
1929.
92:a årgången.

Häfte N:r 8



- 425 -

Årsberättelse i artilleri och handvapen. 
A vgive n a v .leda mot Pn Ekerot/i. 

(Fort;. från h. 7 sid. 41:).) 

Barr and Strouds eldledningsinstrumentering. 

Hos Barr and Stroud äro f. n. eldledningsanordningar för 
jagaren >> "\fordenskjöld » under tillverkning. En principbe
sk rivning på dessa anordningar torde därför vara av intresse. 

U f!psätt ningsinstru m en t ering en . 

Av avståndsmidarna mälta a v stånd inkomma till a vsttmds
moltagare (l) och överföras sedan från den mekaniska giva
ren (2) till differentialen (3). Till denna inkommer även det 
av avståndsklockan (-i ) angivna avståndet. Skillnaden mellan 
mätt avstånd och avståndsklockans avstånd överföres från 
differentialen (:3) Lill balansbordet (5), där nyssnämnd skill
nad grafiskt utlägges på balansbordets rörliga papper, däri
genom att ett blyertsstift gör ett märke på papperet för varje 
gång nytt mält avstånd inställts på givaren (2). Om avstånds
klockan stämmer med avs tåndsmätningen, gruppera sig nyss 
n ämnda märken likforllligt omkring det rörliga p a p perels m c
dellinje. Om avstitndsklockan visar fel avstånd, men gltr m ed 
r ä tt hastighet, gruppera sig märkena omkring en med m edel
li njen parallell linje. Skulle avs l[mdsklockan däremot gå merl 
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en ha~tigl1et, som av'.'ikcr fr ån den avståndsänclringshastighel , 

som svarar mot dc successivt mätta avstånden, gruppera sis

m~irkena omkring en linje, som bildar en allt trubbigare vinkel 

m ot papperets m edelJinje, ju s törre nyssnämnd hastighets

ski llnad är. :\'frd ledning av avsii ttningarna å halansbordet 

manövreras dels veven (6), så att avståndsklockans avstCmd 

~ tämmcr med mälta avstånd, d. v. s. så att avsättningarna i\ 

det rörliga papperet förfl yl:tns till p appere ls m edellinje. dels 

veven (7) så att avstånds klocka ns has tigh e t. stämmer m ed 

mätt avståndsändringshaslighct, d. v. s. så a tt avs~ittningama 

å det rörliga pappen'! komma att bibehållas på medellinjen 

eller gruppera sig omkring en m ed papperets medellinje paral

lell linje. Enligt föreliggand e uppgifter lär det på nyssnicimnt 

!:>ä l.t gå snabbt och lätt att h ålla avståndsklockan reglerad . Den 

merteJst veven (7) å avståndsklockan ins t~iUda has tigheten blir 

vid reglerad klocka lika med relativ fart i skjutplanet, d. v. s. 

lika med summan av den avståndsändringshastighet som 

fram kal las av eget fartygs och av m ålets hastighetskomposan 

ter i skjutplanet eller med andra ord algebraiska summan a v 

ege t fartygs och målets h astighetskompasan ter i skjutplanet, 

när m ålets h astighetskomposant räknas positiv i motsatt rikt

ning mot den, s01n är positiv för eget fartygs hastighetskom

posant. Den medelst veven (7) inställda hastigheten överfö

res dels till en visare (17) , som är rörlig över skalan (8), p:'\. . 

vilk en således den från avståndsklocka och avståndsmiitning 

erh t\ Un a relativa farlen i skjutplanet l; an avläsas, d els till dif

ferentialen (9). 

Till eget fartygs indikator (lO) införas frfm den till cen

h alsikl allläggningen kopplad e bäringsmottagren ( 11 j vin kel n 

111ellan eget f:utvgs stävriktning och häringen till m ålet. Me

delst veven (J 2) inställ es eget fartygs fart och från indika

torn kunna följaktligen utgå eget fartygs hastighetskompo

santer i och vinkelrått mot skjutplanet 

Till differentialen (9) överföres eget fartygs hastighets

kom posant i skjutplanet Enligt vad som ovan angivits. har 

rela tiv fart i skjutplanet lik aledes införts till differentialen (9), 
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varest målets hastighetskomposant skjutplanet erh{tll L·-., 
och l'>verfiires till målets indikator (L~). En tr{ld (U) fiir 

flyttas i indikatorn parallellt med sig själv, så att dess vinkel 
räta avstimn fr å n indikatorns centrum blir proportionellt 111ul 

målels hastighetskomposant i sk ju tplanet. På sätt, som när
mare angives längre fram, förflyttas den mot tråden (14) vin
kelräta t~· åden ( 15) parallellt med sig själv, sa att dess vin k Pi 
räta av~tånd från indikatorns centrum blir proportionellt n H•t 

