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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 2/1957 

1. V al des till föredragande i -vetenskapsgrenen s tridlcd
nings- och förbindelseväsende för år 1957 ledamoten n. 
Lundvall med ledamoten A . Björling som suppleant. 

2. Beslöts i anslutning till stadgarna § 40: 2 uppskj uta 
föredragningen av r evisionsberättelsen fät· år 1956 till april
sammanträdet. 

3. Uppläste sekreleraren inträdesanförande jämlikt stad
garna § 31 av leda moten P. Simonsson ang "Värnpl ikt eller 
ej för handelsflottans personal ?" 

4. Föredrog kapten G. Hallin årsberättelse i vetenskaps
grenen flygväs ende av ledamoten G. Foge/berg ang heli
koptern. 

Vid föredr·aget voro ett 40-tal särskilt inbjudna officerare 
och vederlikar ur marinen och flygvapnet närvarande. 

Karlskrona den 7 februari HJ57. 

B. LIND af HAGEBY. 
sekreterare. 



Rättelse till januarihäftet 

Genom ett beklagligt misstag har under artikeln "Mar in 
infusionstjänst" vid angivandel av författarna marinöverlä
kare Lars Troelis namn felaktigt stavats, vilket härmed för 
rättelse meddelas. 

R edaktionen . 
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Kräng ningsproblemet ur torpedsynpunkt 

Av kaptenen G. LI LJEBLAD. 

Viss del av krängningsproblemet vid torpedskjutning har 
tidigare behandlats i TiS (mars 1955). Med hänsyn tiU del 
)ånga uppehållet i framställningen, lämnas nedan en sam
manfattning av de viktigaste slutsatserna i fö·regående av
snitt. I delta sammanhang är det dessutom angelägel all 
rätta en felaktighet. Sålunda angavs i en undermbrik, atl 
artikeln gällde 2-axelriktat centralsikte. Som framgick av den 
fortsatta framställningen, avsågs 1-axelriktal centralsikle. 

Ur torpedsynpunkt omfattar krängningsproblemet tre --
av varandra delvis oberoende - delar·, vilka ger upphov lill 
respek tive sidvinkelfel, kursfel och girfeL 

Om fartyget kränger, uppkommer .~id vinkel[ el hos så v ö l 
sikte som tuber. Torpedgyrots rotationsaxel, som vid utskjut
ningen är låst parallell med torpedens längdaxel, kanuner 
dessutom (utom vid tubställning 0°) alt vara dumpad i för
hållande till horisontalplanet. 

Eftersom gyroaxeln bibehåller sin ursprungliga riktning, 
då torpeden i vattnet intager nytt jämviktsläge, kommer gy
roaxeln att vara dumpad även i förhållande till torpedens ho
risontalplan. Om torpeden har egenkrängning, t ex på grund 
av olika stort vridande mom,enl hos propellrarna (vilket 
är fallet med de flesta tvåfarlstorpeder), uppkommer genom 
ovannämnda gyrodumpning ett lwrsfel. Även om_ torpeden 
utskjutes från etl fartyg, som icke kränger, och gyroaxelr:. 
sålunda är horisontell, uppkommer visst, ehuru avsevärt 
mindre, kursfel på grund av torpedens anfallsvinkel (eleva
tion över horisontalplanet vid gång i vattnet) . 
. Om torpeden har egenkri:ingning, uppstår vid torpedgir et t 

Vtsst girfel. Ehuru felet uppslår, vare sig gyroaxeln är dnm
P~d eller ej, påverkas dess storlek av dumpningen. Vid be
stamning av girfelet måste hänsyn därför tagas till gyrots 
str~ivnn all under skjulliden resa sig från dumpat läge. 
, Vid den fortsatta framshillningen konuner krängningens 
ll~flyt a n de att [tskådliggöras medelst en enkel typ av kräng 
W!.l~sdi agram i ställe föt· med den sedvanliga enhetssfären. 
t angenom blir det möjligt atl u lan kompliee·rade och svilr-
1Ydda perspektivskisser demonstrera även de mera inveek
ade krängningsfallen. 
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Figl Fig 2 

·Fig l visar del rymdfasta koordinatsystemet, där ZN r e

presenterar meridianen genom krängningsaxeln (punkten 0) 

och AB horisontalplanet. Vid behov uppdrages ytterliga re 

meridianer i form av räta .linjer parallella med ZN. Fig 2 

visar det torped- eller skeppsfasta koordinatsystemet i vil

ket Z' N' representerar torpedens (fartygets.) vertikalplan 

och A' B' torpedens horisontalplan (fartygets däeksplan). 

Heldragna linjer i såväl fig 1 som fig, 2 representerar f il lj 

aktligen storcirklar. Småcirklar, t ex "latituds"-paralleller, 

anges genom streckade linjer (se. fig 1). 

I fig 3 representerar punkten T riktningen hos en torpcd

tub med sidv.inkeln 17T. Fig 4 demonstrerar ett krängnings-

fall, dät· fartyget - och följaktligen även dess koordinab~·-' 

slem - kränger i. F gradct· åt babord (mol.s.ols). Punkten T 

i det skeppsfasta koordinatsystemet befinner sig nu på de n 

i fig ·-l utritade meridianen i det rymdfasta :koordinatsyste

met. Genom krängningen }.F har följaktligen ett sidvinkd-

fel av storleken wT = 17T - a uppkommit. 

Vid beräkning av krängningsfelets storlek måste beak tas, 

att alla trianglar bildade av heldragna linjer utgör sfäriska 

trianglar. 
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Ovan demonstrerade krängningsdiagram är principielH av 

s~mma typ, som ett av kaptenen Kulle konstruerat kt·äng

nmgsnomogram. Det sct~are, som f n är under färdigställail

d~ avses d~~ck ~enom sm konstruktion tillåta direkt avläs

nmg av krangnmgsfelet utan beräkningar. 

