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Årsberättelse i förbindelseväsende 1948.
Utdrag.
Avgiven av ledamot en Brigge.
Framgå ngar vid militära operatio ner komma i framtida krig att i ännu högre grad än hittills bero på de förbindelse medel, som kunna ställas till de stridand e styrkornas förfogan de. Historie n visar, att varje krig medfört en mängd förbättr ingar av vapenm ateriele n, vilket
i sin tur framtvi ngat förbättr ingar av de för vapnens utnyttjand e nödvänd iga hjälpme dlen. Det har också blivit
en erfarenh etssak, att varje nytt vapen, vare sig detta är
offensiv t eller defensiv t, för att fullt kunna utnyttja s fordrar förbinde lsemede l, som äro förbättr ade och modern iserade i ännu högre grad än själva vapnen. Ingen kan väl
med säkerhe t förutsäg a, vilka vapen som komma att insättas i nästa krig, om och när ett sådant komme r, men
allt pekar på att atomkra ft och fjärrsty rda bomber komma att spela en betydels efull roll. Större eldhasti gheter
hos artilleri et, flygplan shastigh eter, som snarare ligga
över än under ljudets hastighe t, transpo rter och landsätt ning av trupper med flyg o. s. v. äro endast några faktorer, vilka vi med säkerhe t kunna räkna med i framtid en.
Visserli gen har det senaste världsk riget i radar, asdic m. m.
givit oss betydel sefulla hjälpme del att snabbar e och tidigare få vetskap om varifrån en annalka nde fiende kommer, men dessa må vara aldrig så goda, om icke de in-.
formati oner, man erhåller genom desamm a, snabbt kunna vidareb efordra s till stridsled ningen för bearbetn ing, så
att motåtgä rder omedel bart kunna insättas .
I förra årets årsberät telse i förbind elseväse nde har
föredra ganden redogjo rt för de synpunk ter, som med stöd
av erfarenh eter från det senaste världskr iget, måste vara
Tidskrift i Sjöväsend et.
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vägledande vid organisera ndet av ett modernt marint föl'bindelsevä sende. ökade krav på ett större antal tr afikkanaler, större snabbhet i meddeland enas överbringa n de,
säkrare och störningsfr iare mottagning m. m., med an dra
ord faktorer av avgörande betydelse för en ökad trafikkapacitet, äro problem, som pocka på en snar lösning. Då
materielen s tekniska utformning härvidlag spelar sin betydelsefull a roll, kommer i denna årsberättel se att r edogöras för de mö jli{lheter, som stå till buds för att tillfredsställa kraven på modern förbindelse materiel samt de åtgärder, som vidtagits och planerats. Härvid kommer radiomaterie len att ägnas det huvudsakl iga intresset dels
emedan denna materiel varit föremål för den mest genomgripande utveckling en under de sista åren, dels emed an
mycket talar för att man i framtiden allt mera måste lila
till radio som förbindelse medeL Därmed är emeller tid
icke sagt, att trådförbind elser skulle bliva överflödiga .
De komma alltjämt att spela en stor roll för de inre f örbindelsern a bakom fronten, och de böra därför utbyggas
och modernise ras i den mån tillgängliga medel medgiva
det, för att kunna användas för sådan trafik, som ej lämpligen kan eller bör ske via radio.

Tekniska synpunkter på materielen.

Frekvensn oggrannhe t och j'rekuenssta bilitet.
Trafikkapa citeten hos radiomater ielen är beroende
dels av själva materielen , dels av dess placering samt sist
och icke minst av den personal, som handhar densamma .
I fråga om materielen gäller, vare sig det rör sig om_kortvågsmateri el för längre förbindelse avstånd eller UK-materiel för taktiska förbindelse r inom stridsgrupp er, att
frekvensno ggrannhete n och frekvenssta biliteten måste vara synnerlige n hög, så att en föreskriven fr ekvens icke
blott lätt kan inställas utan även h å llas, medan trafiken
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pågår. Den tidigare i våra äldre sändare anv~nda principen med självsväng ande oscillator med en hll de frekvensbestä mmande organen direktkopp lad antenn ger
ick e tillräcklig stabilitet, enär en mängd yttre faktorer ,
vilka icke ens den skickligast e radioman kan påverka,
spela in och ändra frekvensen . Bortsett från att dessa
sändare äro svåra att inställa exakt, även om man använder sig av frekvensin dikator, har man sålunda ingen garan ti för. att frekvensen icke ändras under pågående
sändning och därmed försvårar och ibland helt onl.öjliggör för den mottagand e stationen att felfritt mottaga meddelandet. Omfrågnin gar torde vara allt för väl bekanta
för att här närmare behöva omnämnas .
Den under krigsåren anskaffade materielen har utrustats med styrsteg och den utgående frekvensen utgör
en multipel av styrfrekven sen. Härigenom ernås större
stabilitet då styrsteget är oberoende av ändringar i antennbelastninge n. Ehuru denna konstrukti on är avsevärt bättr e än den förstnämnd a, föreligger också här svårighete r
att inställa exakt frekvens, då styrsteget även i dessa sändare är av självsväng ande typ. Diärtill kommer, att man
ick e har garanti för frekvensän dringar, som kunna orsak as av temperatur stegringar i apparature n, varierande
nätspännin g o d .
Studiet av utländsk materiel, som använts under Iniget, visar, att man vid konstrukti onen av radiostatio ner
tillmätt frekvenssta biliteten mycket stor betydelse och därför praktiskt taget genomgåen de använt sig av kristallstyrda sändare även vid anläggning ar för låga effekter.
Härigenom uppfylles fordran både på säker inställning
och på frekvensst abilitet
Användan det av kristallstyr ning medför emellertid,
att man måste ha en kristall för varje frekvens, maa
önskar använda. Då det mås te finnas en mängd alternativa frekv enskombin ationer med anrops- och trafikfrekvenser, dag- och nattfrekven ser o s v , medför detta, att
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varje sändare måste utrustas med ett mycket stort antal
kristaller, vilka äro dyrbara i anskaffning och dess_
utom relativt ömtåliga för ovarsam behandling. Om man
dessutom under krigstillstånd finner, att fiendesidan lokaliserat en frekvens, är denna omedelbart satt u r spel
och trafikkapaciteten därmed nedsatt. Faran härvidJa a
""
är givetvis störst vid kortvågsstationer , som kunna avlyssnas och pejlas på stora avstånd, och torde kunna tillmätas avsevärt mindre betydelse vid UK-stationer med deras
begränsade räckvidder.
För kortvågsstationer är det önskvärt att man icke
behöver binda sig för ett större antal fasta kristallfrekvenser, utan med bibehållande av kristallnoggranhe ten på
annat sätt kan tillgodose fordran på ett stort antal frekvensalternativ. Möjligheter härför finnas även och en
utländsk tillverkare har utfört en sändarkonstruktio n, i
vilken man kan inställa en godtycklig frekvens vilken
som helst inom hela det område, för vilket sändaren är
byggd med användande av endast en kristall på 100 kp /s.
Då bärvågsfrekvense n utgör en multipel av kristallens frekvens, erhåller man sålunda kristallnoggranhe t för alla
frekvenser. Fördelen med detta system är givetvis, a tt
man endast behöver hålla kristaller med denna frekvens
i lager, och då kristallfrekvensen är så låg som 100 kp/s,
kan kristallen utföras med mycket stor noggrannhet och
är därtill mekaniskt robust.

Frekvensskiftning.
Ett oavvisligt villkor för erhållande av hög trafikkapacitet är möjlighet att snabbt kunna skifta frekvens. Vid
marinens äldre materiel är skifte av frekvens en omstän dlig och tidsödaJ}de procedur och fordrar en mängd olika
manövrar. Vi'd de under senare är anskaffade sändarna
har dock en förbättring vidtagits därigenom att rasterin·
ställning kan ske för ett antal på förhand inställda fre·

kvenser. Ä ven detta system fordrar emellertid allt för
lång tid, och det enda system, som nu kan accepteras såsom fullt modernt är motorinställning, där alla inställningar ske samtidigt. Därvid måste man e1nellertid tillse,
att antalet på förhand inställda frekvenser, som skola
motormanövreras , är så stort som möjligt och som mini1num torde man därvid få räkna med 8- 10 frekvenser.
Omställningstiden är givetvis också av största betydelse
och vid moderna utländska konstruktioner har n1an nedbringat denna till ca 5 sek. Detta kan kanske synas vara
onödigt långt driven snabbhet, men då man betänker att
faran för såväl oavsiktlig som avsiktlig fientlig störning,
atmosfäriska störningar m m menligt kunna inverka på
trafiken, är det säkerligen välbetänkt att tillgodose möjligheten att mitt under pågående sändning snabbt kunna
över gå till en annan frekvens.

Användande av enkelt sidband.
Det för militära ändamål i vårt land utnyttjade frekvensområdet för kortvåg kan tyckas tillräckligt stort för
erhållande av erforderligt antal kanaler. Om man emellertid tar i betraktande, att varje kanal upptar ett frekvensspektrum av 4000- 5000 kp /s finner man snart, att
området visst icke är så stort, att störningsfri förbindelse
alltid kan erhållas. önskvärt vore därför att genom användandet av sändare för enkelt sidband och undertryckt
bärvåg skenbart fördubbla frekvensområdet. Användandet av dylik materiel skulle dessutom ge en avsevärd besparing i sändareffekt, då man icke behöver utsända bärvå gen, och medföra mindre risk för pejling och avlyssning, enär bärvågen på nytt måste kombineras med det
mo ttagna sidbandet i mottagaren. Tyvärr är emellertid
apparaturen på såväl sändar- som mottagarsidan komplicer ad att handhava och dessutom så skrymmande, att den
icke i sin nuvarande form lämpligen kan användas för
militärt bruk i vårt land.
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»Diversity»•sändning och mottagning.
För att minska olägenheterna av atmosfäriska sti>rningar och fading samt till en del även av avsiktliga stiirningar kan 1:1an använda sig av s k »diversity»-sändning
och mottagnmg, som bygger p å att störningarn a upp träda
olika p å olika platser och vid olika frekvenser . »Diversity»-trafik kan ske antingen genom att meddelandet, som
sändes p å en frekvens, mottages över ett flertal p å relativt stort avstånd från varandra placerade antenner och
mottagare, varifrån den mottagna signalen över kablar
eller UK ledes till mottagningscentralen eller också genom
att m eddelandet, som sändes p å ett flertal frekvenser samtidigt, mottages på motsvarande antal mottagare vid m ottagningsstationen. Båd a systemen fordra emellertid m im t
dubblering av materielen och ha sina begränsningar genom att det förstnämnda fordrar stort avstånd mellan antennerna och därför ej kan användas ombord, och d et
sistnämnda tar i anspråk ett flertal frekvenskanaler. F ör
fasta stationer är systemet dock av värde ur trafiksäk erhetssynpunkt både vid kortvåg och UK, och i USA h ar
man med frekvens- »diversity » erhållit mycket goda resultat med amplitudmodulerade stationer vid fr ekvenser omkring 100 Mp / s, varvid frekvensavståndet endast var it
20 kp / s och avståndet mellan antennerna endast omkring
35 meter.

»Frequency•shifh.
För att möjliggöra säkrare och störningsfriare rad ioförbindelser mellan fasta landstationer, i synnerhet då det
gäller maskinsändning och bildtelegrafisändning, har m an
utomlands framför allt i USA med gott resultat övergå tt
till s k »frequency-shift»-sändning. Metoden går ut på,
att sändningen sker på två olika frekvenser, så att sä ndarens bärfrekvens ökas vid tillnyekling med ett litet b elopp (400- 600 p / s) för att vid frånnyekling åter sänk as
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med motsvarande belopp. Vid mottagning erhåll es därvid, då mottagarens svävningsoscillator är tillslagen, en
varierande lågfrekvent ton, som användes fö r att styra
teletypeapparater, bildmottagare etc.
Erforderlig apparatur fö r »frequency-shift»-trafik kan
relativt lätt appliceras till redan befintlig utrustning fö r
sändning och mottagning.

