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,Meddelande från Kungl. Örlogsmannasäll= 

skapet nr 3/50. 

Ordinarie sammanträde onsdagen den 12 april 1950. 

1. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat 
samt meddelade, att efter föregående sammanträde leda
moten Neuendorff avgått med döden och lyste frid över 
hans minne. 

2. Meddelade ordföranden, att ledamoten Jedeur
Palmgren fr o m den 1 april 1950 uppflyttats till heders
ledamot. 

3. Yaleles till föredragande och suppleant i veten
skapsgrenen navigation och sjöfart ledamoten Lilljequist 
resp ledamoten Forsberg. 

4. Yaleles ledanwten de Man~ till sekreterare fr o IIl 

den 1 juli 1950. 
5. Yaleles till ledamöter i Beredningsutskottet för ar

betsåret 1950~1951 ledamöterna Nyman, Molander och 
Starck. 

Valdes lill suppleanter i Beredningsutskottet för sam
ma tid ledamöterna Eng, Th. Lindgren och Puke. 

6. Föredrog ledamoten de Man~ av ledamoten P . 
G. Lindgren inlämnat inträdcsanförande, vilket berörde 
»Några synpunkter p å möjligheterna att upprätthå lla te
lekommunikationerna för det totala försvaret vid krig». 

7. Föredrog sekreteraren utdrag ur årsberättelse i 
Vetenskapsgrenen navigation och sjöfart, inlämnad av le
damoten Forsberg. 

Karlskrona den 22 maj 1950. 

M. STARCK. 
sekreterare. 

J'irl skrift Sjöt·äscnd8t . 19 
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o ' 
Arsberättelse i navigation och sjöfart 1949. 

Av kommendörkapen S. Forsb cru. 

Radionavigeringskonferensen Stockholm 
den 24-26 oktober 1949. 

(Forts. från häfte 5, sid. 2:}0. ) 

Efter andra väddskrigels slut frigavs av dc kr igfö
rande malderna et t flerlal hjälpmedel för raclionavi ga
toriskt bruk i avsikt attlåta den kommersiella sjö- och fl ) g
farten utnyttj a desamma. 

Det var helt naturligt att intresset för dessa hjälpmc
del var mycket stod och redan i början av l~H6 disk ute
rades frågan i Sverige om organiseramkt av elt samar
bete mellan intresserade myndigbeter och förelag i äre P
den rörande dessa radiotekniska hjälpmedel för naY -
gering. 
' På militärt håll utsågs representanter med uppgift alt 
kontinuerligt följa de orienteringar, som gavs inom de !t,1 
område. Yidare företogs ett flertal studieresor till En ~
Jan doch Förena Stalerna. Tclegrafslyrelsen anordnad·' 
j slutet av år H)-16 ett upplysn in gsmöte i hithörande fråg(' . 

Det visade sig emellert id att utvecklingen inom dL t 
radionavigatoriska omrE1del gick hastigt. Antalet syste111 
och apparattyper blev stort och fara förcl [lg för aU den 
önskvärda översikten inom Sverige skulle bli lidande P 1 

att olika myndigheter ej fick tillfälle till konlak.l. Dess
utom batle under de senare åren en betydande erfarenh• L 
av och kännedom om olika delar av navigeri ngstekniken 
crhålli ts . 

Från olika håll framfördes därför önskemålet om en 
konferens mellan samtliga intresserade parter, vid vilken 
ak tuella problem kunde ventileras och ömsesidig oriente
r ing om pågående arbeten givas. 

2(i5 

Denna gå n g tog Försvarets Forskningsanstalt initia
tivet till konferensen och till denna inbjödos representan
ter f r å n följand e myndigheter och institution er: 

Försvar ss taben 
Arm en 
Ma rin en 
Flygvapnet 
Försvarets radioanstalt 
Telegrafs ly relsen 
Lo lsslyrelsen 
L uftfar l ss ly re Isen 
J ~l rnvägsstyrelsen 
Sj öka rteverkct 
Hikcts Allmänila Karlverk 
Kommcrskollegi u m 
Sveriges Hedareförening 
Sveriges Fartygshefälsföreni.ug 
AB Aerotransport 
Seandinavien Airlines Syslem 

Konferensen, som omfattade lre dagar, behandlade 
de två första dagarna frågor av allmiini, gemensamt in
tresse för ~;jöfart och flyg samt den t redje dagen internu, 
gem ensamma problem för försvarsmakten. 

Avsikten är, atl en fullsländig redogörelse angående 
kon ferensen så sm[l!1ingom skall lämnas genom FOA :s 
förso rg. Med anledning härav kommer här endast all 
lämnas en r esnmc över dc vik tigaste spörsmål, som be
hand lades och då i allmänhet endast sådana berörande 
sjöfartens problem. 

Innan erfarenheter och rön beträffande hittills prö
vade navi geringssystem lämn ades, gavs bl a en allmän 
översik t över de teletekniska navigeringssystemen sam l 
olika våglängdsområ dens an vändbarhet. 

Dc radiotekniska hjälpmedlen för navigering upp
del as i vågj'rontsyslem och våqlwstighelssystem, dock alt 
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system för inflygning och landning oLeroende härav .sam
manfördes till en särskild grupp. 

De vid konferensen redovisade systemen voro fö l
jande: 

YAGFHO~TSYSTEM. 

1. Radiopejlsystem. 
1.1 Långvågsrampejl. 
1.2 Långvågsadcockpcj l. 
1.3 Kortvågsadcockpejl. 
lA UltrakortvågspejL 

2. Riktade radiojymr. 
2.1 Talande fyrar. 
2.2 Hadio Hange (;viF). 
2.3 C o n s o l. 
2A Allriktade Yl-IF-radiofyrar. 
2.5 Allriktade LF-fyrar. 
2.6 E n s r i k t a d e s j ö r a d i o f y r a r. 
2.7 l\ a v a g l o b c. 
2.8 Roterande Htngvågsfyrar. 

YAGHASTIGHETSSYSTEM. 

3. Radar. 
3.1 H a d a r 3 c m. 
3.2 R a d a r lO c m. 

4. Radarfyrar. 
4.1 Hamark och Hacon. 
!.2 H e b e c c a-E u r e k a. 

5. Cirkehystem. 
5.1 DME. 
5.2 S h o r a n. 
5.3 Oboe. 
5A Gee-H. 

6. Hyperbelsystem. 
6.1 D e c c a. 
6.2 S l a n d a r d L o r a n. 
6.3 LF L o r a n. 
6.4 G e c. 
G.5 Mulliple Tracl;;: Rangc. 

7. SYSTEM FöH INFLYGNING OCH LANDNING. 
7.1 SBA. 
7.2 ILS. 
7.3 Noll-indikator (ZerO-il'eader). 
7.4 Sperry oc..:h CSF 1andn. syst. 
7.5 GCA. 
7.6 Höjdmätare. 
7.7 BABS. 
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För dessa system utlämnades datablad för att kon
ferensens deltagare lättare skulle bliva orienterade. Här 
nedan lämnas utdrag ur dessa datablad för system, som 
beröra sjöfarten, varvid följande anmärkningar gälla. 

Anm. 1. För system i YHF eller CHF-bandcn har i 
allmänhet angivils räckvidden under förutsättning att 
farkosten befinn~r sig över radiohorisonlen. Detta är 

fallet om avståndet ä r kortare än d = -± ( f/ I-h + V Hz) 
km, där H 1 är nwrkantennens höjd i m över havet och 
H 2 är farkostantennens höjd i m. 
Exempel: H= l() m, 50 m , 500 m , 3000 m, GOOO m , 10000 HL 

-1 1
1 ll = 16 km, 28 km, 90 km, 220 km,. 310 km, -100 km. 

Anm. 2. Yid angivande aY noggrannheten för hypPr
belsyslPm h~r antagits alt stationerna ~iro placerade så 
att satmlwnbindningslinjen mellan huvudstationen och 
hjälpsta tionerna bildar en vinkel på c :a 120°. Data gäl
ler en posilionslinjc, som avviker hån mitlpunldsnorma-
len till sammanbindningslinjen med 30°. 

Anm. 3. 1\oggrannhetsvärdena hänföra sig till avvi
kelserna fd\n en positionslinje, ej till felen i en higesbe
stämning. 



268 

1.1. Långvågsrampelj. 

M et o d: Vågfrontsbestämning med pejlram. 

pejlramar och goniometer användes, 

kostburna pejlstationer. 

Vridbar pejlram e ller "fasta 

det förra specie ll t Yid far. 

Frekvensornråde: Markpejl 250- 600 kp /s. Farkostpejl 150- 1750 kp_ ~. 

ev. högre. 

Prestanda: Minsta pejlbara fältstyrka 0,5-2 ."V / m för markpejl Ol".l 

10-100 ,11 Y /m för fa rkostpejL Den praktiska fältstyrkegrän se 1 

bestämmes av pejlp latsens störnivå och är i allmänhet n :igo1 

högre. 

Nattetid begränsas den anvä;1dbar a räckvidden av rymdvagsil _ 

verkan och är maximalt 50-100 km. 

Noggrannhet: Noggrannheten vid riktningsbestämningen c: a ± 2 

under gynnsamma omständigheter nitgot bättre. motsvarande. 

vid 50 100 2.00 5CO km. 

(2°) 1,8 3,5 7,0 17,5 km. 

Avläsning m m: Riktningen avläses direkt pa skala efter att ra', 

resp goniometer inställts manuellt. Rätt inställning bestämme' 

genom avlyssning aY signalminimum. Flygburna pejlstationer il, 

visarinstrument för minimiindikering eller automatisk inställnin . 

av ramen i rätt läge, s k radiokompasser. 

Användning i Sverige: Fasta markpejlstationer för pejling av flygpla. 

och fartyg; farkostburna pejlstationer ombord på flygplan och 

fartyg. De tasta pejlstationema ha, speciellt för sjöfarten, n u

mera ganska o betydlig användning. 

Användning internationellt : Sanuna som i Sverige. 

Radiofyrar: Farkostburna pejlstationer pejla mot rundradiostationer 

och mot speciella sä ndare, cirkulära radiofyrar. I Sverige fi n 

nas 25 sjöradiofyrar och 31 ciYila flygradiofyra r, vanw 10 fö1 

inflygningsändamål. 

2.3. ConsoL 

Metod: Roterande likasignal-zoner med on!Yäxlande streck- eller ]lllnkt

modulering. Grovbestämning genom 11ejling, finbestämning ge

nom räkning av punkter och streck. 

Frekvensområde: 200-500 kp/s. l kanal för Yarje positionslinje. 

Sändareffekt: 2 kiV, vågtyp A l. Tre antenner per station . 

Bandbredd: 20-40 p/s erforderlig. Van lig konnnunikationsmottagan> 

am·ändes. 

Räckvidd: Under dagen: 2000 km Ö Y er vatten, 100 ·1 km över la n d; 

under natten: ma~;imalt 1000 km. dock äro värdena otillförlitlig'l 

inom området 3.00-GOO km p g a rymdvågsinterferens. 

Noggran nhet: 50 200 

Under dagen (0,4 ") 0,35 1,4 

(0,6- 0,8°) 0,5 2,2 

Under natten 0,5 2,2 

(O,G- 2') 

5C() 1000 

3,5 7,0 

7, 0 14,0 

35 

269 

2.000 km. 

14,0 km (över vatten). 

28,0 km (över land). 

km . 

Avläsning : Genom grovpejling och genom räkning av punkter och 

streck Särskilda kartor användas . Bestämningen av ett läge 

tar relativt iång tid då man av praktiska skäl måste rotera elia

grammet långsamt (minimum 40 se k). 

Anmär kning: Inom 45 km från stationen och hela de diametralt be

lägna sektorerna ± 30° om antennlinjen kan inga finbärin gar 

tagas . 
Använd ning i Sverige: Inga station er finnas. Möjlighet att avlyssna 

vissa utländska stationer. 

Använd ning inte1·nat ionellt: Fem stationer finnas (därav en Frank-

rike under byg;:;nad) från Norge (Stavanger) till Spanien. statio

ner på Is land, Azorerna m fl projekterade. 

2.6. Ensriktade sjöradiofyrar. 

M et o d: Medelst reläer eller kapacitiva fasvändare i a ntennsystemet 

skiftas mellan två överlappande stralningsdiagram, som skära 

varandra i kursiinjeriktningen. Skiftningen sker i sådan rytm, 

att på ena sidan av kurslinjen höres ett, på andra sidan ett 

anat morsetecken (vanligen A och N); längs kurs linjen höres 

en konstant ton. 