A. SIDVI NKELFEL GENOM FARTYGETs KRÄNGNING. 

\'id behandling av sidvinkelfelet hos torpedtuberna an

~~~es fnrty~cls krii~1gning uppkomma enbart genom rullnin!:!. 

Da stampmngens mved\.an är avsevärt mindre, kan denn~t 
forenkling av problemet godtagas för praktiskt bruk. 

. . ~n wanskning av kriingningens inflytande vid torped

skjutmng måste, med häns:yn till materielens utformnin<~ 
~amt dess fu.nklion ur krängningssynpunkt, omfatta följa•~
< e sex matenclgrupper: 

1-a_xelrik ta l cen lral.sik te med 1-axclrik ta dc tuber (Ex. rc

servsikte på kryssare och vissa j aga re); 

, !-axelriklal sikte med fasta tuber (Ex. chcfssikt<', pejl
skiva); 

2-axel rik tal centralsikte med 1-axelriktadc tuber; 

f 2-axelriklal centralsikte med fasta tuber (riktning 
artygsgir) ; 

genom 
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2-axclriktat tubsikte på fasta eller svängande tuber ( lv~ 

fall föreligger beroende på om siktet justeras erller icke j u~

teras i höjdled, då fa rtyget kränger); 
2-axelriklat centralsikte med fasta tuber (riktning av tu. 

hcrna ersättes med torpedgir). 
Som följ ande granskning utvisar, kan materielen dock ur 

krängningssynpunkt sammanföras till tre huvudgrupper. 

l. Kardanfel vid 1-axelriktat centralsikte och 

1-axelriktade tuber. 

l nc.dansl~tende diagram (fjg 5) representerar punkten si 
siktlinjen hos ett centralsikte med sidvinkeln 17 s. Genom a tt 

fartygel krbinger }, F grader åt styrbord kommer siktlinj en i 

del ry1ndfasta koordinatsystemet alt peka i den riktning, 

som den i fig 5 utritade meridianen genom St visar. Genom 

-krängningen uppkommer följaktligen hos siktet ett sidvi n

kelfcl, kardanfel (w s). 

Kardanfelets .slodel{ kan beräkn1as genom ,att lösa dc 1: 

sfäriska triangeln i fig 6 med hjälp av ~apiers regel: 

Om man uti en rätvinklig sfärisk triangel bortser från den räta vinkeln 

och i stället för kateterna inför deras komplementer, är cosinus för me!· 

lanrlelen lika men produkten av de närliggande delarnas cotangenter eller 

de skilda delarnas sinus. 

z 

'l• 

s, 

Fig 5 Fig 6 Fig 7 
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följ a k tligen erhålles 

cos Å F = cot 17 s · cot [ 90 - ( 17 s - w s ) ] eller 

cos ;l F 
= tg ( 1) s - w s ) 

cot 17 s 

Som visades i föregående artikel kan denna ekvation för

vand] as till 

tg ws =-
( l - cos i, F ) . sin 17 S · cos 17 S 

............ (l a) 
l - (l - cos }, F ) · sin 2 17 S 

Härvid g~iller beträffande tecken, alt följande vinklnr räk-

nas positiva: 

w 8 = sik le t s kardan fe l, medsols 

l F = fartygels krångningsvinkel, medsols (styrbord) 

17 S = siktels sidvin kel, medsols (styrbord). 

Kardanfelets storlek vid krängning i. F = 10° framgår av 

kurvhlad 1 (heldragen kurva, oavsett dess beteckning.). 

För atl ell 1-axelriktat sikte tmyo skall peka i den ur

spru ngliga riktningen i sidled i det rymdfasta koordinalsy

~lemcl, måste del vridas till läge S2 (fig 5). Den vinkel, som 

siktet vrides för att återföras på mål, vridvinkeln (617 s). 

kan beriiimas genom att lösa den ~färiska triangeln i fig 7. 

Med hjälp av Napiers regel erhålles 

cos 2 F = cot ( 17 S + 6 17 s ) . cot ( 90 - 17 S ) eller 

cos A F 

tg 1) s = cot ( 17 s + 6 11 s ) 

Denna ekvation kan, såsom framgår av föregående arti
kel, förvandlas till 

( 1 - cos Å F) · sin 17 S - cos 17 8 
tg 6 1) - ••••••••.• (2) 

s - l - (l -cosA F) · cos2 1J s 
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Härvid gäller samma regler för tecken, som ovan angivits 

med tillägget att vridvinkeln ( 617 8 ) räknas positiv medsols: 

Som visades i föregående artikel, kan man vid krängnings. 

vinklar upp till 20° bortse från olikheterna · 1nellan ekva. 

tionerna (l a) och (2) santt anse, att vridvinkeln vid en och 

samma sidvinkel är lika .stor som kardanfelet Då vinklarna 

har olika tecken, tar de följaktligen ut varandra (jfr kurv

blad l). I fortsättningen kommer av denna anledning vrid

vinkeln vid 1-axelriktat sikte att anges såsom - w s. 

Da fartyget kränger, komme.r tubernas centrumlinje att 

vridas på samma sätl som siktlinjen, varför tubernas kardan

fel ( w T ) kan beräknas ur motsvarande ekvation 

(l - cos 2 F) · sin 17 T · cos 17 T 

tg w T = - ( , ) . 2 
l - 1 - cos 11. F . sm 17 T 

(l b) 

Beträffande tecken för tubernas kardanfel (w T ) och tu

bernas sidvinkel (17 T ) gäller samma regler som vid ekva

tion (l a). 

Under förutsättning att sikte och tuber är paralieila (sik t

vinkel (J = 0°), har de samma kardanfeL Den från siktet 

överförda vridvinkeln kommer i sådant fall att helt elimi· 

ner a tubernas kardanf el. Vid torpedskjutning är emellertid 

siktvinkeln av sådan storleksordning (vid snabba mål ofta 

omkring 40°), att vridvinkeln väsentligt skiljer sig från tu

bernas kardanfel och följaktligen icke längre eliminera r 

detta. Fartygets krängning medför följaktligen vid torped

skjutning oftast ett kvarstående kardanfel (wF)l), som gör 

att utskjutningsriktningen blir felaktig. 

Det kvarstående kardanfelet hos tuberna utgör summan 

av tubkardanfel och från siktet överförd vridvinkel 

w F = w T + {'!. 17 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 

Eftersom vridvinkeln enligt ovan är lika med - w 
8 

gäller 

vid 1-axelriktat sikte och 1-axelriktade tuber alltså, att 

wF =wT -ws .................................. (-!) 

1 ) Index "F" n1.arkerar, att kvarstående kardanfelet beror av fart y

gets krängning. 
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De bägge ekvationerna för siktets och tubernas kardanfel 

kan sammanställas till en ekvation, vilken emellertid ur he

räkningssynpunkt blir lång och svårhanterlig. Det kvarstå e 11 _ 

de kardanfelet erhålles därför i praktiken enklast geno111 

gmfisk addition. Härvid färskjutes vridvinkclkurvan617 S"" 

- ws så många grader i förhållande till kardanfcbkurvan ''J,r 

som siktvinkeln ,anger, varefter kardanfel och vridvinkel för 

en vis-s sidvinkel hos tuberna adderas. Kurvblad 2, visar k a1•. 

danfel och vridvinkel vid krängning 2 F = 10° och siktvin-

kel fJ = H 40°. 

Kurvblad 3 a--c visar de.t kvarstående kat·danfelet vid 

krängning Å F = 10° och siktvinkel fJ = 20°, 401°, 60°. Det 

bör observeras, att x-axeln anger tubernas sidvinkeL De 

slutsatser, som kan dragas ur kurvorna, kommer att redo

visas i ett sammanhang, sedan kardanfelet hos samtliga ty

per av torpedmateriel behandlats. 

2. Kardanfel vid 1-axelriktat sikte och fasta tuber. 

Eftersom tuberna är fasta, med sidvinkeln 17 T , konuner 

siktet att vid skott vara inställt i sidvinkeln 17 s = 17 T - fi . 

Riktning · av tuberna samt korrektion för eventuellt kräng

ningsfel i sidled måste därför ske genom gir med farty ge t. 

I fig 8 representerar punkten S1 siktlinjens riktning i det 

krängda, skeppsfasta koordinatsystemet Z'N'. Genom kräng

ningen uppkomme·r som synes ett kardanfel w s. 

A v fig 8 framgår även, att fartyget i det angivna f allet 

m?.ste gil'a 1pF grader styrbord d v s till det läge, som ang~s 

av koordinatsystemet Z" N" för att siktet skall återtaga !;i n 

ursprungliga riktning i sidled i det rymdfasta koordinatsyste

met. Punkten S1 förflyttas genom giren till S2. 

Vridvinkeln har alltså vid 1-axelriktat sikte och fasta tu

ber ersalts av en fartygsgir av samma .storlek som sikte ls 

kardanfel men med motsatt tecken, d v s 1pF =- w s_ Vid 

fartygsgir gäller beträffande tecken, att gie styrhord (med

sols) har positivt tecken. Som framgå r av fig 9 jämförd med 

fig 6 kan siktets kardanfel w s beräknas med hjälp a' ' 

ekvation (1 a). 
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Genom krängningen kommer tubernas centrumlinje alt 

vridas på liknande sätt som siktlinjen. Tubernas kardanfel 

cvT kan därför, liksom i föregående krängningsfall, be räk-

11as ur ekvation (1 b). 

Del hos Luherna kvarstående kardanfelet utgör summan 

av tubernas kardanfel och den mot vridvinkeln svarande 

fartygsgiren 

w F = w 'r + 1p F eller enligt ovan 

wF =wT -- ws ... ............ . ................ ... .. . (5) 

Kr~ngningsfa~lc.t ä r följ a k tligen ur beräkningssynpunk l 

identiskt med lidtgare behandlat fall. \'id krängning }, F = 
10° och sik l vinkel (3 = 20°, 40° eller G0° kan det kvarstående 

kardanfelet w F således erhållas ur kurvblad 3 a-c. 

z 

s, 

Fig 8 Fig 9 
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3. Kardanfel vid 2-axelriktat centralsikte och 

1-axel riktade tuber. 

I fig 10 representerar punkten S1 .siktlinjens riktning i det 
krängda, fartygsfasta koord'ina~systemet Z'N:,. Li~{som vid 
tidigare behandlade fall uppstar genom krangnmgen X F 

ett kardanfel w s . 

Då ett 2-axelriktat sikte skall å terföras på mål, konun cl' 
det att i sidled vridas vinkeln 6 17 s till läge S2 och därefter 

eleveras till utgångsläget So. Vridvinkeln får följaktligen m ot
sall tecken mot vid 1-axelriktat sikte. 

Siktels kardanfel kan liksom tidigare beräknas med hj älp 
av ekvation (1 a). Vridvinkeln 617 s erhålles därem.ot genom 

solvering av den sfäriska triangeln i fig 11. Enligt N apiers 
regel erhålles 

cos; }, F = cot 17 8 . cot [ 90 - ( 17 s - 6 17 8 ) ] eller 

cos }. F · tg 17 S = tg ( 17 S - 6 17 s ) 

Denna ekvation kan, som framgår av föregående artikel, 
omvandlas till 

(l - cos X F) . sin 'YJ S · cos 'Y} S 
........ (6) 

1 - ( l - c os 2 F ) · sin 2 
t} s tg 617 s = 

z 

N 

Fig 10 Fig 11 
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p._v jäniförelse mellan ekvationerna (1 a) och. (6) fram
går, att vridvinkeln vid 2-axelriktat sikte är av samma stor
)ek som kardanfelet och har samma tecken som detta, d v s 

t>17s =w s. 
Då fartyget kränger, konuner tubernas centrumlinje att 

vridas på liknande .sä tt som siktlinjen. Tubernas kardanfel 
kall därför liksom i tidigare krängningsfall beräknas med 
hjälp av ekvation (l b). 

Det hos tuberna kvarstående kardanfelet utgör summan 
av tubernas kardanfel och den från siktet överförda vrid
vinkeln 

w F = w T + 6 'l] S 

Eftersom vridvinkeln enligt ovan är lika med w s gälle;

följak tligen vid 2-axelriktat centralsikte och 1-axelriktadc 
tuber, att 

w F = w T + w S .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . (7) 

Det kvarstående kardanfelets storlek erhålles enklast ge
nom grafisk addition. I delta fall förskjutes vridvinkelkur
van 6 rJ 8 = + w s i förhållande till kardanfelskurvan w T 

lika många grader, som siktvinkeln anger, varefter kurvorna 
adderas. Kurvblad 4 visar kardanfel och vridv.inkel vid 
krängning 2 F = lO c och siktvinkel (J = V 20°. , 

Kurvblad 5 a- d visar det kvarstående kardanfelet vid 
krängning 2F = 10° och siktvinkel (J=0°,20°,40°och60°. 

Kurvorna kommer att diskuteras närmare, sedan kardanfelet 
hos samtliga typer av torpedmateriel behandlats. 

4. Kardanfel vid 2~axelriktat ,centralsikte med fasta tuber, 
riktade genom fartygsgir. 

Då 2-axelriktat sikte användes tillsammans med fa sta tu
b~r, sker· avfyring med ledning av någon indikeringsanord
n_IU.g t ex en summer, som ljuder då v.inkelskillnaden mellan 
~Ikte och tuber är lika med siktvinkeln, eller ett diskrepans
Instru ment, som visar skillnaden mellan tubernas sidvinkel och 
summan av siktets sid- och siktvin kel, d v s 17 T - ( 17 s+ (J). 
Då diskrepansinstrumentet visar 0°, d v s då 17 T = 17 s -t- (i 

sl~all avfyring ske. Eftersom tuberna är fasta och siktet slän
f1gt riktat på mål, ändras vinkelskillnaden mellan sikte och 
uber genom gir med fartyget. 
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1 fig 12 representerar punkten S1 siktlinjen och T1 tuber-
as centrumlinje i det krängda, skeppsfasta koordinatsyste-

1\et Z'N'. Vinkelskillnaden mellan S1 och T1 i det fartygs ·· 
;:sta l~oor~linatsystem.~t utgör f3 grader. Av figuren ft:amgår, 
att krångnmgen medfor kardanfelet w s och w T hos sikte re-

spektive tuber. Felen kan liksom i tidigare krängningsfall 
beräknas ur ekvationerna (1 a) respektive (l b). 

Av fig 12 framgår vidare, att det 2-axelriktade siktet för 
att bringas på mål måste vridas vinkeln 6 17 s till läge s~ 

och därefter eleveras till utgångsläget Su. Vridvinkeln över
föres emellertid icke till de fasta tuberna, varför vinkelskill
naden mellan sikte och tuber kommer att öka från f3 till 

~+ 617s· 

z 
~. 

Q ~-

s, 

Fig 13 
(,), 

,r. 
l s. 
l >~, 

l 
l 

l { 
l 

l 
l 

/ 
T, 

Fig 14 
Fig 12 

_Yridvinkeln kan beräknas genom solvering av den sfäriska 
tnangeln i fig 13. A v jämförelse mellan fig 13 och fig 11 
~ramgår, att trianglarna är kongruenta, varför vridvinkeln 
·an beräknas med hjälp av ekvation (6). Av jämförelse 
~ellan ekvation (1 a) och (6) framgår desMttom, alt vrid
Vtnkeln 6 17 s = w s . 

hl'För att vinkelskillnaden mellan sikte och tuber ånyo skall 
1 = f3 måste fartyge.t gira 111 F grader, varvid punkten T1 

~~yr~rtta~ ut!t~r en små~!rkel till l~g~ T2 .i koordinatsy~:tem 
N . SiklhnJen har harunder halhis nktad, mot malet, 
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läge So, varför siktet i det fartygsfasta koordinatsystemet 
Z"N" dels har eleverals något dels vridits. i sidled från sid. 
vinkeln 'YJ s - L 'YJ s till 'YJ s . Girvinkelns storlek kan beräknas 

genom solvering av den sfäriska triangeln i fig 14. För far. 
tygsgiren gäller härvid, att gir styrbord (medsols) har posi
tiv t tecken. 

:\i ed h j ä lp av N ap i ers regel erhålles 

cos l F = cot (90 - 'YJ 8 ) . cot ( 'YJ 8 -· 'ljJ F ) eller 

cos l F 
= cot ( 17 s - 'lfJ F ) 

tg 'Yj s 
På sätt, som framgår av Jöregeånde artikel, kan denna ek

va tio n förvandlas till 

(l - cos l F) . sin 17 S . cos 17 S 
tg 'lfJ F = - , ) 2 • • • • • • • • • • (8) 

l - (l- c os A F o c os 'Yj s 

Av föregående artikel framgår likaså, att man vid kräng
ningsvinklar < 20° i praktiken kan anse, att högra ·ledet i 
ekvation (8) är lika med högra ledet i ekvation (1 a), varfö r 

1p F = w s och alltså, enligt ovan 

1/JF = 6'YJs 

Krängningen medför såledos vid 2-axelriktat centralsikte 
med fasta tuber, riktade genom fartygsgir, dels att tuberna 
erhåller ett kardanfel w T, dels att siktet på grund av m ot-

svarande kardanfel w s, vrides vinkeln 6 17 s-= w s, samt a tt 

fartyget för att motverka den vinkelskillnad mellan sikte 
och tuber, som vridvinkeln medför, måste gira 1p F = w s . 

Del kvarstående felet hos tuberna utgör följaktligen sum-
man av tubernas kardanfel och fartygets gir. 

w F = w T + 'P F eller, enligt ovari 

w F = w T + w S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 