1
nålets fart vinkelrätt skjutplanet. Av det ovan sagda fr aJ, ,. 
går, att en linje, som förenar indikatorns centrum nted skör
nin as punk ten mellan trådarna ( 14) och ( 15), till riktning och 
sto1~ek representerar m~tlets kurs och fart. Från indika torn 
(13) kunna således målets hastighetskomposanter i och vin
kelt ätt skjutplanet utgå. Den förra komposanten över fö r'"' 
bl. a. till differentialen (16) , till vilken dessuton'l eget fart y;~s 
ha~ tighets komposant inkommer från indikatorn (10). Algt· 
braiska summan av de båda till differentialen (Hi) inkom ma.l · 
de hastighetskomposanterna utgör den relativa farten. i sk jul
planet enligt indikatorinstrumenteringen. Denna relativa ha~t
inhet recristreras av en över skalan (8) befintlig visare (18) · 

b b ( ) b" . 
Om denna är ens den förut omnämnda visaren 17 , or m -
(likalorin!'.trumenteringen i avstånd stänuna med avstånds
klocka och balansbord. Då eget fartyg girar eller ändrar hrt 
eller om avståndsmätningen är opålitlig, kan den relativa far -

. ten i skjutplanet snabbast erhållas från indikatorn, och av 
slåndsklockan regleras då efter indikatorn därigenom, att w
ven (7) manövr~ras så att visaren (17) kommer ens vi~·< -
r en (18). 

Till differential"n ( 19) inkommer d els från bärings l11
1 ·~ -

tagaren (11 ) vinkeln (a) m ellan eget fartygs kurs och h•t
rii~gen till målet dels från gyron (20) eget fartygs gyrokur

5 

(c). Från differentialen utgår måiets gyrobäring (a -1- c) del s 
till sidsättninasinstrumenteringen, dels till vindindikatorn (21), 
dels till diffe~entialen (40). Scdan vindens riktning i för bnl-

• • . o · • ·t"l't · ec'elst v•even (?'J
1
1 fo-lande t11l skJutplanet en gang ms a 1 s m ' . ~ ~ · . 

gas ändringen i vinkeln (a + c) automatiskt till nyssnän111 u Hl· 
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stiillnin~.' och därvid el'l1·' 1les ko t' l' t · k 1 c• - " n 1nuer 1g v1n e n rnellan den 
sanna vindens rik t ni ng och målets bäring· En visar·, . .· . . , · , e r egJ-
strerar denna vmkel , och då vindens hastighet inställes m e
delst veven (23) , förflyttas ett index längs visaren, så att av 
s~ åndct mellan i1~dex och indikatorns centrum blir propor
twnellt mot den mställda vindhaslighelen. Tvenne mot var
andra o vinkeh-~ta trådar förflyttas medelst vevarna (24) och 
(25) sa aU tradarnas skärningspunkt kontinuerligt hålles ens 
n yssnämnt index. Härvid utgå från vindindikatorn den san
n a vindens hastighelskomposanter i och vinkelrätt mot skjut
planet. Från differentialen (G) överföres avståndsklockans 
avstånd till differentialen (26), varest med veven (27) inställd 
nedslagskorrektion i avstånd tillfogas, varefter summan över . 
föres till differentialen (28) . Uppsättningskorrektion för eaet 
fa~tygs fart är en funktion av eget fartygs fartkomposan7 i 
skJulplanet och uppsättningsavståndet Dessa b~tda data in
komma till korrektören (29), som därefter automatiskt !!iver 
och till differentialen (28) överför uppsättningskorrekti~nen 
för eget fartygs fart. Algebraiska summan av avstånds
k~ockans avstånd, nedslagskorrektionen i avstånd och uppsätt
mngskorrektionen för eget fartygs fart överföres till differen
tialen (:30). 

Uppsättningskorrektionen för målels fart är en funkti on 
a~ målels fartkomposant i skjutplanet och uppsiittningsa v
st.~nc~et. Dessa båda data inkomma till korrektören (31) , som 
darefter automatiskt giver och till differentialen (30) överför 
uppsättningskorrektionen för målets fart Algebrai~ka sum
man av avståndsklockans avst:"md, nedslagskorrektionen 1 av
st~nd och uppsättningskorrektionerna för eget fartygs fart , 
malets fart och vinelen överföres till differentialen (34). 
. . Mot en viss ändring i lufttäthet, formvärde eller projek

t~l~Ikt svarar en viss procentuell ändring i den ballistiska koef
ficienten . Denna procentuella ändring kan lätt uträknas, när 
man vet att 

1000 a2 .1. ö 
1,206 . p 
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I denna ekv. är: 