Avläsni ng: Genom avlyssning i Yanlig mottagare eller genom obser

vation av visarrörelserna hos pn till sådan mottagares hörtele

fonuttag ansluten tonfrek vensYoltmeter. 

Frekve nser : C: a :~o·• k p/s eller c: a 1600 kp /s. 

P restanda: Skärpa hos kurslinjen: 0,6-2.0 (»kurslin.iebredd»). Räck

vidd: 10- 60 km. 

Användning i Sverige: F n fy1a anläggningar på c:a lGOO !cp/s och 

en på c : a 300 kp/s. 

An vändning internationellt: Mycket sparsamt, blott i ett fåtal länder. 

2.7. Navaglobe. 

M e to d: I princip ett allriktat syst em med 3 polardiagram per station. 

Dessa erhållas genom 3 antenner, placerade i hörnen av en lik

sidig triangel. Polardiagrammet produceras genom användnin l'; 

av två av dessa antenner i taget, och en omkopplare ombesörjer 

att diagrammen utsändas efter varandra uneler perioden. l3ä-
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ringen bestämmes genom automatisk uppmätning och jämförr 13e, 

a v de tre polardiagrammens fältsty rka. 
Frekvensområde: 50-125 kp / s. l k anal för varj e positionslinj e. 
Sändareffekt : 7-100 kW, beroende på latitud och omgivning, vägtyp .\ Q. 
Bandbredd: Ned till 20 p /s i mottagarna. 
Prestanda: Beräknad räckvidd 2500 km dag och natt, noggrannhet u n. 

der dagen l o, noggrannhet under natten 2 o . Systemet, som ],re
senterades 1946, torde fortfarande befinna sig på projektstadie t. 

Avläsning: Bärin gen avläses på direktvisande instrmT'.E nt. 
Anmärkning: Närmare drif t s data ha ej publicerats. 
Användning i Sverige: Ingen. 
Användning internationellt: Såvi tt beka nt har inga stationer tagit ' 

praktiskt bruk. 

2.8. Roterande långvågsfyrar. 

Metod: Antennsystem med roterande polarriktdiagram. Mätning n1 ·d 
klocka av tiden f r ån viss markeringssignal t ill s ignalminimu1n. 
En annan metod är olika morsebokstäver i olika sektorer, d 'l 

bokstav som bortfaller anger sektorn. 
Frekvensba'nd: 300 kp/s. l kanal för varje positionslinje. 
Sändareffekt: 1,5 kW. 
Räckvidd: 550 km på dagen, 45 km på natten. 
Noggrannhet: 50 100 200 500 km. 

dag (3 0) 2,6 5,3. 10,5 26 km. 
natt (3 o) 2,6 

Avläsning: Beräknas med kännedom om fyrens vinkelhastighet Ot • 

den klockade tiden. För att få tillräcklig noggrannhet m å,; ' 
polardiagrammet rotera långsamt (l varv /min). Positionsbestä• 
ningen tar sålunda ganska lång tid. 

Användning i Sverige: Ingen. 
Användning internationellt: Försöksanläggningen för Juftfart fanns !'<

re kriget i England (Orfordness) och i Frankrike. Bokstavsill'' 
toden använd av USSR under sista världskriget. 

3.1. Radar 3 cm. 

M et o d: Utsändning av korta pulser, mottagning av reflekterade pul se• 
Frekvensområde: 9320-9500 Mp /s . 
Sändareffekt: 15 kW pulseffekt minimum. 
Räckvidd: Minimia vs tån d = 80 m. Maximiräckvidd beroende på rr 

flekterande föremålets storlek och höjd över havet. Ex. fart~ 

mot 50 m hög kust 40-50 km. 
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Nogg rannhet: 2 5 lO 20 40 50 km. 
bäring (20) 70 m 0,18 0,35 0,7 1.4 1,75 km. 
a vs tänd 45 m 0,1 0,2 0,4 0,8 1,0 km. 

Upp lösningsförmåga : Bäring 2.5 ° . Avständ 60 111. 

Av läsning: Direkt av läsning på P PI. 
Användning i Sverige och internationellt: Ombord på större och m e

delstora fartyg; flygplansanläggning-ar planerade, men ännu ej i 
a llmänt bruk. 

3.2. Radar 10 cm. 

Metod: Utsändnin g av korta pulser, mottagning av reflekterade pulser. 
F rekvensområde: 30•'0-3246 M p / s. 
Sändareffekt : 7,5 kW minim um. 
Räckvidd: Minimiavstånd: 90 m. Maximi räckYidd beroende på refl ek

terande föremålets storl ek och hö.id över havet. Ex. farty g mot 
50 m hög kust 40-50 km. 

Noggrann het: 2 ;) lO 20 40 50 km. 
bäring (4 0) 140 m 0,36 0.7 1,4 2.8 ~ .-

.:>,D km. 

avståN1 45 m 0,1 0,2 0,4 0,8 1.0 km. 

Upplösn ingsförm åga: Bäring 5°. 
Avstånd 100 m. 

Avl äsning: Direkt ayläsning på PPI. 
Använ dning i Sverige och inter·nationellt: ombord på stöne och mc

del~tora fartyg, 

4.1. Ramark och Racon. 

RA MARK: kontinuerligt sändande fyr pa 9310 Mp / s. resp 3256 Mp f';, 
uteffekt 1CO m\\'- några watt. Ger endast bäring till fyren m ed 
radarstationens noggrannhet. Man strävar efter att på ett en
kelt sätt förse fymrna med identifiering. 

RA CON: svarsfyr, som svarar på annan frekvens , då den mottager 
radarpul se l'. 13äring och avsWnd erhålles till fyren med radar
stationens l!oggrannhet. Fyren är för~'edd med identifiering, 

Frekvensområde: 3246-:;.266 Mp/s, resp 9300-9320 lVIp / s (Atlantic 
City). 

Användning i Sverige: hittills ingen . 
Användning internationellt: Ramark användes i USA sasäl för sjö

fart som för flyg. Racon användes under kriget fö r flygnavige
ring men har ännu icke kommit till ci\·iJ användnin~ dä den 
anses för dyrbar. 
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5.2. Shoran. 

Metod: Avståndsbestämnin g genom mätning av gångtiden föi· en ll l!Js 

ut~änd aY frågestation ombord och besvarad av syarsstation Il<\ 

marken. TYå svarsstationer erfordras . C: a 20 frågestn ku nna 

samtidigt betjänas av en svarsstn. 
Frekvensområde: 2.00-300 Mp/s . 

Prestanda: Cngefär 20 m fel upp till räckvidder omkring 450 km ön -.,· 
radiohorisonten. 

Avläsning: På katoskop. Piloten kan flyga längs en cirkel (= lwn. 

stant avstånd till ena fyren) enligt visarinstrument. Förila nus

inställd fixpunkt för t ex bombfällning kan fastställas med lll Y<·

ket stor noggrannhet. 
A n m: Systemet har från början utvecklats för blind bombning. 

Användning i Sverige: Ingen. 

A nvändni ng internat ion ellt: Am·änds för kartläggning och malmletnil ::-; 

från flygplan . Försök i USA med sjömätning ha gjorts, m n 

räckvidden blir liten såvida svarsstationerna icke kunna u pp 

ställas på stor höjd över havet. 

6.1. Decca. 

Metod: Fasjämförelse mellan två fl-an landbaserade stationer motta,. 

na kontinuerliga radiovågor. Multiplicering av ursprungliga s t<· 

tionsfrekvensmna till gemensam jämförelsefrekvens. TYå statiOJlf' 

fordras för en positionslinje, tre stationer för en lägebesbl t• 

niug. I allmänhet omfattar en Decca-kedja fyra stationer för at 
få fullstäudig täckning runt kedjan. 

Frekvensområde: 70-140 kp/s. Alla stationernas frekvenser ma~t 

vara en viss mul tipel av en grundfrekvens (t ex 5 X H ,5, 6 X 14. 

8 X 14,5, 9 X 14,5 kp/s). 
Sändareffekt: 2 k\V, vågtyp 

Bandbredd: Ungefär 50 p/s 

Räckvidd: Utefter jordytan: 
Noggrannhet: 50 100 

dag H SS 

natt 44 88 

AO. 
på mottagarsidan. 
450 lm1 på dagen. 240 km pa J,atten. 
2·' 0 240 450 km. 

17!i 210 400 lll. 

1000 1800 - lll. 

Vid noggrannare kontroll (t ex för sjömätn in g) kan iäget inO JJ 

50 km fastställas på 20 m niir. 

Avläsning: Pä direktvisande »Deeometer». »Lane--identifiering gen on 
särskilt system. 

An m: Då långa radiovågornas olika utbredningshastighet över Jan e! 

och vatten elistorderar hyperblarna, spec. utefter kusten, v::trfö J 
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det teoretiskt ber äknade hype rbelnätet måste justeras genom 

kon t r ollmätnin g. 
,Använd ning i Sverige: Transportabel kedja för sjö.nätnin g på ost

]nt ste~L Danska kedjan täcker även sven ska västkusten. 

,Användning internationellt: K.edjor i England och Da;JmarK Ytter

ligare k edjor lär vara projekterade. över 60 9 fartyg beräknades 

använda Decca i dec. 1948. Sedan dess h ar danska kedjan tro

ligen ökat antalet med något hundratal. 

6.2. Standard Loran. 

Metod: lVIätning av gångtidsskillnaden mellan tYå synkroniserade pul

ser från två lanclstationer. 

Frekvensom råde : Systemet arbetar på endera 1850 eller 1950 kp/s och 

upptager därvid bandbredderna 1800-1900 resp 1900-2000 kp/s. 

Den för nordöstra Atlanten upprättade kedjan (Island-Färöarna 

-Hebriderna) arbetar på 1950 kp/s . En kanal kan pulsas med 

olika pulsupprepningsfrekvens för att fa flera positionslinjer. 

Sänd areffekt: 100 k\V puls effekt, 600 IV medels effekt. Pulslängd GO ,u s. 
Ban dbredd: 2·) kp/s vid 3 dB i nyare mottagare. 

Räckvidd: Utefter jordytan: 1300 km på dagen, 2600 km på natten. 

Nog grannhet: 50 100 2.00 500 1300 2000 26~·0 km. 

dag 0,26 
natt 0,26 

(' ,53 

0,5~ 

1,1 
1,2 

2,6 
3 

6,8 
9 14 

Bågfelet är ekvivaleJ'lt med ett fel på 0,1°-0,3°. 

km. 

18 lnn. 

Avl äsning: Genom visuell jämförelse ay pulserna på katoskop. Sär

skild navigatör erfordras i detta fall. Lägesbestämning tar 2- :l 

min. Direktvisande Loran har utyecklats av Sperry. 

An vändning i Sverige: Ingen. 
Användning internationellt: 2/7 av jordens yta täcks av befintliga 

installationer. ICAO har ej accepterat Loran som standardsysLem 

för långdistansnaYige ring men rekommenderat att t. v. utn,·ttja 

befintliga stationer. 

6.3. LF Loran. 

Metod: Pulssystem i likhet med Stanclarcl Loran (6.2). ProY ha ut

förts på 1SO kp / s. 
Frekvensområde: Telekonferensen i Atlantic City hr 194'1 anvisade 

frekvensbandet t!0-110 kp/s för utveckling aY naYigeringssystem 

för långa avstånd, bl a Loran. 
Sändareeffekt: 100 k\V pulseffekt, pulslängd ung. 300 ,us. 
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Bandbredd: Cirka 10 kp /s. 

Prestanda: Räckvidd om dagen ungefär 1000 km, natte tid upp lllot 

2000 km. 

Avläsning: Genom v isu ell jämförelse på katoskop. 

Störbarhet : Genom de starka atmosfäri ska störningarn a pa dessa 

frekvenser lämpar s ig LF Lora:u bäst för höga la tituder. 

A n m: LF Loran kan a nvända standar d L orans mottagarentrustning 

genom särskild t illsatsenhet. 

Cycle-matching Loran: En utveckling av LF Lora n, där större n og. 

grann h et e rhålles genom Jamfåring av hf-p erioderna inom puben 

Noggrannh eter jämförliga med Deccas upptill 500 km har ano; tts 

möj ligt a tt nå, da.g och natt, oberoende av r ymdvågen. 