Av jämförelse mellan ekvation (9) och (7) framgår al l 
krängningsfallet ur beräkningssynpunkt är identiskt m ed 
närmast föregående fall. Det kvarstående kardanfelet kan 
följaktligen vid krängning}, F = 10° och siktvinkel (3 = Oo , 

20io, 40° eller 60° erhållas ur kurvblad 5 a- d. 

5
_ Kardanfe l vid 2-axelriktat tubsikte på fasta eller 

svängande tuber. 
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vet tubsikte, som användes på jagare före Upd-klassen. 
iir 2-axelriktat. Huruvida siktet riktas (justeras) i höjdled 
beror dock på de -~ärmare oms~ändighete:na_ vid skjuttill
fäJlel. Om tuberna ar bestyckade 1 en fast s1dvmkel, har tub
]Jefälhavaren möjlighet att under skjutgiren kontinuerligt 
hålla siktet i höjdled riktat mot horisonten oberoende av 
fartygets krängning. Om tuberna däremot riktas i sidled av 
tuhbefälhavaren, torde det vara svårt för denne att, samti
digt som han riktar och avfyrar tuberna, medhinna j uslering 
av siktet i höjdled, vare sig krängningen o·rsakas. av skjul
gir eller, vid rak kurs, av rullning. Krängningsfelets storlek 
~ch tecken blir därför vid tubsikte beroende på om siktet 
ju.steras i höj d led eller ej. 

Som framgått av de fyra ovan behandlade krängnings
fallen, är det med hänsyn till krängningsfelets storlek och 
tecken likgiltigt, huruvida tuberna är vridbara och riktade 
med ledning av tubriktvinkel från siktet eller fasta och där
för riktade medelst fartygsgir. Den till tuberna överförda 
vridvinkeln motsvaras i senare fallet av en fartygsgir med 
sanuna storlek och tecken som vridvinkeln . 

Vid behandling av krängningsfelets storlek och tecken be
höver hänsyn därför endast tagas till siktets inverkan. 

a. Tubsiktet justeras icke i hö.idled. 

Ett tubsikte, som vid krängning icke jusler·as i höjdled, 
funger ar ur krängningssynpunkt såsom e.tt 1-axelriktat sikte 
(jfr krängningsfall 1 och 2). Det kvarstående kardanfelet 
kan föl jaktligen beräknas ur ekvationen 

W. F =wT-wS ........... ... ......... . . .. ... (4),(5) 

varvid w T och w s erhålles ur ekvation (1 a) respektive (l h). 

b. Tubsiktet jusleras i hö.fdled. 

Ett tubsikte, som i höjdled hålles riklat mot horisonten 
(lllålet) oavsett eget fartygs krängning, fungerar i princip 
~111 ett 2-axelriktat centralsikte (jfr krängningsfall :1 och -l). 
, et kvarslående kardanfelet kan följaktligen beräknas ur 
ekvati onen 

w F = w T + w S . ....................... . .... . (7), (9) 

Varvid (l) T och w s erhålles ur ekvation (l a) respektive (1 b). 
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6. Kardanfel vid 2-axelriktat centralsikte och fasta tuber 
med girinställning hos torpederna. 

För .h ittills behandlade sys tem gäiller, att tubernas och 
siktets sidvinklar är direkt beroende av varandra. Härvid 
gäller samLandet 

l) T = lj S + {J 
\'id f asta tuber m ed girinställning hos torpederna är tube r

nas och sik te t s sidvinklar därepwt oberoende av varandra. 
Skjutn ing kan följaktligen ske, oa vsett vilken sidvinkel sik
tet stå r inriktat i. Eldledningsinstrumentet ber~iknar hä rvid 
differensen mellan tubernas sidvinkel17T samt summan av 

~iktets sid- och siktvinkel 17 s + {J. Differensen överfö

res automatiskt till torpedernas gy roskop i form av ior
pedgiruinkel ( 1/J l) . Vid detta system gäller följ akUigen sam
bandet 

1/J t = l j T - ( 11 S + (J) eller 

1p t = 17 T - 17 S - fJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( l 0 J 

Torpcdenl3 k ommer således att utskjutas i en riktning, 
som enbart be6tä mmes av den konstanta sidvinkeln 17 T' och 

därefter gira vinkeln 1p t· De t bör observeras, a tt storleken 

av girvinkeln · 1/' t bestämmes i de t torpedfast a k oordinatsy

stemd under det att giren utföres i det rym dfas ta k oordina t
systemet. 

En förutsiiltning för .systemet att u tsk j uta torpeder i en 
riktning, som avviker från aktuell torpedkurs, och därefte r 
Ella dem gira till den avsedda kursen är, att torpedgiren -
åtminstone vid skjutning från fartyg, som icke kränger -
skall ske utan girfel av praktisk betydelse. Om denna förul
s~i t.lning är uppfylld, kan icke heller en mindre ändring av 
lor p:Jdgircns storlek medföra något girfeL 

Fig 1;) visar inverkan av krängning vid 2-axelriktat cent ral
sik te och fasta tuber. Genom krängningen uppkommer ho~ 
siktet et! kardanfel w s, vars storlek kan beräknas genont 

solvering av den sfäriska triangeln i fig 16. 

Fiir alt tllerföra sikllin.icn på mål måste - som fram g:\r 
av fig l;) -- siktet vridas vinkeln t::, 17 s och därefter elevcn 1s 

till utgångsläge l i del rymdfasta koordinatsystemet. 
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Fig 15 Fig 16 Fig 17 

Vridvinkeln t::, 11 8 kan beräknas genom solver ing av den 

sfäriska triangeln i fig 17. Eftersom trianglarna i fig 16 och 
17 är kongruenta , inses omedelbart, att 

6 1/s =w s 

Av fig 15 fram gå r , att 11 s i det torpedfasta k oordina lsy

slcmct genom krängn ing ändras till17 s - t::, 17 s. Om detta ut

tryck insättes i ekvation (10) erhålles 

1f' t 17 T - ( 17 S - f', 11 s ) - (J eller 

1/Jt tj l) s = IJ T - 1) s - (J 

Eftersom t::, 17 s w s k an ovanståen de ekvation skrivas 

1/Jt - w S = 1) T - 1J S - fJ (11) 

Av en jämförelse mellan cl.;.vationerna (10) och (11) 
fr?mgår, att krängningen medför en ändring av girvinkeln 
fra n 1pt till 1p t - w s. 

fe Liksom i tidigare fall m edfö r krängning cll kardan
l w T hos tuberna. Då dc fas ta t uberna har konstant 

~idvi~k cl och vridvinkeln h os siktet icke medför någon far
f~.sgir, kommer utskjutningsr ik tn ingen följaktligen genom 
ranguingcn att förändras m ed w T . 
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Sammanfattning: Vid 2-axelriktat centralsikte och f asta 
tubee med gh·inställning hos toepederna m/edföe krä ng. 
ning en ändring i utskjutningsriktningen = w T samt en 

ändeing i torpedgieen = w s. Under förutsättning att torped. 

gir kan ske utan girfel av praktisk belydelse, medför icke 
heller en ändring i torpedgiren = w s något girfel, v arfi) 1• 

OJ F = w T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) 

Det k varstående kru·danfelets storlek kan för krängnino 
A F =-----" 1W erhållas ur kurvblad 6. "' 

Frågan angående eventuellt girfels storlek konuner att 
närmare behandlas i avsnitt C. 

7. Slutsatser beträffande det kvarstående kardanfelet. 

Ln jämförelse melJan ovan behandlade varianter av k va r. 
stående kardanfel visar, att de sex materielgrupperna ur be
räkningssynpunkt kan sammanföras till tre huvudgrupper. 

Grupp 1: OJ F = w T - w s 

1-axelrikiat centralsikte och 1-axelriktade tuber, 
1-axelriktat sikte och fasta tuber, 
2-axelriktat tubsikte (ej justerat i höjd) med fasta 
eller 1-axelriktade tuber. 

Grupp 2: w F = w T + w S 

2-axclriktat centralsikte och 1-axelriktade tuber, 
2-axclriktat centralsikte och fasta tuber (fartygsgir), 
2-axelriktat tubsikte (justerat i höjd) med fasta 
eller 1-axelriktade tuber. 

Grupp 3: w F = w T 

2-axclrik t at cen traJsik te och f as-ta tuber ( torpedgid . 

Beträffande de två förs.ta gri.tpperna gäller som synes, att 
siktets konstruktion är avgöt·ande för indelningen. 

Betr~iffande de i ekvationerna ingående parametrarnn 

gäller: 

J, F < 10\ enär torpedskjutning med hänsyn till kri ti sk9 

vinkeln ej bör ske vid större krängning än 10°. Av ekva tio· 
n e rna har framgått, att kardanfel och vridvinkel får sa m ll19 
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tecken oavsett om }, F är positiv eller negativ (enligt regeln 

cos - l F =-= cos l F ) ; 

p= oo- ± 60° i praktiken, (teoretiskt ,B = 0°- ± 89°); 

1) = 0° - ± 180c. 

för att u~tderlälta et~ jämf?relse mellan de tre huvudgrup
perna hm: 1 kurvblad /--9 gJorts en sammanställning av re
presen tativa kurvor. För grupp 3 gäller dessutom kurv
blad 6. 

A v kurvblad 6--8 framgår, 

att w F föt· gmpp 1 och 2 har ett maximixärde av c:a 0.0 ,8 

att w F når maximivärde vid ,B = 60° för grupp 1 och vid 

fJ =o O" för grupp 2, 

att m otsvarande maximivärde för grupp 3 är c :a o o ,4 samt 

att w F vid grupp 3 är oberoende av ,B och uppnår maximi

värdet vid tubställning 45°. 

Av kurvblad 9. som visar w F såsom funktion av ,B vid de 

tre bestyckningsvinklarna r; T = 25 °, 60° och 90°, framgår, 

att v~d 1-axelriktat sikte tubställning 60° ät· bäst vid mot
gu· och tubställning 25° bäst vid medgir, 

att vid 2-axclriktat sikte tubställning 25° och 90° är att fö
redraga vid motgir och tubställning 60° och 90° vid 
tnedgir, men 

att med hänsyn till kurvornas form ingen av de unde1·sökta 
bestyckningsvinklarna kan anses vara definitivt överläg
sen dc övriga, samt 

att vid fasta Luber med torpedgir tubställning 90° är bäst 
(w F = oo) 

De ovan redovisade slutsatserna gäller tubs.tällningens in
~·erk.an på det kvarstående kardanfelet. Som framhölls i in
s~dn~ngen medför emellertid fartygets. krängn;ng dels ett 
~ldvmkelfel, del,s en dumpn~ng av to~pedtuberna,. vilken gör 
J t ~o~·J~edgyroskopens rot~honsaxel ave~le<!es bhr dumpad. 
l· efunttva slutsatser hetraffande tuhstallnmgens betydelse 

1\an därför icke dragas, förriin dumpningens inverkan pfl 
0~'Pede11s kursfel har närmare granskats. 
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/( varslåene/e lrardanrelef (41,) Kurvblad 7 
som /unldi11n av l>eslycA:nlnqsvlnkeln ('Jr) A,.. • /O o 

r id f- a ,re/riklal6/lte ((()f' • fllr- «l s) 

onm.: 
JJ~o"1er IVF·O" 
lfPeroeniJ/It! ar flr 



110 

KvarsJående lrart:/t:mfelel ((;),j 

';::~ . St?m funlclitm tn /)esfyc.Jn/t;qtmnk~ln,4~r) 
L,l•iCIJ()m ' 
:~5 vit/ 2- tuelril<it:d .si/e/e (IVF • t:Jr+(i}s) 

175 
(-) 

,. 
- /J 

Kurvblad 8 
Ar ~Ja" 

jl·tJ,Otl ;u;n"i~"'t6(f' 

l< vorstoende lrordonrelel(tl!.l,} 

.$11M fun~lion uv #ildvinieln (fl) 

Kurvbtaci 9 
A,... 

111 

Ytd mo f- re.s;>eld/ve medgir 'lr ·z5;6Q;fltr 

t- a xelsi/de 

( (J} F : air -uJ.s) 

l r:,axetsilrte 

r~r " <ör.,. U) s) 

fa:s.ta tuber 

medgir 

med g{ r 

60 4c{} 20 
l l 

'f (;)F 

0,5• motgir 

~ "'" 'Jr • :JO 

-aJ, 
+fl) 

45· molq/r 

motgir 

z,o "·() ~{} --- +/] 

'!r "90" 

L '1r·25" 
·--.• ::c_;~·;,.~ 

'Jr• 6Q• 



112 

B. KURSFEL GENOM EGENKRÄNGNING HOS TORPED EN. 

Det jämviktsläge, som torpeden in tager i vattnet, bestä111_ 

mes dels av torpedens anfallsvinkel ( rp t), dels av eventuellt 

förekommande egenkrängning (J, t)_. 

Enär torpeden har negativ flytkraft, måste den, för att 

icke sjunka, gå med viss lutning (anfallsvinkel) mot hori

sontalplanet. Härvid kommer vattnets tryck mot torpedens 

undersida att ge en lyftande kraft, som motverkar to r

pedens negativa flytkraft Anfallsvinkelns storlek beror 

följaktligen dels av torpedens negativa flytkraft,. d els av 

dess fart. Yid konventionella torpedtyper torde anfallsvin

keln ligga mellan l o och 2°. Vid den fortsatta diskussionen 

fömtsättes anfallsvinkel rp t = 1,5°. 

Egenkrängning hos torpeden kan uppstå genom felaktig 

barlastning, genom olika stort vridande moment hos propell

rarna samt genom skevhet hos stjärtstycket I fortsättningen 

bortses från förstnämnda fel, som förutsättes eliminerat vid 

kontrollen efter torpedens översyn. 

Genom att strömningsförhållandena icke är exakt lika vid 

förliga och 2ktra propellern, får propellrarna ofta olika 

stort vridande moment. Vid inskjutning söker man visse r

ligen korrigera den därav uppkommande krängningen hos 

torpeden, men detta försvåras genom att resulterande vrid

momentet i allmänhet är olika stort vid hög och låg to rped

fart. Den kvarstående egenkrängningen, som vid moderna 

torpeder oftast håller sig inom ± 5°, kan därför stundom 

uppgå till ± 10°. 

Skevhet hos stjärtstycket kan uppstå genom ovarsam be

handling t ex vid transport eller vid bärgning till sjöss i 

samband med övnings,skjutning. Det är i allmänhet icke 

möjligt att genom okulärbesiktning konstatera, huruvida dy· 

lik skevhet föreligger . D et kan därför inträffa, att en torp~d, 

s·om korrigerats vid inskjutning, senare erhåller väsentligt 

ökad egenkrängning. Den följ ande gransimingen kanuner 

dock att begränsas till egenkrängning 2 t = 5° och 10°. 

l. Dumpningsvinkelns storlek. 

Den genom fartygets krängning uppkommande dumpnings· 

vinkeln hos gyroaxeln (rp ), kan beräknas ur fig. 18. 
g 

z 

N 

Fig 18 

Med hjälp av Napiers regel erh~llles 

cos (!:JO - f[! g) = sin 17 'r sin 2 F ·e ll er 

si n m = sin 1] 
r g rr · sin 2 F 

l 

l 
l 

l 
l 
l 
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Be_t räffande tecken g~illcr, al! dc p~'\ f öregi'tende sida nämn

da vmkl arna r ~iknas positiva: 

rp t = torpedens anfallsvinkel, då torpeden är elevcrad, 

rpg = gyrots dumpningsvinkel, dä gyroaxeln är dumpad, 
4 
t= torpedens egenkrängning, dil torpeden kränger styrbord. 

Vi l ;. 10'' .. .. . , . 
c 'F = , som ar storsta hllatna krängning under tor .. 

Pedskj u tning, h lir 
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2. Kursfelets storlek. 

Fig 19 visat· etl rymdfast koonlinatsystem, där småcil'keJ 

CD anger en elevation över horisontalplanet AB, som är lil·11 

med cp t. Meridianen ZN representerar den riktning i vilk~~ 

torpeden utskjutes. Om torpeden genom kursfel e.Jler gil' av. 
viker fr{m utskjutningsdktningen ZN kommer dess spe[ . 

följaktligen att vandra utefter småcirkeln CD. ~ 

z z 

c----------- -------0 

l'r 
A------------~---------8 

N 
+- N 

Fig 19 Fig 20 

Fig 20 visar dels samma t·ynHifasta koordinalsystem ZN, 

som i fig lH, dels det torpedfasta koordinatsystemet Z'N' hos 

en torped, som har egenkrängning l t, anfallsvinkel rp t oå 

gyrodumpningsvinkel rp g. Torpedens spets representer as av 

punkten t och gyeoaxelns främre ände av punkten g. 

Som framgåt· av fig 20 jämfört med fig 21 utgör det ge
nom egenkrängning uppkomna kursfelet (w K) summan av 

kursfelet w 1 
på grund av rp t och kursfelet w 2 på grund av 

rp g' Alltså gäller, att 

w K = w 1 + w 2 . . .. .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14) 

Enligt Napiers t·cgel erhålles ur övre triangeln i fig 21 

cos (90 - cp t) = cot (90 - w
1
) . cot l t eller 

sin cpt = tg w 1 · cot lt det vill säga, 

tg w 1 = sin rp t · tg l t ................. · · · · · · · · · · 
(15) 

(t} k 
Fig 21 

Y't 

Vid lt = 10" och rpt = 1°,5 blir w
1 
= 0°,26-1- = 1,6 streck. 

Torpeden el'håller alltså i det givna fallet på grund av sin 

nnfall:svinkel ett kursfel av 46 mj10 000 m, även om gvro-

axeln vid utskjutning icke skulle vara dumpad. '· 

Föl' beräkning av vinkeln x löses först hjälpvinkeln .:: 