P projektilvikten i kg . 
a kalibern i m. 
å lurttäthet kg ./m 3 

i = formvärdet 
?IIot: en viss lufttemperalur och ett visst barometerst an d 

s>arar approxin<ativt taget en viss lufttäthet och mot en vi s~ 

luftlä th et svarar en viss procentuell ändring i den hallist is !'. 1 

koefficienten. Denna ändring kan därför direkt ullagas ur L•
bellmot argumenten barometers tand och lufttcmperatur . i\ :-. '1-

re sh juttabeller innehålla dylika tabeller. Äldre tabell er gi ' J 

m ot nvssnämnda argument skillnaden mellan r åda nde och 
uorma ll ufttäthet (i hundradelar) . Ur elen anförd a ck va tionPn 

för elen ballistiska koefficienten kan den procentuella ändri ng 
i C', som framkallas av en viss ändring i å i eller P, lätt h·-

räknas. 
Den vid skjuttillfället gällande procentuella avviknin g('1 i 

från normalt värde å elen ballistiska koefficienten instä ll'·' 

med Ycven (35) och överföres till korrektören (36). Till d !'.l

Ila inkommer även uppsättningsavståndet. Mot dessa gi nor 
korrektören den uppsättningskorrektion , sorn svarar mot dil'f. 
i C1 . Denn a korrektion överföres automatiskt till differ cnil t
len (:34), som ger elen algebraiska summan av avståndsklock g,1s 
avstånd, nedslagskorrektionen i avs tånd och uppsättningsiwr
r ektionerna fö r eget fartygs fart, målets fsrt, vinelen och diff. 
i C1 . Denna summa är lika med uppsättningen och r egist re

r :ts å skalan (:37) smul överföres m edelst givaren (;i8) till k!

noncrna. 

S icisättning s i n s t r wne n t e ring en. 

I det föregående har framhållits , att m ålets gyrohär i11g 

från differentialen (Hl ) överföres till vindinclikatorn . Sa m
tidigt överföres denna gyrobäring till differential en (-10). Till 
denna inkommer även den av bäringsklockan (41) angivna 
bäringen. Skillnadcn mellsn gyrobäringen och bäringskl oc 
kan s bäring ÖYerförr s från di ffcren tia len (40) till ha lansbnr-
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det ( 42 ), där nyssnämnd ski llnad grafiskt utlägges på balans
bordets rörliga papper , d~irigenom alt ett blyertsstift kontinuer
ligt u ppritar en kurva på papperet. 

Om bäringsklockan stämmer, följer den uppritade kurvan 
det rörliga papperets medcllinjc. Om bäringsklockan visar fel 

bäring men går m ed rätt hastighet, uppritas en kurva, som går 

parallellt med meclellinjcn . Skulle bäringsklockan däremot gå 
m ed en hastighet, som avviker från elen uppmåtta bärings
ändringshastigheten , bildar kurvan en sllt trubbigare vinkel 

mot pap perets m edellinje, ju större nyssnämnd hastighetsskill 
nad är. Med ledning av kurvan å balansbordet manövreras 

dels veven (43), så att bäringsklockans h as tighet stämmer med 
mätt bäringshastighct, el . v. s. så att kurvan å det rörliga pap
pere t blir parall m ed m eclcllinjen, dels veven (44) så a tt bä
ringsklockans bäring stämmer m ed mätt bäring, d . v. s. så 
~•tt kurvan förflyttas till papperets meclellinje. 

Den medelst veven (43) å bäringsklockan inställda hast ig
heten överföres till multiplik a torn ( 45) , där elen multipliceras 
med avståndsklockans avstånd. Då klockorna äro rätt regle
rade, blir nyssnämnd produkt lika m ed relativ fart vinkelrätt 

skjutplanet Detta torde m åhända kräva en liten förklaring. 
Anta g först att eget fartyg befinner sig stillaliggande i A samt 

att m ålet i ett visst ögonblick befinner sig i B samt en tidsen
het därefter i 13'. Bäringsändrings-
11astighcten är då lika m ed vinkeln B 
A B1

. Denna vinkelhastighet kan ut
tryckas i radianer el. v. s. i längelen 
av den cirkelbåge (a), som i enhets
cirkeln ligger mellan AB och AB 1

• 

Om (a) multipliceras med AB, erh ålles 
den mot vinkelhastigheten (a) svaran-
de periferihastigheten BB\ som är li-

1 
ka med m ålets fart vinkelrätt skjut- a 
plane t. 

Om dessutom eget fartyg under 
tidsen h eten förflyttat sig från A till 
A l, blir bäringshastigheten uttryck l i 
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radianer lika med a 1 och den relativa farten vinkelrätt sk ju • 

planet lika med C B1 = a1
. AB = AA

1 + BB
1

. 

Från multiplikatorn (45) överföres mätt relativ farl vi n-
kelrätt skjutplanet clels till en visare (4G), som är rörlig Ö\ ,·r 
c-n ska la (48), på vilken således den från bäringsidoekan \'r 

hållna relativa farten vinkelrätt skjutplanet kan avläsas , < fel~ 
till differentialen (49), dit även eget fartygs fart vinhl riitl 

sk julplan et införes från indikatorn (10). 
l differentialen (49) subtraheras sistnäm.nd fart f rån n·-

la ti v fart vinkelrätt skjutplanet, så att målets hastighetskom 
posant vinkelrätt skjutplanet erhålles. Denna komposan t 
överfö res till målets indikator (13). En förut omnämnd tr~ul 
(15) förflyttas i indikatorn parallellt m.ed sig själv, så att de"" 
vin kelräta avstånd fr ån indikatorns centrum blir proportiondit 
mot m ålets hastighetskomposant vinkelrätt skjutplanet :\ l<·. 