A nvändning i Sver ige: Ingen . 

Användning internatione llt ~ För systemets utprovning har en k (d ja 

varit ig1ng i USA och Can a da. Ansågs vid ICAO-konferen :en 

1946 vara det system som närmast motsvarad e de uppställda 1, ra

ven för ett långdista n ssystem och r ekommend e rades till fort ~: tta 

fö rsök. 

6.4. GEE. 

Metod: Mätn ing av gångtidsskillnaden mellan två f r å n landstati o 1er 

utsända pulser. En komplett kedja omfattar fyra stationer . 

Frekvensom råde: 20-85 Mp/s. l kanal kan utn y t tjas av flera sänd re 

med olika pulsu pprepningsfrekvenser. 

Sä ndareffekt : 300 kW pulseffekt, pul slängd 5 ,11s. 

Bandbredd : l i\Ip/s . 

Rä ckvidd : Till radiohorisonten. 

Noggrann hee t: 10 50 100 

avstånd 8:' 400 800 

Avläsning: Genom Yisuell jämförelse 

gatör erforderlig, dock finn es 

vecklad e. 

Användnin g i Sverige: In gen . 

200 km. 

1600 lll . 

av pul serna på katoskop. K 

mottagare för pilotavläsning 
i-

t· 

Användning internationellt: Systemet är engelskt, och engelsmän•' ·n 

har länge sökt få det erkänt fö r avänclning v id flygnavigeri":~·. 

Det har tidigare använts till sjöss, men systemet visade sig tir 

dyrbart och hade för kort räckvidd. Ked jor i England . FraJ,I•

r ike och Tyskland i drift. Vissa engelska flygbolng nyttja G e. 

Sedan erfarenheter och rö n av hittills prövade na,I

ge ringssyslcm lämnats, övergick konferensen till sjöfar-
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ens speciella problem. Härvid lämnades en orientering 
t 1 dc vid interna tionella konferensen lämnade synpunk-
on .. . 
terna på d e viktigaste systemen samt d eras rackv1dder, 

vilka räckvidder framgå av tabell fig l. 

,- . 
Navi t;enr.gs-
omrAden . 

K C R 7-

D l S T 

l 
: . ....; l r-::; 

l 
v anlig be- Farledsna vtt:erJr.g, Kustant; Grln e , Oce::m r.a vlt::ering, 

u t s .; t t. 11 v q: e r 1 ng . nämn ing ingång 1 t~;:s...~:Jr.. Kustnuvtger11.e. 

Av stånd t1ll 
nB.riilaste r.Jtnd r e ;:,.;, ~ · ~ · - ') (). fi. e r B. n )0 · 
grund eller 

/ fara 

Ön.skvbrd no~ 
grannhet Vld 50 a.. ·• ?C' m - 11 2 · 1 ~av uvsv .. ·ndet t1ll 

t;;rund ~llo:r f a ra. l 8gesbest am-
ning 

Önskvå.rd tid 
f b r er~~llan 
de av ob s er
val lOn 

Ti ll SJ ÖSS 

anv8.nda sy
stem med 
h ä n syn t 1l l 
dez:ae ra c k

v i dd 

Omedelbart 1j2 - tJdsc.Jn . l ';. l l(~ s:: l r. . 

, ____ R __ A __ D_A __ R __ --~ ___ <_J_. _" __ '~ ' 

~D-pe J l. 

D !:. C C A 

L~ 
r •. i- rKer:5·~-)C" 1 

Dc...t;;eJ': ::.o· 
r.: c r •. er: 12:-. 

D~ger l )00-
!J': r r .... er ~00 · 

Da.t;e r 750 • 
r.l r!"ter 14C.O" 

F ig l. 

Lotsverkets r epresentan t framförde sedan Lol.svcrkcls 

synpunkter på b ehov av ytterligar e navige ringssys lem för 

handelssjöfarten. Dän·i d framhölls atl Lotsstyrelsens 

uppfattning i frågan om radionavigeringssystem för sjö

farten m åste ses mol hakgrunden av den omständigheten, 

att inom slvrclsens verksamhetsområde icke faller h and
läggning av· frågor rörande navigeringsins lnuncnl. ombord 
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på fartyg i nnnan mån än att styrelsen har att tnga hä1 _ 

syn till förefintlighet, utförande och verkningssätt h os ~i~
dana instrument försåvi tt dessa nvtt]. as vid navigc1·1·1 

• •• •. v • ' 1g 
med hJalp av dc sakerhetsanordningar som styrelse n an-

ordnal:. elle.r har övc~·inseende över, d v s fyrar, mi~ ls ig
nalanlaggmngar, ruehofyrar o d . 

Radar som fartygsinstrument faller därför icke i11u1n 

lotsstyrelsens verksamhetsområde. Detta är däremot fa l

let med reflektorer och radarfyrar. Försök har gjorts od 

fo rtsätter m ed reflektorer. Däremot har ännu icke upp

tagits till behandling att inrätta radarfyrar. LandbasercHI 

radar synes kunna p:'lräkna en viss framlid i vårt lan d för 

vägledning inom hamnområden med stark trafik och ock

~~1 som hjälpmedel vid slörre lotsplatser för l ex cliri&H: r in •J 

av lotskutter i tjocka till lotssökande fartyg. . "' ., 

Till slut ansåg lotsstyrelsen att kombinationen D ecra

Hadar skulle vara el:; tillfredsställande system för ·vara 

fa rv atten , m en m ed hänsyn till kostnaderna för Decca ::m

sågs f n systeme t rd-pejl-radar vara tillhllcst. 

\'id den härpå följande diskussionen .fram kom i sto rt 

sett följand e. 

Loran. 

örlogsflottan har använt syslcmel å länwescfar

lygcn. Yid handelsfiollan har endast ett far';yg (m 's 

Gripsholm) använt do~samma i c:a 3 ftr. Erfarenhete r 

ha givit vid handen, att systcmcl är driftsäkert och g(' r 

god positionsbestämning. Systemet anses emellertid cll 

dast vara aktuellt för oceannavige r ing och nuvara nde 

stationer täcka ej våra farvatten. :\'ågon utbyggnad a v 

syslcmel anst'1gs ej heller nödvändig för Sveriges del. 

Consol. 

D'eda system visade sig vara mycket populärt vid 

handelsflottan. Detta tord e LI a be ro på att inga speci el la 
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mo•ttagn ingsapparater erfordras. Sveabolagets represen

tant meddelade, att de anvä nt sys teme~ i c:a tre år med 

gott resultat. En omusikalisk person har emellertid svårl 

a tt uppfatta punkter och s treck, men det s tora flertalet 

av personalen var nöjcl. Även fisk eflottan på västkusten 

hade i vissa fall i ::\fordsjön använt systemet till helå-

tenh eL 
Förslag uppkom all installera e n Consolfyr på väst

kus ten för Kattegall och en i Stockholm s skärgård för 

Östersjön och Bottenhavet. Den senare skulle läggas så , 

att dc oanvändbara 30°-seklorerna skulle gå över land. 

Lotsstyrelsens represen tant meddelade då, att först 

och främst v{lglängdsfrflgor lade hinder i vägen härför. 

För va rje sådan Consolfyr måsle 10- 20 radiofyrar utgå. 

Dessutom kan Consol användas inom e n radie från sta

t ion en av 20 naut. mil och är därför olämpligt för vissa 

trånga fa rvatten . Anläggningskostnaden för en Consol

station är c :a 1.000.000 kronor och driftskostnaden c:a 

200.000 kronor per {u·. Slulligen äro sv{u·igheterna stora 

a tt kombinera sjö- och luftfartens krav beträffande 

täck ta områden. 
Prov med Slavangcrfyrar, som ulförts i Östersjön och 

Bottenhavet ha visat att sektorlinjerna ej stämt tydligen 

beroende på radiovftgens väg över land. 

])ecca. 

örlogsflottan har p roval syslcm e l p{l västkusten. Den 

svensk a handelsflottan har f n endast 12 fartyg utrustade. 

Dc som använt syslcmcl ans:'lg del synnerligen till

förli tligt. Några ansåg t o m all noggrannheten var 

för stor! 
Allmänt ansågs kostnaden för hög och att hyresbe

lopp et per ~1r borde regleras med hänsyn till fartygens 

storlek. Flera talare rekommenderade alt man t v bord e 

använda sig av kombinationen rd-pejl-radar istället för 

Decca-radar. 
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Radiopejl. 

Kombinationen rd-pcjl-radar ansågs t v vara till fv l
lcst och hittills hade elen svenska sjöradiofyrtjänsten f t~ n 
gerat tillfredsställande. Asikten var att rcl-pejl ställer s irr 
l . l "' e wnom1s d gynnsammare än Decca. Det vore tänkbdr t 

~t= använd a båda systemen, men detta är en lwstnnds
fraga. 

Radar. 

Allmänt ansågs alt radar varit ett utomordenll i,• t ,., 
hjälpmedel vid dåligt väder och tjocka både för navi gl'
ring och som s];:ydd mot kollision. önskemål om refl~'k 
torer framförd es för trånga inlopp (ex. Trelleborgs) . 
Mindre fartyg såsom fiskefartyg men även livbätar };o r
de förses med reflektorer för att ök a ekot. 

I början av år 1949 hade 98 svenska handelsfar t ~ g 
radar och alla utom ett hade amerikansk radar (RCA lU, 
Raytheon 35) . Asiktcn var att 10 cm radarn var bäst t il l 
sjöss, däremot 3 cm i trånga leder. 

Elt mycket viktigt spörsmål var ansvarsförde!ningu 1 
vid användning av r adar. Äldre personer ha ofta H<:'lL 

salt syn varför befälhavaren därför ibland låter en slv t
man skö ta avläsningen. Dr;t har dessutom visat sig län~p
ligt alt ha ett speciellt avläsningsrum för att få fram alhl 
detaljerna. Den som då avläser radar Jämnar uppgiften 
per talrör eller högtalare till bryggan. Då ansvarsfrågan 
ännu ej är tillfredsställande löst konuner radarn ej a ll 
nytt j as fullständigt. Denna fråga måste så snart som 
möjligt tagas upp till behandling, vilket närmast åligacr 

c b 

kommerskollegium. Ännu så länge ha befälhavarna an-
svaret. 

På en fråga för sjö;:äddningssällskapet om ·radar k a n 
utnyttjas på båtar av c:a 18 m längd och 5 m bredd m ed 
max. masthöjd av 12m, rullning upp till 15 - 20° och sä tt 
ning Ci~10o , svarades alt detta går att göra. Den låga 
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}löjden ger enelast kortare räckvidd. Nämnd rullnina och t:> 

stampning inverka ej . Effektbehoveet ungefär 1 y2 KW 
kan erhållas av en liten bensingenerator. 

Utbildning au personal. 

Det största b ekymret för närvarande är tydligen ut
bildningen av personal. Man får där skilja på operatöree 
-och radarmekaniker. Operatörer behöva c:a 1 veckas ut
bildning. Dylika kurser finns i Göteborg. Radarmeka
niker torde kunna utbildas på 2--3 månader. Dessa be
räknas kunna avhjälpa minst 75 % av konstaterade fe l. 
Som radarmekaniker skulle kunna uttagas radiotelegra
fister eller navigatörer. Radiotelegrafisterna ha redan en 
så dan utbildning att det skulle vara lätt att ge dem en 
påbyggnad. Navigationsskolan i Stockholm har redan 
framlagt ett sådant förslag, som tyvärr ej kunde genom
föras av brist på medel. Dylik utbildning finns i England, 
Amerika och Norge. För svårare fel borde i de större 
hamnarna finnas en särskild servicecentral. Att etablera 
flylika centraler torde emellertid de olika firmorna h a 
·det största intresset av. 

Slutet av andra konferensdagen upptogs av förslag till 
samarbetsorgan för radiotekniska nauigeringsfrågor. 

Uneler förberedelserna till konferensen hade behov av 
samarbete ytterligare understrukits. Vidare hade under 
k onferensen framkommit så många spörsmål att det syn .. 
tes ganska klart, att ett väl organiserat arbete 1nåste äga 
rum. De radiotekniska navigeringsmetoderna berör'l på 

. ett eller annat sätt ett stort antal parter inom landet. Me
toderna befinna sig under stark utveckling och innefatta 
en mycket komplicerad teknik. Det torde därför vara 
svårt för flertalet av de berörda p arterna, om. icke för 

. alla, alt med egna resurser få tilläckliga n1.öjligheter till 
ett allsidigt tekniskt och navigator iskt bedömande av frå
gorna. Yida r e äro dc ekonomiska insatser som erfordras 
för militära såväl som civila navigeringssystem hctyclan-

Tidskrift i Sjöväsenclct. 20 
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de. Alla möjligheter att koordinera utbyggnaden odt a n
vändningen av sådana navigeringssystem böra därför n l
nyttjas. Det är givet att det ieke går att likrikta all a ei
vna och militära krav eller alla sjöfarts- och luflfartskrav . 