cos c; = sin (HO - cpt) · sin lt eller 

cos c; = cos rp t . sin l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hi) 

och därefter vinkeln u 

cos c; = sin (90 - rp ) . sin u eller .... 

sin x 
eos .:: 

cos rp 
g 

"" 
(17) 

Genom insättning av ekvation (16) i ekvation (17) erhålles 

. cos rp t 
Sinx =- ·-- - ·sinlt .......................... (1X) 

ros rp 
g 

l
. f~led hjälp av Napicrs regel crh[tllcs ur nedre trian.gcln 

lg 21 ' -
(' 
·Os (90 -· r ) = eol (90 - w 

2
) . cot x eller 

. g 
81

n rp g = tg w 
2 

. eot Y. del vill säga 

!g cu 2 = sin cp . tg x ...... ....... .............. (l U) 
g 
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Genom sammanställning av ekvationerna (14), (15) och 
(19) erhålles 

tg w K= tg (w 1 + w 2 ) eller 

tg w 1 + tg (J) 2 
tg w K samt följaktligen 

l - tgw
1 

· tg w 2 
sin <p • tg },t + sin rr . tg x 

t g 
tg w K= . . 1 . l - Sll1 cp t · Sll1 fjJ g · tg A t · tg X 

(20) 

Då ulln-eket sin m • sin rp · tg }, t · tg x < l • ,.t g 

kan nämnaren tapproximation 1) sättas == 1. 

Om de i praktiken förekommande maximivärdena }, t :::: 

10n och rp =---= 10° insättes i ekvation (18) erhålles för rrt _ 
g -

1 ~ .s 

COS l 0 ,5 
sin x - · sin 10° Yarvid 

cos 10° 
x = 10°,15 

Man kan därför (approximation 2) sätta x 

tg w K = lg 1 t . (sin rp t+ sin rp g) 

}, t, v arvid 

Genom att approximativt sätta x = }, t gör nwn e lt fel 

som i praktiken är < oo ,15. 

Då \P t och \P är små vinklar, kan man slutligen (approxi

mation3) sätra sin rpt +sin rpg ==sin (rpt +cp g), varvid föl

jande approximativa ekvation erhålles 
tg w K = sin (rp t+ cp g) . tg }, t ... ...... . . . ..... . , (21) 

Gen mn ovan r edovisade approximationer uppslår ett fe l i 
w K' som i praktiken är < 0° ,03. 

Torpedens kursfel w K kan avläsas ur kurvhlad 10 a- c ') 

som funktion av tubernas sidvinkel vid anfallsvinkel rp t 

= l o ,5 samt egenkrängning }, t = ± 5o och ± 10°. 

:) Obo;ervera a.tt kurvblad 10 a-c och 11 a-c är ritade i hälften 

så stor slmla som lmrvblad 1·-9. 
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l{urvblad 10 a gäller för fartygskrängning l F = 10° och 

){urvblad 10 h för },F= 5°. 

J{,urvhlad lO c ornfattar dels kurvor för w K då l F = 10°, 

Jels kurvor för kvarstående kardanfelet w P vid 1- och 2-

axelsikten, då f3 = H 40° och }, F = 10°. I kurvhladet har 

dessutom inlagts de vågräta linjer, som representerar kurs
fel på grund av anfallsvinkeln, då l F = 0°, d v s då skjut-

ning sker från fartyg, som icke kränger. 

3. slutsatser beträffande ' kursfel samt totalt krängningsfel 
vid skjutning av torpeder med rak kurs. 

A v ,kurvhlad lO c framgår, att det ku~sfel, :som uppkom
mer genom torpedens egenkrängning, kan antaga väsentligt 
större värde än det kvarstående kardanfe1, som samtidist 
uppkommer på grund av fartygets krängning. Av kurvhladet 
framgår vidare, att kursfelets storlek beror av tubställningen 
och att kursfelet vid 17T = 60° och 90° är avsevärt större 

än kursfelet vid 17T = 25°. 

Det totala krängningsfelet utgöres av summan av kursfel 
och kvarstående kardanfeL Kursfelet beror av torpedens 
cgenkrängning, vilken såväl till storlek som tecken varierm.· 
från torped till torped. Det är därför i praktiken icke möj
li~t att vid salvsk.iutning korrigera för det totflla kräng
?Ingsfelet. Däremot kan man genom krängningskorrektör 
IUföra korrektion för det kvarstående kardanfelet 

Av de tre undersökta b estyckningsvinklarna är 17 T = 25° 

hä_st även med hänsyn till det totala krängningsfelet vid 
skJ~tning av torpeder med rak kurs. Det är dessutom san
nolikt, att så även är fallet vid skjutning med girtorpeder, 
1~en något hestämt uttalande härom kan icke göras. förrän 
girfelets inverkan granskats. 

l Som framgår av kurvh~ad lO c uppstår vi_d egen~rängning 
los torpeden ett kursfel aven om torped skjutes fran fartyg, 
som ieke kränger. Felet, som förorsakas av anfallsvinkeln, 
llppgår vid \P t = l o ,5 och l t = 10° till ± 0°,26 oberoen-

de av tuhställningen. 

1 
Tänkbara alternativ för att begränsa det totala krängsfe

ets storlek kommer att diskuteras, sedan girfelet granskats. 
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GIRFEL GENOM EGENKRÄNGNING HOS TORPEDEN. c. 
Gyroskopet hos en torped, som skall användas för gir

)>_jutning, är försett med ett avkänningsdon av följande prin
\)iella konstruktion. A v känningsdonet består av givare och 
0~0ttagare . Givaren befinner sig ständigt i samma torped
fasta vertikalplan som gymts rotationsaxel. Mottagaren, som 

10
rmalt befinner sig i samma torpedfasta vertikalplan som 

1 jvaren, kan föreställas önskat antal grader utefter det tor
~edfasta horisontalplanet. A v känningsdonet registrerar avvi
kelsen mellan givare och mottagare såsom ett kursfel och på
verkar (via en servomotor) sidorodren så att torpeden girar, 
till dess mottagaren ånyo befinner sig i samma torpedfasta 
vertikalplan som givaren och gyroaxeln. Förhållandet fram
går äveuledes av fig 22--2'1. 

I fig 22 representeras utskjutningsriktningen av meridia
nen ZN och gyroaxelns dumpade riktning av punkten g. 
Avkänningsdonets givare G och mottagare M befinner sig 
liksom torpedens eentrumlinje i punkten t (= origo i det 
torpedfasta koordinatsystemet). I fig 23 har en torpedgir
vinkel v} t inställts, varför avkänningsdonets mottagare M för-

flyttats utefter det torpedfasta horisontalplanet. I fig 2-! har 
torpeden t girat så att mottagaren M ånyo befinner sig i sam
ma torpedfasta vertikalplan Z'N' som givaren G oeh gyro
axeln g. Torpedens eentrumlinje är däremot inriktad i ver
tikalplanet Z"N". Vinkelskillnaden mellan de torpedfasta me
ridianerna Z'N' och Z"N" är Eka med den inställda gir
vinkeln "Pt· 

z z N 

_,, 
N 

Fig 22 Fig 23 Fig 24 
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l. Girfelets sto r lek. 

Fig 25 v isar en torped med an f allsvinkel rp t , egenkrängning 

;,t och inställd girvinkel1flt. Genom utskjutning från k rängt 

fartyg har gyroaxeln erhållit dumpningsvinkeln rpg. Utskj ut. 

ningsriktningen representeras av den rymdfasta meridianen 
ZN. Efter verkställd gir s,tyr torpeden den kurs, som anges 
av den rymdfasta meridianen Z2N~. 

~-

z 
Z, 

N 
Fig 25 

Vinkelskillnaden mellan utskjutningsriktningen ZN och 
meridianen Z1N 1 utgör torpedens kursfel w K . Vinke~skill-
naden mellan meridianen Z1N1 och Z2N2 representerar tor
pedens verkliga girvinkel q. 

Skillnaden mellan den verkliga girvinkeln q och den in
ställda girvinkeln 1pt benämnes girfel (wG ). Härvid gäiler 

följ a k tligen sambandet 
(J! G = rr - 1/' t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22) 

Summan av kursfel och girfel benämnes gyrokardanid 
(w t)'). Samhandet 

w t = w K + w G . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. (23) 

1 ) Index "t" markerar, att gyrokardanfelet främst beror av torpeden' 

egenkrängning. 
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){al1 med hjälp av ekvationerna (14) och (22) ·skrivas 

IJ)t= w1 + w2+ q - 1pt ·········· · ·· · ········ (24) 

Gyrok_ardanf~let_ k~n Lerä~nas genom solvering av de sfä
riska t~wnglarna 1 f1g 2G, vtlken utgör en fö-rstoring av de 
väsenthgas te delarna av fjg 25. 

<-

'f g 

N, 

Fig 26 

Av en jämförelse mellan fig 2G och fig 21 framg:h, alt för 
w2 fo rtfarande gäller sambandet 

tg w
2
=sii1 t« v rpg· 0 x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 \)) 

Efters~mi_ fig 2? representerar sfäriska trianglar är det 
e~nellerhd Icke g1vel, att den torpedfasta meriaiancn Z':\'' 
bildar samma vinkel med den rymdfasta meridianen Z 1 ~;, 
som m eridianen Z"N" med Z2N2 d v s vinkeln }, t. För u> 

~ an därför i~ke utnn vidare förutsättas, alt ekvation (15)
1 

l~~tfara.nde ;g:~ller . D_ct är följaktlige~~ n?dvändigt alt solvera 
1 stm a sfa11ska trwngel, vars bas ar hka med w 1 + q + y. 

Enligt Napiers regel erhålles 

cos /} = cot [ 90 - ('/'t+ x)] . col (ro 1 + q + y) eller 

t tg('/' +x) 
g (w 1 + q + y) = _ _ t __ 

cos if 
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sätt m l + q = w 3 

tg ( 1jJ + x) 
tg (w 3 + y) = cots 1} eller 

tg w 3 + tg y 

l - tg w 3 . tg y 

tg ('tfJ t + x) 
tg w 3 = cos {} 

tg y . cos {} 
cos {} 

cos {} 

tg(1f.! t +x) · tg w 3 · tg Y 

cos ~'f 

tg ( 1/J t + x) . tg y tg (1/\ +x)- tg y · cos ~ 
t g w 3 (l + cos 1} ) = cos 1} 

tg ( 1jJ t + x ) - tg y . cos 1} 

tg w -
3 - cos {} + tg y · t g (!/J t + x) 

(25) 

Eftersom w 
1 

+ q betecknas med w 3 får ekvation (21) 

formen 

wt= w2 + w3- 1/Jt ··············· ··········· 
(26) 

Ett ultryck för w 
2 

finnes redan genom ekvation (19) . Det 

återstår alltså att skapa ett uttryck för w 3 -- 1fJ t· 

tg w 3 - tg 1jJ t 

tg ( (1) 3 - 1/J t ) = l + tg w 3 . tg 1jJ t 
(27) 

Om ekvation (25) insättes i ekvation (27) erhålles efter 
förkortning 

tg (1p 1 +x). [l-1g1fJt · tgy]- tg 1Pt · 

tg (w 3- 1/J t)= tg ('tfJ t + x) · [tg 1/J t + tg Y] - tg 11' t · 

. cos 1} - tg y . cos {} ... . .... . .... . . .. ........ . (28) 

. tg y . cos {} + cos 1} 

Av fig 26 erhålles följande, uttryck på Y 
cos (90 - <p t) = cot (90 - y) · cot (90 - i.. t) eller 
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sin rp t = tg Y · tg ;, t 

si n q; t 

tg y = tg ;. t 
.... . .... . . ..... ... . ........... .. .. (29) 

på samma sätt erhålles beträffande x uttrycket 

cos (90 - J. t) = cot (90 - <p t) · cot x eller 

sin }, t = tg <pt · cot x 

tg <p t 
tg x = - .- --- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (:30) 

5111 l t 

Ur samma sfäriska triangel erhålles även följande uttryck 
för {} 

cos 1} = sin (90 -- q; t) · sin (90 - }, t) eller 

cos 1} = cos rp t . cos ;, t (31) 

Om ekvationerna (29), (30) och (31) insättes i ekvation 
(28) erhålles efter relativt omfattande räkningar (vilka av 
utrymmesskäl ej återges här) uttrycket 

tg1pt ·(COSf>t--cos},t)+sinrpt ·Sin},t 
tg (w, - 'i' ) = . (::J2) 

3 t tg 2 1j't ·COSrpt-tgljJt •Sill<pt ·Sill},t + cos},t 

Ur den v·änstra, sfäriska triangeln i fig 26 erhålles 
cos ; = sin x . sin ( 90 - rp o· ) eller 

b 

sin x = cos c:; 

cos f(' 
g 

Ur den stora sfäriska triange,ln erhålles 

cos c:; = sin [UO - ('/' t + x)] . sin {} el ler 

cos c:;= cos ('/'t + x) . sin{} 

Orn ekvation (3·!) insättes i ekvaiion (33) erhålles 
{} . cos ('/'t+ x)· sin 

s1n x= 
cos <p 

g 

(33) 

(34) 

05) 

11 ~\har nu uttryck för samtliga obekanta, varför det är 10Jhgt att sammanställa en slutgiltig ekvation för uJ t' Denn,a, 
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ekvation blir emellertid lång och ur utnyttjandesynpunk t 
synnerligen ohanterlig, varför det i praktiken är enklare att 
bibehålla det hittills erhållna ekvationssystemet och ·därur 
beräkna w t. Evatianssystemet omfattar följande .sju ekva. 

tioner : 

Tre huvudekvationer 

(J) t = w 2 + (w 3 -- ?/J t) • o ••• o •••••••••••• o ••••••• (26) 

tg m 
2 

= sin rp g · tg x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lU) 

tg1;;t(cosrpt-coslt)+sinrpt ·sinAt 
tg (u> 

3
- 1/J ) = 2 . . 1 l (32) t t g '!jJ t · COS q.> t- t g ljJ t · S111 "t\ · S111 A t+ COS t 

samt fyra hjälpekvationer 

sin rp O' = sin 'Y) T · sin }, F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) 

2. 

o 

sin x 
cos (1p t + x) · sin 1~ 

cos rp g 
•••• •••••• •• ••••••••• o 

cos ·O = cos q; t · cos }, t o ••• o ••••••••••• o ••• • •••••• 

tg q.> t 
tg x •• o ••••• •• ••• o •••••• ••• •••• o ••• o. o . 

sin }, t 

slutsatser beträffande girfelet. 

(35) 

(31) 

(30) 

Som framgår av ekvation (34) är vinkeln ~ beroende av 
girvinkeln 1p t' Det ovan gjorda uttalandet (se andra styckel 
efter fig 26), att ekvation (15) icke utan vidare kan förut
sättas gälla för w 

1 
är därmed bestyrkt. Förhållandet f ram-

går även av en direkt jämförelse mellan ekvationerna (Hi) 
och ( ~H ). 

En torpedgir påverkar alltså även kursfelets storlek . Det 
är d ~irför lämpligt, att vid beräkning av krängningsfel l~i\ 
grund av egenkrängning hos girtorpeder, icke var fö r sig 
beräkna kursfel o1 K och girfel w G utan i stället direk t be · 

räkna hela gyrokardanfelet m t" 
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O· GYROKARDANFELET. 

Gyrokardanfelet w t, som sig innefattar kursfel w och 
K 

girfel w G' kan exakt beräknas med hjälp av det under av-
srU.tt .. C1 .. angivna e~~at~on.ssystemet. Eventuella möjligheter 
att for ?·verslagsb~rakm.ngar använda approximativa ek va
tioner diskuteras 1 avsmtt D l nedan. 

Ur kurvblad 11 a-b kan gyrokardanfelet w t avläsas såsom 
funktion av girvinkeln 1fJ t vid anfallsvinkel 1 o ,5 och fartygs
krängning_ lO o. De tre kurvorna avser tubställning 25 °, 60~ 
och ~JOo. Kurvblad 11 a gäller för egenkrängning ± 10° och 
blad 11 b för egenkrängning ± 5o. L L 

Av kurvbladen framgår, att av de tre undersökta tubställ
ningarna 'Y) T = 25o är bäst även vid skjutning med girtor-
peder. 

l. App roximativa ekvationer. 

Det är tänkbart att förenkla ovannämnda, exakta ekva
tionssystem genom att icke taga hänsvn tilJ anfallsvinkeln 
d v s sätta q; t = = O. • ' 

Härvid blir enligt ekvation (30) även x = O och enligt 
ekvation (31) {} = l t. Ekvation (35) förändras därför till 

cos tp t . sin l t 
sin x = ------

cos rp g 

Om rp t =c O insättes i ekvation (32) erhålles 

(36) 

t g 1p t (l - cos A ) 
tg (w - tp ) = t . . . . . . . . . . . . . . (37) 

3 t tg2 1/J + cos l t t 

f Man ffu: följaktli_gen .nedanstå~nde ekvationssys,tem med 
ern, delvis approxunahva ekvationer 

w t = w2 + (w3- 1/Jt) •· •· • · ·· ·· ·· · · · · ·· ....... (26) 
tg w 

2 
= sin q.> g · tg x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19) 

t g 1/J t (l - cos l t) 
tg (w 

3 
- 1p t) = ----,,----;;---------=~ .. ... ..... ..... (37) 

tg 2 1/J t + cos }. t 
sin · . q.>g=Sil1'Y)T · Sll1Ap······················· · · (13) 
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sin x 
cos 'P t · sin }, t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3()) 

cos cp g 

Följande tabell över gyrokardanfelet w t beräkna l Jlled 

exakta respektive approximativa ekvationer visar dock, att 
tillfredsställande noggrannhet icke erhålles, om det aktuella 
värdet p å anfallsvinkeln är 1 o ,5 eller större (fele,t i r1J t sku lle 

i vissa fall översliga 1j3 grad; tabellen begränsad till to r. 
pedgir 90 °). 

Tabell över gyrokardanfelet w t (i grader) vid torpedgir 

'/'t= O" _t \:)0,, då}, F= 10°, }, t= 10° , 1J,r = \J0° samt IJ\ =l 
0

,5. 

'Pt = -90° -60° -30° +00 +30° +60° +1)00 