Antenner.
Säkra radioförbindels er fordra förstklassiga antenner,
och frå n t eknikerns sida uppträder önskemålet om effektivare antenner samtidigt med elen övriga materielens f örbättring och modernisering. De allt större frekvensoml·ådena medföra fordran p å bredbandsantenner, som ej
behöva avstämmas för varje särskild frekvens. För undvikande av förluster i antenner och nedledningar och för
erhållande av likformig strålning måste antennerna placeras högt och fritt från omgivande föremål, och för att
egen sändning ej skall störa mottagningen, måste sändaroch mattagarantenner placeras på stort avstå nd fr ån varandra. Dessa fordringar kunna i allmänhet väl tillgodoses för fasta landanläggningar, men ombord å fartyg och
för kustartilleriets transportabla anläggningar måste fordringarn a nedprutas och kompromisslösningar komma till
stånd . Fartyg, även de största, äro ur radioteknisk synjmnkt små områden, och att helt tillfredsställande eliminera störningar mellan sändare och mottagare är praktiskt taget omöjligt. Avsevärda förbättringar av trafikförhå llandena kunna dock ernås, dels genom lämpligt val
av använda frekvenser, dels genom att skilja på sändareoch mottagareanläggningarna så långt detta lå ter sig göra.
P å fartygen medföra antennerna emellertid icke önskade inskränkningar för artilleriets skjutsektorer och
måste därför utföras och placeras så, att de vå lla minsta
möjliga olägenhet. Användandet av stavantenner för kort-
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våg och kombinationsan tenner, gemensamma för flera UY _
stationer, äro lösningar, som få tillgripas, men detta sk~·
på bekostnad av effektiviteten. Kombinationsantenner~
k_?mma dessu t?m att till en del klavbinda möjlighetern:
for frekvensslnfte, såvida man icke använder sig av k o1nphcerade anordningar för samtidig skiftning av till d ess
antenner hörande f ilter. Av det sagda torde i någon m oa
f
.. d
an
ramgao d ~n ~ang
faktorer, som inverka på antennproblemets losnmg, och någon ideallösning, som skulle tillfredsställa alla parter, finnes inte, varför kompromisser
åt ena eller andra hållet alltid måste sk e.
I föregående årsberättelse i förbindelseväsend e h ar
fördraganden framhållit behovet av en mängd nya f rekve~s~:· ~peciellt för den utbyggda stridsledningen. Om
radwf~:bmdelser~a skola ens tillnärmelsevis fungera tillfredsstallande enligt nu framlagda förslag, är det en n ödvänd_ig f~r~tsä ttning, att den planerade och påpörjade
omdispositionen av radiohytterna ombord genomföres så
konsekvent som möj ligheterna i fråga om u trymmena
om~ord me_dgiva, enär den hittills vanliga placeringen av
radiOmatenelen redan nu utgör en allvarlig inskränkning
i trafikkapaciteten.
•

L

Fjärrmanövrering.
~l~cerandet av sändare och mottagare i separata hythlhka med fordran på att kunna manövrera anläggn_I_~garna ..från . ett flertal olika platser medför kravet på
fJarr~_nanovrermg av sändarna. I detta avseende fyller
den aldre materielen med undantag av en sändare icke
fordringarna. En modernisering av materielen i detta avseende är visserligen teoretiskt möjlig men skulle inn ebära så omfattande ekonomiska konsekvenser, att det är
bättre att tillgodose detta krav genom anskaffning av helt
ny materiel.

t~r
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Fj ärrmanövrering måste för modern materiel vara
100 %-ig, d v s omfatta alla tänkbara omställningar av
sändaren , såsom startning och avstängning, inkoppling i
beredskapsläge, val av vågtyp, omkoppling av effekt etc.
Av största vikt härvidlag är, såsom redan framhållits, att
tiden för dessa omställningar reduceras till ett minimum .

Radiomottagare.
I det föregående har huvudsakligen sändarfrågan behandlats. men lika betydelsefullt är att tillgodose kravet
på för stklassiga mottagare. De inom den militära förbindelsetjänsten använda mottagarna torde i huvudsak
kunna betraktas som. en mekaniskt något stabilare typ,
av de för ett lO-tal år sedan konstruerade rundradiom.ottagarna. Tekniken har emellertid även här tagit ett jättesteg fr amåt, och fordringarna på militära radiomottagare
ha ökat både beträffande känslighet, selektivitet, frekvensstabilitet o s v. Moderna mottagare synas numera undantagslöst böra förses med kristallfilter för erhållande av
hög selektivitet. För att möjliggöra säker inställning erfordr as kristallstyrning eller inbyggd kristallstyrd kalibrator, och avläsningsmöjligh eten på frekvensskalan måste
förbättras jämfört med äldre nwttagare. Avstörningsproblemet måste ägnas ett allvarligare intresse, då man i
tillkomsten av radar fått ytterligare en störningskälla,
som skulle bli synnerligen besvärande, om. icke åtgärder
häremot vidtogos. Slutligen bör framhållas, att det för
vissa ändamål kan bliva nödvändigt att möjliggöra fjärrmanövrering av mottagare. Detta är redan tillämpat fÖr
UR-materiel och praktiskt utförbart även vid KV-mottagare, ehuru problemet här blir mera komplicerat, då man
i allmänhet önskar ett större antal kanaler vid kortvågs.
trafiken.
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Radiolänkar.
Som bekant lämpa sig de högre radiofrekv enserna ej
för trafik över längre avstånd på grund av de sp eciella
utbredning sförhålland ena som gälla för dessa fr ekve nser, och man är begränsad till »optisk räckvidd», även om
detta uttryck får betraktas som något tänjbart. För vissa
ändamål där man behöver mycket stora frekvensom r åden
är man emellertid uteslutand e hänvisad till att anvä;Hl a
UK-frekven ser, såsom vid television, och då det gäller
överförand et av televisions signaler över avstånd, stör re
än det »optiska», blir man tvungen att använda relästationer eller, som man även säger, radiolänka r. D et teoretiska underlaget för radiolänka r är känt sedan åtskilliga
år tillbaka och tillämpat såväl i Europa som framfö r a ll t
i USA, och under senare år ha dylika anläggning ar byggts
för att ersätta telefonkab lar. På grund av det höga frckvensområ de, man arbetar på, får man nämligen utr ymme för ett stort antal kanaler, och motsvaran de antal samtal kunna samtidigt utväxlas oberoende av varandra .
Vid de anläggning ar som utförts har man arbetat inom hela frekvensom rådet från omkring 100 Mp /s (3 meter) upp till 10000 Mp/s (3 cm våglängd).
Som exempel på en långvågsan läggning kan nämnas
en för franska telegrafver ket byggd anläggning , med vilken telefontraf iken upprätthål les mellan fastlandet och
ön Korsika. Den ena ändstation en är placerad vid staden Grasse (580 m ö h) och den andra vid Calenzana
(320 m ö h). Båda stationerna äro givetvis försedda m ed
riktantenn er och bärfrekven serna, en i vardera riktningen,
äro 97 resp. 107 Mp / s. Antenneffe kten utgör 100 ·w att.
Båda stationerna äro via överdragss ystem för 12 kana ler
direktkopp lade till de fasta telefonnäte n, och stationerna
arbeta helautoma tiskt. Om man tar i betraktand e stationernas placering över havsytans nivå och avståndet, 205
km, mellan dem, finner man, att förbindelse n p å en

·äcka av 55 km går »under» havsytan, beroende av våens avböjning mot jordytan. Trots detta har an l"aggg ingen fungerat utan störningar sedan den upprättade s
1
; 947. En bidragande orsak härtill är även de r elativt låga bärfrekven serna, som icke influeras av dimma, regn
eller andra atmosfäris ka förhålland en.
Ett exempel på den andra ytterlighet en med hög bärvågsfrekve ns är en av LME byggd försöksanl äggning för
3 cm våglängd. stationern a äro dels plaeerade i LME :s
r adiotorn (104 m ö h), dels i Södertälje (102 m ö h) oeh
på Betsö (54 m ö h) i Stockholm s norra skärgå~·d. Avstån den äro LME-Söde rtälje 23 km och LME-Betso 30 km.
P å förbindelse n till Södertälje har man anordning ar för
överförand et av 12 kanaler. Anläggning en synes fm·tfarande befinna sig på experimen tstadiet, varför tillräckliga erfarenhet er för bedömand et av dess tillförlitlig het
ännu ej kunna påräknas.
Utnyttjand et av radioförbin delser med eller utan ra·diolänkar i stället för trådförbind elser har redan skett
under världskrig et och torde, sedan apparature n ytterligar e utvecklats, få ännu större betydelse i framtiden. Användbarhe ten för militära ändamål i vårt land torde icke
heiler behöva ifrågasätta s, då dylika anläggning ar av
lämp lig konstrukti on kunna användas såväl ombord på
fartyg som i land för kustartille riet och för fasta förbindelser samt som reserv för trådförbind elser. Beträffand e
frekvensva let blir antennsyst emens storlek och möjlighetern a att transporte ra anläggning arna delvis utslagsgiva nde och valet av modulation ssätt, frekvens- eller någon
form av pulsmodul ation, bestämman de för i hur hög grad
rnan önskar omöjliggör a obehörig avlyssning av trafiken.

:S t I

Teleteknis k forskning.
Näst atomforskn ingen torde väl numera intet veten.sk apligt område omfattas med så stort intresse åv forska-
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re och vetenskapsmän som teletekniken eller elektroniken. Under kriget offrades ju härpå ofantliga summor i
synnerhet i USA och uppmuntrad av de resultat, m an då
kom till, har man :01·tsa~t i ännu . större omfattning.
Resultaten av framgangsnkt arbete mom detta om rå cle
möta oss dagligdags i hemmen, i industrier, i kommunik ationsmedlen, i medicinen, i läkemedels- och födoämnesindustrien o s v. Nya områden ha öppnats genom elektronikforskningen, och man har i många fall måst börja
forska på nytt inom områden, där man- förut trodde sig
ha nått slutmålet. Det är vid studiet av facklitter aturen
intressant att finna, huru gränserna mellan olika vetenskapsgrenar allt mera flyta samman och huru nya upptäckter inom ett område plötsligt hjälpa fram forskningen
inom ett annat. Något försök att här ge en resum e av
nyare rön inom teletekniken skall icke göras, därtill är
området allt för stort, men några exempel på huru samverkan mellan den kemiska forskningen och elektronikforskningen givit den senare nya material att arbeta med
fört j äna att omnämnas.
Sedan 15-20 år tillbaka ha s k järnpulverkärnor
för högfrekvensspolar varit kända och använda i teleteknisk apparatur. Genom att järnet i dessa är mycket fin·
fördelat och ingår i kolloidal form inbakat i bak elitmassa, ha förlusterna kunnat reduceras och permeabiliteten hållas hög. Helt nyligen har emellertid utsläpp ts
en avsevärt förbättrad form av detta material, där permeabiliteten är 10 gånger högre än hos tidigare kända material
för motsvarande ändamål och förlusterna ytterligare r educerats. Det nya materialet b eräknas få mycket vidsträckt användning inom bärfrekvenstelefonien och r adiotekniken för filter, oscillatorkretsar samt kopplingar
för frekvens- och pulsmodulation för att endast n ämn a
några exempel.
Av litteraturen framgår ej direkt det nya materialets
sammansättning, men av tillverkningsförfarandet, i viikel
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bl. a . ingår upphettning till temperaturer mellan 1000 och
t400 ° C, har man anledning förmoda, att materialet fram}coiUinit som resultat av den keramiska forskningen. Trots
den h årdhet materialet får vid värmebehandlingen, medger det dock formgi~ning. gen~m sågn~ng, ~var~ning ~ch
polering för anpassmng till olika anvandnmgsandamal.
Som bekant ha kvarts- och rochellsaltkristaller piezoelektr iska egenskaper, så att de kunna utnyttjas som omvandlm·e av elektrisk energi till mekanisk och vice versa,
och användas av denna orsak bl a so1n frekvensstyrande
organ i radiosändare och mottagare samt i hydrofon- och
perifonanläggningar. Inom den keramiska forskningen i
USA har man vid försök konstaterat att vissa keramiska
material, i vilka ingå bariumtitanat, ha höga piezoelektrisk a egenskaper, och man har redan sedan ett år tillbak a praktiskt :Itnyttjat detta i en kristallpick-up for avsp elning av grammofonskivor. Den saluförd:1 pick-up-en
har f örutom en hög utgångsspänning en mycket jämn frekven skurva. Genom att kristallelementen kunna utföras
som mycket tunna stavar blir pick-up-en lätt och nåltrycket h ar vid normalskivor (78 v /min) kunnat nedbringas
till 22 gr till stor båtnad för kvaliteten vid återgivningen
och skivornas livslängd. Då några uppgifter ej finnas om
andra områden, där det nya materialet utnyttjats, har
man all anledning förmoda, att det är av stort intresse
för teletekniska anläggningar för militärt ändamål t ex
som mottagare och svängningsalstrare i hydraakustisk
mater iel.
Resultatet av forskningar vid Bell Telephone Laborator ies i USA later oss ana, att man inom en icke allt för
långt avlägsen framtid kan vända en revolution inom elektronrörstekniken. Man har där nämligen lyckats framställa en liten enkel anordning, som effektivt kan prestera
nästan alla funktioner hos ett vanligt nu förekommande
triodrör. Anordningen kallas Transistor och kan arbeta
som förstärkare eller oscillator utan vacuum, utan glas-
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hölje, utan anod, galler eller katod. De viktigaste c1e1at•
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Några närmare avslöjande n om Transistor
·
sa
l
· tt I ·· t · l
Vl .. ~an lC c; s cet~ utöver: at~. en m?ttagare för rundr ad io,
utford med Transistore r 1 stallet for vanliga rör, dem 0 11_
strerats av Bell laboratorie t. I händelse man emellertid
lyckas på den inslagna vägen att ersätta elektronr ören
konuna dessa Transistor er att få en utomorden tlig bet ~
delse för teleteknike n icke minst i dess militära tilläm~
ningar.