Inledningsvis föreslogs att man skulle kunna tillgodo
se de olika samarbctsfunktionema med en organisa tion 
av ungefär följande utseende. 

Samarbetet skulle ledas av ett topporgan, här k allat 
Radionauigeringsnänuulen. I denna nämnd skulle fi nnas 
representanter för förslagsvis försvarsstaben, nwrm c;1, 
flygvapnet, telegrafstyrelsen, luftfartsstyrelsen, komm eJ s
kollegium och lotssstyrclscn samt ev som observatörer, 
representanter för rederierna, flygbolagen oeh fartygsbc·
fälsförcningen (en för var j c grupp) . Hur ordföran,!e 
skall utses och om ordföranden skall vara »neutral» d isku
terades ej närmare. 

För det löpande arbetet synes nämnden behöva en 
verkställande ledamot (eller »generalsekreterare»), m ed 
ett sekretariat. V crkställandc ledamoten, som bör vara h el
tidsanställd, kan med hj~ilp av sekretariatet sköta infor
mationstjänsten. Sckrcteriatct kan lämpligen inordnas i 
någon befintlig myndighet, t ex tclcgrafstyrelsen. 

Under nämnden skulle för bearbetning av olika del
problem tre expertkommitteer finnas, hår kallade naul
geringskommitl(m, militära tekniskl-taktiska kommitthz 
och radiotekniska kommilten. 

Arbetsuppgifterna för de olika organen ansågos i stort 
selt bliva följande. 

Radionauigerngsnämnde1i skulle leda arbetet och dä r
vid fastställa riktlinjer för informationstjänsten samt 
främja upplysning och utbildning. Den skulle vidare ge 
direktiv för kommitteernas arbete, fastställa program för 
gemensam försöks- och provverksamhet samt forsknings
och utvecklingsverksamhet av större omfattning. D en 
skulle slutligen avge rekommendationer för anskaffning •. 
drift och användning av gemensamma system. 
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V crkställande ledamoten med sekrcteriatci skulle skö
ta nåmndens löpande ärenden och informationstjånsten 
sam t organisera och deltaga i kommitlearbeteL 

Kommiiteenw skulle i stort sett vm· och en inom sitt 
område utreda krav som ur olika synpunkter måste stäl
las på dc olika systemen samt följa utvecklingen . Dc 
skulle vidare utföra behovsanalys samt granska möjlig
heterna för gemensamma system. Dc skulle slulligen va
ra rådgivande samt biträda med informationstjänsten. 

Sedan detta förslag till samarbetsorgan framförts följ
de en livlig diskussion. D å det torde föra förlånglatt här 
redogöra för densmnma, skall endast den rekommenda
tion konferensen h cslöl angivas. 

För att ytterligare draga upp rik tlinjer för ett sam
arbelsorgan utså gs en mindre arbetsgrupp med en repre
sentant från vardera Försvarets Forskningsanstalt, Tele
grafsiyrelsen, Lotsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen. Med 
avsikt utsågs endast en liten grupp för alt arbetet skulle 
kunna påskyndas. Gruppen skulle naturligtvis om så er
fordrades kunna adjungera andra representanter. Det av 
gruppen utar betade förslaget skulle sedan remitteras till 
samtliga myndigheter, förvaltningar m fl, vilka voro in
tresserade av här framlagda spörsmål. Arbetsgruppen 
skulle även utreda, vilket statligt organ som i fortsätt
ningen skulle föreslås bli sammanhållande. Detta skulle 
skulle sedermera till Kungl. Maj :t framföra slutgiltigt för
slag till bildande av ett samarbetsorgan. 
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Automatisk styrning. 
Au kapten Arne Åkesson. 

Dc senaste årens utvecklingstendens på det tekn iska 

området gå r mot en all t lä ng re dr i ven au loma lisering i 

syfte att mer och mer avlasta människan och fri göra 

henne för övervakande och ledande uppgifter. Det har 

till och med blivit möjligt att ersätta människan m ed au lll

matik då den psykiska förmågan i fråga om snabbhet L'j 

rädd alt fylla dc med utvecklingen ökande kraven pa 

precision förenad med snabbh et. Apparalue för autonw

tisk styrning benämnes servosystem och det ämne, so m 

behandlar servoproblem heter servoteknile 
Eftersom den tekniska utvecklingen å våra farly~ 

också går mot en ökad automatisering, hör det vara in

tressant med någon k.ännedom om dc invecklade teorier, 

som ligga till grund för olika servosystem. Därjämte ii r 

servotekniken en så pass ny vetenskapsgren, att det ka n 

vara på sin plats att i korthet redogöra för dess möjli g

heter, ändamål och metoder. 
Servosystem användes vid fjärriktning av vapen, aul <'

matisk riktning av radarantenner, automatisk styrning 

av fartyg och ingå i olika utföranden i eldlcdningsinstru

menteringar. Utan en högt utvecklad servoteknik ,had" 

säkerligen aldrig robotvapen, fjärrstyrda flygplan och au

topiloter kunnat pr:tktiskt förverkLigas. Servotekniska teu

rier ligga även till grund för automatisk reglering a '-' 

krafl- och arbetsmaskiner, fysikaliska och k emiska pro

cesser och för konstruktion av matematiska analogi

maskiner. 
Utomlands pågår en intensiv forskn ing på servotek 

n ikens område. I England arbetar en »Cmwcntion O L 

aulomatic regulators and servo Jnechanims» och i Amc-
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rik a har vid »Servomechanism laboratory, Cambridge» 

nedl agts ett stort arbete. Från och med juli 19-19 har i 

Sveri ge inrättats en ordinarie lärarbefattning i servotek

nik vid KungL Tekniska Högskolan. 
Med servosystem menas en krets beslående av olika 

m ek aniska eller elektriska länkar (byggelement), i vilken 

en styranordning, vanligen under effekt- eller moment

förs tärkning, påverkar elt styrt syslem i en via en eller 

fl era återföringar sluten kedja. Styranordningen har till 

uppgift att p å b estämt sätt förändra eller konstanthålla 

det styrda systemet. Man brukar åskådliggöra servosy

s tem med hjälp av Llockschemata och som exempel visas 

i figur 1 ett enkell system av maskinriktad pjäs där rik

taren ingår som en länk i k edjan. 

S;nfi>.l t 
ii1ktan-
llrdning ~ 

c.VVl.kel ~ e 

~'.lk o. rens r örebe 

Fig l . 

Mask1nfi5r
stärim1ng 

~ Kikare 

l 

Detta system är synnerligen enkelt, men oftast upp

träder mycket invecklade förlopp, och för alt d et skall 

vara möjligt, att konstruera och behärska dylika kompli

cerade servosystem, e rfordras goda teorier. Det är av 

vikt, alt man från början väljer lämpliga byggelement 

under hänsynslagande till för Yarje styrproblem aktuella 

stabilitets- och följsamhetskrav. Därför har del visal sig 

nödvändigt all skapa matemaliska metoder aU behandla 

problemen. Kågra metoder komma att b elysas senare. 

En bidragande orsak till att servo tekniken ulvecklals så 

hastigt på senare å r är föru tom förLättrade teorier, att 

byggelementen, i synnerhet dc eleUroniska, samt sysle

men för värdesöverföring mer och mer fulländats. Yär

desöverföring kan ske m ekaniskt, med teletekniska hjälp-
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medel l ex radioliinkar eller per tråd utnyttjande allm i1nt 
kända system såsom syngon, selsyn och synkron. Som 
exempel på ett högklassigt byggelement kan nämnas ali 
men genom att skilja ankarlindning från järnkärnan. v il
ken ej medföljer i rotationen, lyckats konstruera en sct
vomotor, :som lzan accelera från O till 3.000 varv på 1 /;lO 
sekund. En dylik motor kan givetvis endast använd a·~ 

vid små effekter. Som hydrauliska byggelement kun na 
IMO-motorn och »\'ariablc Speed Gear» eller universal
växeln nämnas. En dck lrisk rodermaskin (cnl Mosc ley ) 
får utgöra exempel p1"t el! servosystem innehåll:.l!lde nag· 
ra olika byggelement. 

Fig 2. 

Rorgängarens rörelse överföres till rodret via styrnw.
skin. Som byggelement ingår hl a ett synkronöverförings
system (11- 1-!). Felspänningen förstärkes i den elektro
niska kretsen och styr sedan genom transformatorer (21 
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- 22) styrmaskinen. \'ridningsriktning och hastighet be
stämmes av den relativa ledningsförmågan hos rören. 
Aterföringen från roderutslaget till synkronamottagaren 
sker m ekaniskt. Detta servosystem har i princip ä ven 
använts i en så pass känslig apparat som en eliffcren tial
analysator. 

Före övergången till den matematiska behandlingen 
av servosystem skall ytterligare ett kopplingsschema vi
sas, angivande ett system för automatisk riktning av ra
darantenner (m Dourch; Journ. IEE part II A nr 2 Hl-17). 

Antennaxelns avvikelser från rätt riktning mot mfl

let bestämmes genom att jämföra styrkall av tvtl ~,kilda 

ekon. Radarsystemet förstärker och överför t:koimpulse!'
na till -1 olika segment diir A--B representerar en verti
k al och C- D en horisontal följningsriktning. I dubbel
trioelen jämföres signalerna för den vertikala följningcn 
elektroniskt. Spänningen mellan de med )>output» be
tecknade khinunorna blir heroende av riktningsavvikcl
serna. Scdan felet på detta sätt fastställts inriktas an
tennen åter i rätt riktning. P:"t molsvarande sätt sker 
horisontalrik lningcn. 

I den följande kortfattade belysningen av scrvonwtc
matiken komma endast s k kretsat· att behandlas. Med 
en linj är krets menas ett system, i vilket de ingående va
riablernas förändring med tiden beskrivas genom linjära 
differentialekvationer med konstaula koefficienter. Dc 
fles ta system ä ro linjära. 1\. ven om glapp skulle inverka 
så att linjärileten störes kan man i regel genom approxi
mationer behandla ett sådant system som linjärt. 
D.e egenskaper, som vanligen undersökes i ett servosystem, 
äro stabilitet, svarstid och dämpningsgrad, den senare be
roende av systemets egenfrekvens. En servokrets påver
kas utifrån av instorhcten (x/ in). Utstorhetcn (x/ ut), 
som slyres av x / in, skall iniaga cll av x/ in föreskrivet 
ögonblicksvärde. I ett idealiskt system skall x/u t stän
digt följa dessa värden. Xågra svarskurvor av olika typ 
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framgår ur figur 4. x/in förutsMlcs hava ut sa tts .f (;r C'll 

stegvis förändring vid tiden l där x/ut svi-ingcr ut. Ti d i

gare ha kurvorna löpt tillsammans. 
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x/ ut 

o 
Fig 4, 

Kurvan A representerar ett sys temmed e tt sta tiskt fe l, 

B är väl dämpad och har kort insvängningstid medan C 

har en kort svarstid (tid från svarels start till första 

100 ~0 passage) men en något sämre dämpning än B, som 

är att föredraga. Hade amplituden i någon kurva ökat 

skulle denna representerat ett instabilt system . Vid ma

tematisk behandling av servosystem komma olika meto

der till användning. Eftersom ett system kan åskådlig

göras genom differentialekvationer kan det behärskas ge

nom lösning av dessa. Denna s k analytiska metod är 

också den, som först kom till användning vid teoretisk 

behandling av servoproblem. Då det emellertid har vi

sat sig all den ruti nmä ssiga lösningen av diffcrenlialek

valionerna ö.r mycket tidsödand e och dörjämte brisler i 

överskå dlighet har det blivit nödvändigt att finna andra 

vägar. 