delst veven (50) vrides en visare (52) , så att den komm er mi lt 
under skärningspunkten mellan tr:\ darna (14) och (15 ) or·l1 
till denna punkt förflyttas medelst veven (51) ett index Hi.nL ~ 
visaren (!12). Av vad som förut framhållits , torde framgå ~1lt 
på detta sätt måh·inkeln mellan målets kurs och bäringen till 
målc:t inställts med veven (50) samt att m ålfarten inställt-; 

med veven (51). 
Till den med veven (50) inställda vinkeln adderas i difl•-

rentialen (53) gyrobäringsändringen, son1 erhålles från di ill'
rentialen (19). Så länge m ålet bibehåller sin kurs, komm er 
därför visaren (52) att automatiskt vridas i takt med vinkPin 

(b) mellan målets kurs och skjutplanet 
Från indikatorn överföres Ii1ålcts hastighetskomposa .lt 

vinkelrätt skjutplanet bl. a. till differentialen (54) , till vilkt n 

dessutom eget fartygs hastighetskornposant vinkelrätt sk jtP
planet inkommer från indikatorn (l O) . Algebraiska sumnwn 
av de b åda till differentialen (54) inkommande h as tighetskom
posanterna utgör den relativa farten vinkelrätt skjutplanet en 
ligt indikatorinstrumenteringen . Denna r ela tiva h astighet re
gis treras av en över skalan (.J.8) befintlig visare (4 7). Otn 
denna är en s den förut omnämnda visaren (46) , bör indika-

torinstru tnenteringen 
balambord. 
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sida stämma med bäringsklocka och 

. ~å. ege t _fa~ty~. girar_ eller ä ndrar fart , kan den nya reb
trva far ten vmkelratt skjutplanet snabbast erhållas från . r. 
katOJ·n, och bäringsklockan r enl er as da' ef"t . . d·! u:_c: h · - er m 1 <aLOJ·n dan-
genon: alt veven (43) manövreras, så att visaren (4G) kom 1 .,. 
ens vrsaren (47) . ll L. 

Om_ målets kurs - eller fartändringar t. ex. genom flv" -
observatwner kunna bedöma s in ställ as dessa .. d.· . " " 
d l t 

' · . c an rtn ga r m e-
e s vevarna (50) J (5 1) · . • •• • o . oc 1 och indikatorn kan iiw·n j dellu 

~all folJ~S , da det gäller att tillämpa nya värden å relativ fart 
r och vmkelrätt mot skjutplanct. 

sidsättningskorrektionen för ege t fart,·gs fart ä. . 1· 1 f 
0 

t f J . r en , u n <-
l n _ -~ v ~ge art?rgs fartkomposant. vinkelrätt skjutplanet ocl1 

upp:sattnmgsavstandet. Dessa båda l t . k . .• • c c a a m omma trll korrck-
tm·en (55), som därefter automatiskt oiver· C)c1·1 tr"ll i .· t·(· · 1 r:: •• • •• • · h c 1 e ren-
tia en (n6) overfor sidsättn in gskorrektionen för· eo·et f'" ·t 
f t N d . t> "'' ygs 
.. ar : ... ·.e s~~gskorrel~twn:~1 i sida inställes m ed veven (57) o~h 
0\ erlOies l.rkaledes till dlfferenti. 't leJ1 (r;e) Al. J •• k • .• . c ... o . geJiars a sum-
man av srds~ttnmg_skorrektionen för ege t fartygs fart och n ed
sl ag sk.on:~ktt.on en l sida överföres till differential en (58). 

S~dsattmngskorrektionen för målets fart är en funktion 
a~ male t: fartkomposant vinkelrätt sl<jutplanet och uppsätt
nmgsavslandet. Dessa båda data inkomma till korrektören 
(59), som därefter automatiskt giver och till d" f'" · ·t· 1 
(
58) ·· .. · 1 1eren ra en 

b ... . overior sidsättningskorrektionen för målets fart. Algc -
Imska summan av sidsättningskorrektionerna för eget f~r

~?'gs -~art ~ch målets fart sam t nedslagskorrektione 1~ i s:da 
overforas ttll differentialen (60) . 

. sidsättningskorrektionen för vinden är en funktion av 
v_~nd~ns hastighetskomposant vinkelrätt skjutplanet och upp-
sattmwrsavs tåndet D · b od· d · · t> • essa a a a ta m komma till korrektö-
r~n (~l)~- so~n därefter giver och till differentialen (GO) över
for s1dsattnmgskorrektionen för vinden. Algebraiska sunt-
man "d ··t · av st sa tnmgskorrektion erna för eget fartygs fart, måleto;; 
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fart , vinden och nedslagskorrektionen i sida överföra-s till d if

fercnlialcn (62). 
sidsättningskorrektionen för avdriften är en funktion a' 

uppsättningsavs tandet. Detta införes till korrektören (6:1 ), S<>lll 

därefter automatiskt giver och till differentialen (62) övcr fi\r 
sidsättningskorrektionen för avdriften. Algebraiska summan 
av sidsättningskorrektionerna för eget fartygs fart , m ålt•h 
fart, vinden och avdriften samt nedslagskorrektionen i sida 
registreras å skalan (64) och överföres medelst givaren ((1 5J 

till kanonerna. 