Synpunkte r på materielläge och nyanskaffningar.

Radiomate rie l.
Då man granskar den nuvarande standarden hos m arinens telematerie l, måste man ta hänsyn till förhå ll anden, so~~ ligga långt tillbaka i tiden och som varit avgörande for det nuvarande läget. Tiden från 1925 fram till
andr~ världskrige ts början 1939 känneteckn ades j u :1-v
drastiska nedskärnin gar för alla grenar inom försvare t,
och följderna härav sätta alltjämt sina spår efter sia. För
r~diomateriele~1s vidkomma nde voro anslagen synn:rligcn
laga och medgavo endast en obetydlig n~ ' anskaffning. De
personella resurserna voro också reducerade till ett m inimum och räckte i stort sett endast till för att l1ålla den bef~.n~liga mate.r ielen i nödtorftigt skick. Möjlighete rna a tt
folJa utvecklmg en och förbereda modellfram ställning voro mycket små, och följden härav blev, att den ansk affning, som måste vidtagas vid krigsutbro ttet 1939, ti ll
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törsta delen måst~ bygga på äldre, redan färdiga kon:truktioner . Trots de stora anslag, som vid den tidpunkten av statsmakte rna ställdes till marinförva ltningens förfogande , kunde den materiel, som då anskaffade s, icke
göra anspråk på att vara modern och motsvara tidens krav
utom i några få undantagsf all.
Under krigsåren fortsattes anskaffnin gen och genom
ökning av den tekniska personalen , i synnerhet vid marinförvaltn ingen, möjliggjor des anskaffnin g av en del nyare materiel, som, ehuru icke modern idag, dock måste betraktas som ett stort steg framåt. D.essa anskaffnin gar,
som så att säga måste ske från fall till fall, medförde
emellertid, att utrustning en idag känneteckn as av en
mängd olika typer, vilka avsevärt skilja sig från varandra.
En uppräknin g av alla olika kortvågs- och uk-statione r,
sändare och mottagare, som idag finnas inom marinen, är
onödigt i detta sammanha ng, då materielen s mångfalld
är välbekant för alla.
Läget efter krigets slut 19-!5 känneteckn as på förbindelseområd et i likhet med flera andra marina områden
::J-V en viss osäkerhet. Man fick, allt eftersom sekretessen
släpptes av de krigförand e, klart för sig, vilken ofantlig
utveckling förbindelse materielen genomgått under kriget,
och det gällde att söka omplanter a erfarenhet erna utifrån
på det för svenska förhålland en bästa sättet, samt att
genom inköp av surplus-ma teriel tillföra marinen modern
materiel. Vid granskning av surplus-ma terielen fann man
emellertid snart, att, även om priserna oftast vorp rena
»skrotprise r» även för ny och oanvänd materiel, man även
måste t a hänsyn 'iii andra icke förutsedda faktorer. Anskaffninga rna fingo därför föregås av noggranna utredningar om materielen och komma därför igång först relativt sent. På grund härav och på grund av det försämrade valutaläge t i landet och att en del materiel, i synnerhet amerikansk , indrogs från marknaden , kunde anskaffningen av surplusma teriel ej ske i den omfattning , som
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varit önskvärd. Jämsides med undersökningen av surplusmarknaden förbereddes emellertid l everansprogran
1
för materiel, som avsågs b eställas inom landet, och sedan
grunddragen för marinens utrustning m ed telemateriel genom direktiv frå n chefen för m arinen meddelats m arinförvaltningen, kunde anskaffningen uppläggas efter stora linj er.
Jämsides med de rent militära krav, som äro vägledande för a nskaffningen av den moderna mater ielen och
som berörts i det föregå ende, h ar uppställts k ravet på
en så lå ngt som möjligt gå ende standardisering av densamma. Denna synpunkt m åste numera tillmätas allt
större betydelse, dels p å grund av materielens stora utökning, d els på grund av att den blivit allt mera komplicerad. Underhå llstjänsten skulle försvåras, ja kanske rent
uv omöjliggöras, om materielen uppvisade allt fö r stora
inbördes olikheter, enär man icke skulle få möjlighet att
ens under fredstid tillräckligt utbilda personal för underh åll och service. Om däremot utrustningen kan standardiseras till några få typer, vinner man dels att p ersonalen
·snabbare kan sätta sig in i hur den fungerar och lära sig
avhjälpa uppkommande haverier, dels att reservdelsutrustningen kan reduceras, vilket är av särskild betydelse
för materiel för fartyg med dess begränsade utrymmen.
Ansträngningarn a i denna riktning synas också krönas med
framgång, enär en UK-station torde bliva standard för h ela flottan och även i stor utsträckning kunna avses för
kustartilleriet. Vidare finnes en mindre transportabel
kortvågsstation, som blir standardiserad reservstation för
alla fartyg och dessutom kustartilleriet. Beträffande k ortvågssändare torde pågå ende försök giva vid handen, att
det blir möjligt att i huvudsak standardisera vissa enh eter, så att man med utgångspunkt från dessa kan erhålla
sändare frå n n å gra hundra watt upp till en k W och däröver. På mottagarsidan avses de ä ldre typerna successivt
~rsättas av en nykonstruktion, som blir gemensam fö r
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. ,tliga f artyg och kustartilleriet. Vid sidan av nysssan
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ecialändam å l, för vilka stan dardmatenelen IC '-e a_mp~{gen k an utny ttjas. Av~ik;en är dock -~t~ sök a nedbrmga
denna specialmateriel sa la n gt som mo]hgt.
T elefon materi el.
I samband 1ned u tbyggan det av SLO-organisation en
och de fordringar denna ställer på de inre förbindelserna
ha ny a telefon system, vilka i p r incip och uppbyggnad helt
avvika från de ombord vanliga, måst konstr u eras.
Kraven p å att i sys temen k unn a utväxl a ett flert~l
samtal sam.tidigt gör, a tt an tal et 2-trådiga förb indelser blir
stort varför telefonsystem.en av prak tiska skäl ha uppdelats 3 olik a an läggningar, nämligen en för stridslednii:gsorganisation en, en för artiller i- och en f_ör ra~arservic:
tjänsten . I princip tillämpas lokalbattern~1.atnmg av mikrofon er na från centralt uppställda battener, som utp~a
cerats på olik a punkter i fartyget, medan gemensamt_ signalbatteri användes för samtliga anläggningar. Speciella
säh·in assvstem för batterimatningen och de särskilda ap~
o J
.
f
. ••t
paraterna garantera, att ett lokalt u ppk01:1.met ~l e] sa ter övriaa delar av anläggningen ur funktion. For att reo
.
d
ducera risken för överhöring ha kablar med partvmna
e
parter kommi t tiil användning.
Då ett stort antal befattningshavare måste ha möjlighet att koppla in sig i de olika systemen antin.~en enbart
för lyssning eller för att med signal uppkalla onsk~d a?.parat, och i marknaden tillgänglig standardmatenel for
fartygsbruk ej uppfyller uppställda krav härutinnan, l~ar
ny materiel måst konstrueras. Beroende av antalet lmjer, som erfordras, ha apparater för 20, 16, 10, 5 och 2
linj er tillverkats. Materielen, som i principsystem redan
provats ombord, införes i första hand på kryssarna och
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landskaps
j agarna
och avses vid nwclerniseringarna <ven
a··
•
o
mstalleras a stads jagarna.
tidigare avseelda order- och centralradio a· n.. Utöver
.
l aggmn~ar samt orcl~rhögtalareanläggningar för artilleriet
ha, delvis genom stndsledningsorganisationens utbyggna d
krav ~å e.tt ytterligare antal dubbelriktade orderhögta~
laranlaggnmgar uppstått.
·
På grund av att materielen helt måste nykonstru cras
o.~h med hänsyn till industriens leveranssvårigheter beraknas det slutgiltiga färdigställandet av denna materiel
lemma ske tidigast 1952.

!

~yrgasdriH.

Efter TcoheL
Flg D.
Förbränning i s luten kret s.

i, varifrån gas och eventuellt kondensat evaku eras vid

Ubåten och enhetsmotorn.

En återblick.

Av kommendörkaptenen Ch. Sahlin.

!(Forts. :Crån häfte 8, sid. 4:31.)

Förbränning i sluten krets.

Metoden framgår av principskissen i fig 9, där a betecknar en dieselmotor, som i marschläge arbetar på v a nligt sätt med friskluftintag genom h och avgasavlopp genom C och ljuddämparen e. Vid gång i uläge stänges s ~1väl h som C, och syre tillföres motorn från syrgasförrådet I. Förbränningsgaserna från motorn passera en In +
anordning f , varifrån en del av avgaserna föres till ~n
blandare n, där de anrikas med syre, innan de åter tillföras dieselmotorn. Den outnyttjade delen av avgaserna
~~1ges upp av pumpen b, som även är utbyggd till pump
for avgasernas kylanordning, och tryckes in i behållaren

lägliga tillfällen.
Förbränning i öppen krets sker sålunda i allmänhet
i marschläge, uneler det att förbränning i sluten krets blir
lämpligast i uläge, enär avgasernas röjande egenskaper
då elimineras. De i det följande beskrivna förbränningssätten hänföra sig i allmänhet till sluten krets.
Fransmännen torde ha varit de första, som sökt sig
fr am enligt denna metod. Härvid använde man sig av
olika sätt för att erhålla den anrikade gasen så likvärdig
luft eller ur. förbränningssynpunkt så verkningsfull som
möjligt. Man började med att endast kyla ned avgaserna,
vilka sålunda huvudsakligen kon11no att innehålla kväve
jämte en stor procent vattenånga och koldioxid och en
mindre mängel koloxid och syre. Efter anrikning med
syre blev denna gasblandning mycket lik luft men innehöll dock en högre procenthalt vattenånga, koldioxid och
koloxid.
Senare sökte man avskilj a koldioxid genom aU tvätta
avgaserna för att erhålla en produkt av nästan rent kväve. Detta, som icke deltar i själva förbränningsprocessen ,
u tnyttjas - liksom vid förbr änning i fria luften - allenast såsom utspädnings- och kylmedel.
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En fr amdr ivningsme tod enligt ovanstående principer
föreslogs redan år 1901 av den franske u p pfinnaren, doktor G. F . Janbert i Paris. I en JJatenta n sökan för esloa:s
han att man i uläge skulle använda en förbränningsmotor
för syreanrikad luft och en del av avgaserna, av vilka den
återstående delen på bestämda tider skulle pumpas ut ur
ubåten. I ett annat projekt förordade han användning
av rent syre, var vid förbränningsproduk terna blevo co~
och I-hO - båda lösliga - vilka efter tvättning i cirkulerande vatten i en blandningskondensor lätt kunde pumpas ut. För dieselmotordrift föreslog Ja nbert förbränning
av bränsle med hjälp av syre och koloxid i frånvaro aY
kväve och vattenånga.
Ett annat av hans förslag innebar att man skulle använda sig av oxylith på grund av de tta ämnes förmåga
att i torrt tillstånd absorbera co2 under avgivand e a\'
syre. Oxy lith, natriumperoxid N a 2 0 2 , reagerar med C O~
enligt formeln