E n ::;ådan m etod i-ir frekvensanalysen . Hi.irvid b e

traktas syst eme t i fortfarighetstillstfmd. Del har visat sig 

att om en länk eller ett syslem exalteras med en sinus

formad störning m ed giYen frekYens och amplitud kom

mer x/ ut alt variera sinusformigt med samma fr ekvens 

men fasförskjuten och med annan amplitud. I nslorhelen 

kan alltså skrivas x / in · sin w 'i. Eftersom x / u t variernr 

på tidigare skildrat sätt kan förloppel heshivas 
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x/ ut sin (wt + B) = F · x / in · sin (wt + B) 
där F är förstärkningsfaktorn. Av formeln framgår al t 
am pli tudföränd ringen ä r beroende a v förstärk ni ngsfak torn 
och att fasen färskjutes med vinkeln B. F och B k u nna 
sammanfattas till ett komplexl tal Y den så kallad e ÖYlr

föringskvoten som angiver överföringsegenskap e rn a f(lr 

frekvensen w. . B (w) 
(Y = F (w) e J 
Sambandel mellan in- och uls iorhel kan df• efter v i·-

sa betraktelser skrivas 
x/ut = Y. x/in. 

Som funktion av m kallas Y övcrföringsfunklion. Yarj , 
länk i servosystem har sin karakteristiska öved'öring:-
funkti on och då del råder ett lagbundet förhålland e m c
lan dessa kunna ber~ikningar utföras. Så kan för1op pL 
i den öppna kedjan 

xjin Y 1 Y::-- --Y; x/ut 
tecknas x/ul = Y 1 • Y~ · Y~ · x/ in 

x / ut 
fö rhåiJandc l--.- = Y1 · Y:: · Y~ brukar tecknas Y., 

x/ m 
och angive r överföringsegenskaperna för den öppnade 
l.;edjan. 

Tidigare ha t· framfört s att etl servosystem sl.;all va r< 
siutet via e n återföring. Sedan Yo crhMlils kan emcl1crl i< 1 

enligt vissa lagar överföringsegenskaperna för de slutlw 
svstemet bestämmas. Härvid gäller hl a :'\yqvistkriteri ct, 
s~m säger att frekvenskurvan för ett system m ed enkel 
återföring ej får innesluta punklen - 1 i det komplex l1 
talplanet om systemet skall vara stabilt. I figur en repre
senterar f rekvenskurvan Y1

0 ett instabilt system. Ml'd 
hjälp av diagrammet kan man nu finn a en länk vars fre
kvensegenskaper äro lämpade för att stabilisera systeme t. 
Denna beslämmes så a tt man efter Yektoriell multiplika
tion får en överföringskurva, Yo för det slutliga systemet. 
soin äc· av stabil karaktär. Den stabiliserand e länkens 
kurva är tecknad Y st. 
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Fig 5. 

För fullständighelens skull kan nämn as alt man vid 
beräkningarna använder sig av Laplacctransformeringar. 
Det skulle emeller ti d leda a lll för l å ngt i d etta samman
hang alt behandla detta fö rfaringss~itt. \'id behan(~ling 
av m era invecklade servosvslcm komplellerar man aven 
de teoretiska spckulatione;·na m ed expc1·iment anti ngen 
m ed svstem i naturlig skala eller med modeller, vars län
kar h;r en dyna mik motsvarande d el slutliga systemet. 

Avslutningsvis vill jag omnämna att även männi ska~1 
ingående som länk i servosystem behandlats ~ servol: lwl
ken. Tidigare har visats e ll blockschem a (F1g 1) dar en 
riktare innick som en länk. Detta problem har av pro
fessor Tu:tin belysts i en a rtikel (Journ. IEE Part JI A 
nr 2, J U 17) där huvudsakligen riktningsproblem bellat~~l
las. Tuslin fast s täller häri även ett funk lionssamband for 
de mänskliga övcrföringsegenskapcrna. Därav framgår 
bl a alt en riktares mänskliga brisler b~1st kompenseras 
genom att använda servosyslem av typen väghastighels
styrning. 
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Den sjökrigsoperativ a väderlekstjänstens 
historik. 

Av kapten O. 1iV. Schacfer. 

I o.k to?cr 1571 styrde en fl otta av 278 fartyg, bcstae n

c.le av J.t~ llenska, venetiansk a, spanska, österriki ska m fl 
fa rtygsfo1:band genom d et trånga sundet mellnn ön 0 '\ ia 

och Kap Scroph a .. nära Korintbukten . Det var den kri s tna 

flottan under befal av den endast t]'u aoåtta·hiac Do·1 J 1 .. • b c c 5 l 1<111 

a~. Oslernke m~d en besättning av 28,000 m an, som sku ll e 

n.10ta d en turl.;.Iska flottan i »den ridderliga tids[ilderns 

s1sota slag», slaget vid Lepanto. Många av fartygen h a cle 

s~art .att ~dara .sig i motvinden och måste bogseras. ]) [t 

ta ten anlhgen. s1k tad.e Korinthbuk tens vida vattenyta , np

l.lOrterad e utluken v1ta segel vid horisonten: d en f ientl iua 

f l ~ t tan under befäl av en veteran från den s tore Suleima;1s 

g:~msande dagar, Ali Pascha, räknande 274 fartva m •· d 

2o,O?O man. Vindförhållandena hade gjort D01~ "'Jua ns 

:akhska läge bekymmersam t. Ann u å ters to d en l å ng vii a 

~ motvind genom det trånga sundet, inn an man passe r ~~ 
l~ap Scropha och intagi~. slago~:dning i Kor i nthbukten. E n

<.,~st e tt under kunde radda lage t men undret inträffad' . 

\ mden avtog plötsligt och sjön blev blank som en spcgl'l. 

Turkarna h ade förlorat sin enas tående chans att till i 1-

tetgöra Don Juans värnlösa flotta. De kristna fartvg(' n 

h.unno int~ga s tri dsformering och i ett av sjökrigsl;i~ l n 
ne.ns bloochga~te slag vunno de krislna en stor seger. l'a 

kvallen atervande Don Juans fartyg till Messina med dc 

erövrad e skeppens flaggor och sta~dar släpande efter i 

vallnet, klockorna ringde och saluten brakade. Med sh 

get vid Lepanto avslutades det långa, sjökrigshistorisl, n 

skede, då vind och väder endast be traktades' som fo rce 

J~~ajet~re, omöjliga att taga hänsyn till Yid taktisk plrn 
laggmng. 
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Sjutlon år senare går ridån upp för en av världshi

storiens mes t dramatiska sj öopera tioner, s trielen m ellan 

stora Armadan och engelska flottan . Den spanska flot

tans starkaste skepp voro stora bastione r, av vilka elen 

störst a >>La Regazona» var p å 12~19 ton, bemannade med 

huvudsakligen knektar, tränade för närstrid er ef ter om

bordläggn ing. Men i ~ordatlantens och Nordsjöns eviga 

lågtrycksstorm ar krävdes inte så mycket granna skepp 

och tappra infanteris ter som far tyg med manöveregen

skaper oclt kunniga sjömän. Engelsmännen kämpade 

därför med »fighting ships», fö rs t och främst bemannade 

med sjömän, och lit ade på sitt överlägsna sjömanskap för 

ait m ed elastisk taktik kunna välja det ur artillerislisk 

synpunkt gynnsammaste läget. Ombordläggning och när

strider undvekos däremot noggrant. Men tydligen var 

denna nya taktik ännu ganska nymodig. Under s trider

na m ed armadan fick den engelske amiralen m o ttaga en 

anmärk ning från drottningens stora råd. Rådsherrarna, 

vilka från sin stolar följde striderna på havet, funno de t 

anmärkningsvärt att icke ett enda spanskt skepp bordats. 

Svare t på denna anmärkning var emellerid entydigt. Att 

lägga sig ombord med ett fartyg, föddarades det, var »ig

norant hravery», so1u passade en vansinnig men icl"e en 

örlogsman. Väderleksförhållandena uneler de fö lj ande 

striderna rä ttfärdigade elen nya taktiska uppfattningen på 

ett glänsande sätt. I början av den spanska seglatsen mot 

England iakttog väderleken ett ganska hyfsat uppträdan

de. Yäclret var vackert och svag till må ttli g, syd!ig vind 

rådde. Men redan strax efter det man närmat sig dc 

engelska farvatlnen, hälsades armadan välkommen av eH 

atlanllågtryck. Det mulnade med tilllagande nordlig vind 

till storm och svår sjö. En del av fartygen vände och 

den övriga flottan fick stifta bekantskap med en fullvuxen 

Atlantstorm. Man befarade redan slutet på kamp anjen, 

lnen snart av tog åter vind och sjö betydligt. På kvällen 

siktades engelska kustens signaleldar. ;\ven engelska flot-
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tan siktades, m en fartygen kunde på g rund av regn t.iock, 
ick e räknas. Efterh and gick vinden åter över på sydYäs: 
och därmed hade spanjorerna fått sin chans att a nfall~ 
engelsmännen i Plymou th, d ä r engelska flottan s ullöpan, 
dc avsevärt försvårades av den rå dande vindriktn ingen. 
Den spanske navigeringsexperten avstyrkte emellert id an, 
fallet, enär inloppet till Plymouth tillät endast hu fartyrr 

• b 

att passera samtidigt. Planen förkastades där för. I st ~il-

let uppträdde nordvästen på scenen, engelsmännens lJii stc 
lots vid utlöpande från Plymouth. E ngelsmännen u tny tl
.i a dc till fullo den gynnsamma, meteorologiska sil n a lionc n. 
Med akterlig vind ku nde fartygen anfalla spanjorn na 
och sedan nwnövrcra undan 1ned en snabbhet, som \'ar 
utänklJa r för de klumpiga spansk a skeppen. På natte n li ll 
den 2 augusti gick vinden över på nordosl. Spanjo rem a 
hade {Jtcr fått en d1ans och bcslöto alt »taga fiend en mel
ian väggen och värjspetsen» . Men i det kriliska ögo n·· 
blieket räddades engelsmännen å ter av vinden. Förhi ll
rade återvände spanjorerna till ostlig kurs och i sällsynt 
vacke r t Yäder gledo båda flottmna gen om Engelska Ka
llalen. Slutligcn anlände spanjorerna till Cala is, där Par
mas infanterister skull e tagas ombord för invasionen i 
England. Friden stördes sn a r t av brinnande skepp, so m 
engelsmännen med den västliga vinden läto driva ned m ot 
spanjorerna. Den uppgåend e solen såg d en spanska a r
madan skingrad åt a lla h ålL Vind en v isade åter s in 
bristande neutralitet och engelsmännen kunde med f u lla 
segel styra ned mot d e spanska skeppen, av vilka mån ga 
höllo på att lida skeppsbrott vid kusl en. D en väs tl iga 
vinden övergick programenligt till nordväst. Arma d an 
befann sig i en farlig situation med strandens vitlysan de 
brottsjöar i hotande närhet. Och engelsmännen hade all 
anledning att lita p å d e t gynnsamma vädrets fortbestå n d. 
Det ansågs onödigt att ytterligare slösa gott kr u t på span
jorerna. Resten av arbetet ansågs kunna överlämnas t ill 
vind och sjö. I denna stund av högs ta fara vred sig vi n-
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cJen dnck åter till västsydväst och de spanska skeppen 
kunde lämna kustens fa rliga närhe t. Fartnren stvnie ut 
på Nordsjön . Engelsmännen följde ända ~l~JP till Firth 
of Forth , men avbröto sedan förföljelsen på grund av brist 
på fö rnödenheter. Den 20 augusti hade spanska flottan 
kommil till höjden av Shellands-- och Orkneyöarn a. Lik
som på beställning infann sig den efterlängtade ostliga 
vinden och efter ytterligare förluster och stora strapatser 
anlände de kvarvarande spanska skeppen i september till 
Spaniens nordliga h amnar. Fiavit deus et dissipati sunl.1 ) 

Striden m ed armadan blev upptakten till elt av de ur me
teorologisk synpunkt intressantaste skedena i sjökrigshi
storien. Praktisk kunskap i meteorologi eller, bättre ut
tryckt , näsa för väder och vind blev en viktig sjömanna
egenskap. Taktikens utveckling med hänsyn till olika 
vindförhå lian den blev föremål för in tcnsiv forskning icke 
endast b land sjöofficerare ulan även bland vetenskaps
män. Aven en jesuitpa ter befann sig bland dessa forskare. 