Principer och instrumenteringar för luftvärnsskjutn ing. 

Efter skottlossningsögonblicket har flygfarkosten viss f ri
het aU ändra sin rörelseriktning i tre dimensioner, under dd 
att eldledaren saknar möjlighet att påverka den avfyrade p ro
jektilens bana. Det kan därför möjligen synas , som om <·n 
fullt rationell luftvärnsskjutning borde gå ut på att med l'r

forderlig skrottäthet belägga hela den luftvolym, inom vilken 
flygfarkosten måste befinna sig, oberoende av de manövn ·J . 
den eventuellt verkställer under projktilens flygtid. En ut 
hi.ndsk författare har för ett par år sedan teoretiskt beräknat 
det skottantal, som vid nyssnämnd skjutmetod skulle erfordr ·.s 
för att på ett medelstridsavstånd med 7 5 mm. sgr. beskju Lt 
dels en sfär med en radie = flygfarkostens horisontala ha stig
het multiplicerad med projektilens flygtid, dels de delar av 
~fären, som flygfarkosten verkligen kan uppnå, om hän
~yn tages till att flygfarkosten icke kan röra sig lika snabhl 
i alla riktningar. Beräkningen ger till resultat, alt det erfor

derliga skottantalet blir: 

för hela sfären l million skott. 
för den reducerade sfären etthundratusen skott. 

Dessa siffror visa , att metoden är oanvändbar samt att 
det vid begränsat skottantal i första hand bör vara lämpligt 
att beskjuta den punkt, där det är sannolikast att flygfarkoste l ~ 

befinner sig i brisadögonblicket d. v. s. i regel den punkt. 1 

-435-

vilken flygfarkmtcn bör befinna sig, om dess rörelsetillstånd 
för blir oförändrat under projektilens flygtid. 

Vid beskjutning av torpedfartyg har det under vissa för
h ållanden visat sig lämpligt att lägga en spärr framför m ålet. 
l'! å att detta vid sin framrusning går in i spärrens verksamma 
område. 

Det kan synas som om spärrskjutningen borde vara silr
skilt lämpad för beskjutning av flygfarkoster , som dels äro 
m ycket snabbgående dels ha va en mycket liten sårbar yta. 
Den torde också med fördel kunna användas vid skjulnin:_; 
med smärre aulomatpjäser, som skjuta massiva . eller med 
högkänsliga rör apterade projektiler. 

Spärrskjutningen får väsentligt olikartad karaktär vid di
rekt och vid indirekt riktning. Om. vi antaga, att skjutele · 
m enten icke ändras samt att inga riktfel förekomma, ändras 
vid direkt riktning projektilens utgångsvinkel mellan två på 
varandra följande skott lika mycket, som målets terrängvinkel 
ändrats under den tid , som förflutit mellan skotten. Man 
få r sålunda i detta fall en rörli g spärr. Skulle vid direkt 
riktning träff icke erhållas i första skottet, k an med oföränd
rade skjutelement träff i fortsättningen p ~träknas dels p<'\. 
grund av spridningen, dels på grund av att dc rätta skjutele
menten successivt förändras, varför det kan inträffa, att in
ställda skjutelementen så småningom bliva riktiga. Om sprid
ningen är liten och om skjutelementen endast långsan"lt fiir
ändras, kan det vara lämpligt att successivt ändra fartkorrek
tionen, varvid skjutningen strängt taget övergår från spärr 
skjutning till ett förfaringssätt , som påminner om en vatten
stråles inriktning mot en viss punkt. Vid indirekt riktning, 
t. ex. vid höjdriktning mot horisonten, erhålles vid oföränd
rade skjutelement en fast spärr, som bibehålles till dess att må
let passerat densamma. För att den fasta spärren skall bliva 
effektiv, kräves en eldhastighet, som omöjliggör för flygfar 
kosten att mellan skotten passera spärrens verksamma område. 

För att vid större pjäser utnyttja projektilernas verksanl. 
Ina område bör luftkrevad- eller luftbrisadskjutning komm a 
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till an vänd n in g. Erfart'n h eten anses ha Ya visat, att sp~irrC'ld 

ej är lämplig vid dylik skjutning. Flygaren kan nämligen 

med ledning av krevaderna (brisaderna) bedöma spärrens läge 

och genom att utnyttja flygfarkosternas förmåga till snabba 

manövrer hl möjlighet att kringgå densamma. 

Det förfaringssätt , som i regel kommer till am· än d ni n~ 

vid beskjutning av mål på vattnet, innehär att man förut 

bestämmer och beräknar skjutelementen för den punkt , må

let i Hedslagsögonblicket skulle uppml, om det under projck 

tilem flygtid och under instrumenteringens döda tid (d. v. s. 

den Lid som förflutit mellan sista målbest~imningen och skutt

lossningen) bibehåller kurs och fart. 