+

+

o"
2 co" = 2 Na~ C0 3
2 Na" o"
varav framgår att koloxid absorberas och syre frigör es.
En liten motor enligt denna princip byggdes på fö rsök vid Harle i Paris, men den exploderade efter igångsättningen. Misslyckandet, som orsakats av den hastiga
förbränningen och den därvid alstrade höga temperaturen, medförde ett man vid fortsatta försök i Cherbourg
insprutade valten i cylindrarna. Men då försöken, trots
vidtagna försiktighetsåtgärder, ansågos alltför riskfyllda,
avstod man från att fortsätta på denna väg.
I förhoppning att systemet skulle bli praktiskt användbart hade den fr anska regeringen då r edan beordrat
alt tio mindre ubåtar skulle byggas i Cherbourg. Ritningarna voro uppgjorda av den franske mariningenjören
Petithomme, och ubåtarna voro avsedda att ombordta gas
och medföras på större örlogsfartyg. Av dessa tio ub[llar påbörjades dock endast två, Guepe I och IJl), med di1

)

g u e pe

=

geting, jämför engelska midget

= mygga.

m ensionerna 20,6 X 2,1 X 2 m. ett deplacement av -19 ton
och med fotogenmotorer som enhe tsmaskineri. Sedau
ovannämnda försök misslyckats avbröt m.an arbetet på
ubå tarna, som sålunda icke färdigbyggdes.
Även i England torde man (enligt Domville-Fife) ha
försölet använda oxylith för drift av förbränningsmotorer ,
m en förmodligen misslyckats av samma skäl som i Frankrik e. Däremot utnyttjade engelsmännen oxylithen för
att absorbera koloxiden i den förskämda luften i ubåtarna. Oxylithen utgör även i våra dagar ett renings- eller
absorbtionsmedcl i andningsapparater.
Fransmannen Sabathe föreslog 190-1- 05 en trög, oupplöslig gas såsom värm.ebärare. Denna skulle komprimera s till ett tryck, tillräckligt stort för att man skulle erhålla
en ekonomisk kretsgång. Bränsle och rent syre skulle
införas tillsammans eller vart för sig i den tröga gasen
och blandas med denna, varvid den vid förbränningen
frigjorda värmemängden delvis absorberas av den tröga
gasen, som sedermera under tryckminskning omvandlar
värmen i arbete. Enär gasen befrias från förbränningsprodukterna efter varje arbetsprestation, kan den användas under obegränsad tid. Sältet är tidigare beskrivet,
m en då tjänstgjorde det renade kvävet såsom värmebärare.
I några senare patent framför sanune uppfinnare en
del förbättringar, bland vilka kunna nämnas hans förslag
att mot slutet av expansionslage t i motorcylindern införa
ett flytande eller gasformigt ämne, som skulle tillvarataga förbränningsgasernas magasinerade värme. Etl anna t förslag innebar att man skulle använda en tvåtaktsmotor, som öppnar för avgaserna strax före expansionslagets slut, varvid en mindre del av förbränningsgaserna avgår, under det att resten återkomprimel'as i cylindern,
samtidigt som. bränsle insprutas. Syret insprutas först
m ot slutet av kompressionslaget och under hela förbrännin gsperioden.
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Andra förslag ha framförts av den franske marin ingenjören Royer ~även professor vid Ecole d'Application.
Han föreslog en förbränningsmotor med syre och -- som
bränsle ~ arsenikväte, As l-Ic;, vilket senare i flytan de
form förvaras i glasflaskor. Avgaserna, vilka löstes i v.ltten, avgåvo därvid sin värme till vattnet so1n därefter användes för uppvärmning, bl a av bränslet. En liten m otor om 5 hkr av denna typ byggdes 190{), men då m an
icke kunde förhindra att det mycket giftiga ar3cnikvä tet
läckte u t genom rörförbindningar 111 m, övergavs idt~en ,
i synnerhet som elen troligen endast blivit användbar f ör
små kraftbelopp.
Omkring 1914 återkom Royer 1ned ett patent på en
tvåtakts dieselmotor, som skulle arbeta med rent syre.
Ideen grundade sig på att en del av förbränningsgaser na
skulle tillåtas rusa ut genom avloppshål, innan expansionslaget var avslutat, under det att den resterande d elen åter kmnprimerades i cylindern, i vilken bränsle och
syre skulle insprutas vid komp essionens slut. Då mellertid mycket höga temperaturer skulle uppstå vid slutet av
kompressionsperioden genom att rent syre användes, sku lle temp eraturökning hos gasmassan förhindras genom insprutning av vatten under utblåsningsperioden. En d el
av de bildade förbränningsgaserna och ångan slullle a vledas, medan resten, soul utgjord e en blandning av k oloxid och vattenånga, skulle underkastas ny kompressio n.
Vatteninsprutningen måste därvid regleras så att tillräckligt hög temperatur erhölles för tändning vid kompressionen slut.
För att återvinna samma vattenmängd, som insprutats
~ ytterligare H 2 0 bildas vid förbränningen ~ skulle endast en del av avgaserna ledas till kondensorn och resten,
som var löslig i vatten, pumpas ut i havet.
Ingenjör Royer påpekade dessutom betydelsen av h ur
de hjälporgan placerades, som icke erfordrades vid syredrift. Om dessa på ett eller annat sätt kopplades bor t i
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uläge, skulle bullret minskas och den från huvudmotorn
på p ropelleraxeln överförda kraften ökas med sannna belop p, som tidigare erfordrats för att övervinna hjälporgan ens passiva motstånd.
En tysk uppfinnare, Paul \Vinand i Köln, hade under
å r en 1907~12 tagit patent på nära ett tiotal förslag om
olika syrebärare och för deras användning betingade anordningar. Bl a använde han sig av en dieselmotor utan
luftpump, vilken senare i marschläge skulle ersättas
av ett par av cylindrarna. Därav framgår att han
tydligen önskade höja farten i uläge på bekostnad av
farten i marschhige. Bland patenten funnos även förslag om att rena avgaserna genorn absorbtion av koloxid eller genom användning av ett särskilt utspädningsmedel samt förslag till en anordning, som skulle
lå ta en del av avgaserna från en cylinder införas i
ett särskilt kylrum och därifrån i nedkylt tillstånd åter
utföras, innan avgaserna från nästa cylinder inkommo. Såsom syrebärare föreslog han bl a sådana nitrerade k olföreningar, i vilk:a syrehalten är större än den som
erf ordras för egenförbränningen såsom kvävetetroxid N 2 0,1
(kväveoxid N0 2 ) eller tetranitrometan CN.108 eller också
en blandning av dessa tillsammans med kvävepentoxicl
N205 . En del av de flytande syrebärare, som \Vinand förordade, skulle ha kunnat ge upphov till att ett sprängämne b ildats om de före förbränningen i flytande form
blandats med ett flytande bänsle. För att förhindra detta
m ås te antingen bränslet eller syrebäraren införas i brännaren i gasformigt tillstånd. Men då det skulle ha erfordrats betydligt mera värme för att överföra en sådan syrebärare som t ex tetranitrometan till gasform än de av
uppfinnaren tänkta bränslena, bensin, bensol, acetylen,
etan eller etylen, föreslog han i stället att de sistnämnda
skulle införas i gasform. enligt i fig 10 visade principschema, varvid han anmärkningsvärt nog begagnade sig av
en turbin som kraftkälla.
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av vattenånga och syre. För detta ändamål konstruerade
han en speciell ångbildningsapparat och en särskild blanda re. Därutöver påpekade han möjligbeten av att utnyttj a >>syresatt vatten», vilken benämning knappast torde ha
kun nat beteckna något annat än vätesuperoxid (I-l~02).
Ett par år senare patenterade en firma, C. Fr. Duneker
& Co i Hmnburg, ett förfaringssätt för att få spårlös bana

genom att använda sig av knallgas, som vid förbränning
bildar vattenånga, och trodde sig kunna ge ubåten både spårlös bana och högre fart.
Efte r SchiH lJau.
Fig 10.
Tys ken Paul Winands patent.

Från bränsletanken A föres vid start medelst pmnp (~ll
det lättflyktiga bränslet genom ett rör [1 till inspru tningsmunstycket B; under gång däremot, efter en o mkoppling vid H, via lz genom förvärmaren D och därifnln
i gasformigt tillstånd till B. Tetranitrometan pumpas efter start medelst pumpen P :J från tanken T till B och
vatten medelst pumpen w till förbränningskammaren L
varifrån förbränningsgaserna föras vidare till turbinen M.
Engelsmännen Clark Chapman och J. Robson (190"7)
begagnade den ur den ammoniaklösning erhållna ammoniakgasen som drivmedel för en dubbeltverkande motor,
som var placerad i tandem n1.ed en för gång i marschläge
avsedd förbränningsmotor. Avgaserna från den senare a nvändes för att överföra ammoniaklösningen i gasform.
Ammoniakångan pumpades därefter in i behå llare t ill
11,25 atö. Fördelen med att avgaserna i uläge löstes i
vatten och gåvo ubåten spårlös bana, uppvägde dock icke
olägenheten att ett inträffat läckage i rörsystemet gjorde ubåten obeboelig.
Fransmannen Chauveau föreslog (190-1) en tv<ltaktsmotor, som drevs med vanligt bränsle och en blandning
P1

1921 voro två tyskar, K. Ament och \V. Halmeman,
inne på samma väg. De hoppades att deras patenterade
anordning skulle göra det möjligt för dem att inom en
i ubåten belägen behållare, som fylldes med havsvatten,
kunna frigöra och uppsamla vattnets väte och syre för
användning inom ubåten som friskluft eller vid förbränningsmotordrift
Den engelska tidningen Morning Post tillkännagav den
27 februari 1935 den sensationella nyheten- som år 1937
upprepades i en artikel »Sommergibili a Motare Unico»
i den italienska tidskriften Le Forze Armate - att tyskarna icke blott lyckats konstruera en knallgasmotor utan
även gjort det möjligt för en ubåt till sjöss att själv förnya sitt förråd av väte och syre. I marschläge skulle
motorn driv as med olja, och med hjälp av generatorer
skulle väte och syre kunna framställas på elektrolytisk
väg och fyllas i stålbehållare. Vid gång i uläge drevs
motorn med knallgas. Accumulatorbattcri var överflödigt
och elektrisk ström erhölls genom generatorn. Avgaserna
k unde kondenseras och deras värme vid behov tillvaratagas. Ubåtens enda svaghet skulle sålunda ha varit motorbullret. I Marine Rundschau förnekades dock att en
sådan lösning nppnå tts.
Slutligen fanns i Jane's Fighting Ships 1937 en uppgift, som sade att en av dc nybyggda, tyska 250-tons ubå-

462

tarna, typ U 1- 2--1, var utrustad med enhetsmoto r. Cpp_
giflen försvann efter ett par år ur kalendern.
Med hänsyn till numera kända fakta kan man do ck
inte underlåta att fråga sig, om icke dessa sista påståen den - eller snarare förmodand en - uppstått genom atl
uppgifter läckt u t om de hemliga försök med vätesup eroxid som påbörjades av den tyske professorn \Valter redan 1935.