w t f exakt 0,26 0,80 l ,49 2,04 l ,97 1,09 --0,21i 

w tfapprox = o 0,47 l' 15 l ,78 l ,9 1 1,23 u 

differens -0,26 -0,33 -0,34 -0,26 -- 0,06 +0,14 +O.~Ii 

2. Gyrokardanfel vid skjutning från f artyg, som 

icke kränger. 

Om fartyget icke kränger, d v s }, F= o o, blir enligt ekva

tion (13) dumpningsvinkeln IJ' g= O. Ekvation (Hl) ger där

vio. m~ = O, varför enligt ekvationerna (2G) och (32) 

zoo 

!O 

tg '/'t (cos rp t-- cos },t)+ sin T t ·sin J. t (:lS) 300 
t g (J) t = 'J • • , , tg- 'P t . cos Cft- tg '/\ . Slll '7-'t . Slll At + cos /•t 

Gyrokardanfelet vid skjutning från horisontell tub k an av
läsas ur kurvhlad 11 c, .som är uppgjort för egenkrängning 
}, t = 5° o<..: h 10° vid anfallsvinkel rp t = l o ,5. 

Av kurvan J. t = 10° framgår, all anfallsvinkeln mcJfii l' 

ell kursfel av 0°,26 (girvinkellf' = 0°) samt att gvrokn r· ' t ' -
danfelcl , d v s kursfel + girfel, kan uppg~1 till 0° ,G7. 
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3. slutsatser beträffande gyrokardanfelet. 

för att ge en klar bild av gyrokardanfelets inverkan och 

·eiativa betydelse har i kurvblad 12 uppritats diagram med 

~,_em.pel på det totala krängningsfelet 

Diagrammet förutsätter 2-axelriktat sikte med 1-axelrik

tade tuber (ell~r fasta tub~r med far~ygsgir) och äro uppgjort 

för fJ = ± 40 , 2 F = l O , 2 t = 10 och cp t = l ,5. 

De sex vertikala staplarna avser tubställning 25°, 60° och 

9() 0 vid medgir respektive motgir och anger de gränser, in

om vilka totala krängningsfelet kan variera. 

Som synes är det kvarstående kardanfelet (utmärkt med 

små cirl{Iar) av relativt liten storleksordning. Summ,an av 

kvarstående kardanfel och gyrokardanfel vid utskjutningen 

(utmärkt med stjärnor) påverkas främst av gyrokardan

felet Som framgår av stjärnmarkeringen skulle torpederna 

i det exemplifierade, extrema fallet utskjutas med avsevär

da rik tningsf el. 

Vid lämplig torpedgir skulle felet eventuellt kunna helt 

elimineras. Diagram;met visar dock även, att torpedgir kan 

medföra ett lika stort (och i vissa fall större) riktningsfel 

med motsatt tecken. 

E. OYROTS RESNINO. 

Ett torpedgywskop konstrueras i allmänhet på sådant sätt, 

att rotationsaxeln strävar att resa sig från dumpat läge. Res

ningsmomentet erhålles genom inverkan av underhållande 

luften. Hos gyroskop, som saknar underhållande luft, bibe

håller följaktligen rotationsaxeln sin ursprungliga riktning 

J höjdled. 

l. Resningsförloppet vid rak torpedkurs. 

Vid konventionella gyroskop reser sig rotations,axeln i det 

l~rpedfasta vertikalplanet. Man eftersträvar härvid, att res

n!ngen skall ske utan samtidig precession hos gyrot. Fig 27 

"~sar ett dylikt resningsförlopp hos en torped med egenkräng

liJn~. Gyrots rotationsaxel reser sig under viss tid från läge 

g1 hU läge g2. 

Vid utskjutning i riktning ZN ä1· gy1·oaxeln dumpad !1;1 

åtader, varfiir torpeden på grund av sin egenkrängning får 

en kursriktning, som anges. av meridianen Z2N2. 
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z 
z, 

Fig 27 

Då gyroaxeln reser sig i det torpedfasta vertikalplanet Z'N' 
till läge g2, registrerar avkänningsdonet icke något sidfeL 
Torpedens kurs påverkas därför idke av gyrots resning. 

Genom resningen förändras däremot gyroaxelns riktning 
från utskjutningsriktningen ZN till den riktning, som anges 
av meridianen Z1N 1• Gyroresningen fortgår - om skjuttiden 
är lång eller resningen tillräckligt snabb - till dess den ho
risontella kardanringen med däri fästad rotationsaxel är 
vinkelrät mot den vertikala, torpedfasta kardanringen. Gy
rots rotationsaxel strävar med andra ord att reSia sig t ill 
dess den befinnet· sig i det torpedfasta horisontalplanet. 

Om torpeden icke utför git·, förrän gyroresningen är av
slutad, kommer rotalionsaxeln följaktligen att resa sig ti ll 
dess rp = - rp t, d v: s till deSis axeln är eleverad c:a 1,5 

g . 

grader över horisontalplanet (minustecknet beror på defin i-

tionerna för rp g och rp t ) . 

Som tidigare nämnts medför resningen, att gyroaxeln få r 
en ny riktning i de.t rymdfasta koordinatsystemet. Om tor· 
pedens egenkrängning skulle ändras under skjuttiden ---· vi l
ket i allmänhet är fallet i slutet av torpedens bana - med
för den ovannämnda riktningsändringen hos gyrot ett k urs
fel. Felet i:ir av mindre betydelse, enär den efter krängnings
ändringen återstående gångtiden i allmänhet är relativt kort. 
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sammanfattningsvis kan alltså sägas, att gyrots resning 
·c){e m edför någon fördel vid torpeder med rak bana. Res
J j11gen medför tvärtom e.tt mindre - i praktiken betydel
Jleiöst - fel på grund av .torpedens krängningsändring. Så
~jda icke resningen kan ske utan risk för precession, är 
dock gyrots resningsförmåga en direkt nackdel vid torpeder 
av denna typ. 

2. Resningsförloppet vid torpedgir. 

Om torpedgir inställes, kommer - därest torpe.den har 
egenkrängning - det torpedfasta horisontalplanet att, bero
eJ1de på girens storlek och tecken, höj as eller sänkas f rå n 
sitt ursprungliga läge. Förhållandet åskådliggöre·s i fig 28. 

+· N Fig 28 

Av figuren framgår, att det torpedfasta horisontalplanet 
A'B' genom torpedgiren 1p t höjes till läge A"B". Gyroaxelns 

dumpningsvinkel i det torpedfasta vertikalplanet betecknas 
1lled rp' (i likhet med rp , men till motsatts mot rp t , positiv 
v·. g g 

1<1 dumpning). A v figuren framgår, att torpedgiren 1p t 
1l1edför en ändring av rp' med L,rp' • 

g g 

Storleken av 6 rp' kan bestämmas genon1 solvering av 
l g 
~ en stora sfäriska triangeln i fig 28. Beräkningen kan för-
enklas genom att sätta rp t = o o. Denna approximation kan 
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godtagas, enär det endast gäll~r a~_t bi~da sig e1~ ungef_ärlig 
uppfattning om hur stor elevahonsandrmgen 6 rp g maxim alt 

kan bli. 

t ; r fig 29 erhålles enligt N ap i ers regel 

c os (90 - 1p t) = cot (90 - (6 cp' g - q/ g)] · cot A t eller 

sin 1fJt = tg (6rp'g- q/g)· cot },t och alltså 

tg (6 rp'g - rp'g) = sin 1fJ t · tg }, t ............. · · ·. · (3H) 

Ge110lll solvering av den vänstra, sfäriska triangeln i fig 

29 erhålles 

cos x = cot (90 - rp g) · cot rp'g eller 

tg rp' = tg rp g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-!0) 
g cos x 

varvid vinkeln x kan bestämmas ur sambandet 

sin x= 
cos '!f't ·sin Ät 

• • • • • • • • • • • o •• o. o ••• o • ••• • o 
(3G) 

cos rp g 

Vid 1fJ t = 90io blir x = n o enligt ekvation (36) och rp'g = rpg 

enligt ekvation (40). Om dessa värden insättas i ekvation 

(39) erhålles 

tg (6 rp'g - '?g) = tg }, t eller 

h. cp' g = }, t + rp g <-

Fig 29 
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Vid torpedgir 90° kommer alltså det torpedfas,ta horison
talplanet att höjas (eller sänkas.) vinkeln Ä t + rp g· De i 

praktiken förekommande maximivärdena 2 t = 10° och rp g 

,:::::; 10° ger följaktligen en elevationsändring av 20°. 

Om ingen ytterligare torpedgir utföres, kommer gyrots 
rotationsaxel således att resa 1sig 20° och 1slutligen vara ele
verad c:a 10° över det rymdfasta horisontalplanet. 

Som tidigare framhållits, påverkar gyroresningen icke tor
pedens kurs. Om ny torpedgir sker, efter det att gyroaxeln 
rest sig, uppkommer dock en viss inverkan på den slutliga 
torpedkursen. Förhållandet framgår av fig 30' ). 

Antag att det torpedfasta koordinatsystemet Z'N' repre
senterar torpedens kurs efter utskjutning (torpedens rikt
ning anges av punkten g 3'). Gyroaxelns riktning represen
teras därvid av punkten g1. Gyrots resning kommer nu att 
ske utefter vertikalplanet Z'N', varför gyroaxeln efter viss 
lid befinner sig i punkten g2' och till sist uppnår punkten 
g;. Resningen har, som synes av figuren, icke påverkat tor

pedens kurs . 

Om torpeden däremot girar vinkeln 1/J t omedelbart efter 

utskjutningen, konuner det torpedfasta vertikalplane,t genom 
gyroaxeln att intaga läget Z''N" och torpedens kurs. att anges 
av koordinatsystemet Z"'N"'. Av nedanstående, tidigare här
ledda ekvation 

cos (1p t + x) . sin {} 
sin x = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35) 

cos rp g 

framgår nämligen, att vinkeln x, som i fig 30 anger verti
kalplanets lutning, är beroende av girvinkeln 1fJ t• Som exe.m, 

Pel kan tagas det f alle t, alt 1/J t + x = 90". Härvid blir u 

"" 0", varför del torpedfasta vertikalplanet följaktligen sam
lilanfaller med det rymdfasta vertikalplanet. 

Gyrots resning kommer efter verks.tälld torpedgir att ske 
~tefter vertikalplanet Z"N", varvid gyroaxeln successivt in
~ger lägena g2", ~" och g4". Icke heller i detta fall har res
~tngen någon inverkan på toq)edens kurs. Om torpeden gör 

··--·---
t l) I fig 28 och 29 har, för att underlätta framstallr!ingen, hänsyn icke 

agits till vertikalplanets lutningsändring. 
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ytterligare en gir, visar det sig emellertid, att resnlllgen har 
påverkat den slutliga kursen. 

Förhållandet kan enklast demonstreras genom antagandet, 
att torpeden girar lika stor vinkel som tidigare men åt J_nol
satt håll. Om ingen resning skett, skulle gyroaxeln befm~a 
sig i punkten g1 och torpeden ~öljaktligen ~r~ tillbak~ hll 
den kurs, som anges av koordmatsystcmt Z N . ?m. vi ~n
tager, att gyrot efter första giren lu1:nnit. resa sig till lage 
g

2
", konnner torpeden däremot att gira till den kurs, sol11 

k d . t t t zn"N"" anges av oor ma sys eme '"' I . 

Som fram:går av fig 30 ändras w 
2 

till w 2'. Resningen på· 

verkar således gyrokardanfelet w t genom att kursfelet wK 

ändras. Däremot förändras icke den återstående delen, 
d v s girfelet w a· 

Resningens inverkan på gyrokardanfelet kan 1 det angi'vnn 
fallet be;äknas med hjälp av ekvationerna 

(19) tg w 
2 

= sin cp g · tg x ........... . ....... .... ... . 

wK=wl + w2 ········· ·· ········· · · · ······· · 
( 14) 

Generellt kan sägas, att en torpedgir, som utföres, sed oil 
h f ' llf' ' ll t · df.. t r'esttltat a·· n cil gyrot : a t h a ~ e a t resa sig, me or anna 

torpedgir omedelbart efter utskjutningen. 
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för att beräkna resningens inverkan på gyrokardanfelet 
rfordras uppgift om den första girens 1storlek och tidpunkt, 
~rots ~esi~.i~gshasti~het, sam.t i förekommand~ fall tidpunk
ferna fo r folJande girar och dessas storlek. Dyhka beräkning
ar kan följ_aktligel! enda_st göra~ för varje särsk,~.lt ~al~. Några 
generella siffror pa resnmgens mflytande kan darfor ICke ges. 

På grundval av ovanstående granskning av problemet kan 
Jllan dock beträffande resningens inflytande vid girtorpe
der konstatera, 

att resningen icke medför någon fördel, om skjutfallet om
fattar endast en torpedgir omedelbart efter utskjutningen, 

att resningen kan medföra minskning av det i gyl'okardan
felet ingående kursfelet, om skjutfalle't omfattar två eller 
flera torpedgirar eller en torpedgir, sedan gyrot hunnit resa 
sig (om och i vilken utsträckning minskning av felet kom
mer att ske, bestämmes av ett Hertal av resningen oberoende 
faktore r), samt 

att gyroresningen är till fördel endast under förutsättning 
alt den icke samtidigt medför precession hos gyrot. 

Vid bedömning av gyrots förmåga att resa sig utan pre
cession, måste hänsyn tagas till eventuellt tillkommande la
gerfriktioner vid krängning. Gyrot måste med andra ord 
kunna resa sig utan precession även vid krängt läge. 

l sm~hand med ovanstående slutsatser angående girlor
p~der ar det --- ehuru förhållandet icke bemr av gyrores
nmgen --- lämpligt att framhålla, att en torpedgir av 60 1

--

90_0, omedelbart efter utskjutningen, medför en kraftig 
~ll1skning av gyrokardanfelet Jfr kurvblad 11 a! \'id skjut
ntng frå n tuber med bestyckningsvinkel 90'0 skulle en tor
Pedgir av ± 60'0 medföra min~kning av gyrokardanfelet 
från c:a 2° till c:a l 0

, d v s till samma storleksordning 
s~m vid skjutning utan g,ir från tuber med bestycknings
VInkel 23° . 
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3. Resningstiden. 
För atl underlätta beräkning av aktuella resningsf?ll llle(j 

ovan angivna ekvationer kommer gyroskopets. resm~gsföt. 
måga att nedan behandlas med utgångsp_~J;tkt från tva. god. 
tyckligt valda tidskonstanter. Den efterf.olJ_~nd~ el;;.vatlone1! 
(41) och tabellen kan emellertid genom msattnmg av annan 
tidskonstant utnyttjas för varje aktuell ,gyro1yp. 

Resningshastigheten beror av gyrots kot;struktion. Ma n 1_1al' 
empiriskt funnit, att resningen sk~~ ~-nhg: en exponenhal. 
kurva och att följande samband darfor rader 

t 
T .............................. . 

där r =: dumpningsvinkelns begynnelsestorlek 
o 
t = tid i sekunder 
T =-: den för gyrotypen gällande tidskonslanten. 

Om tiden t = T insättes i ekvation (41) erhålles. 

= rp . e - 1 som enligt räknelabell ger rpg o 

m = 37 °/0 av rp ., ~ o 
b 

.,, 

JlXnJ: ------

T 
Fig 31 

(41) 
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SoJ!l framgår -~v fig 31, närmar sig kurvan assymptotiskt till 
g]Jsk~~an.' varfor den .. totala resningstiden teoretiskt närmar 
sig ~andhg!1eten. J?et ar därför nödvändigt att definiera, när 
res111D~en 1 prakttl~en .skall anses avslutad. För de dump-
11ing~vml~lar~. som. ar aktuella vid torped:skjutning, kan full 
resnm~shd la~~1ph~en. anses vara 4T, varvid 98 % av dump
ningsvmkeln ar ehmmerad. 

Exempel: Torpeden utskjutes med dumpningsvinkel m ·r g 
:;:; tOo och har anfallsvinkel q; t l 0 ,5. Därest torpeden 
sakna~ e~en.~räongning, ~år gyroaxeln därvid en dumpning 
a~ 11. ,5 1 forh:llan?e t~_ll. det. torpedfasta horisontalplanet. VId tiden 4 T aterstar fol]akthgen 2%.11°,5 = 0°,23. 
, Resningslid o_~h ~lerslående dumpning åskådliggöres i föl
Jande tabell, dar tidskonstanten för två gyrotyper antagits 
vara 60 8 respektive 120s. 

Tabell Över återstående dumpningsvinkel i procent av 
begynnelsedumpning 

l 
l T= 60s 

l T = 1208 

l l lm 37 o! 61 o l o l o 
1,5 22 

" 47 , 
2m 14 ,, 37 

" 215 8 , 29 , 
3111 i'l 

" 22 , 
3,5 a ,, 17 , 
4m 2 

" 14 
" 

4,5 l , 11 , 
5111 0,7 

" 8 , 
5,5 0.4 , 6 

" 
. f""l" ktl" (Jell Tidskonstanten för en v1ss gyrotyp anger o J.a u~en 7 ::> 

tid som erfordras för att gyroaxeln skall resa sig l00--3 

Gm 0,3 5 " " 6,5 0,2 
" 4 

" 63 ·~;{ av ursprunglig dumpningsvinkeL , 
Man kan naturligtvis även definiera ett gyroskops r esnill[};;l 

förmåga genom att ange, a_~l d~t reser sig OOo /mi~1Ut. Hd~~sf· 
måste dock även anges for vilken begynnelseVI?kel 
siffror gäller, enär uppgiften eljest saknar menmg. 