Ytterligare hundra år framåt i historien leder till sla
get vid Saints Passage. I dagningen den 12 april voro 
de engelska och franska eskadrarna inmn varandras 
räckhåll. Die lvå flottorna låga enligt den tidens forma
listiska taktik i långa kolonner på kontrakurs mot var
andra, inhöljda i krutrök. F laggkaptenen på amiral Rod
neys flaggskepp såg i diset plötsligt, hur en vindpust, som 
fyllde de engelska seglen, slog back i fransmännens segel 
och minskade fartygens fart. I d en franska linjen upp
stod en stor lucka. Flaggkaptenen föreslog sin amiral att 
bryta in i d enna l ucka för att avskära den franska flot-

. tans tät från resten. Rodney tvekad e. Engelska flottans 
dåtida taktiska föreskrifter förbjöclo att under strid bry
ta formering eller ändra förut givna stridsorder. Men 
plötsligt ändrade Rodney uppfattning. Medan d en gamla 

') »Gud blåste och de skingrades» (inskriften på de till minne 
av armada ns besegrande präglade mynten). 
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stridssignalen ännu blåste från signalrån, girade fla ucr_ 
u t) 

skeppet mot luckan i den franska linjen. Sex engeb ka 

skepp följde. Andra engelska fartyg upprepade inbr vt

nin~smanövern mot en annan lucka. Då vinden plötsti~t 

moJnade, var den franska flottan delad i tre grup pe r. 

Delta blev början till fransmännen slutliga nederlag och 

den franske amiralen dc Grasse överlämnade sin värja 

till den engelske amiralen. Slaget vid Saints Passage cl l

gör ett av detla historiska skedes vackraste exemp el pa 

djärvt utnyttjande av vindförhållandena. Motsvarande 

exempel kunna anföras även frå n vår egen sjökrigshisto

ria såsom exempelvis det ryktbara slaget vid Öresund l():J8. 

Kanske slaget vid Trafalgar kan betecknas som den d ra

matiska finalen på denna period av vindens sjökrigsope

rativa betydelse. 
Inte många år senare besökte en herre med nam ne t 

F ulton kejsar Napoleon J. Besöket resulterade i ett vre

desutbrott hos kejsar en över den amerikanske ministerns 

i Paris oförsynthet at skicka honom en dåre på halse n 

- en man, som påstod sig kunna frakta ~apoleons trup

per över Engelska Kanalen inte bara oberoende av vinde n 

utan enbart genom alt koka vatten. Men utvecklingen gick 

vidare och striden mellan »Merrimac» och »Monitor» pa 

Hudsonflodens blanka vatten inledde nedgångsperioden 

för örlogsflottornas meteorologiska intressen. Alltef te r 

som de maskindrivna fartygen, särskilt efter propelle1llS 

uppfinning, blevo sjövärdigare, kände sig sjömännen 

mindre beroende av väder och vind. Men samtidigt visa

de sig den nyfödda, synoptiska meteorologins först m or

gonrodnad. Under Krimkriget förslörcle en storm Ba

laklawahigret och det franska linjeskeppet »Henry» sjö nk . 

Vetcnsk:tpen förklarade att en synoptiskt arbetande vä

derlekstjänst måhända varit i stånd att varna för d en na 

storm, som kunnat följas från Västeuropa ända ned till 

Svarta Havet. Den synoptislca meteorologiens utveckling 

tog sin början. 
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Prognosmetoderna voro emellertid under lång tid 

framåt ännu rätt bristfälliga. Lufttrycket dominerade och 

någon verklig fysikalisk förankring hade icke denna täm

ligen formalistiska s k hariska metod. På denna punkt 

kvarstod den synoptiska m eteorologin i stort sett ända 

till 1918. Ännu under första världskriget praktiserades 

den hariska metoden med ty åtföljande ofta rätt betänk

liga överraskningar för sjökrigsledningen. Exempelvis 

bestämdes i slutet på 1914, att tyska högsjöflottan skulle 

beskjuta den engelska kusten vid Hartlcpool. Förutsätt

ning var dock gynnsamma väderleksförhållanden, vilket 

med hänsyn till jagarna innebar icke för grov sjö. Några 

engelska väderleksobservationer å terfunnas givetvis icke 

på den tvska väderlekskartan och eftersom något lågtryck 

icke fanns på den tyska kartan, räknade flottledningen med 

de svaga, sydostliga vindarna, som väderlekstjänsten förut

sagt för Nordtyska Bukten. Hedan elen första, tyska kryssa

ren, som i daggryningen fick känning m.ed den engelska 

kusten, rapporterade emellertid hård nordvästlig vind 

med tilltagande sjöhävning och ansåg sig icke längre kun

na hålla den anbefallda kursen. Den 1neteorologiska över

raskningen b lev således hundraprocentig och den sjömi

litära ledningen försattes i ett svårt dilemma. Antingen 

f ick man vända om med hela armadan, vilket ur psykolo

gisk synpunkt varit ytlerst ovälkommet för dc i vanliga 

fall overksamt vaktande besättningarna eller fick förela

get utföras utan lätta fartyg och dessa skickas hem. utan 

stöd av artillerifartyg. Den tyske amiralen valde sist

nämnda alternativ. Vilka risker de lta innebar, framgår 

av en tysk kryssareskaders överraskande möte med en 

engelsk slagskeppseskader. Endast der\ kort förut upp

snappade engelska igenkänningssignalen samt regnbyar

na räddade tyskarna. Hartlepoolföretaget kunde tad;: va

re vädret lätt ha blivit ett av tyska flottans största 

nederlag. 
Först efter det första världskrigel började den synop-

T'iclskrift i Sjiit"iiscndet. 21 
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tiska väderlekstjänstens moderna utveckling, främst taek 
".~re den berömde norske meteor ologen Bjerknes' up p
taclder. Den hariska metoden ersattes efterhand av de 
nya teorierna om luftmassor och fronter. De nya teorier
na medförde avsevärt mera detalj era de prognoser oeh 
tillmötesgick därmed den då under s tark utveckling va
rande civila och militära luftfartens prognostiska kraY. 
Detta och den jämsides därmed fortlöpande tekniska u t
vecklingen gjorde, att väderlekstjänsten under det senast .-. 
världskriget var avsevärt bättre rustad att fyl la de mi li
tära och särskilt flygmilitära kraven. Detta, d en nya h 
~ikaliskt betonade väderlekstjänstens elddop under sist a 
kriget bevisade även dess militära värde. För luftkriget 
utgjorde väderlekstjänsten givetvis en ofrånkomlig för ut
sättning. Men även från sjökriget kunna anföras mång~' 
exempel på skickligt utnyttjande av den nya väderleks
tjänstens möjligheter från de 'tyska sjöstridskrafterna ~ 
gatlopp genom Engelska Kanalen till den stora invasi CJ
nens gigantiska planläggning. Sistnämnda företags sj ö
militära del, operation Neplune, utgjorde ett verkligi ge
neralprov för den moderna väderleks~ijänsten. Det syn
optiska läget var bekymmersamt. Maj månads långa p e
riod av vackert väder stod i begrepp att efterträdas R\ 

Norda'tlantens meteorologiska sorgebarn, västanvinden, 
med sitt stora register av storm och regn. Den sista tänk
bara dagen för invasionsföretagets genomförande var den 
7 juni. Den 4 juni blåste det upp till sex Beaufort från 
västsydväst, en vindstyrka, som var utan betydelse för d e 
stora skeppen, men inte för de mindre far tygen. Väder
lekstjäns,ten kunde endast lova något avtagande vind frå n 
västnordväst framemot kvällen den 7 juni. Klockan elva 
den 4 juni utsändes ~itormvarning för hela engelska syd
kusten. D-dagen blev framfly ttad ett dygn. På kvällen 
den 4 juni ansåga sig meteorologerna kunna lämna en 
prognos för den 5 juni med efterhand vridande vind till 
väst och sydväst och avtagande till fem Beaufort. Längre. 
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fram ansågos utsikterna osäkra med hänsyn till den allt
jämt rådande, osäkra västvindsituationen. Under denna 
avgör ande föredragning stormade det och regnade värre 
än dagen förut. Men D-dagen bestämdes till den 6 juni. 
Prognosen stämde, om även på sina håll endast nätt och 
jämn t. Ä ven från andra krigsskådeplatser kunna anföras 
exempel såsom från Stilla Havel Midwayslaget och ocku
pationen av Japan. 

överskeppningsföretag utgöra överhuvudtaget väder
lekstjänstens stora tillfälle att stå i rampljuset. Det lig
ger därför nära till hands a:tt vid ett historiskt studium 
av sjökrigsmeteorologin jämföra senaste krigets meteoro
logiska förb eredelser för ockupationsföretag med tidigare. 
Bland de mera fåtaliga exemplen från första världskriget 
visar sig öselföretaget lämpligt för sådan jämförelse. Det 
är intressant, att den synoptiska väderleks>(jänsten 1917 
löste denna sin uppgift lika bra som vid den s:tora inva
sionen 1944. Å andra sidan gripes man vid studiet av den 
tyska Norgeinvasionen 1940 av vissa tviv el rörande den 
meteorologiska förberedelsens operativa värde. De tyska 
dokumenten äro tyvärr icke disponibla ännu, varför man 
bör akta sig för förhastade slutsatser. Men faktum kvar
står, att företaget trots den tyska väderlekstjänstens väl
kända kapacitet blev utsatt för meteorologiska öven·ask
ningar, som medförde allvarliga rubbningar i den så ka
tegoriskt anbefallda tidtabellen. Den ansvariga sjökrigs
ledningen måste med tanke på dylika fakta fråga sig, om 
den moderna prognostekniken verkligen medfört ur sjö
kri gsoperativ synpunkt betydelsefulla framsteg. En ame
rikansk fackman, meteorologien B. G. Holzman säger i 
ett nummer av Bulletin of the Anterican Meleorological 
Society, att den nu tida väderlekstjänstens förutsägelser 
trots alla tekniska och vetenskapliga framsteg knappast 
blivit nämnvärt bättre under de senaste tjugo åren. Och på 
franskt meteorologiskt håll talas i dag om »le sceptimisme 
avec lequel les officiers accueillent eneare trop sonvent 
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les oracles de la nH~ teorologie». Det synes som om skep

tikernas an tal vore påfallande stort bland sjöfulle Ilä ro 1n 

vittna bland annat de svårigheter, som möla e tt mera a ll

mänt införande av väderlekskartor ombord på fa rtyg i 

transatlantisk trafik. Denna konservatism kommen tera~ 

av en engelsk meteorolog med orden: »To teach old dog~ 

new tricks is proverbially difficult, but in the casc of o lll 

scadogs it is hopelcss». Dylika vittnesmål utgöra me r 

eller mindre uppmärksammade missljud bland de m ulle

ra så vanliga lovsånoerna över den moderna väderl eks-
~ t> 

tjänsten. Ett objcktivi siällningstagande till denna f L\ga 

är yaerst svårt. Säkert äl', att e n d el konservatism ä nnn 

för~kommer särskilt ombord. Men ingen rök utan eld orh 

vad den meteorologiska prognostekniken beträffar !Ji)r 

ihågkommas, att dc nya väderleksteorierna först m· l· 

främst medfört större detaljrikedom för dc mera k orl

fristiga prognoserna för luftfarten. Men efte rsträvande t 

av s.törre noggrannhet måste även av principicl1a ~kid 

ofta visa sig illusoriskt. Detta ligger ofta utanför den 

synopiiska metodens möjligheter. 
Prognoser på synoptisk grund ulföras för närvara nde 

i regel för en tid av 211 till 36 timmar. Försök p~tg~ 1\l~<l 
aN angiva väderlekens allmänna karaktär för uppt1 ll lw 

dagar. För flygels räkning förutsäges vädret i första h an d 

för kortare tid, 6--12 timmar. Med hänsyn till sjökrigs

operationernas mera långvariga karaktär jämförda J~ Ie d 
flvoets äro lång·tidsi)roo-noser av primärt intresse. I vJo.;sa 

v n b 

synoptiska situationer äro de väl genomförbara, i a ndn' 

icke. I förra fallet ändrar sig det synoptiska tillsltlll dcl 

j mera regelbunden rytm eller är higct tämligen st at io·· 

närt, i senare fallet är higet till synes mera oregelbu ndet 

eller statt i hastig för~indring. Brislen p~1 utländska ob

servationer i krigslid inverkar givetvis även på d essa hu~g

tidsprognoser. Att fömtsäga vädret för ånmt längre lHL 

en hel månad eller längre, baserar sig i regel icke på sy nPJY 

tiska metoder ulan på korrelationer i förloppen av ol 1kfl 
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meteorologiska element på olika delar av jorden. Sist