Realdionsd rij't.
Såsom tidigare nämnts framförde ryssen Spiridinoff
redan år 1855 etl förslag atl i stället för propeller anvä n ,la
reaktionsd rift. San11na tanke har senare förekomm il hos
ytterligare ett par uppfinnare .
Sålunda föreslog A. Oliver 1877 att hans ubåt sk ulle
framdrivas medelst gaser, som erhöllos vid förbrännin g av
explosiva ämnen.
Engelsman nen Sir G. Stricklancl planerade 1892 all
förse sin propel!erlö sa ubåt med en förbrännin gsmotor för
gång i marschläge och en elmotor för gång i uläge. Dessa
maskiner skulle driva akterut belägna cirkulation spumpar,
som tillförd es valten förifrån genom grova rörledning ar.
Pumparna sl;:.tdle pressa vattnet i en snabb strön< akteröver
och ut genom ett smalt munstycke , som utmynnacl e i cll
större dylikt. Den snabba vattenström men skulle härigenom omsättas i (och tack vare andra tilloppskan aler
framkalla) en kraftig men långsamm are vattenström , som
skulle framdriva båten. Vid gång i marschläge skulle
dessutom avgas erna användas på samma sätt. Farten
uläge beräknade s till 5 knop.
1910 föreslog och patenterad e greken Paul Skouses
Athen en för u båt avsedd reaktionsm askin för gaser. I
denna maskin skulle brännbar gas i bestämd mängd bla ndas med en så stor del av en syrebärare (oxylith, l ufl
e dyl) att gasens förbrännin g bleve fullständig . Förbränningsgaser na skulle föras från ett an tal förbrännin gsk a m-
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1nai.e, arbetande i fö ljd efter varandra, till.. en samlings-.
behållare och därifrån i en oavbruten strom ledas ut l
vattnet.
.
Dessa förslag, som troligen ansågos ganska fantastiska
r de fr amlades, tord e knappast erhålla några efterfölja:.:, trots den utveckling reaktionsd riften n å lt i våra dagar.
Så långl hade man nått, åtminstone i den mån som
yar allmänt känt, när det andra världskrig et bröt ut. Tro~s
det tysk a ubåtshande lskrigets framgånga r i början__ av ]~nkrigserfare
nheterna att ubåtens anvandnm g
t ]) eh·äftade
ge,
'"
~
.
i allra högsta grad begränsa des av låg fart och liten_ aktionsradie i uläge. Laubeuf hade redan 1923 med skarp:
framhållit att det tyvärr icke allmänt insedda kravet 1:.a
en fart av minst 15- 16 knop i uläge måsle uppfyllas for
att ub åten skulle kunna vidmakthå lla sin under första
världskrige t nppnådda ställning. Men liksom så oft~ tidigar e blev det först ett krig förbehållet att framtvmga
om icke en revolution erande så å tminstone en önskad och
svnnerligen erforderlig ökning av dessa prestanda.
" Tvsklands tilltagande ubåtsförlu ster jämsides med
-elen f~rtgåencle utveckling en av motmedlen fordrade en
kraftansträ ngning av stora mått, om ubåten skulle kvarstå som en krigsavgör ande faldor. Resultaten av den
tyska anspänning en blevo också betydelsefu lla, e~mru så
fö rsenade att de icke fingo någon inverkan på kngets utgång. Ehuru enelast ett av dem i egentlig menin_~ ~1änför
sig till begreppet enhetsmoto r, komma de alla au l ~-.ort
het behandlas här, enär de inverka på fart och aktionsradie. Dessa tyska resultat utgjordes av schnorchel n, elektroubå ten och \V al terturbin en.
Schnorcheln.

Man har påstått att iclen med schnorchel , d v s en luftInast, som sätter en helt nedsänkt ubåt i förbindelse med
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:Modellen hos IDIF.
Fig 11.
:Mocloll av ing. Enroths ubåt. :F'o to taget 1936 1necl tillsti\ nd R \' IDU'.

luften ovanför vatteny tan, skulle ha erhållits fr8n holländska ubåtsrit ningar - ubåten O 19 - som tyskarna
kommo över vid kapitula tionen 19j.O. Oberoen de h ärav
återfinn as emeller tid förslag till dylika anordni ngar under ubåtens hela utveckli ngsperio d, t ex \V. Bourne 1!178,
Castera 1828, Lake 1897 och långt in på 1900-tal et.
Det var önskem ålet om friskluf t för besättni ngen och
fri tillgång till en syrebär are för enhetsm otorn, som förmådde uppfinn arna att godtaga nackdel en, att ubå lens
osynligh et inskrän ktes. Härvid nöjde m.an sig ibland m ed
endast en luftmas t -- i allmänh et för luftinta g - varvid
förskäm.d luft och avgaser pressad es ut i vattnet.
Den svenske ingenjö ren Enroths ubåt (1901), som var
försedd med enhetsm askin för ångdrift , och på vilken de
ihåliga propelle raxlarna använde s som luflavlo ppsl edning, var utrustad med två höj- och sänkbar a luftrör, som
skulle använda s vid gång under vatten (fig 11).
Den fantasir ike ubåtsby ggaren, amerika naren Sim on
Lake, föreslog omkring 190-1 för sin ubåt Proleeto r ett p c-
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Efter Fores.t .
Fig 12.
F orest's uMt med pe riskop, i'risklufti ntag och avf!·asavlo pp (Jöre 1910) .

riskop, som var så konstru erat att det samtidi gt lmnde
tj äna som luftmas t Samtjdi gt patentsö kte han en avgasanor dnin g för bruk såväl över som under ~alten. l
ul äge måste först en omkopp ling göras,. varefter avgaserna passera de genom. en behållar e, förbi .av vatte:1tr ):Ck et styrda ventiler , ut i ett rör med en I.nangd sma hal.
Krupp-G ermania varvets avgasan ordnmg , som patenterad es 1909 och troligen var avsedd för i uläge arbetan de
förbränn ingsmot orer, bestod av en utsläpp bar och hen~
tagbar flytande slang, som var förs edd med en backven hl
i den ända, som mynnad e i vatteny tan.
Ungefär samtidig t utarb e tade fransma nnen F. For~~t
en ritning (fig 12) över en ubå t, som hade en mast for
friskluf t och en för avlopps luft
.
Slutlige n kan nämnas att d en franske professo rn Pomcet i en av sin a 1913 hållna för eläsning ar framh åller, att
om man icke kräver tullstän digt underva ttensläg e ut~n
nöj er sig med gång »demi-p longee» -----:. så b enämnt enar
ubåt en står i förbinde l se med yttervar iden genom en
friskluft - och en avga strumm a - bortfall a svårigl~eterna
att använda förbr ännings motor i ulä ge. Han papekar
samtidig t a tt dett a förfarin gssätt använde s av utländs ka
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Fig 13 a.
Teleskopisk schnarehel å f. d. tyska U-300R, nu i USA.
Obs. ursprungliga bryggan om hy ggrl.

små enheter, i synnerhet av n ågra japanska ubåtar. D essa
ha tyvärr icke kunnat identifieras.
Ehuru numera alla ubåtar förses med en luftm as t
(fi g 13 a och 13 b), torde denna kunna kännetecknas som
ett provisorium, som - åtminstone använt som hjälp organ för drift i uläge - kommer alt försvinna, så s n:H" t
ubåtarna utrustas med atomkraftma skiner.
Elektroubåten.

Denna ubåts typ, som även benämndes Broekingubå ten och slutligen inrangerades bland de tv ska ubå la rn. a under beteckningen typ XXI (1600 ton),. bröt genom
sm skrovkonstru ktion mot gamla åsik ter och markerade
ett avsteg från rådande synpunkter på tryckskrovko nstruktioner.

E He r The Nav_,-.
Fig 13 h.
Engel s ka uhåt cn Amln1sh med »snorb (= luftmast) t. h .

Omkring 1930, då Tyskland ej ägd e rätt alt bygga
ubåtar, föreles av många ingenjörer, bl a Flamm, Tccl rel
och Schilling, diskussioner om ubåtens skrovform. D essa
diskussioner torde ha bidragit till att dc efter l!);~;) färdigställda tyska ubå tarna, med frångående av d en tidigare
utpräglade dubb elskrovtypen från förs ta världskriget,
närmat sig elen engelsk-amer ikanska typen - sadeltank,
Electric BoatCo typ. Sannolikt hade de även gjort ubåtskonstruktörer na mindre obenägna att b ry ta mot w . d ertagna och erkända principer, särskilt under krigets l1år da
press och med obegränsad tillgå ng till m edel och tillfällen
till prov.
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E.fter Ill. London News.
Fig 14.
Mellansektioner till tyska ubåtar av typ XXI.

Den nya skrovformen karaktäriseras dels av :>.tt tryckskrovet är sammansatt av två uppskurna cylindrar (i tv~ir
snitt påminnande om en 8) av vilka den undre cylinden1
har betydligt mindre diameter (fig 1-!), dels av att ytterskrovet ligger tätt intill tryckskrovet och ger ub~tten en
utpräglad strömlinje- för att icke säga fiskform. Detta
minskar vattenmotståndet men försämrar saw tidigt i hög
grad sjövärdigheten i marschläge, ett .!."örhålluncle som numera är av underordnad betydelse (fig 13). Ubåten har
hyggts för att praktiskt taget ständigt vistas uneler vatle n,
och utgör en exponent för typen ren undervattensbåt.
Tack vare denna tryckskrovkonstruktion, som enligt utländska uppgifter tålde vattentrycket på 300 m eller mera,
kunde det elektriska accumulatorhatteriet hyggas upp i
våningar och utökas i en sådan grad att en fart i uläge

Efter The Spherc.
Fig 13.
T. v. tysk >>clyl,bilb, t~·p XI C 40, om 1,144 ton, sedel akterifrån.
1'. l1. tysk >>r<'n ubåh, t.'·p XXI, om 1,G'21, sedel akterifrån .
Jli]!len ;1skCHlliggör klart skroYuh·C'cklingt'n J'r?m Hl40 till J.9.J.4.
33
1'idskrift i Sjöz·äsendet.
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av över 16 knop erhölls. Medelst dieselmotore r o~h
selmarchel erhöll ubåten vid gång på »begränsa t» dj up
en ofantlig aktionsradie jämfört med tidigare ubåta r.
Walterturbinen.

Redan 1913 förutsåg professor Poincet a tt den fra mtida lösningen av enhetsmotorn skulle beslå i en å ngturbin. Laubeuf preciserar sin åsikt närmare, då han för utser en turbin, som i marschläge drives med brännolj q
och luft och i uläge medelst brännolja och syre. Båda
ha fått rält beträffande turbinen. Vill man vara efterklok kan man kanske säga, all det icke fanns mycket an nat att välja på , om man samtidigt önskade en tystgåen de maskin.
1935 började den tyske professorn vValter sina exp eriment, vilka 19-13 resulterade i en användbar väte .mp eroxidmaskin.
Redan före kriget utförde vValter prov med en försöksubå t på 80. ton, som drevs med vätesuperoxid och som
uppnådde en fart av 25-26 knop i uläge. Den första av
fyra skolubåtar, U 792-U 795, av denna typ (typ XVII )
blev färdig 19-13, och då man erhöll tillfredsställa nde resultat med dessa ubåtar byggdes krigsubåtarna , U H05U 1407 (typ XVII B). Dessa båtar hade ett deplacem ent
av 312 ton i marschläge och en fart av 8,5/2-1 kn. D c
voro bestyckade med två stävtuber och förde två resentorpeder. Med all säkerhet föreställer fig 16 dessa .tr e
ubåtar (av typ XVII B) i en flytdocka. Av fig framgår
att ubåtarna ha dubbla horisontala roder - säkerligen
för att underlätta styrning vid den höga farten i uläge och två stävtuber. De ha vid kölen ett slags bulbliknande
anordning (för kylvattnet?) och ha en originell, tornliknande brygga. U 1-105 sprängdes, U 1-!06 utlämnades lill
USA och U 1407 till England, där den sedermera om döptes till Mcteorile. En annan typ, XVII G, som aldri g

EH0r III. L ondon News.
Fig 16.
\V altn-uiJåtarna, 1: j4()..j-14C'7, i h·omh acl JlytLbcku (l!JIJ.)).

kom till byggnadsstad iet, utgjordes av en förbättrad och
utvecklad operationsub åt med vätcsupero:xi dmotor. I föi·bigående kan nämnas att tyskarna med en senare typ,
XVII K, försökte få fram en ubåt med enhetsmotor enligt
systemet förbränning i slulen krels, varvid förråd av
komprimerat syre skulle medföras. En experimentub åt
stap ellades men byggandet avbröts ett par månader före
krigsslutet.
Den verkligt slagkraftiga vätesuperoxi ddrivna ubå ten ,
typ XXVI, var under konstruktion vid krigsslutet, men
endast en båt var i det närmaste fullbordad. Denna strömlinj eformade och för ständig gång i uläge konstruerade
ub åt hade ett deplacement av 01nkring 775 ton och en
längd av 53 m. Den var försedd med 10 torpedtuber men
förd e inga reservlorpdcr . En vätesuperoxi ddriven ångturbin på 7,500 hkr. som endast verkade på en propelleraxel, skulle ge den en fart av 21 knop i uläge. Den för denna ubåt avsedda maskinen, som efter kriget överfördes till
England, arbetade efter det principschem a, fig 17, som
med en ganska utförlig beskrivning publicerades i U S
.:. Iaval Institute Proeecdings i febr. 19-17.
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Efter Procreclings.
Fig 17.
Principschem a fö 1· en vä tes upe roxidmaskin .