7m 

7,5 

gm 

0,1 

0,06 

0,03 

" 3 
" 

" 2,4" 

" 2 
" 
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Exempel:. Ett gyroskop med dumpningsvink~l lO o och tids. 
konstant 60s, skulle enligt tabellen på 1,5 tmputer resa sig 
100-22 = 78 7o av 11 o ,5 = g·o . Efter denna tid skulle 22 '!t 
av 11 o ,5 = 2°,5 dumpning kvarstå. 

Under förutsättning att full resning anses vet:kstä~_ld , ~lå 2 
'/o av dumpningsvinkeln återstår, skulle ~esnwgsform.agn11 
hos de angivna gyroskopen kunna anges till 4 respektive g 
minuter. 

F. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER. 
A v den gjorda undersöknin~en beträffande. torpedskj ut. 

ning från krängt fartyg fnungar, 
att det kvarstående kardanfelet i allmänhet utgör en mind. 

re del av det totala krängningsfelet, 
att korrektion för kvarstående kardanfel kan införas ge

nom krängningskorrektör, 
att gyrokardanfelet, som. i regel ut~.ör den överväga~1de 

delen av det totala krängmngsfelet, framst. bero_r av tm pe· 
dens egenkrängning och tuhernas bestycknmgsvmkel, 

att minskning av egenkrängning och/eller bestycknings· 
vinkel medför minskning av gyrokardanfelet, 

att torpedgir 60° a 90° omedelbart efter utskjutningen 
väsentligt minskar gyro kurdanfelets storlek, 

att g'\,"roresning icke medför någon fördel vid konventio· ' .; ~ l · d · t d m en· nella torpeder med rak kurs el er vt . _gtr ?rpe er, so 
dast utför en gir omedelbart efter utsk]utmngen, 

att gyroresningen kan medföra minskning - men ä vrJ~ , . , _.~ . l o c (\el öknina _ av gyrokardanfelet, om torpeuen gtrar va · 't '"' ' . tf "' r·· t l 1 cn.r rol hu nnl flera gånger eller om en g11· u ores ors see a1 57 

resa sig, samt 
.. gt 

att gyroresning skall ske utan precession även vid kra n. 
läge för att överhuvudtaget vara berättigad. 

A v undersökningen framgår dessutom, . 
d k .. ~ 11 u1g alt gyrokardanfel på o gr~~nd av. torp_e efols egen ran, Jl 

och anfallsvinkel uppstar aven vtd skJutmng från h orisO. 
tell tub samt 
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att detta krän~ningsfel vid egenkrängning 10° är av sam-
1119 storleksordnmg som kvarstående kardanfelet 
r praktiken kan man av flera skäl icke alltid undvika 

j· riingning hos skjutande fartyg. Här skall endast nämnas 
t~·å exempel på dylika förhållanden. 

skjutning utan krängning krävet·, att fartyget under salv
tiden går på rak kurs. Fartyget blir härigenom mera bundet 
i sin manöver än vid skjutning under gir. I senare fallet 
kan nämligen skjutning utföras under den reträttgir, som 
ändå skall utföras omedelbart efter verkställd skjutning. 

Om skjutning sker på rak kurs under sjögång, är sanno
likheten för rullning stor. Eftersom skjutning ej cfår ske med 
eleverad lub (minskning av utgångshastigheten och därige
n?m ri~k at~ torpoeden slår i_ relingen) och icke vid kräng
omg stolTe an 10 kan salvhden komma att väs.entligt för
längas, vilket dels ökar den ovan påtalade bundenheten i 
111anövern, dels medför en osymmetrisk salva, enär konstan
ta skjutintervall icke kan hållas. 

Huruvida materiel och skjutförfarande skall utformas för 
skjutning på rak kurs eller under gir (och därmed kräng
ning) blir dock slutligen beroende på de fördelar', som står 
att vinna med hänsyn till övriga på torpedskjutningen in
verkande förhållanden. 

Oavsett hur materiel och skjutförfarande utformas, bör 
en~ellertid egenkrängning hos torpederna borttagas eller ned
brmgas så långt möjligt. Härvid är flera åtgärder tänkbara. 
En ur krängningssynpunkt radikal åtgärd vore att helt över
gå till enfartstorpeder. 
~Iuruvida och i vilken utsträckning åtgärder för att ned

bnnga krängningsfelet skall tillgripas, beror av den inver
ka~ detta fel har på torpedens eller torpedsalvans träffsan
~ol~het. Vid konventionella torpeder utgöres den största 
e~kallan av fel i målfaktorerna på grund av målets för

illaga till undanmanöver. I den mån som denna felkälla på 
ett eller annat sätt kan nedbringas, ökar de mindre felens 
\~lativa betyd~~se:. Mot ~.akgrund~n av den tekniska _utveck
k~~eu torde darfor felkallor av samm.a storleksordmng som 
t tangningsfelet komma att tillmätas en allt mera ökad be
Ydelse. 



Navigationens betydelse för ubåten 

sorn vapenbärare 
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Av ledamoten Jwmmendör p ,_ G. LIJ'I."'DGREN. 

I en artikel i den amerikanska tidskriften "Navigation" 
utvecklar Frank C. Lynch Jr (Operation Research Manager, 
Electric Boat Division, General Dynamics Corporation, Gro
ton, Connecticut) följande synpunkter på navigationens be
tydelse i ett vapensystem med ubåten som plattfonn för 
långdistansrobotar. 

Den astronomiska navigationen, vars behärskande förr 
innebar sjömannens väl eller ve, minskade uneler årens lopp 
i betydelse till att slutligen bli enbart reserv för navigeri11g 
med radio och radar. Men idag bevittna vi den astronomiska 
navigationens dramatiska återupprättelse till att framträda 
som ett än mer betydelsefullt element ifråga mn havets ut
nyttjande än någonsin under "de stora navigatörernas" tid . 
Samma vetenskapliga frmnsteg, som ledde till att navigation 
llled elektroniska hjälpmedel ställde den astronomiska j 
s~uggan, är i dag i färd med att skapa n ya vapen, vars all
vandbarhet hänger på en noggrannhet i navigatoriskt avse
ende, som snarare kan mätas i n1eter än i kilometer. Detta 
nya noggrannhe tskrav betecknar på sätt och vis det sisla 
Utvecklingssteget inom navigationens vetenskap . 
. Noggrannhetsgraden vid lägesbestämning har tidigare av

Vagts m ed hänsyn till andra och viktigare krav. På segelfar
lygens tid vägde man denna faktor mot b ehovet av utrymme 
kch andra begränsningar on~bord . I oc~: med fly?planets .till-
01Ust b lev utrymmet ytterligare begransa t, varJamte benov 

kV. enkla och snabba lösningar uppstod, vilka i sin tur fick 
0Pas på bekostnad av noggrannheten. Idag stå vi, särskilt 

10 
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ifråga om ubå ten, inför än större utrymmesproblem, ll le n y 

ha ej längre fördelen oav att kunna molve·rk~ bt:~sten hä rp~ 
genom att ge avkall pa noggrannhelskravet v'Id lagesbes tä n1

• 

ning. N avigeringen ~\r för den sjöburna styrda projek ti le 

vad siktet är för geväret och radarsiktet för naltbomba t·c,:
1 

Sanuna vetenr.skapliga utveckling son1 kom mi t n aviga tio~ 

nen att framslå som ett väsentligt element i moder n sjö. 

krigföring, har också framhävt den roll, ubå ten komm er nt: 

spela i framtiden. Ubåten verkar i ell element, som hill ilts 

varit relativt ogenomträngligt för elektromagnetisk indik0• 

ring och förstörel se med atomstridsmedeL Utveoklingen ]l:\ 

atomkraftens område har faktiskt gjorl ubåten svårare i 

stället för lättare att förstöra. Detta förhållande gör at oni. 

ubåten till en helt säregen farkosl. 
Luftfarkoster kunna numera upptäckas p å hundratals ki

lometers avstånd, men ifråga om ubåten rör det sig om iu

sental meter. Verkningsradien för en atombombsdetona tion 

i luften kan likaså mälas i hundratal kilometer, med an det 

blott rör sig om ett fåtal kilometer mot ett i vatten n edstinkl 

mål. Den åsikten, att det icke längre skulle finnas nagon 

plats att gömma sig, är sålunda alls icke riktig, när det gtillcr 

ubå ten. Atomkraflen har i sl~i.llet i hög grad ökat dess för

måga alt undkomma. Atomubåten är svår att lokaliser a, iin

nu svårare att anfalla och kan gå runt jorden med över 20 

knops fart på flera hundra fots djup. Och oceanerna läcker 

som bekant mer än 70 YL av jordens yta. 
Utvecklingen av långdistansroboten har på motsv tu~1 ndc 

sätt rubbat balansen mellan anfall och försvar. Den hen äm

nes ofta "det yttersla vapnet" som ett erkännande av at! 

man hittills icke lyckals skapa ett försvar emot den . 

Kom_binationen atomubåt och långdistansrobot m ed en 

räckvidd av c:a 2~00 km innebär möjlighet att sl.å öycrallt 

utom inom ett område av några tusen kvadratkilome te r av 

jordytan, samt alt göra det oförmärkt och riskfritt Hiir tJl_l 

kommer värdet i politiskt avseende av att den kan verk a pn 

öppna havet. Kombinationen hlir vidare mer ekonomisk, än 

när det gäller ett vapen, för vilket man först måste bn•J il 

väg med våld. 
V a pen kombina lianen ifråga är tilliSvidare blott a l t anse 

som en lockande ide, ty många av komponenterna ha ioinntl 

icke fått någon praktisk lösning. En systemanalys, som ut: 

förts, tyder på att undervattensnavigeringen kon11ner at l bl: 

den avgörande komponenten, när det gäller att utveck la el 
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ffektivt sådant system för anfall under vattnet (Strike Sub

~1arine \Veapon.Sy~ten:). Pro:j~l~tet kan komma att fördröjas 

på grund av ohllrackbga moJhgheter i navigatoriskt avse

ende. 

Ett ?avigeri~1gs~ystem uppdelas vanligtvis i tre arbets

operationer, namhgen observation, mätning och uträknin[J. 

_f-färav kan end~~l rä~~neiJ:strumentet (computern) uppgå '~i 

systemet utan namnvard mverkan på ubåtens övriga funk

tioner. D~_nn~ komponent kan anses helt överensstämma med 

ubåt~ns ovnga . beh?v av databeräkning_ Båda ifråga 0111 

att }osa toq~_edsJkttn~ngeln __ och flygv arningsuppgifter gäller 

de t. att besta~mna. malets lage och rörelse genom att mäta 

bärmg och hd, vilka också äro grundelementen inom den 

as tronomiska navigatione~1. För att få riktigheten av de.tta 

antagande bestyrkt uppgJordes inom "Operation Research 

Group" -~tt program för e~t ins trument, som samtidigt skulle 

kunna l~.sa torpe5l~ldlednmg:sproblemet och bearbeta stjärn

observatiOner. I-!.angenom. påvisades, att det var möjligt att 

konstruera en raknemaskm, som exakt uppfyllde kraven på 

var och en •av dessa två funktioner. 

pe _andra momen_~~n, observation av himlakroppar och 

ma,tnmg a:' der.as hoJ d,. syneiS däremot farligt inskränka p a 
ubate!1s ~-nhet .1 operativt och taktiskt hänseende_ Den blir 

ftt mal fo:· optisk och radar~pl_J-ning genom att exponera sig 

luftmed1et, __ men et:dast l~angenom kunna himlakroppar 

o~serve~a.s. For a_tt nunska nskerna måste dels observationen 

go~as sa kortvarig __ som möjligt, dels minsta möjliga del av 

~~aten ~-~pone:a~, ove1:. vattenyt~~l. D~-~ta -~nnebär uppoffring 
__ d~ fOid e_lai, som aro naturhga for overvattensfartyget 

:~~~1hgen f-~~het at_t _':älj a det rät~a ögonblicket för obsei:Va~ 
,-- , att g01a utfo1hga observatiOner samt att kunna an

~:~da. skrymn~ande instrument, såsom antenn för radiooh-
tYahon av lnmlakroppar. 

"b~å teknikens nuvarande stadium blir observationer fi"0lJl 
" at e -- · < 

tik 11 ~vvagm_~1g mellan kravet på noggrann navigering och 
s en for upptakt. 

l!b~~oblemet ä: icke l. ä lt att lösao på elektromagnetisk väg, iy 

kont~n U~)pehall:r sig un.der l~mga. p_~riC?der i av fienden 

Och d olle1 a de fa1 vatt~n, v1l~{et JU f oro ~vngt är dess styrka, 

ll!å e_ elektromagneh~_ka vag01·nas dahga fortplantningsför

lictiga l va~~-en, som ~or ubåten osårbar·, hindrar den sarn-
gt att SJalv utnyttJa dessa vågor. 
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Men ubåten har å andra sidan även fördelar i förh å ll and 

till övervattensfartyget ifråga om astronomisk navi ga [i 01~ 
stabi liteten mot rullning och stampn~_ng_ är sålun?.a myckei 

större, vilket medger noggrannare matn_mg och battr~ 111öj. 

lighet aLt utnyttja fotografiska observatwnsmetoder Sann o. 

likt utgör den även en bättre plattform för tröghetsins trt;. 

ment. En annan mindre påtaglig fördel ligger på det operu. 

tiva - taktiska planet. Ubåten opererar normalt inom t::! l 

visst begränsat område i stället för att göra snabba fr an1• 

stötar som övervattensfartyg och flygplan. Härigenom 'k~n 

den lokalisera sig med hjälp av lodet i förhållande till gr und. 

bankar och djup rännor eller andra karaktäristiska igen k än. 

ningsmärken samt taga sonar-avstånd och bäring till dessa. 

Genom robotens tillkomst har själva navigationsproble met 

förändrats. Förr gällde det blott att bestämma läget i sjö. 

kortet. Härvid hade jordens forn1. och gravi tationens invcr. 

kan i vertikalplanet nära nog blott akademiskt intr esse. 

Ifråga om robotslej utning däremot bli e navigationsproble. 

met att bestäm.ma skjutande fartygs läge i .f_örhållande till 

ett mål på många hundra kilometers avs tånd, och da blir 

j ordens form och tyngkraftens inverkan i ver tikalled m 

omedelbar betydelse. En avvikelse på grund av gravitationen 

på 30" skulle, om elen icke kompenserades, allvarligt p åverka 

robotens bana. Obåtens stabilitet, som medger noggran narr 

tyngdkraftsmätningar, kan därför väl anses kompensera 

övervattensfartygets föreldar i andra hänseenden. . , 

Måhända kan svårigheterna att begagna sextant 1 en ub~1 t 

i uläge i själva verket visa sig vara lyckligt. Det tvingar tJ II 

att lägga tonvikten på zenitobservationer med ~Il a härm~d 

förenade teoretiska fördelar som icke tillfullo hllvaralagils 

i praktiken. Både i operativ't avseende och med hänsyn ti,il 

dess konstruktion kan det visa sig vida lämpligare för ubn· 

ten att ohs·ervera zenit genom en 6- 8 tums objektivlins an 

att göra vanliga observationer med sextant genom periskope,1: 

Kravet på snabbhet och ubåtens stabilitet i sjön ta la r foJ 

att observationerna böra göras fotografiskt. Detta synes åt~1~·: 
igen ge många teoretiska fördel~r, sont läx:ge har upplll ~ 1

1;. 

sammats av .astronomerna, men wke praktiserats av n avJg; .. 

törerna i större utsträckning. Genom u tnyttjande av folote•' 

niken kan observation m.åhända tas på flera stjärnor sa Jil' 

tidigt o . . b"" . . l'" . g ~,· 
Dessa .synpunkter pa utrustnmg mne ar mgen osm?. ·J]. 

ubåtsnavigeringens problem, endast ett närmande hart! 
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var~vid navi~ationen JJetr~ld~s som en del i ett system med 

nbaten oc~ Iobooten s~m ovnga komponenter. Var ooh en av 

delarna _maste s~ be~tammas, ~-tt elen lämnar slörsta möj liga 

bidrag till komhma bonens an vandbarhet Förr kallades detta 

för :•tea~1w~~·k", men den moderna benämningen är "system 

cngweer mg. 

U~åte,n hae sin _:erksam~et i ett för människan onaturligt 

Jllednu~, ·och d~t -~u· n~ tur h? t att hon i sin tankeverks.mnh~t 
]Jar -~var t ~-tt· fngora sig fran förhållandena i sin egen om

givmng .. Han~enom förbis~r h_?n _ofta att möj ligheter, för

och nackdelar. med natun~od~andrghet måste te sig olika i 

ett anna t medmm. Ett nav1gahonssvstem avsett fa··r· a11 .. ' 
. o t l . l ~ . ' vano-

