade fregatten FOX av BELKNAP-klass togs i tjänst den 28 maj 
i år. Fartyget är byggt vid Todd Shipyard i San Pedro. FOX har Terrier- och 
Asrocrobotar och är försedd med en Dashhelikopter. Systerfartyget WILLIAM H 
STANDLEY togs i tjänst den 9 juli. BELKNAP-klassens fregatter är på 7900 
tons deplacement. 

(Our Navy, juli 1966, och La Revue Maritime, augusti-september 1966) 

Fregatt 

JULIUS A FURER ar en ny fregatt av BROOKE-typ. Fartyget sjösattes den 
22 juli i Bath, Maine. 

(La Revue Maritime, auguti-september 1966) 

Polarisub&tar 

Den 41 :a och sista av de nu planerade Polaris A )-ubåtarna, WILL ROGERS, 
sjösattes den 21 augusti i Groton, Connecticut. Dopet förrättades av Mrs Lyndon 
B Johnson. Fartyget skall tagas i tjänst i mars nästa år. Kostnaden för WILL 
ROGERS beräknas till 42 miljoner dollar. 

(Marine Rundschau, augusti 1966, och Our Navy, juli 1966) 
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poseidanroboten 

poseidanroboten skall ersätta Polaris A 3 på 22 atomubåtar av LA FA YETTE
klass. Projektet beräknas kosta ungefär 3,5 miljarder dollar. Poseidon skall vara 
operationsklar 1970, och de första provskjutningarna skall göras i slutet av 1968. 

(La Revue Maritime, aug-sept 1966) 

Attackub&t 

Attackubåten RA Y, som har atomdrift, sjösattes Newport News den 21 JUni. 
Ubåten tas i tjänst i februari 1967. 

(La Revue Maritime, aug-sept 1966) 

Nya ubåtar 

Atomubåten FLASHER levererades den 14 maj, och systerfartyget HAD
DOCK sjösattes en vecka senare. Den 28 maj levererades atomubåten JACK, 
medan WHALE sjösattes den 4 juni i Groton. 

(Marine News, september 1966) 

Förrådsfa rtyg 

Förrådsfartyget WHITE PLAINS sjösattes den 23 juli vid National Steel and 
Shipbuildin g Company i San Diego, Californien. WHITE PLAINS kölsträcktes 
den 2 oktober 1965. Fartyget är identiskt med MARS och SYL V ANIA och har 
16050 tons deplacement och gör 21 knops fart. Besättningsstyrkan är 419 man. 

(La Revue Maritime, aug-sept 1966) 

Västtyskland 
Landstigningsfartyg 

Landsti gningsubåtarna FORELLE och FELCHEN har färdigställts den 7 juni 
respekt i ve 23 juni. 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 

Bogserbåt 

W ANGEROOGE, en bogserbåt, sjösattes den 4 juli vid Schichau-Werft i Bre
merhaven. 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 
Lasarettsfartyg 

HELGOLAND avgick den 10 augusti för tjänstgöring Sydvietnam. 

(Marine Rundschau, augusti 1966) 
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