För driften erfordrades vatten, 80-proeentig vätesup eroxid (H 202 ) och en särskild typ av dieselmotorolj a. Av
delpumpen a 1 i trippelpumpen a 1~a 3 pumpas först vätesuperoxid via en katalysatorkammare, n1.ed kalcium, sod a eller natriumpermanganat som katalysator, unde~· sön-·
derdelning i ånga och fritt syre in i förbränningskamm aren. Vatten tvingas av d elpumpen a 3 genom ett kylsystem
och insprutas i förbränningskammaren strax efter d e t att
å n g- och syreblandningen börjat inkomma. Ett kort ögonblick senare tryeker pumpen a 2 in brännoljan i kammar en. D en för antändning erforderliga värmen frigöres r ed an vid sönderdelningen , m en av säkerhetsskäl finn s äve:1
elektrisk tändning. Va tten , vätesuperoxid och olja insprutas i förhå llandet 12 : 9 : 1, varför förbränningsgasen till
9-l volymprocent b es tå r av å nga . D enna passerar turbin en t, som ar b etar m ed 14,000 varv / min, och för es därefter till kondensorn k. Det för driften ej erforderl iga
fär skv a ttn et jämte co2 och andra gasrester pump as u l
av pumpen p.

\'ätesuperoxiden förvarades ombord i säckar av polyvinylklorid, som placerades mellan inner- och ytlerskroven.
Framställningen av vätesuperoxid med hög koncentra tion är mycket besvärlig och förenad med stora kostn ader. Priset per viktenhet förhöll sig jämfört m ed kostnaderna för dieselmotoroljan som 60 a 80 till 1. Då förbrukningskvantiterna förhöllo sig som 9 till 1 kan man
sålunda räkna ut att driften blev oerhört dyrbar. Enär
det dessutom var svårt att anskaffa tillräckliga förråd av
H 202 förs ågos \Valterubåtarna även med dieselmotor och
luftmas t, kombinerad eleklromotor-generator sam t m ed
en s k smygmotor.
Enligt en uppgift från tyskt håll 19-15 utrustades även
några ubåtar av den tidigare b eskrivna typ XXI med vätesuperoxiddrivna turbiner. Det kan tänkas att det va•·
dessa ubåtar, som gingo under den av tyskarna använd a
b eteckningen Aurol-ubåtar.
D e t är i sanning en ödets ironi alt man, samtidigt som
en praktiskt användbar enhetsmotor äntligen blivit verklighet, av olika skäl, både taktiska och ekonomiska, tvingas
a tt vid nybyggnad av hypermoderna ubåtar utrusta dessa
m ed fyra maskinerier i stället för, som man tidigare
hoppats, med endast ett.

Huru långt har då utvecklingen framskridit efter 2 :a
världskrigets slut? En allmän föreställning härom erhålles bäst genom studium av amerikanska facktidskrifter och USA :s nybyggnadsprogram.
Den 30 aug. 19-18 meddelade N. Y. Times att chefen
för »The Office of Naval Reserch», Konteramiral Solberg,
inför »The American Chemical Society» förklarat att
USA :s flotta efter utförda försök stod inför lösningen av
en framställningsmetod för ett nytt motorbränsle, bestående av hydrazine (N 2 H.,) och nitrometan (CHxNOJ.
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::\'ärmare upplysningar härom kunde av militära sl.:öl
ej lämnas. Uppslaget had e man erhållit från fo rmler, som vid krigsslutet erövrats från tyskarna, vilka
försökt härmed men icke nått några praktiska res ultat. A v dessa uppgifter att döma verkar del som om
man sökte sig fram på den väg, som av Paul \Yin an<l
anvis ades redan 1912.
I tjänst varande och under kriget byggda ubå tar dc p l. 1500 ton - ha ombyggts eller skola ombygga s en l i~t
följ ande:
Däcksartilleriet borttages, torn och ytterskrov erh~1lla
s Lrömlinj ef orm, schnarehel införes och accumula torb a lterie t utbygges. Härigenom har erhållits eller erhålL:s
ökad aktionsrad ie och en fart i u-läge av 16--17 knop .
Dessutom ha en del ubåtar av såväl Balao- som Corsair-Jdassen ombyggts för att användas vid försök_ in om
följ ande specialtjänster:
Perch och Sealion som trllpptrans portubåtar, för 1GO
man vardera, och betecknade SSP, Barbero som förrå dsubåt, betecknad SSA, Tiranle, Hequin och Spimtx såsom
raclarubålar, betecknade SSR, Cusk såsom robotvap enubåt, betecknad SSG och slutligen en såson1 oljetanlwbä t
Från robotubåten Cusk ha, liksom från ubåtarna Ponidon och Diodon, med framgång avskjutits såväl Y lsom Y 2-rohotar av tysk typ . Dylika försök utförd es
även av tyskarna bl a från U 1053, som emellertid fö rolyckades (15 / 2 19--15).
Av nybyggnader lägger man märke till fyra »rena»
ubåtar på vardera 2000 ton, försedda med vätesuperoxidmaskiner för gång med hög fart i uläge. De utgöras aY
Tang och Trigger samt två ännu odöpta båtar och beräknas kosta 12 mill. dollar per styck.
Slutligen ha medel beviljats för tre mindre, för ubå/s}akt avsedda, snabbgående ubåtar, betecknade SSK 1 -:~.
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En återblick brukar ofta avslutas med ett försök a lt
lyfta på den slöja, som dölj er framtiden. Om man skulle
våga sig på ett sådan! försök inriktas tankarna naturligt
nog p å atomkraften. Det är allmänt bekant att experim ent pågå för att söka utnyttja d enna för fredliga ändamå l och härvid synes huvudvikten, förutom på bruket av
stora fast a anläggningar i land, läggas på nit konstruera
sådana atommaskiner, som kunna utnyttjas för samfärdseln mellan lwntin,e nterna, alltså f:ör stora fartyg och
flygplan. Alt försök med dylika anläggningar för örlogsfartyg, och då särskilt för ubåtar, även diskuterats eller
t o m igå ngsatts, tord e vara klart.l)
Huru skulle man då kunn a tänka sig ett atommaskin eri på en ubåt? Den vid kedjereaktionen - kärnklyvning av uran 235 eller plutonium - erhållna cnergien
u tlöses för närvarande, beroende på reaktionens llaslighet, an lingen i en explosion eller i en kontinuerlig värmeavgivning. I detta fall gäller det att tillvarataga och omsätta den vid den långsamma processen erhållna värmen.
Härvid kan man tänka sig två vägar: vänne - ånga turbindrift eller värme - ånga -- turbin
elektrisk generator - elmo tordrift Den sistnämnda innebär i v e rkligheten endast ett ytterligare steg u löver den förstnämnda, varför det med hänsyn till alt utrymmet inom ubåten
är begränsat är bäst alt välja turbindrift. Den erforderliga kraftkällan hoppas man erhålla i något slags utvecklad Fermistapel, innehållande uran 235 eller plutonium i
stället för uran 238 - elt s k atomvärmeelement enligt
den ryske a ton1fysikern Gamow, en neutrongenerator enligt den amerikanske professorn i fysik E. P. \Vigner där den vid kedjereaktioner å stadkomna värmen upptages av ett inom stapeln cirkulerande kylmedel. Denna
s tapel placeras i den undre cylindern av en ubåt, lik den
tyska typ XXI, varvid stapeln samtidigt tjänstgör som

+

' ) Enligt Nautisk Tidskrift, maj 1949, ~ir \Yc.s•tinghouse El ect ri c
('o snsrlsatt lllf'd att h~-gga Ptt fnrtvg, som skall clrivn.s med niolllkr a-ft och som !wriiknas Yara klart -!'<!r ]ll'OYtur om ti· å ellPr tr e å r.
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ballast och på tre sidor omges av vatten. Inom ett i normala fall obemannat maskinrum placeras ovanför och
omslutande stapeln en specialkonstruerad ångpanna, i
vilken den av kylmedlet transporterade värmen överfö r
pannvattnet till ånga . Dessutom inbyggas ångturbin m ed
kondensor och automatiska pumpar jämte anordningar
för att möjliggöra utbyte av uranämnet. Mottagare fö r
fjärrmanövrering av regleringsorganen såväl för neutronalstringen som för ång- och turbindriften måste finn a<;
och rummet måste förses med skyddsanordningar, som
förhindra den vid reaktionen alstrade beta-, gamm.a- och
neutronstrålningen att intränga i ubåtens övriga utrymmen. I ett andra maskinrum utplaceras de för fjärrm anövreringen erforderliga givarna samt behövliga kop plingar, elektrisk generator, färskvattenevaporator, luflr cningsaggregat, apparat för framställning av syre, kompressionspumpar m m.
En sådan atomdriven ubåt skulle erhålla en aktionsradie i uläge, som praktiskt taget endast beror av personalens uthållighet, kunna förflytta sig i uläge med h ög
fart och kunna framgå spårlöst och vid behov nästm1 b ul lerfritt Schnorchel bleve överflödig, varför ubåten alltid
kunde uppträda fullkomligt osynlig; möjligen bleve en
mindre luftmast erforderlig för utbyte av andningslufl
eller för komplettering av komprimerad luft.
Kanske komma problen1en att lösas, såsom här sldsserats, inom en icke alltför avlägsen framtid. Under trycket av den oro och misstänksamhet, som f n är rådande
mellan länderna, och med de kunskaper och erfarenh eter,
som crhöllos vid skapandet av atombomben, kunna am erikanarna måhända förkorta den tid, som man nu räkn ar
med, tills atomkraftmaskinen blir en realitet.

Rättelse till art:s förra del i TiS nr 8jL!9:
SiLl. 410: å rtalet 1775 s kall va ra j 776.
" 4C:l: <l'Equev ill ey var icke fran s-man utan spanj or, m en han hade studerat vi cl "l'Ecole du genie mariti m e» i Paris.
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Framtidens luftkrig och sjökrig.
(Enligt Rougeron).
Av kommendö rkaptenen ffamma r.

»La Vieloire appartient a qui sam·a se transforme r. »
Med delta citat från Stefan Georg börjar Hougcron i
sin bok »La prochaine guerre» kapitlet om »La guerr ~
aerienne-. Det antyder något om hans förtroende fulla inställning gentemot flygvapnet s förmåga till teknisk f örnyelse särskilt i jämförelse med det citat som han lå ler
inleda ett avsnitt om kriget till sjöss:
»J e hais la nauveautc, quelque forme qu'elle prcnn :•,
ear j'en ai vu des effets bien domnwgea bles». (Monlaignc.)
Rougeron är icke en man son1 kan se någon styrka i
traditionen och han anser marinen särskilt belastad m ed
traditionel la synpunkte r: »Om. svagheten för tradition år
en speciellt militär svaghet, så härjar den ingenstäde s vä rre än inom marinen». Rougeron har med sin bok sökt
avhjälpa denna militära och speciellt marina svaghet och
han skisserar - helt fri från tradition men också fdln
teknisk måtta- vilka vägar som. borde beträdas av oefterrättliga fartygskon struktörer och sjömilitäre r. Han ser sig
kanske som en ny Jules Verne, n1en 1nedan denne ofh
gav ett starkt intryck av sannolik verklighet, ge Rougero ns
tekniskt sublila fantasipro jekt ofta ett intryck av overklighet - ej blott för det närmaste decenniet.
I en tidigare artikel har något berörts Rougerons vapenteknisk a och vetenskapl iga projekt i allmänhet. I-Hir
framlägges och diskuteras några av hans marina lösnin gar. Till grund för dessa ligger emellertid hans tänk la
flygteknisk a utveckling varför denna inledningsv is m ås lc
n ågo t beröras.