umg p a Y an {an IC {C samtidigt vaea avpassat för under-
vattensbruk . . 

l 

Art~kelf~rfattaren säger sig ha undvikit att ange data och 

r,unkhonssrff~:or beroende på att det behandlade problemet 

ar av grundlaggande na~ur. och l?sningen icke tydligt skönj

bar. Den s_?'ne.s emell ertrd ICke hgga i stöne antal elektron

r,or eller hattre sextanter. Den omständigheten att problemet 

ar fundamentalt antyder, att även lösningen är av grunclläg-
gande n a tur. ~ 

At?.mla?.dn~ngens ~tara verkningsförmåga kan förleda till 

att s? k a losnmgen p a problemet i denna genom att helt en

kelt oka ~.ess effekt med yt_~er~igare megaton. Det är billigast 

och b~.kvan~-~~t, mer~ det ar: I~ke e~1 civiliserad lösning, ej 

~~Uer ,den f01 de~ak_hgaste ~Ja lan~ s1l~t. Vapeneffektivitet är 

I_ o~~Ikt~n av verknmgsradre och nktnmgsnoggrannhet. VarJe 

forbattrm~ oav den sistn~mnd~. faktorn innebär en minskning 

~~det omra~e, som utsattes for ändamålslös förstörelse. Det 

at det ansprak, vetenskapen idag ställer på navigatören. 
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Varför dröjer robotarna? 

Av kapten B.-E. EIKSTHö~t 

I amerikansk press ha på sistone allvarliga farhågor fr am. 
förts med anledning av att m.an ansett Sovjet ha en in ter
kontinental . robot under tillverkning medan USA endast 
skulle ha en sådan under utveckling; man har indignerat frå
gat sig hur robotvapenutvecklingen ege~tl~gen skötes i ~S .\. 

Den storm, som blåst upp har underhallrts av de m emngs
skilj aktigheter, som i robotfrågor kommit til~ __ synes mellan 
arm_en och flygvapnet. Armen anser att en fJarrobot m~ en 
projektil, och att flygvapnet därför med sitt något nyvaKn<~ 
intresse för detta vapen gjort intrång på armens verksam
hetsom.råde. Från annehåll antvds det också mer eller mindre 
öppet att flygvapnet helt enkelt ser sin franttid~ bety(! ~lse 
m inska, om ej det strategiska flyget får övergå 1 ett fJ mT
robotvapen. 

Någon strutspolitik tycks dock ej föras :i USA utan med 
berörndvärd snabbhet och insikt mn frågornas vikt har en 
"robottsar" med utomordentliga befogenheter tillsatts fö r ~ll 
reda ut problemen. Hur detta skall lyckas får väl den nar· 
maste framtiden utvisa. 

Tid efter annan förekomuta även artiklar som b ehandla 
mer a llmänna robotfrågor, varvid synpunkter på till~_erh · 
ning, projektering, utprovning, handhavande m n1 framfor,·as-

I det efterföljande har ett försök gjorts att sammanstall'
1 

några av de orsaker som av artikelförfattarna ifråga ansetls 
i hög grad påverka d~n ta~~t varmed robo.tprojekten ko11111~~ 
fram. och det frarutida varde dessa pro J ek t komma att 
för försvaret. 
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\'ad är det då som gör att robotutvecklingen skenbart synes 
:'i så långsamt? 

g< för det första beror det på att det inte bara är en robo t 
tan ett helt robotsystem som måste utvecklas. Roboten som 

~~å d an är inget s jälvständigt vapen. Den ingår endast som en 
)änk - överbringaren av sprängmedlet - i ett synnerligen 
komplicerat system, där var j c annan i system.et ingående 
Jänk m åste fungera utan anmärkning. 

Erfarenheten har visat att alla länkar i systemet måste 
ntveoklas parallellt d v s att inga konstruktioner få låsas 
förrän alla faktorer, som kunna påverka varandra, äro helt 
känd a, dc olika länkarna (komponenterna) provade och man 
sett att d e fungera till:wmmans - inte bara var för sig. 

Robotvapnets hela framtida militära användbarhet beror 
på hur :väl detta samspel löses . Det är därför nödvändigt att 
utvecklmgen av ett robotsystem ledes av personal, som är 
väl insatt i och klart förstår robotsystemets slutliga strids
uppgifter . 

För det andra måste pålitligheten hos varje enskild kom
ponen t i systemet vara otroligt stor. I roboten finns ingen 
mänsklig övervakare, som kan byta ut ett utbrännt rör eller 
slå till en strömbrytare, som fallit ur. Allt måste fungera 
helt utan ingrepp utifrån. Pålitlighelen hos varje detalj 
måste därför vara större än i någon annan jämförbar an-
M~~~ ' 

För a tt uppnå denna höga pålitlighe,t krävs en minutiös 
ko~troll såväl vid tillverkningen av detaljer som vid mon
termgen av robotarna. En slarvigt utförd lödning kan t ex 
v_ara n og för att en robot skall haverera - och lödställen 
hnnas i tusental. Kontrollen måste även omfatta prov med 
roboten, då ,den arbetar i en omgivning och und er förhållan
den, som äro likartade med dem_ varunder roboten verkligen 
skall fungera. 

En robot som bommar eller havererar på grund av ett fel 
~om uppstått i nåaon del av svstemet är värdelös och dei: ä; 
Int .. u • ' e b ara vad den havererade robalen kostat i reda pengar 
80

111 då k astats bort, utan även det som kanske under åratai 
satsats på utvecklingsarbete, förrådshållning och underhål1 
~~ r cib.? tsystcmet sam~ d? summor som nedlagts på utbild
Ochg, , l?n , kost och lo~1 for den personal, som skulle handha 
ser silquta roboter:. Till ~ett.?- kommer sedan de konseleven
f .' som ett haven kan fa for den egna henwrten, det egna 
aattyget eller flygplanet när robotens stridsuppgift på grund 
v haveriet ej blir löst. 
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Krig kan pågå länge men en stridskontakt komme r san. 
nolikt at~ vara endasl _några m~nu_ter eller sekunder.. f:'.it 
vapen mast e fungera nar detta tillfall e kommer! Det f1nn 
ingenting på stridsnwralen så nedbrytande, som ett O ]) ålit~ 
ligt vapen! 

För det tredje måste roboten kunna fatta beslut och verk. 
ställa dessa! En robot innehåller på sätt och vis e.tt cen tralt 
nervsystem, som visserligen är av relativt låg komplexitet 
jämfört med de biologiska nervsystemen men icke desto 
mindre 1nåste fungera. Konstruktioner som fungera helL utan 
mänsklig påverkan ha praktiskt tagit varit okända i v å r hit. 
tillsvarande teknile Det har visserligen talats en hel del on1 

automation och cvbernetik och om en kommande tek nisk 
revolution, men ä1~ så länge ha vi haft mycket liten e'rfa ren. 
het på dessa områden. 

Om. man sedan betraktar några av dc problem, som ligga 
mellan oss och en för stridsbruk användbar robot träffar 
man på problem, som orsakas lika mycket av brist på k om. 
petent arbetskraft som av tillverknings-, utprovnings- och 
hanteringssvårigheter. 

Tillgången på kompetenta inge~.Jm·cr är emellertid som 
den är och vi kunna inte göra någon ting åt den förrän fler 
studenter utbildas. Det enda som nu kan göras är att tilbc 
att befintliga ingenjörer bli utnyttjade på bästa möjliga säll. 

En robot måste kunna användas av m ilitär personal un· 
der slridsförhållanden. Det är därför nödvändigt att under 
såväl utvecklings- .som tillverkningsskedet samordn a d c lek· 
niska och militära synpunkterna och att ta hänsyn till dc 
militära förhållanden varunder roboten skall (och måste) 
fungera. _ . 

Det borde1 vara SJ. älvklart - men är det tyvärr inte alJtJ(l 
l . 

- alt arbetet med klargöring och utskjutning av r obornr 
skall vara så enkelt och lättfaltligt att militär person al k aV 
utföra detta efter en rimlig utbildningstid. Ett uppgj ort ar· 
betschema skall kunna följ as utan tidsfördröjningar eller 
allvarliga risker att göra fel. ... 

Konstruktionerna böra dessutom vara sådana att den null: 
tära Dersonalen som skall ha hand om robotarna, b ehöveJ 
fatta ·så få beslu't som möjligt under de förberedande pr~v.eiJ: 
klargöringen och vid avfyringen. För att gå till ytterlJ gilJC1 
t.erna s~cull~ man kunna säg_~ att n1.an föro att prova eJ;,/·o~~5 
före slqntnmgen endast behov de trycka p a e:n knapp. l an 
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då en grön lampa vore allt i sin ordning och roboten fu llt 
!dar. Avfyring sl~ulle därefter kunna ske genom att ep andra 

101app trycktes m. 
J verkligheten kommer det helt naturligt inte att bli så 

eJ1kelt. På konstruktionssidan bör man dock ha k lart för sig 
att en robots stridsvärde helt och hållet kan komma att ber o 
på hu~ mycket hänsyn konstruktör~~na t agit t~_ll den lätthet 
med vilken roboten kan hanteras, forvaras, skotas och klar
göras. 

Så länge robotprojektet befinner sig på ett sådant stadium 
av sin tillblivelse att det endast är högt kvalificerade tek 
niker, som ha hand om vapnet och som före var je sk ott ha 
gott om tid och goda tillfällen att kontrollera och åter k on
troller a varje steg i klargöringen, har kanske nämn värd h än
syn till dessa frågor icke behövt tagas. eller gjort sig p å
minta, men den dag då roboten kommer ut på trupp, komma 
de fel , som kunna förorsakas av den mänskliga faktorn, att 
bli alltmer uppenbara. 

Därnäst framstå problemen i samband med tillverkninu
en. Kon struktörerna må ha löst sina uppgifter aldrig så el~
gant - konstruktionerna måste gå att tillverka också! Ut
vecklingen går emellertid framåt och vad som f ör n ågra ?tr 
sedan var omöjligt att tillverka kan kanske göras idag. Inte 
desto mindre höra projektingenjörer och k onstru ktörer h a 
fullt k lart för sig om deras förslag till k onstruktioner äro 
tekniskt möj liga att realisera. De,t f inns iblan d en tendens 
hos en del ingenjörer attlösa svåra problem, genom att göra 
konstr uktionen lite mera komplicerad, genom att k ry m p a 
toleranserna något eller genom att gå andra liknande vägar. 
I st~ll et borde de sätta sig net' och fråga sig hur problemet 
radikalt sikall lösas för att ge en så enkel och lätti llverkad 
och ~edermera kanske också lätthanterlig och praktisk konst
r~ktiOn som möjligt. Under inga förhå llanden få de slå 
s!g !till ro med tanken att "vi gör så gott vi kan och de 
~a ta k onstruktionen som den blir". Då kanske beställaren 
;~lte vii~. ta roboten alls och företaget ha_~· orsakats stora för-
Ister forutom att styrkan hos landets forsvar kanske under 

0Viss tid framåt starkt nedgått 
.. Låt oss inte heller glömma den militära utprovningen. Det 
~r dock för militärt bruk vi bygga robotar och endast om 

8~,Uppfyl~a de militära_ fordringarna l~unna vi hoppa~ få en 

8
, Idsduglig robot och mte bara en pa papperet anvandbar 
a dan. 
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Utprovning m ås te även ske under de förhållanden vap nrct 

sedermera skall verka och det måste därvid handhas av <len 

m ilitära personalen. Den militära personalen skall för as in 

j utprovningen succesivt och icke plötsligt i och m ed att 

de färdiga robotarna leve reras. 
Den tak tiska utprovningen skall dock ej utföras f iinä11 

alla i hela robotsystemet ingående komponenter lämn at för.. 

söksstadiet och var för sig blivit fullt utprovade, men skall 

helt naturligt föregus av omfattande prov, t ex ombord un. 

der taktiska förh ållanden. 
Först sedan alla prov avslutats och av dem föran ledda 

ändringar successivt införts och hela systemet däreftee visat 

sig fungera väl och fylla de taktiska krav som upps Uillts 

kan projektet "frysas" och b eställningen utläggas. 

Innan slutgiltigt beslut faltas om tillverkning av ett r obot

vapen i större antal föe taktiskt bruk ät· det dock av syn

nerlig vikt att man verkligen är säke,r på att vapnets u/l(( 

egenskaper äro fullt kända och dess opet"ativa och t ak tiska 

begränsningar fullt klarlagda. Kostnaderna för ytterl igare 

försök och utveckling äro i allmänhet små i jämförelse med 

kostnadema för tillverkning och förrå dshå llning av ett k an

ske mer eller mindre oanvändbart robotsystem. 

Om tidsfaktorn är den allt avgörande kunna naturlig lYis 

de olika stegen i konstruktions-, försöks- och utprovn ings

kedjan av i ~·obotsystemet ingående komponenter till åtas gtt 

in i varandra. 
Ändringar äro emellertid nästan alltid nödvändiga under 

utprovningens g~mg. En sådan utveckling urartar därför lätt 

och kan leda till etl enda virrvarr av ändringar. Detta med

för i sin tur att fel i apparatur, som är under utprovn ing, 

visa en klar .te,ndens till ökning förutom att dyrbara konst

ruktionsändringar kunna bli nödvändiga i seriebeställn i ng~ r 

sedan redan ett stort antal komponenter t illverkats. Ett sn· 

dant sätt att utveckla ett robotsystem är utomordentligt k ost· 

nadskrävande och det är tvivelaktigt om den tid, som mail 

tror sig vinna, kan rättfärdiga dessa. kostnader. En no~gran~; 

planering av försöks- och utvecklingsprogrammen ar de 

m inst kostnadskrävande och mest effektiva sättet atl spal;n 

både tid och pengar. (Jfr TiS sid LJ53 1956 där ett Jik nanoc 

påpekande gjordes med anledning av alt amiral Dönitz sat.te 

iaång seriebyggnad av ubåtar innan lVJlerna voro helt k l al 9' 

l:> ~ • 111' 

varigenom verkstads- och varvskapacitet till ingen nytta 1 

dandrogs annan produktion). 
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Die t tot:de alll~å framgå alt projektering och tillverkning 

aV ett stndsdughgt .~·obotsystem är en synnerligen komplice':. 

rad och kostnadskravande uppgift, som i svårighetsgrad väl 

närm~st torde kunn,a jämföras med projektering 'Och till

verl~mng av, ett mooernt stridsflygplan. 

For . .. et.t sadant UPI~ d~:ag kräv_es .en synnerligen gedigen 

jngen] orskompetens saval kvantitativt som kvalitativt. En

dast m ycket stora företag, som ha tillräckliga ekonomiska 

resurser, kunna tillhandahå lla eller anskaffa dels den er

fo.~derliga utrustningen, och dels t~en stab av skickliga sam

tranade med~rbetare pa konstruktiOns-, utvecklings-, utprov

nings- och hllverlmingsavdelningarna, som garanterar ett 

tillfredsställande res u l t at. 

, Går, de~ då int~ att, uppnå goda resultat även genom all 

lata fatahg, dukllg, hart arbetande personal utveckla robol

proj ek t? 
N a turligt vis gå r det! Får m an tillräckligt med tid på sig 

kan vem som helst utveckla, konstruera och tillve rka en ro

bot, m en långt innan den vm·e klar för serieleverans skulle 

den vara färdig att kastas på skrothögen som hopplöst 

omodern. 

En u_tve~ldii~g i kapp m~d tiden med otillräckliga medel 

oc.h ohllrac.khg arbetskraft för också med sig att många 

mm~re ly~kad.~ kom1~romisse~· n1åste göras. På grund av d~n 
kromska hdsnod , van man standigt befinner sig, hinner man 

helt enkelt .. inte sätta .. sig ner och tänka efter h~u· uppkomna 

p~·oblem bast skola losas och man vågar inte kassera re.dan 

g·!.orda konstruk.tioner, som kanske inte längre ät· de, som 

b~.st fylla fordrmgarna. Detta går i sista hand ut över be-

stallaren - försvarsmakten . 
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Litteratur 
INTERMITTENT KRIGSHISTORIA. 

The Decisive Battles of the Western World 