Vid Juftvärnskjutning med större kanoner söker man nu 

mera allmänt, så långt det är möjligt , att tilhimpa samma pr in 

cip, d. Y. s. man strävar efter att beskjuta den förulbcstän~cb 

punk t, som målet med bibehållen kurs och fart förväntas upp 

nå i brisadögonblicket 
F. n. anses det olämpligt att basera eldledningen vid luft 

värnsskjutning p[t observation a v krevadernas Hi gen i för 

hållande till målet. Anledningarna härtill äro , dels att fast a 

jämförelsepunkter saknas i rymden och alt det därför hlir 

praktiskt taget omöjligt för eldledaren att nnnat än i und ;m 

tagsf:tll bedöma om brisaden legat framför eller hortom m~ 

let, dels att eldledaren, även om han riktigt t. ex. med tillhjäl t) 

av stereoskopisk avståndsmätare bedömt brisadens läge i för 

hållande till mftlet, lätt kan göra mera skada än nytta gt>nom 

sina korrektioner. 
Man bör nämligen h ålla i minnet, att skjutelementen h t 

räknats för en viss träffpunkt. Om brisaden förlagts till df'n 

beräknade träffpunkten, böra skjutelementen icke korrigeras 

Felet ligger nämligen icke hos skjutelementen i och för sig, 

utan antingen i att träffpunkten be6ikna1s fel eller i alt fly g · 

farkosten verkställt oberäknade manövrer. (I förbigåend e m :'\. 

påpekas, att detta förhållande ~iven bör beaktas vid skjutnin ;.! 

mot fartyg på långa avstånd och att, om så skett under viirl(b

kriget, den schablonmässiga principen med eldgir mot sena sk 

- 437 -

n edslag icke torde hava blivit så effektiv, som den enligt sam· 

sti.imn1iga uppgifter visade sig vara) . 

Härmed är icke sagt, att icke vid luftvärnsskjutning kor

r ektioner från eldledarens sida i Yissa fall k unna erfordra~. 

Det kan t. ex. hända, att luftvärnsavstandsmi.ltarcn konslant 

ger för kort avstånd. För d~·lika fel garderar man sig i viss 

m {w guwm att vid d::.gshigesinskjutningen bestämma brisa

dens läge med de instrument, som äro avsedela att begagna-; 

vid besti.i mning av målets läge. Det är lämpligt att hålla p å 

demw princip, även om krevadläget p[t annat sätt skulle kun

na skäras in noggrannare. 

Metoder för träffpunktens och skjutelementes 

bestämmande. 

Vid l u ftvärnsskju Lning finnas i stor l sett L v å metoder f i) r 

träffpunktens bestämmande: Vinkelhastighetsmetoden som 

konnnit till användning i England, Frankrike och Amerika 

samt den linjära hastighetsmctoden, som begagnas i Tyskland. 

Holland och Sverige. Skjutelcmenten hestiimmas däremot 

all a instrumenteringar principiellt på samma sätt. 

Vinkel hostighetsmetoden. 

Vinkelhastighetsmetoden baseras på, att målets vertikala 

nch horisontala vinkelhastigheter bestäillmas . Bortser m:~ n 

från vinkelhastighetens variation under flygtiden, blir meto

den mycket enkel. 
Man behöver nämligen endast multiplicera vinkelhastig· 

beten med temperingstiden för att vid direkt riktning få fart

korrektionsvinklarna. 
Vinkelhastigheten blir emeller tid konstant endast om flyg

farkosten m ed konslant hastighet flyger längs en storcirkel

båge eller längs en radie å en shi.r, som har pjäsen till medel

punkt. Detta inträffar säkerligen enelast i undantagsfall. Om 

man däremot antager ett tämligen sannolikt fall , nämligen att 

flygfarkosten på konstant höjd flyger rätt mot den skjutande 
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ppsen, kommer tydligen den vertikala vinkelhastigheten alt 
successivt ökas för att n å ett maximum, då flygfarkosten bP
finner sig rätt över den skjutande pjäsen. 

Det första mera fullständiga luftvärnsinstrumentet . var 
baserat på vinkelhastighetsprincipen och benämnes efter kon 
struktören Brocq-apparaten . I detta instrument •,korrigeras 
endast aproximativt för vinkelhastighetsändringen, men el d 
;;ätt varpå vinkeländringshastigheten multipliceras med pro
jektilens flygtid torde äga intresse. Enligt elektricitetsläran ii r . 

s 

s -
p = 

]11 = 

p ·.·p = s.m. 
m. 
strömstyrkan. 
polen tia lclifferen sen. 
motståndet. 