L uftkrigsma terielen.
För jakt- och attackflyge t är explosions motorernas
epok definitivt förbi. Den har ersalls med en högkonjun ktur för reaktionsm otorer av olika slag. Rougeron förutser
för framtiden all även reaktionsm otorerna komma att
försvinna och att flygplan som Meleor och Sl10oting Star
ersättas med raketflygp lan utvecklade från försökstyp er
som -:.\Ie-163 och ::\1 att er. Med reaktionsm otorerna förcligger svårighete r att passera hastighetsg ränsen 1000 km /
tim och man vill säkerligen inte stanna med den prestation en. Hed an nu ha amerikana rna med sitt försökspla n
m ed raketdrift, Bell XS-1, uppnått 2730 km/lim.. Rougeron
finner inga skäl att betvivla att bemannad e jaktplan komma att utvecklas från denna försökstyp. Därmed hedöm er han alt jakten fått sådana möjligbele r i förhålland e
till det tunga bombflyge t av konvention ell typ att detta
blivi t moget att avskaffas. Dess uppgifter övertagas självklart av tunga robotvapen .
Det är litet svårt att ur Rougerons alla projekt och
sp ekulatione r få klarhet om hur han tänker sig uppgiftsfördel ningen mellan det bemannad e och obemannad e flygel. Men ban tycks avse det bemannad e raketflygp lanet
i första hand för jakt och attack. Dess hastighel räknar
han kunna ökas från Natter:s 300 m / sek · till omkring
1000 m / sek.
Beväpniug cn kan vara ett batteri med raketer . som
uppnå hastigheter på 1500 m/sele Då till denna hastighet
lägocs flvor)lanets egen på 1000 m / sek räknar han med
~5
o
o
l
nw ckct god effektivite t mot luftmål även på stora avstanc
·
M;t lan~lmål - eller sjömål __ _ kan denna beväpning ersättas med radiostyrd a bomber på vikter upp till 2000 kg.
Med så stor nyttig last och så höga hastigheter bli rakelflygplan en förmodlige n inga små aggregat. Man to~·-de få
räkna med totalvikter p å 15 a 25 ton - om det rackcr.
För att i möjligaste mån bli oåtkomliga förses de också
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med pansar framtill: »Med de hastigheter det uppnår vid
luftstrid liksom vid attack mot markmål behöver raketflygplanet, tack vare sin hastighet, icke frukta något a v
en projektil, som kommer från sidan eller bakifrån. D en
enda möjligheten att skada det är att träffa framifr ån
d v s från det mål mot vilket det anfaller i störtfl_)ikt. De
enda farliga skotten komma från det flygplan, elen strid svagn eller det fort, som det själv kan se.»
De obemannade robotvapnen på storlekar från något
ton till flera tiotal ton uppnå än högre prestanda. Med
lätta konstruktioner genom vilka 85 a 87 % av totalvik te n
kan disponeras för bränsle och sprängämne uppnår man
enligt Rougeron lätt (! ?) hastigheter på 3 a 4000 m/s ek
och 500 m/sek mera om de givas en extra starthastigheL
Deras storlek blir sådan att de kunna medföra atombomber och deras porteer röra sig kring 1200 a 2000 kin vi d
skjutning med krökt bana och minst dubbelt större vi d
planflykt Aggregaten äro givetvis styrda och målsöka nde. Mot sådana vapen kunna icke ens raketjaktplanen
giva något skydd vare sig åt lant- eller sjöstridskrafter.
Raketflyg är överhuvud taget icke lämpat för rent defen siva uppgifter. Med de stigande hastigheterna bli uppgifterna för jaldflyget allt vanskligare; de anfallande raketvapnen få allt lättare att uppnå sina mål - till lands
eller till sjöss -- och det blir allt svårare att förhindr a
sådana anfall.
»Raketflygplanet bemannat eller icke, utdömer definitivt en flygorganisation typ 1939. Morgondagens »sla g
om Storbritannien», fört av en motståndare som behärskar
Nordsjöns och Engelska kanalens sydkust, blir ett plötsligt anfall av hundratals V 2 mot all terräng nedanfö r
linjen Liverpool-Hull. Och detta anfall följes inom_ 5
minuter av en expedition med bem.annade raketflygplan,
utplånande alla rester av ett defensivt flygvapen baserat
på marken».
Det finns för Rougerons raketvapen endast ett p ar
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små svårigheter som han dock inte bedömer alltför allvarliga. De äro starten, accelerationsploblemen samt
[andningen.
startsvårigheterna ha för det konventionella flyget
und an för undan växt med växande hastigheter och växande storlekar. Det blir allt svårare att finna lämpliga platser för kilometerlånga startbanor och det blir framför allt
omöjligt att dölja dem för fienden. Rougeron löser detta
problem elegant genom att för raketplanen lägga dem_
vertikalt, helst som i berg nedsprängda schakt. Men han
kan också tänka sig dem som liknande de »pyloner» från
vilka V 2 startades. Av kastbara startraketer kunna lämpligen komm_a till användning.
När så raketplanet startats så inställer sig accelerationsproblem_en för uppnående av de önskvärda sluthastigheterna och för styrning. Om man begränsar accelerationsp åkänningarna till vad som tillämpades på V 2 krävs,
enligt vad han nämner i samband. med jaktflyget, en
sträcka av n1.inst 11000 m för att uppnå 750 m/sek och
45000 m för att komma till 1500 m/sek. Och när dessa
hastigheter uppnåtts bli svängningsradierna 2000 resp.
90000 m. Man måste erkänna att manövrerbarheten då
är ganska liten. Men svårigheterna äro inte slut därmed.
Det gäller också att möjliggöra landning för de bemannade planen. För landning på marken krävs långa sårbara betongbanor som ej heller gå att dölja. Även detta
problem löser Rougeron på ett genialt sätt. Han låter
raketplanen landa på vatten. »Problemet blir icke längre
att täcka en flera hundra meter lång landningsbana med
2 a 3 m betong, mer eller mindre svår att camouflera,
utan att flerfaldiga lämpliga vattenytor på floder eller
sjö ar eller till och med på åar och dammar. Vattenytan
är det perfekta kompl ementet tilL raketplanens startpyloner. Den löser praktiskt alla problem om skydd för
Västeuropas terräng».
För Rougeron äro alla egna lösningar genialt enkla,
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men han rör sig kanske med en teknik som först om nt1rrr·
<1
b
decennier kan tänkas ha utvecklats ur den närvaran de.
Sj ökrigsmaterie len.
Mot bakgrunden av ovan skisserat flyg- och rob otvapen skapar Rougeron sina nya fartygs typer. »Y i för
vår del ha aldrig trott att flygvapnet skulle från haven
förjaga allt som fyter, lika litet som dess framgångar m ot
strid svagnar betyder slutet på lantanneerna . Och det är
till och med så att av det som utklassas löpa d c pansrade
fartygen d en minsta risken. Men om far tyget liksom
stridsvagnen bibehåller sin utvecklingslin je i riktning m ot
större hastigheter ha de intet hopp om frmngång. Flygplanet är, säger M. Caquot den enda och logiska fulländ ningen av den snabba farko sten. Far tyget och stridsvagnen kunna blott göra sig rättvisa genom skydd som de
äro ensanuna om att kunna bära med erforderlig tjocklek. Men skyddet får icke förbli ett privilegium för h rtygstyper som icke nämnvärt ha förändrats på ett halvsekel».
Rougeron börjar sitt marina kapitel med att avliv a
slagskeppet till förmån för hangarfartyge t. »l strid' m ed
en sjöstyrka, baserad på hangarfartyg , har slagskepp et
- ensamt eller med rent marin eskort - endast rönt motgångar. I strid med en annan sjöstyrka eller kombin erade sjö- och luftstridskraf ter har den rena hangarfartyg sstyrkan kunnat störas i sin uppgift endast av flygstrid skrafter överlägsna i kvalitet och antal.»
Han fortsätter senare med att avliva hangarfartyg et
i dess nuvarande form : »Det fartygsbasera de flyg som
godtoge konventionel la lösningar, åberopande den speciella materielens krav, skulle dänned ha undert ecknat sin
dödsdom. För det skulle icke å terstå annat än alt övergiva havet till förmån för de obemannade aggregat, som
icke ha dess ans p rå k , eller till l andb aserade ekipage, som
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bibehå llit tron på sin förmåga att sända till havsbotten
allt som flyter.»
Utan hämningar, orsakade av tradition, erfar enhet
e dyl, går så Rougeron till verket för att skapa örlogsfartyg efter sitt eget kynne. Utgångspunk ten är att bygga
enheter som icke lida allvarliga haverier om dc b efinna
sig 100 m från centrum av en detonerande atombomb .
»Detta betyder att skydda besältningen för elen kärve av
radio aktiva strålar som genomtränge r dess överbyggnad.
Det betyder att bygga fartyg som komhinera delta skydd
med ett inköpspris som icke gör dem värda sådana bomber som skulle kunna åstadkomma deras förstörelse.»
(Rougerons logik följ er ibland r ä t t svårförståelig a banor!)
Rougerons utvägar för att lösa detta svåra problem
innebära i huvudsak följ ande:
De verkligt skyeldade delarna begränsas till en liten
pansarlåda i botten av fartyget,
pansardäck och i möjligaste mån annat pansar ingår
som hållsfasthetsf örhand,
överbyggnade n göres av lättmetall och ingår icke
som väsenlligt styrkeförband ,
skyddet (sp eciellt flytbarhet efter skada) f örbä ttras
genom att celler i stor utsträckning fylles med lätta plastmaterial e dyl,
maskineriet uppbygges av explosionsmo torer, typ flygplanmotorer,
beväpningen sammansä tt cs av robotvapen (vertikalt
utskju lna) och närluftvärnsk anoner.
Samma principer tillämpas på alla fartygsstorlek ar
från den »ensitsiga» pansarvedett båten p å 20 ton till »raketp ansarskeppet» på 45000 ton. På alla ligger pansardäcket strax ovan vattenlinjen och den överbyggnad som
finnes ovanför skall, om den blivit radioaktiv crenom be"'
strålning eller översköljning av radioaktivt vatten, kunna
bortsprängas genom i vissa knutpunkter inlagda laddnin gar. Hela utrymntet mellan hordläggning en och de
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vid undre pansarlådan fästade långskepp ssko tten fyll es
med lätt, fast eller flytande fyllning. I samband m ed
skisserandet av framdrivningsmaskineriet berör Rougeron
frågan om atomkraft som kraftkälla. Han kommer emellertid fram till den uppfattningen att en sådan förändri ng
snarare skulle göra maskineriet tyngre än lättare och h an
välj er i stället flygplanmotorer. »Utnyttjande t på örlogsfartyg av motorer som hittills endast gillats för flygplan explositionsmotorer och turbo--aggregat - förefaller all
betydligt djupare förändra övervattensfartygens arkitektur. Båda skull e på en femted el av den vikt, som ångdriften lcräver, ge samma energi räknat på axelhästkrafter.»
Huvudbeväpningen skall givetvis utgöras av raketer.
»Raketen har alla egenskaper som fordras såväl för offensiv som defensiv beväpning.» På nära håll har den
n1.ed 2-300 m/sek utskjutna raketprojektilen tillräcklig
precision och på långa håll användes radiostyrning eller
målsökning.
»Uppställd på mindre fartyg kan raketen transportera större sprängladdningar eller stålvikter, driva dem
längre och säkrare avlämna dem i målet trots dettas manövrar för att undgå den. Raketen lämpar sig också vä l
som defensiv beväpning mot torpedbåtar eller flygplan .
Samma raketer och samma lavettage med samma anordningar för radiostyrning eller målsökning passar för vilken motståndare som helst ( !) - - - Haketen medför
således som beväpning på pansarfartyg maximmn av vakraft, förenad med maximmn av enkelhet».
Man tycker att Rougeron borde försvånas över a tt.
teknikerna ha så svårt att praktiskt presentera lösningar
som han anger vara »maximum av enkelhet»! Han torde
få vänta ganska länge ännu.
Med hjälp av de lätta överbyggnaderna, flygmotorerna och raketbeväpningen - som inte kräver några rörliga torn, eftersom ett skott räcker för att få träff i måle t
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kan skyd det få mycket stor del av tonnaget. »Om man
blott tar sin tillflykt till de konstruktiva lösningar, som
ovan skisserats och som medgiva att av skrovvikten re·ducera allt som icke tillhör skyddet, skulle man kunna
förverkliga pansarfartyg på vilka 80 '/o av \Vashingtond eplacementet kunde ägnas skyddet».
Hur ett snitt genom O-spantet på ett sådant fartyg
ter sig framgår av bif. fig och några övriga data av nedanstående tabell:
Rougerons större fartyg ha, förutom de fördelaktiga
prestanda som presenteras i tabellen, även den egenskapen att dc med enkla bandgrepp kunna förvandlas till
hangarfartyg. »Problemet med hangrarfartyg förenklas
Tidskrift i Sjöväsendet.
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då så långt att det helt försvinner. Alla stora fartyg och därmed avses kry ssaren på 2500 ton \V och större kunna på så sätt bli hangarfartyg. Skillnaden består
blott i den materiel som medföres; utbyte på robotarna
ombord av en reservair mot en plats för pilot och spränglaeldningen mot ett raketställ förvandlar slagskeppet till
ett hangarfartyg. »
Även ubåten har blivit föremål för Hougerons intresse.
Han utrustar givetvis även den med raketer och dessa
kunna till och med utskjutas från uläge mot jagande fartyg eller flygplan. Han skisserar ubåtar av tre olika typer, en djupdykande med tungt och kraftigt skrov, en
lättare, konstruerad delvis av lättmetall, samt en bastard
som_ ej kan dyka men väl hålla sig nedsänkt med bibehållande av ett luftintag och en radarantenn ovan vattenytan. Som drivmaskiner presenterar han ånyo flygmotorer samt dessutom med silikoner isolerade elektromotorer. Med hjälp av med ubåtar bogserade sänkbara cisterner på upp till 5000 ton löser han sedan problemet
med lasttrafik under vattenytan. » Undervallens transportern a förändra helt och hållet problemet om kontroll av
förbindelsern a över havet. Skall det lyckas bättre för
den som har »herraväldet till sjöss» att jaga undervattenstransporterna med sina övervattenskr yssare än för hans
motståndare att avbry'ta övervattenstr afiken med hans
undervattensk ryssare. Det krävs uppenbarlige n att sänka
ned såväl den ene som den andre.»