and their irrfluence upon history. 
av generalmajor J . F . C. Fuller. 

För nåo-ra år sedan utkom första delen av den världsbekante gene
ralen och rr:utärskribenten J. F. C. Fullers skildring av avgörande dr abb
ningar i Västerlandets historia . Den delen sträckte sig fram till slag•ct 
vid Lepanto och har tidigare anmälts i denna tidskrift. 

Fuller har nu fortsatt och fullbordat denna serie genom del II, som 

sträcker sig från Spanska Armadan till Waterloo och som utkom 1955, 
och del III som onrfattar tiden {rån amerikanska inbördeskriget f r am ~!Il 
och med andra världskrigets slut. 

Det är ett mäktigt verk och fascinerande att läsa. Fuller utvecklar 
på sitt pregnanta och medryckande språk sin gedigna beläsenhet och sm 

eminenta förmåga till historisk analys. 
I andra delen finner man bland 30 slag till lands endast två sjöslag 

. t .d T f ]o·ar nämligen Kampanjen mot den hehga Armadan och slage Vl r a a , . · 
således utelämnas t. ex. hela den engelsk-holländska kampen om do:nll· 

narrsen till sjöss. .. . . . . ·la -en 
Bland slagen till lands återfinner man utforhga sktldrmgar av s g , 

o t k"ll" andta 
vid Breitenfelt Llitzen och Poltava. Fuller, som mot a s 1 Iga G _ 

' tt ·· m u ~ältherrar är tämligen kritisk har ytterst vackra ord a saga o 

stavus Adolphus och hans krigskonst. 
Som slutord om följderna av Poltava anför Fuller: . ,_ 
"On the day after a solemn thansgivning service in the Troitsa C~'· 

, . . , . d p eter 
hedra! at st . Petersburg in celebrahon of tne Peace of Nyste , eror 
was proclaimed Father of the Fatherland, Peter the Great, and E mP f 
of all Russia; wich at the time extended from the Baltic to the s ea, 

0 

Okatsk and from the Arctic Circle to Ashobad on the Caspian . 
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such was the harvest wich followed Poltava. 'You can believe' wrorc 
j;eibnitz,'how much the revolution in the north astonished many people. 
rt is commonly said that the Tsar will be formidable for all Europe, and 
will be like a northen Turk'. A new threat to· Europe had arisen; agaln 
j\.sia was on move, but this time her Mongoloid hordes were girt in the 
pa,noply of the West". 

Genom slagen vid Trafalgar och \Vaterloo framgick England som 
en världens leverantör och bankir. Ur sjömakt, ångkraft, penningmakt 
ooh den prestige, som segrarna krönt .England med, växte fram. en "Pa.x 
Brita.nnica" som skulle bestå så länge brittisk sjömakt och brittisk kre
dit behöll sin dominans. Under detta århundrade skulle Europa åtnjuta 
den mest stabila och välgörande fred som rått sedan Autoninernas dagar. 

Vad som hänt i Europa sedan dess illustreras målande av jämförelse 
mellan dessa ord och slutorden i tredje delen där Fuller gör en återblick 
över andra världskriget och där anför: 

"The Unjon Jack, the banner of the "Pax Brittanica", has now been 
turled , and to-day in its stead f!oats the Stars and Stripes to• .face the 
Hammar ,and Sickle. The supreme ,question set by the Second World War 
is: Wich will be Hauled down? Is the future to see a :Pa.x Americana 
or a Pax Tartarica? We hazard to suggest that the answer will be found , 
not in the contending military strengths of the United states and the 
Sovjet Union, but in their antaganistie political, social, economic and 
cultural systems. Which of the two is the more fitted to Solve the crucial 
problem set to mankind by the Industrial Revolution - the status of 
man, his governement and Way of Iife in a fully mechanized world?" 

Fuller är i den tredje delen som alltid starkt kritisk mot Roosevelts 
och Churchills sätt att föra kriget och man återfinner många tanke
gångar och uttryck från hans tidigare bok "The seeond world war". Men 
man får också ,veta att åtskilliga andra gestalter som framstått som 
utomordentliga människor och 'fältherrar egentligen voro ganska enkla 
klåpare. Både Lee och stonewall Jackson fördärvade genom långsamhet 
eller dålig organisation många goda tillfällen under amerikanska inbör
deskriget . Joffre var en fantasilös bondesjäl, som helt låg i händerna 
På sin doktrinbundna stab, och Moltke var en av Kaiserns odugliga 
gunstlingar, som ansåg att han egentligen bara hade att avfyra starL 
skottet, för att lämna testen åt staben och armekårernas befälhavare. 

Aspekterna äro litet ovana. 
i .. Fuller har valt att visserligen med inledande och avslutande ord men 
,_,

0'-'rigt endast lösligt infogat i det politiska ostrategiska skeendet skildra 
lssa drabbningar. Denna metod liksom hans mindre intresse för sjö
~aktens betydelse gör att åtskilliga väsentliga sammanihang gå förlora-
1\e. Av rysk-japanska kriget nämner han endast belägringen av Port 

tthur medan de där så betydelsefulla sjöstriderna i Gula Havet och 
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"d Tsuschima endast omnämnas i några rader. Skageracksslag:t, Kanl. 
;~n 0111 Atlanten och om Medelhavet lysa m ed sin från~aro, v1lket gör 

. k · t · Nordafrika och stnderna v1d Alame1n och att skildnngarna om nge 1 . . 
Tunis i viss mån hänga i luften . De sjöstrider som få vara med l Sista 
delen är endast Midwaysla.get o.ch kampen om Leyte-bukten. 

Men det sonl Fuller funnit värt att skildra är skildrat me_~ det rnäs, 
terskap som han å t sldlliga gånger tidigare lagt i dagen och f~r den sorn 
. t 1 .. t hans "The seeond world war" bör läsningen om stnderna oc]j m e as · · t t· le ·ande politiken under sista kriget vara en utomordentllg s 1mu r upp. 
levelse. 

M. H. 

De båda 

ETT NYT'.r l\IEMEN'.rO. 

Empire of Fear 
av Vladimir och Eudokia Petrov. 
Andre Dcutsch Limeted. London 1956 . 

världsbekanta omvända sovjetspionerna v_ladimi~ och Et:· 
dokias självbiografi har blivit färdig i 
delsdiskarna världen runt, då Sovjets 

lagom. tid att hgga pa bol,hal.-
älskvärdhetsoffensiv fö rbytes i 

Budapestmanöverns grymma våld. . . 
Det var i a pril 1954 som först Vladimlr och ett par dagar se~ar~ 

d t . k omständigheter soktc ·· Eudokia Petrov under mycket rama 1s a 
::e~ hos de australiska myndig:heterna. Båda makarn~ hade under må~g~ 
å/ under diplomatisk täckmantel utövat intensiv spiOnverksamhet for 
i 

1
stockhalm och sedan i Canberra. . _ . . o r"· 

"E . e of Fear" berätta båda sitt livs hlstcrw. fran ba ,. I boken mp1r k 1 f" . kommunistisK 
domens fattiga bondby i Sibirien, den hårda s "o an .. o~ full-

d f .. att nå d en eftersträvansvärda förmansstallmngen som . ung om or . r pohsen, 
od partimedlem och h elst också m edarbetar e l den h er_n ~~a soUl 
~KVD eller MVD, och fram till den än mer avundade stallnmgen . ocil 
sovjetrepresentant i ett borgerligt land med dess mateneila nkedom 

större frihet. r· f" "ft ·ng med Den bild av grymhet materiell utarmning och and 1g org1 n1 .. r 
' · · t "fte na i arsenalen 3 

misst änksamhet och fruktan som de vlktlgas e gl ~ .. om ett 
å intet sätt obekant. Den ansluter sig väl till de v1ttnesbord •. . s n& 

~lertal gånger tidigare blivit tillgängliga. Vad som kanske gor de~ch 
·· d ·· ·k · en av två f d betrodda bok särskilt intressant ar, att en ar s n v . · · .. väsen, 

speciellt initierade medlemmar av Sovjets hemllga -~n~errattelse uw 
och för oss i Sverige, att de utövat sin verksamhet har 1 stockhalm 
der c:a fyra år från 1943 t ill 1947. 
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Man kan i boken finna skildring av Madame Kollontai's hemkallande 
sedan Moskva furmit h enne alltför svenskvänlig, och av samarbetet m ed 
dB senare arresterade spionerna Ernst Hilding Andersson och Fritiorf En_ 
J>OJll · Någon uppgift om kontakter infångade i det spindelnät, där Stock
~olm var centrum, förekanuner inte. Man frågar sig verkligen om det 
svenska kontraspionaget genom dessa två kap verkligen oskadliggjorde 
gJla P etrovs kontakter, eller om denne trots sin inledningsvis emfatiskt 
deklarerade nyförvärvade sanningskärlek lmnske har ytteriigare en hel 
del a tt berätta 0111 Stockhol111. 

Boken är otvivelaktigt en mycket nyttig läsning, och man tycker, 
att den även hos en anhängare av den s . k. tredje ståndpunkten borde 
kunna öppna ögonen för den sovjetiska regimens oföränderligt grymma 
och hänsynslösa förakt för människovärdet. 

P etrov har inte stora förhoppningar om ändring: 
"What will happen in the next ten years in the U .S.S.R.? What 

chance is there of fundamental changes taking place f rom within? Wit
hout question there is widespread disillusionment with the hypocrisy and 
cynicism of the system and with its failure to produce the longpromisecl 
improvement in living conditions fo r the people. But the Sovjet Govern
ment , having seized power by revolution, has set up a 111achine unique 
in its elaboration to ensure that no seeond revolution shall be possible. 
\Ve, wh o have been part of that machine, see little ·hope of a spontaneo11s 
popular revolt among the divided and intimidaled masses of the SovJet 
people. 

And yet we believe that same day, somhow, the miracle will oecur 
and even the Sovjet masses will enjoy the freedom, scope and wellbeing 
of their brothers and sisters in happier countries. Even now the Sovjet 
Gover nm ent cannot entrirely ignore the feelings of its own people and, 
in spite of contrary appearances, it is far from indifferent to opinion in 
IVestern countries. Major changes in Sovjet policy are possible in the 
Years ahead. But it is important for the free countries to understar:d 
one point very clearly in a ll dealings with the Sovjet Union: 

The rulers of the Sovjet Union respect one thing only - strength. 
The ruters of the Sovjet Union have no respect at all for those thcy 

can intimidate or deceive." 
Händelserna i Ungern bekräfta den makabra verkligheten som den 

skildras i makarna Petrov's bok. 

M. H. 

Jane's Fighting Ships. 

19 Då en ny upplaga (den 59:e) av Fighting Ships (d. v. s. årgång 5
6157 ) utkommit, innebär en genomgång av densamma även en åter-
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blick på det gångna årets nybyggnadsverksamhet samt möjligheten att 

redovisa utvecklingstendenser beträffande de olika marinerna. 

Vid ett studium av USA:s marin, som numera är den ledande, fra,
111

_ 

går det att 60.000 tons hangarfartyget, med en offensiv bestyckning- av 

omkring 100 flygplan,, bildar kärnan i en verklig stormaktsflotta. Ma.n 

räknar med att årligen färdigställa ett dylikt. Fa.rrestal och Saratoga 

är redan färdiga , n:r 3-6 är under byggnad och sedan beräknas n:,, 

7- 10 kölsträckas, men till skillnad mot de första sex synes de fyra 

senare bli atomdrivna. För att dessförinnan få erfarenheter av atomdrift 

på övervattensfartyg, har USA beställt en 11.000 ton kryssare. 

USA har infört Lv-robotar på en del äldre kryssare och utveck. 

Ungslinjen synes klar: Lv-pjäser kommer att ersättas av Lv-robotar På 

under byggnad varande jagare och l\anske även på nu befintliga jagare 

samt troligen även på ytterligare ä ldre kryssa r e . Kryssarnas Lv-robotar 

är av typ Terrier, jagarnas troligen av typ Tartar. Slagskeppet Kentucky 

samt den ovannämnda atomdrivna kryssaren skola bestyckas uteslutan_ 

de med robotar, d. v. s. med ovannämnda Lv"-robotar (troligen t yp Ter. 

rier) men dessutom med sjö-robotar, troligen typ Regulus. Det t orde 

emellertid ännu dröja några år inna n dessa h elt robot-bestyckade fartyg 

blir färdigställda. 

Tendensen beträffande ubåtar är också klar: hädanefter k ommer 

USA endast att beställa atomdrivna ubå tar. 

Av eskortfartyg bygger USA, dels ett antal mycket stora fregatter, 

dels 25 knops fregatter på 1450 ton. De förra ha en mycket avancerad 

elektronisk utrustning samt även Lv-robotar typ Tartar, medan de se· 

nare med sin förbättrade au-bestyckning i stort sett representerar en 

normal utveckling av världskrigets fregattyp. 

Bland landstigningsfarkoster och landstigningsfartyg sker en viss 

förnyelse av i stort sett konventionella typer. En viktig nyhet är dock 

att de gamla eskorthangarfartygen till en del byggts om till helilwpte:·· 

bärare, avsedda att vid landstigning svara fö r den vertikala omfattningen 

av den fientliga befästa kustzonen, i vars rygg helikopterburna trupper 

landsättas. 

Sovjets flotta omges av stor sekretess, m en trots detta r edovisas 

sammanlagt 16 Sverdlov-kryssare jämte 6 under byggnad, vidare 72 

Skoryj -jagare och 8 av en nyare och större typ samt 24 större csMrl'

jagare (med 2 skorstenar) och 12 något mindre (med l skorst en) . _;,.v 

den ständigt växande ubåtsflottan - över 400 ubåtar med nybyggnads· 

takt av 18.:._20 ubåtar årligen -· visas det första fotot av en ubåt aV 

efterkrigstyp,, benäm.nd W _klass . 

Bland nyheter från Sto·rbritannien må nämnas de fyra n ya fregatt· 
( ,. 

typerna som nu börja komma i tjänst: auJ..fregatten Hardy m. fi. 3d 

en enklare och billigare typ), au-fregatten Torquay (en mera u tvecJdS 
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0cll på lwstad typ) och, Lv-fregatten Puma, medan jaktstridsledare-fre

gatt~n sa:tsbury fortf_arande tycks vara under byggnad, trots a tt tre 

är forfluti t sedan SJosattningen. 

Frankrike fortsätter målmedvetet återuppbyggnaden av :: flotta 

1ed t. o. m. hangarfartyg och en helt"k t b.. · 
11 • • •• • op er- arande kryssare på sitt 

program, medan Italien t. v. noJer sig m ed jagare och fregatter. 

De forna stormakterna Japan och Tyskland ha b .. · t åt 

f l t 
orJa eruppbygg-

naden av o tan. Japan har hunnit längst och d" . 
o 

. tsponerar redan Jagare 

treg~tte~, en ubat samt minsvepare. Väst-Tyskland har hittills endast 

tärdtgstallt mtb och har nyli<Yen övertagit en del t ·d· · 

ocll patrullbåtar. " l .tgare mmsvepare 

~ammanfattningsvis kan sägas att slagskeppens tid definitivt är ute> 

ocll 1 stormaktsmarinerna ersatts av hangarfartyg d t " 

.. 
, en as en .handfnll 

kryssare ar under byggnad (i Sovjet, Frankrike och USA) . . 

"xer i storlek h f 
' Jagaren 

va oc regatten differentieras i'åtminstone två type 

törre och en n · d F å 
r, en 

s o 

1111 re. r gan är cm inte den större fregattypen och ja,-

garen sa småmngom kommer att sammansmälta. Ulbåtsbeståndet 

derar . allt~er att få tyngdpunkten för lagd på jaktubåtar. ten-

Ftghtmg Ships, vars utgivare är Raymond v. B. Blackman., är mccl 

sina 446 sidor och mellan 2 och 3000 ·11 t t 
1 us ra ioner den utförligaste av 

alla marinkalendrar och denna årgång visar icl'e någon 

grannhet och detaljrikedom. nedgång i nog-

A , K. 
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