VOLTM ETER 

Genom följande riktning hålles en siktkikare kontinuer 
ligt på målet. Den rörelse , som siktkikaren härvid bibring~ s, 
överföres till induktorn A, vilken därför vrides med en hastJg
het, som är proportionell mot målets vinkelhastighet (vV). ~-n 
cluktorns vridningsrörelse äger rum i ett konstant magnetta lt 
och den alstrade elektromotoriska kraften (E) blir propor
tionell mot induktorns vridningshastighet och således även pro
portionell mot målets vinkelhastigheL Om C är en konstant 
blir: E = C. \V. I h ela strömkretsen är motståndet konstant 
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(= :\1 ) och strömstyrkan (S) blir proportionell mol målets 
yinkelhastighet. Om C, är en konslant blir: 

S = E = 
i\1 

C. W 
lVI 

Om armen D vrides från nolläget B till ett läge C och om det 
är ordnat sf1, att det m ellan B och C i voltmeterns (F ) ström 
krets inkopplade motståndet (m) är proportionellt mot pro
jektilens flyglid (t), (m = c., t ) komm er av voltm etern r e
gistrerad potentialdifferens (p) att vara lika m ed 

p = s. m. = c, w. c., t = c3 . w. L 

dä r c., och C:-; äro konstanter , w = m [tlets vinkelhastighet och 
t tem peringstiden. 

Fig. 1. 

9 0- S 

D · S i n n 

p 
• 

A o 
9 0 + .2.. 

2 

. 
o- si n· n 

Härav torde framgå, att det är möjligt att gradera volt
metern F , så att man på densamma direkt kan avläsa pro
dukten av målets vinkelhastighet och temperingstiden (w. t). 

Denna approximativa fartkorrektion rättas sedan 'efter 
Yissa formler till ett riktigare värde. Anordningarna härför 
sakn a allmännare intresse och förbigås därför. 

Moderna luftvärnsinstrumenteringar, som äro grundade 
på vinkelhastighetsmetoden, äro förs edela med till s~r nes teo-
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retiskt godtagbara korrektion sanordningar för vinkclh asti~':

hetens förändring . 

Antag a tt flygfarkosten har en horisontal linjär h ast i"' 

hetskomposan t V, att flygfarkosten på skjuttiden t (dödtid 1,11 

lämnas t . v. ur räkningen) förflyttar sig ett vägstycke, Yur~ 

horison talprojektion pa e tt horisantalplan genom Ao är li ka 

med Ao A, att z är beläge t på samma höjd som An och rlitt 

ova nför pjäsen , så att sidsättningskorrektion en (s) i hor i~on. 

talpla net blir lika med vink eln mellan Z A0 och Z A, att Z.-\., 

= ZA så a tt vin keln .\ 0 PA, blir = fartkorrektion en (fl , a!t 

ver tik alvinkelhastighet beteckn as m ed w och horisontal vi,t

kelhastighet med w, samt att An P = D, ZA = ~' och vin kl'ln 

mell an Av P och horisontalpla net = n . 

A 

U r Hg. l erhå ll es: 

sin f . A0 At 

Sin (n + f) D 

y 
v . t 

sin (3 
sin . s . 

Fi g. 2. 

D. C O 5 n. v.co s;a 

(l) 

(:2) 

Om målels horisontala hastighetskompasent i riktplan et 

är V . cos . (31 målets höjdYinkel är n och det lutan de 

aYslåndet ä r D blir höjdvinkeländringshastigheten (\Y) -

V . cos . (J . sm . n 
D 
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. ·.V = 
w . D . 

cos (3 . sin . n ········· · ·· ·········· · ····. ········ ... (3) 

Ur ekv. (2) och (3) erhålles : 

w . D . t . tng (3 
y= . . ................ .. ........................... (4) 

Slll . S . Slll . n 

I fig . 2 är AC. fälld vinkelrätt mot ZA 0 och betecknin

garna i övrigt desa mma som i föregående fig . (1.). 

A0 C = y sin . s . cot (3 .......................................... (5) 

C . A1 = y sin . s . tng ~ .................................... (6) 

Ur ekv. (5) och (6) erhålles: 

A0 A1 = y sin . s . cot . (3 - y s 
sin . s t ng 2 ......... (7) 

Ur fig . 2 erhålles: 

y = ZA1 = D sin . n cot . (n + f) ..................... (8) 

Ur ekv. (4), (7) och (8) erhålles: 

A0 A1 = w · D · t · tng (3 . sin . s cot . (3 - D sm 
sin . s . sin . n . 

n . cot . (n + f) . sin . s tng 
s 
2 

Ur denna ekv. samt ur (1) erhålles: 

sin . f. = w . t . sin (n + f) 
sin . n 

Ur ek v. 2 och 8 erhåll es: 

V . t . sin (3 

sin . n . cos (n --;- f) sin 

tncr ~ s . !::> 2 .. .. ........ .,1., ... (9) 

sin s 
D . sin n . cot (n + f)· .... · ..................... "· (lO) 

V . sin (3 
D . cos . n . ... . ' .. . ........................... ... (11) 

. . . w1 . D . cos . n 
· s1 n s = --=---:;~--;---;:,---

V. sin (3 

Tidskrift i S jövtisendet. 

V . t . sin (3 

D . sin . n . cot (n + f) 

31 
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t . tng (n + f) 

tng . n . 
(12) 

Ekv. 9 och 12 Yisa att det vid vinkelhastighets-meloden 

är möjligt att teoretiskt riktigt beräkna fartkorrektionsYink

larna i höjd och i sida. 

Jämföras ekvationerna (9) och (12) med följande eha-

tioner: 

s= 
w 1 • t . tng (n + t) 

tng . n . 

f = w . t . sin (n + f) 
sin . n . 