Land och luft mot havet.
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I sin inledande diskussion av sjöstridskraft ernas möjligheter och svagheter utdömde Hougeron övervattensfa rtygen - speciellt slagskeppen - såsom värdelösa. Orsaken härtill var atombombens tillkomst som_ gjorde det
omöjligt att tillfredsställa nde skydda fartygen. Men han
är också medveten om att både atombomben och dc ra-
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diastyrda och målsökande robo tarna äro syt1nerligen dyrbara vapen och han nämner sj älv att de måste sparas
för särskilt vär defu'lla mål. Med normal logik borde
följa att ett vapen för vars osk adliggörande man reda n
i diskusionen måste tillgripa det kraftigaste och dyrb araste motmedel måste bedömas vara synnerligen värd efullt.
Men Rougeron skyr inga .logiska krumsprång för a tt
förgö r a övervattenstridskrafterna. I sista avsnittet av k apitl et »La guerre naval» f örgör h an till och med de större
pan sarf artyg han sj älv skapat. Det finns dock i hans
logik en viss konsekvens. Han drar sällan några slutledningar till raketens eller flygplanets nackdel - undantagandes möjligen i det avsnitt, då han behandlar raketjaktflyg kontra robo ten, I det sammanhanget erkänner
han jaktens oerhörda svårigheter på grund av sväng:ningsradier på upp till 90000 m. Men f ör de med 2--3000
m/sek frambrusande robo tarna finnas sällan svårigheter
med styrningen in mot ett rörligt mål!
På ett ställe säger dock Rougeron: »Far tygets manövrerbarhet är en viktig faktor som vanligen bortglömmes,
men som vapenutvecklingen säkerligen kmhmer aU bringa
till en förstaplansrolL Den kompletterar skyddet - - och blir till och med ofta det enda motmedlet mot styrda
missiler vars slutliga banor icke alltid kunna rättas efter
målets undangirar.
På ett annat ställe heter det däremot: »Robotarna,
styrda eller målsökande med hjälp av någon strålning
- hertz-, värme-, ljud- eller infraröd -- som fartyget u tsänder i övermått, giva en nästan fullständig säkerhet om
träff».
Denna sista tankegå ng ligger Rougeron varmt om
hjärtat och m ed den som utgångspunkt framlägger h an
teorin om det negativa sjöherraväldet eller »no mans sea».
Redan under första världskriget tvangs England att
frå n gå närblockad, varigenom Nordsj ön blev ett områ d e,
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d är herraväldet till sjöss icke var obestritt. Farvattnen
kr ing kusterna, i synnerhet i närheten av sjöfrontsbatterier, ha alltid varit för fienlliga sjöstridskrafter riskabla
områden. Samma förhållanden inträdde än tydligare under andra världskriget. »Det uppstod då (i Nordsjön) i
stället för demarkationlinjer mellan zoner, som behärskades av resp. krigförande, ett vidsträckt mellanliggande
område, »no n1ans sea», där varken den ene eller den
andre med rimlig säkerhet kunde framföra sina fartyg,
medan han däremot mycket väl kunde förhindra molståndaren att göra det.» Med de nya vapnen komma dessa
förhållanden att utsträckas till allt större områden. Krigsh andlingar i havsområden bli icke längre förbehållna
sjö- och luftstridskrafter utan även lantstridskrafternas
raketvapen komma att göra sig gällande:
»l denna lanHuft-sjö-strid, där de olika vapnen
unelan för undan intränga allt djupare på de områden,
som tidigare varit reserverade för deras rivaler, kommer
landet att markera en ny epok. I morgondagens krig till
sj ö ss adeleras till ingripandet från luften andra krafter,
som man väl kan hänföra till lantstridskrafterna, enär
de slunga in i spelet vapen, som icke äro förbehållna varken flygplanet eller fartyget. De fresta givetvis krigförande kontinentalmakter, som måste avstå från henaväldet till sjöss eller i luften, men som behärskar välbelägna
baser. Använda på så sätt kunna de nya vapnen enelast
bidl'aga till utvidgningen av det negativa herraväldet».
»Resultatet av elen ofrånkomliga ornvandlingen av
beväpningen blir en utvidgning av det negativa herraväldet till förfång för det positiva; det blir en förvandling
av hav och oceaner till en ofantlig »no mans sea», varifrån
de krigförandes transpol'ter måste försvinna och som
blott genomkorsas av några vedettbåtar, ubåtar eller flygplan, som själva ej heller äro skyddade mot de nya
vapnen.>>

490

Inför dessa Rougerons uppmålninga r av det rensopade havet och med det senaste krigets _ och Douhet's strategi med obegränsad luftkrigföring mot hem.orten som
hakgrund ställer man sig frågan om icke kontinenten med
sina stillaliggande och för robotkrigföri ng tacksamma mål
blivit förvandlad till ett enormt »no mans laild» långt innan förödelsen kunnat utsträckas ut på oceanerna.

Rougeron är gripen av den moderna tekniken och
han har gjort raketen till föremål fö r sin kärlek p å samma sätt som bombplanet var det 1936-----37. Han vill inte
ha några hämningar, när han konstruerar upp sina fantastiska projekt, och invändningar bli för honom endast
uttryck för förstockad militär konservatism . Framställningen licler av d e tta, ty han utslungar en mängd påståenden utan att på något sätt söka bevisa dem eller påvisa
svårigheter och nackdelar. Några motmedel tycks ej heller förekomma i Rougerons framtidsvärld . Måhända har
han inte räknat med att bli tagen på allvar och läsaren
måste ibland fråga sig om icke den tekniskt spiri Luelle
författaren egenlligen är en stor skämtare. Men just nu,
då tekniken rusar framåt och enorma summor och högkvalitativa krafter insättas för att lösa de mest olikartade problem, är det mycket svårt att avgöra om en utkastad
ide eller ett framlagt projekt är rimligt eller definitivt
hör till fantasiernas värld. Ibland kan man n1.ed matematikens och naturlagarna s hjälp få ett visst grepp om ett
problems grad av rimlighet, men det kräver ganska djup
insikt i tekniken , och det lyckas icke a lltid.
Man får därför inte bedöma det alltför orimligt om
å tminstone några av Rougerons ideer kunna förverkligas
- i en mer eller mindre avlägsen framtid.
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Litteratur.
The Bismarck Episode.

Av Captain Russel Grenfell R. N.
Den första mera fullst ä ndiga skildringen av jakten efte r det tyska
slagskeppet Bismarck har publicerats med Cap tain Grenfells 1948 utlwmna bok The Bismarck Episode. Denna erbjud er ur flera synpunkter en synnerligen intressant läsning. Författaren har haft förmånen att få personliga vittnesmål av nästan alla överlevande, som tagit
framstående del i operationerna. Detta har gjort att han k unnat skildra ej blott vad som hände, utan också hur händelseutveckl ingen tedde
sig fr ån de agerande och huru de undan för undan bedömde situationerna. Och då dessa ge exempel på dramatisk omkastning av
krigsl yckan och snabba växlingar mellan frisk optimism och dyster
besvikelse och mellan glänsande seger och förkrossande nederlag, blir
boken lika spiinnande som en äventyrsroman och stundom rent av
fascinerande . lVIan får en livfull bild av svårigheterna att uppnå och
hålla kontakt på havet då vädrets makter äro ogunstiga. Trots engelska
flottans och spaningsflygets alla resurser förlorades den en gång vunna
kontakten och kund e icke å terkn ytas förrän efter 3 dagar och 13
timmar och då till stor del tack vare att en r adiosignal, som oförsiktigt nog utsändes från Bismarck, gav tillfälle till inpejling från
engelska radiostationer. Dessförinnan hade förvirringen varit stor
och Home Fleet hade i 7 timmar jagat i fel riktning, varigenom Bismareks chanser att komma undan avsevärt förbättrats trots att de i
jakten direkt deltagande fartygens antal uppgick till ett 40-tal.
Från striden mellan Bismarck-Prinz Eugen och Hood-Prince of
·wales den 24 maj fäster man sig vid hur en teoretisk brittisk överlägsenhet i svåra kanoner på 17 mot 8 genom det taktiska uppträ·
dand et, misstag i målfördelningen och materielhaverier i stridens början utbytes mot en underlägsenhet av 5 mot 8. Då den signal kom,
som skulle bragt samtliga engelska svå ra pjäser att bära, hade Hood
red an upphört att vara en stridande enhet. En diskussion om det
taktiska uppträdandet vid artilleristrid följer stridsskildringen och är
intressant såväl ur taktisk som rent artilleristisk synpunkt.
En del meddelanden angående materielen ha tekniskt intresse.
Det framkommer t. ex. att såväl under striden den 24 maj som under
slutstriden m å nga allvarliga haverier på svåra tornens maskinella anordningar inträffade på grund av konstrull:tiva svagheter såväl på Prince
of vVales som King George V, de två splitter nya slagskeppen. För-
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fattaren vänder sig i slutkomm entarerna skarpt mot den urskulcl aude
anda som sedan länge funnits inom engelska flottan och som alltf ör
villigt och länge skyllt tekniska svagheter på >> theething troubles» h os
nykonstruktioner. »It as a very dangerous slogan , tending to obscure to those naval officers who should have had it most firmly in mi ne!
the cardinal fact that a new ship, i f she is to fight at all, must be
ready to fight at once and with all her armament. It is no use a ship
steaming into action flying a kindergarden flag meaning »l am sti ll
in the infancy stage. Please only fire half your guns at me,» . The
enemy, unfortunately, is unlikely to be so obliging.»
Dessa synpunkter äro väl värda att uppmärksammas, men m an
får också h å lla i minnet, att ju hö gre krav man ställer på materielen s
prestanda, dess mera kompli cerad e måste konstruktio•1 erna bli. Och
vid tillverkningen av t . ex. kanontorn är det sällan möjligt att bygg:!
och slutgi ltigt utprova prototyper. Utp rovningen måste i mycket sl'e
ombord och blir givetvis svårare ju mera komplicerad materielen ä r.
Xven för dessa förhållanden m åste en kompromiss göras mellan kr avet på säker funktion och önskan om höga prestanda med dänn eu
följande mera riskfyllda, avancerade konstruktioner, som kräva lån g
tid för intrimning.
M. H.