nämnd a m etod utnylljas mig veterligt för närvarande in

te fö r opera1:iva ändamål, utan dylika krav tillgodoses i 

regel med klimatoJngiska data. Den synop tiska metoden, 

som är viktigasl i dcli.a sammanhang, innebär en extra

polaliv slutledning från väderlekens hittillsvarande till 

dess fratntida förlopp. Så länge denna ex trapolation sker 

under förutsättning av likformiga föråndringar är den re

lativt enkel. Att således exempelvis beräkna den kom

mande väd erleken under antagande, att en front ror sig 

m ed hittillsvarande rörelscrik uing och hastighel medför 

inga särskilda svårigheter. Svå righeten ligget· i nödvän

digh eten att även bedöma förändringarna, störningarna, 

fö rflackning eller fördjupning av trycksituationen, änd

ringar i rörelseriktning eller -hastighet, nederbördens för

stärkning eller försvagning, lokala inflytanden m. m. Men 

även vid största noggrannhet äro felprognoser icke ute

slutna, enär det är omöjligt att taga hänsyn till alla fak

torer. Aven den bäste meteorolog kan då och då göra en 

fullständig'( fel prognos. 
.~ven modern väderlekstjänst kan således lämna den 

operativa l edningen endast mer eller mindre sannolika 

prognoser. Del'~a är ett faktum, som i den nuvarande 

m e teorologiska haussen icke bör bortglömmas. 1\'Icn även 

m ed prognosernas begränsade giltighet kan modern vä

dcrlekstjäns i medföra stora operativa fördelar. Detta för

utsätter emellertid, att velenskapens ansträngningar a lt 

förbättra prognosresultatet åtföljes av lika målmcch·etna 

och systematiska forskningar, hur Yåderlekstjänslens ar

bete på lämpligaste sätt hör utnyttjas fö r först och främst 

operaliva ändamål. Som exempel pa dylika forsknings

uppgifter skulle kunna nämnas de olika luftmassornas och 

fr onternas sjökrigsoperaliva konsekvenser. Som illustra

ti on p~'l exempelvis en viss kalluftsmassas gynnsamma för

utsättningar för lokala initiativ kan anföras dc engelska 

jagarnas ur meteo!'ologisk synpunkt föredömliga anfall 
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mot de tyska j agarna i N arvile .å, ven på klimatologiskt 
område återstå härvid stora uppgifter. 

Den sjökrigsbetonade meteorologin har från segelfa r
tygens lokalt betonade vindprognoser över den har iska 
metodens århundrade utvecklats till allt större teknisk och 
vetenskaplig fulländning. Säkert är att utvecklingen icke 
kornmer att stå st illa och att även prognostekniken kom
mer att följa denna utveckling med intr·esse, men kom me t· 
beträffande denna väderlekstjänsts utnyttjande att u t
veckla en metodik som trots prognosernas begränsade gi l
tigheet medför de största möjliga operativa fördel a rna . 
Sjömannens individuelll betonade skepticism eller op ti
mism rörande prognosernas praktiska värde kommer a lt 
ersättas av ctl nyktert räknande m ed väderleksprognost> r
nas verkliga operaliva värde. 
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Litteratur. 
»Modern arms and free men » av Dr Vannevar Bush. 

Denna bok är otvivelaktigt mycket märklig och det förefaller, som 
den skulle få ett betydande inflytande på amerikansk politik. 

Författaren har senast varit omtalad i samband med väteatom
bomben . Han ha r varit president i Carnegie-institutet i Washington i 
mer än 10 år. 1940 kallades han av president Roosevelt till posten 
som ordförande i »National Defense Research Committee» för att sam
ordna, övervaka och leda den vetenskapliga forskningen i samband 
med försvaret (utom beträffande flygvapnet). Detta uppdrag utvidga
des senare till att jämvä l omfatta den militärmedicinska forskningen 
samt det s k Manhattan-projektet (d v s atombomben). 

Om graden av den vetenskapliga verksamhet, som bedrevs i USA 
under kriget kan man få en uppfattning, då det sägs, att dr Bush 
redan 1941 hade 6000 vetenskapliga medhjälpare av alla slag och att 
dessa vid slutet av kriget uppgingo till 30000. I laboratorier och fab
riker och på försöks fälten revolutionerade dessa män under dr Bushs 
ledning i stor utsträckning krigskonsten, en utveckling, som alltjämt 
fortskrid er. 

Boken behandlar dels utvecklingen av moderna vapen , och giver 
därvid en utomordentlig sammanfattning av läget i dag inom alla för
svarsgrenar samt utvecklingstendenserna, dels författaren.s syn på den 
ideologiska kampen mellan demokrati och det totalitära styrelseskicket 
och hur de demokratiska principerna böra efterlevas för att de skola 
kunna bestå i den avgörande, dödliga strid, som pågår. 

Boken är skriven med amerikansk frimodighet. Många anse, a tt 
demokratierna skada sin sak genom att lägga sina politisl;:a avsikter 
så öppenhjärtligt på bordet, som här sker av en ledand·3 man, vars in
flytand e kan spå ras i ledande statsmäns u tta.landen och i utronn
ningen av en bestämd föTsvarspolitik. Säkerligen studeras boken med 
största intresse i Kreml och det är icke säkert att den uppfattas som 
den varning, man skymtar att den är avsedd att vara, utan som mot
sidans operationsplan, villren kanske även har sina blottor. Men bo
ken är dessutom sluiven för att stärka demokratiernas moral, ja även 
för att i vissa avseenden förbättra denna. På det sättet arbetar 
man ju i demokratiska länder till skillnad från i totalitära, där man 
icke har samma behov av att övertyga folket om ideernas bärighet. 
där det räcker med att befalla och där man kan hålla sina planer 
hemliga, så länge detta passar bäst. 
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Förf:~ttaren anser, att den tekniska utvecklingen är mycket mind. 

re skrämm ande än vad många f ramhå lle r , och att tekn ikens välsignel

ser till fu llo uppväger dess hot mot vår civilisa tion. i-Ian tror för de t 

a ndra, att den demokratiska processen är en tillgång, med vilken q 

kan bygga en värld i vilken alla kunna leva fredligt och i välståuu, 

om vi kunn a finn a den rätta entusiasmen och skickligh eten Han fraJll . 

hå ller, att den fria demokratiska forsimingen i sig själv innehål lc> r 

starkare krafter och större möjli gh eter t ill framgån g än den statsdi

rigerade. 

Vetenskapen har i grund förändrat a ll luigföring. Kombinationen 

av vetenskap, ingenjör s t eknik, industri och organisation har under den 

senaste tioårsperioden skapat en ny bakgrund till kriget och gjort den 

konventionella militära uppfattningen härom gammalmodig. Radar, ra

ketflyg, r obotvapen, atombomben och Zonrör (proximity fuzes) kommo 

fram under kriget och bestämde dess utgång, även om d ·3ssa uppfin

ningar då ej utnyttjades tili fullo. över horisonten h ägrar nu den n

diologiska och biologiska krigföringen samt nya slag av fartygstyp,•r 

och flygplan . 

Författaren framhåller nödvändigheten av ett intimt samarbete 

mellan vetenskapsmän och ingen jörer å den e na sidan och den m ili

tära personalen å dGn andra. Det går därvid dock icke att lämna be

slutanderätten helt i militära händer, då det gäller att utn yttja n Ya 

strid smed el, som komma fram som ett resultat av vetenskaplig oclr 

teknisk forskning, som. den militära p ersonalen icke h elt kan föi·s ta. 

Det mest extrem a exemplet i historien på hur det kan gå, om m pn 

lämnar full militär bestämmanderätt till en amatör, som h ar makt att 

sätta sig över de professionellas omdöme, ä r H itl er med hans intuitiou 

och obestämdhet. Under ett demokratiskt system är den militära led

ningen underordnad den »civila» regeringen även i krigstid. I d :>n 

mån krigföringen från amerikansk sida snedriktades under senaste 

kriget, så hade det varit de civilas plikt att rätta till felen men dena 

gjordes icke a llti d och har icke ens gjorts efter kriget i full utsträ ('\\

ning, Tydligen har författaren haft en del personliga bittra erfamn· 

heter härvidlag. I ett fall framskymtar detta mycket tydligt, då 11'\n 

beskriver: metoden att på magnetisk väg upptäcka ubåtar från luften. 

Han framhåller, att denna metod var den enda, som var använd bar, 

då det gällde att lokalisera ubåtar, som drivande med tidvattensströ11· 

men i ul äge försökte taga sig igenom Gibraltarsund. Den militära 

personalen a nsåg metoden alltför raffinerad och känslig och ej fören· 

lig med de bistra fö rhåll andena till sjöss. Men författaren h å ller allt· 

jämt på denna noetod. överhuvudtaget är kapitlet om modern under

vattenskrigföring å tminstone ur sjömilitär synpunkt ett av de m< ·t 

intress2.nta. Författarna visar, hur det höll på att gå alldeles på to\;, 
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så !änge man h öll fast vid den defensiva krigföringen mot tyskarnas 

ubåtar. Man inskränkte sig lä nge till att bevaka konvojerna med väx· 

]ande fram gång. Det var först sedan man skaffat s ig ord entliga an

fallsvapen och metoder , som bladet vänd e sig, d v s sedan man lärt 

sig de t rätta användandet av »hunter-killer grou ps» bestående av h an

garfartyg med övervattens- och numera även undervattens ubåtsjakt

fartyg. 
Man höll för länge fast vid den tradition ella sj unkbomb en, som 

författaren t o m ett par gånger helt föraktfullt kallar för en gammal 

askpyts fylld med TNT. Så smånin gom ökad es dennas sj unkhastighet 

och försågs den m ed p roximity fuzes, men det var först, då ma,l fatt 

fram ordentli ga kastvapen m ed mindre sjunkb omber avsedda för di

rekt träff, som det blev resultat av ubåts jakten . »Förfärande» effek

tivt var också det raketbeväpnade flygp lanet, som nattetid med hj ä lp 

av radar k astade sig över den till ytan uppstigna ubåten . Flygplanets 

mest effektiva vapen Yar en raket med soli tt huvud, som inriktad'ls 

för a tt träffa väl framför ubåten och sedan avsågs h~va en lång, grund 

undervattensban a genom densamma. 

Med tillkomsten av snorkel, långdistanstorpeder och h ög und er

vattensfar t h os ubåten anser författaren, att hela problemet om krig

föringen under vattenytan kommit i ett nytt och för demokratierna 

vanskligt iäge, som måste a ngripas med största luaft för att kunna lö

sas. Han ser t o m ('Il dödlig fara för dem 0kratiema i detta hot. 

Han vill , att den amerikanska flottan skall begr ä nsa sina uppgifter 

till i huvudsak detta problem och icke låta sig avledas av mer a speku

lativa uppgifter. Man känner igen tongång':!n i den beryktade flo tt

fl ygstriden i USA. 
Beskrivningen av den tekniska utvecklingen av kriget till lands , 

på havets yta. och i luften är högintressant, men det skulle föra fö1· 

långt att här ge en resume av dock relativt välkända förhållanden. En 

del in tressanta detaljer må dock framh ållas. 

Författaren tillmäter den s k amfibiestridsvagn en, vi lken k an 

driva fram sig själv genom vattnet och t o m över rev taga s ig upp 

på land ett mycket stort militärt värde. 

En av de mest in tressanta uppfinningarna inom landstignings

tekniken anser författa r en vara den s k Duck. Denna är en arm e

truck med flytförm åga och egen propeller. Den kan lasta direkt vid 

fartygssidan , taga sig i land t o m genom surf samt förflytta S'i g· 

snabbt på strand en . även i lös sand, v ilket beror på att föraren under 

det att han kör kan variera lufttrycket i ringarna så att dessa få bäs ta 

lllöjliga grepp. Ducken lwm till genom fö rutseende hos några civila 

ingenjörer och med understöd av inko1wentionella generaler, med näsa 

för Duckens stora Yii.rcle. Dess betydelse framstod tydligt redan under 
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de första proven på ett drastiskt sätt. En båt från Coast Guar d ry " 

• . . . ., le!( 
pa land 1 full storm nu tt 1 natten. Båten var oåtkomlig för liv "äd 
. - ~ 

nmgsvasendet både från land och sjösidan, men besättningen räddade 
n1ed hjälp av ett av de första provexempla r en av Ducken, som llle~ 
latthet tog sig ut t ill haveristen. Räddningsarbetet fotografeJ ad es Ocl 
fotografierna före lades president Roosevelt och mal"inministern. ~' rå 1~ 
det ogonblicket upphörde allt motstånd mot projektet. 

Till s jöss har radar helt förändrat uppträdandet. Den som inte 
har radar slåss blind. Det visade sig, att amerikanarna hade den Inis ta 

r adarn och därför var utgången klar i övervattensstriderna. Slag. 
skeppets tid är förbi, emedan dessa fartyg äro för sårbara och ~,år

skyddade. Dess uppgifter har övertagits av det stora hangarfar t) ,-e t 

som når län gre med sina vapen. Men troligen äro även dess daga1: 
räknade, anser författaren . 

Radarn hade sin stora betydelse även i sjöhandelskriget sa t ill 
v id a att r adarbombsikte å flygplan medger god träffsäkerheet ilven 
nattetid. Därför kan oskyddad sjöfart icke längre taga sig fram in nn 

räckhåll från landbaserat fientligt flyg, som är försett med god r adar. 
Varje fartyg till sjöss måste därför kunna skydda sig själv mol Iu rt<>z, 
Detta stöder onekligen uppfattningen att svenska handelsfartyg mast·; 

beväpnas till självförsvar. Om luftvärn sskyddet är effektivt, ä r el t 
bombanfall från låg höjd mot fartyg dock icke en lätt sak, framh alte r 
författaren. 

I detta sammanlJang kommer författaren in på den från fh g
plan fällda, styrbara bomben. Den har mycket stora möjligh eter. lle t 
var tyskarna, som först kommo fram med detta vapen, men de sa tP 

in det för t idigt oc'h i för liten ska~a, vilket till skrives Hitlt·rs 
»intutition». 

Amerikanska flottans främsta uppgift i ett eventuellt krig fnlln· 
h å lles vara att avbryta fiendens sjöhandel och att säkra amerikansk 

handel och underhållstransporter till de kämpande styrkorna på andra 
sidan havet. Om det finn s en mäktig fientlig flotta, ingår dess fö r· 
stör ande i denna uppgift. För det andra skall flottan samarbeta med 

armen vid landstigningsföretag på fientliga kuster. Ifrån dessa vre
misser drager författaren s ina slutsatser, sedan han framhålli t , e~t t 

det enda tänkbara motståndet mot USA till sjöss för närvarande kan 
komma från en ubåtsflotta och från landbaserade flygplan , vartill Ju n· 
mer att USA: s landstigningsföretag troligen komma att äga rum på 
vänskapliga stränder. 

Den skildring författaren lämnar beträffande robotbomben och 
a tombomben är mycket intressant, men det skulle här föra för lå11gt 

att gå närmare in därpå. I samband med robotbomben gör han doclc 
en deklaration om villkoren för framsteg beträffande militära u pp· 
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tinningar , vilken ha1· sin speciella udd riktad mot torpedspecialistema, 
även om författaren beträffande de hinder, som resas mot vapenutveck
lingen syftar på motståndet från mili tär konservatism inom alla för
sva rsgrenar. Om det fin ns ett verkligt behov av en militär uppfinning 

och en praktisk möj lighet att lösa densamma, så är första villkoret 
]Järför, anset· författaren, att kompetenta vetenskapsmän och ingenjörer 
få sig uppgiften förelagd utan att bindas av dem, som påstå, att de 

känna lösningarna på förhand . Det finns inte något större hinde r för 

framgång, än att vetenskapsmännen och ingenjörernas handlande skall 
kontro ll eras av män, som i ver kligheten icke förstå sakerna men tro , 

att de göra så eller i varje fall måste ge andra intrycket av att de 
göra detta, och den värsta kontrollen av a ll kontroll är den, som ut · 

övas av sådana personer, som länge h å llit på med en v iss sak och 

fåt t fram ett statiskt tillståad hos densamma. 
Ett exempel härpå ät· den sjögående torpeden, som kan betraktas 

som en föregångare tiil robotvapnet. I början , fram till första Yärlds
kriget, utvecklades den raskt men mellan krigen hände under en ge

neration ingenting revolutionerande med dem1a uppEinning, fast de t 
var klart och tydligt, att där behövdes en målsökningsanordning, som 

kom torpeden att s tyra rätt mot målet viu slutet av s in bana. Alla 
grundelement för att åstadkomma detta voro kända redan uneler de t 
första världskriget, men all utveckling i alla länder dirigerades efter 

konventionella linjer av äldre officerare, som icke hade en ide om 
vetenskapens betydelse vid utvecklingen av teknik och vapen eller 
hade något samarbete med dem, som begrepo detta, och det var dessa 

äldre officerare, som kontrollerade utevcklingen. För det andra had e 
torpedens utveckling kommit i händerna på specialister, »som Yisste 
all t om torpeder» ocil icke tålde något intrång eller försök på några 

sidospår. lVIen när andra världskriget började, bröts slutligen allt 
motstånd och i olika länder kommo fram nya slag av torp eder, av 

vilka en del voro de första robotvapn en. När fältet nu har bru tits 
upp, komma vi framdeles att få se många varianter härav. 

Då författaren avhandlar olika sätt, på vilka USA kan utsättas 
för atombombning, nämner han två sätt, som ha särskilt marin t in
h·esse. Det ena är genom raketskju tnin g av atombomber från ubåtar 

mot kuststäderna. Han bedömer detta hot som mycket allvarligt. ty 
undervattenskriget har nyligen vägt över till förmån rör den anfaliande 
Ubåten. Denna kan dyka upp och skju ta iväg atombomben 25-50 sjö

mil utanför kusten. De navigatoriska problemen för ubåten äro dock 
icke lättlösta och den kan därför icke beräknas skjuta oz;·,edelbart 
eft er det att den kommit upp till vattenytan. Mycket kan därför 

ås tadkommas förutom geuom minfält med lyssningsapparater, rada rvar
ning och omedelbara anfall av raketbeväpnade flygplan mot den upp-
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dykande ubåten. Den enda verkliga lösningen är att driva bort ubat8 11 

från haven. Detta kan utföras , men icke med det sista krigets me

toder. Ur USA: s synpunkt är betydelsen av undervattenskriget lika 

s tor som betydels e!1 av luftkriget. Undervattenskriget kräver därfö;· 

hos USA en koncentrerad uppmärksamhet. Innan USA har löst pro]). 

Iemet, är det icke skyddat mot atombombanf<tll från sjön. Frågan ä r 

i högsta grad teknisk och bland dess mest betydelsefulla faser är a tL 

bevara sekretessen omkring lösningen. (Sett mot bakgrunden av det 

senaste krigets utveckling kan man förstå detta, varav även i Yiss 

mån följer, hur USA : s dåvarande ubåtsjakttekniker i dag bör ...-ä rde

sättas samt i vad mån den nya amerikanska ubåtsjakttekniken kan 

fö rväntas bli uppenbarad för utomstående). 

Det andra sättet a tt pä marin väg anfalla med atombomben är 

r;enom hand elsfartyg, vilka enligt en uppgjord plan släppa ut tidsin

s tällda atombomber i de större hamnarna eller, i så fall förmod ligen 

med man och allt, låta sig själva springa i luften i givet ögon blick. 

Uppmärksamheten på försvarssidan behöver i detta sammanhang tro

ligen endast inril\tas mot sovjetiska handelsfartyg, enär hundraprocen

tig säkerhet erfordras för att inte h ela planen skall gå om inteV. F öJ'

fattaren anser, att man genom preventiva ätgärder bör kunna omöj li,;

göra denna anfallsform. 

Sedan författaren diskuterat robotbombens och atombombens 

problem, lämnar han en beskrivning på det totala krigets karaktäL 

Han fmmhåller till att börja med att det är nödvändigt att vinnlägg~ 

sig om en viss äterhållsamhet i diskussionen härom, i annat fall dra

ger den potentiella fienden sina lärdomar därav. Härvid syftar för

fat taren bl a på den hetsiga diskussionen i USA om värdet av stn:r 

tegisk bombning från stora hangarfartyg respektive med landbaserade 

flygplan. 

Författaren avvisar tanken på ett preventiv krig från amerikan Hk 

~ ida såsom psykologiskt omöjlig. Blir det ett avsiktligt krig, kanu ner 

detta att överraskande öppnas av den totalitär~ makten, sedan denna 

t ror sig ha inhämtat försprå nget beträffande atombomben . MöjliglJe

terna för et t gaskrig, av biologisk krigföring och med radioaktiva pro

dukter diskuteras i detta sammanhang, m en sådana anfa lls form er an

ses ick e behöva få avgörande betydels e. Robotvapn et kommer at t ut

vecklas på många områ den. Den a llmänna tankegången angives yara 

enkel. överallt. där det icke är möjligt eller önskvärt att anvä nda 

en man, blir denne ersatt m ed en robot, som antingen få r sina order 

på avstånd eller utrustas med automatiska må lsökningsorgan. I dett a 

sammanhan g omnämnes betydelsen av Zonröret (the proximity fu zel . 

För ett fram gängsrikt försvar i det totala !n-iget behöve1· USA e lt 

stort iager av atombomber samt möjligheter a tt föra fram dessa mot 
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fi enden över mycket långa sträckor, vilket allt i h ög grad kanuner 

att anstränga även en högt industrialiserad nation. Därtill kanuner 

et t försvarssystem bestäende av radarvarningsstationer, andra r adar

stationer för stridsledning, förbindelsesystem, landningsfält, jakt[!yg

plan och robotvapen spridda över väldiga ytor och koncentrerade run t 

llllndratals städer. Detta blir för dyrbart. En kapprustning i alla 

dess tre avseenden är ur amerikansk synpunkt olycklig. I stället bör 

USA koncentrera s ig på att li"ga först i atombombtillverkningen och 

bet räffande dessas »leverans» men utbyggnaden av försvarssystemet 

bör, utom beträffande vissa basområden, anstå, även om experiment 

och övningar därmed böra äga rum i utvalda omr åden. (Författar '3i1 

gör här en klar åtskillnad beträffande betydelsen för närvarande a\' 

ett defenEivt försvarssystem i USA jämfört med i Europa , där det re

dan nu behövs.) En sådan försvarspolitik har man råd med i dot 

långa loppet och på så sätt utnyttjar nationen s ina resurser bäst, detta 

sett även ur sociala aspekter. Huvudansträngningarna böra fördelas 

på angivet sätt, t ills det blir logiskt uppenhart, att även det defensiva 

systemet m äste utbyggas. Denna tidpunkt upnås, då investeringar i 

defensiva anordningar reducera fiendens möjligheter att nå sina mal 

(varigenom denne måste betala mera för att i tillräcklig grad utök '.t 

s in offensiva kr<>.ft) , så att denna indirekta amerikanska anst rängning 

ger högre utdelning än en direkt. - Om man söker genomtränga 

clöjan kring utformningen av det sista årets amerikanska politik och 

utformningen av dess aktiva och passiva försvar förefaller det, som 

om dr Bushs tankegångar accepterats på högsta ort och att USA in

r iktat sig pä en kallblodig, längvarig »luffin g-matcll», där de fästa 

största avseende vid sin vetenskapliga och industriella överlägsenhet. 

Ännu en sak bör tilläggas i detta sammanhang. Enligt författa

r en bör de amerikanska krigsberedskapså tgärderna kompletteras (för

u tom genom en god UIJd errättelseetjänst m m) med en »vedergällnings

styrka», som ständigt skall vara beredd att inom 24 timmar flyga iväg 

med sina atombomblaster, därest USA skulle bliva överraskande an

fallet. - (Man tager nog icke fel , om m a n gissar, att en del av denna 

flygstyrka är förlagd till Alaska). 

Det som hittills sagts om denna bok h ar framkommit Yid en 

granskning frä mst ur sjömilitära synpunkter. Det skulle i denna r e

cension föra för långt att behandla den i den för sig hö gintressan ta 

skildring'3n av ciet »samhäilsfientliga>> (subversive) och det kalla kri

get ävensom författarens tankar om det demokratiska styrelseskicket, 

och vad som hör göras för att ytterligare stärka detsamma i förhållan

de till det totalitära. Dessa kapitel omfatta halva boken. Det må 

räcka med a tt framhålla, att författarens tanlmr synas präglad'3 av 

Oxfordrörelsens upphöjda ideer. 
H. C:son Ugg la. 
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