(l .l) 

~
2 

sin (n + f) cos (n + f) .. . (l -l ) 

som torde ligga till grund för Yissa moderna på vinkelhastig

helsprincipen grundade l u fl Yärnsi nstrurnenteringar, finner m an 

att olikheterna bestå, 

dels i att sma vinklars sinus- och tangentfunktioner <r

sa tt s med vinklarna, vilket är godtagbart, dels i att sin. n . i 

den andra termen i högra membrum av ekv. 14 ersatts mn l 

sin (n + fJ. 
Enligt uppgift lär denna approximation införa ett rnyckl'l 

obetydligt fel. Det framgår direkt av ekvationen, att f t·ld 

måste bliva obetydligt, dä flygaren rör sig ungefär r ätt nw t 

eller från den skjutande pjäsen , ly vid rak mot- eller fr ail

flykt blir s= o. Sista t ermen i ekv. (14) blir dä lika med noll 

och ett fel i en fak tor i denna term påverkar ej slutresultatet. 

Dessutom må framhållas , att den ovannämnda approxima

tionen både i sn1å och stora höjdvinklar bör medföra ett reLl

tivt litet fel. I små hö jdvinklar blir målets böjdvinkeländr ing 

under temperingstiden liten, och skillnaden mellan sin. n oc t 

sin. (n + f) blir därför obetydlig. I stora höjdvinklar blir nw

lets höjdvinkeländring under temperingstiden avsevärd, m en 

skillnaden mellan sin. n. och sin. (n+f) blir även i detta fa ll 

obetydlig, på grund av att sinusfunktionen förändras ![mg

samt för stora vinklar. Oberoende av målets höjdvinkel b lir 

höjdvinkeländringen under temperingstiden obetydlig, dåm~tlrt 

flyger horisontalt och tvärs riktplan et. Ä ven i detta fall synes 
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•1ppro~ima~ionen g<Jdlnghar. Huruvida detta är förh{tll::tndet 

a_ve~ ' dc .tall , som ej ovan berörts. d . v. s. niir målet befinner 

sig 1 mc.~klstora höjclvinklar, m:1stc undersökas , innan man 

l<an becluma noggrannheten hos dc inslrumcnterinnar .
0

,
1
, 

l . . o< ' s ' 

gr une a s1g p a If raga varande a pprox im a tio n. 

I_ alla m etoder. som av~e att exa k t bes Ulm ma träffpunk

ten, loscs problemet genom ett successivt tattoncringsförfaran-

de SOill doc!' °Crl0Jll l· · . l "] . 
' ... · ~ o . mc ~anis <.a ra <ne1nstrumcnteringar kan 

utfonts lll~ 'ckct snalJhL Taloneringsförfaranclet innebär, att 

man supponerar en viss t6iffpunkt, varigenom man erh~tller 

ett ekvat ionssyslem med tre ekvationer och tre obek"n t" . 
c 

· " u , SOIU 

saledes kunna beräknas. Man har förutom de föru t nnförda 

ekv. för f och s även n = (n + f) - f och känner w, , t, (n + f\ 

samt w och kan således beräkna f, s och n. När del berökna

de n-värdet stämmer med det o])serverad h ar man suppo-
nerat rätt träffpunkt. 

Det problem, som artilleristen vid luftvärnsskjutninrr mö

ter, då det gäller att bestämma fartvinkeln, är i princi; clet

s~mm ~~, so.m i förenklad form förekommer vid torpedutskjut

Hin gsnktnmgens bestämmande. 

Antag att i vidstående figur målet i skottlossningsögon

blicket befinner sig i M, och att dess höjdvinkel då är (n). 
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Under projektilens flygtid (t) förfly ttar sig målet med hastig 

heten (v) från .M till l\I, och projektilen m ed m edelhastigheten 

Vmed· från O till M 1• 

Fartvinkeln (f) ä r då bestämd av ek v.: 

f = 
v . sn1 . n . 

Denna ekv. kan om: 

Målets fart = v 

m ålvinkeln = n 

torpedens fart = Vmed· 

V med· 

användas för att bestämma vinkeln (f) m ellan bäringen till 

målet och torpedens utskjutningsriktning. 

Det torde kunna starkt ifrå gasättas , om det icke von· 

lämpligt att ordna luf tvärnsskjutningen på smärre fartyg , SO!ll 

ej kunna förses med fullständig luftvärnsinstrumentering pn 

följande sätt. 

Målets horisontala avstånd, höjd (lutande avstånd) oc!1 

höjdvinkel bestämmas och h elst m ed ett avståndsmätnin gsin

slrument, från vilket nyssnämnda data direkt kunna erhållas. 

Dc horisontala avstånden avsättas å ett avs tåndsbord, orlt 

från de tta uttages på vanligt sätt målets horisontala hasti ghet 

(v) i skjutplanet 

Målets läge utlägges successivt å en grafisk skjuttahell, 

och med ledning härav bestän1mes träffpunkten. 

Från grafiken uttages temperingen. Mot temperingen och 

höjdvinkeln är projektilens medelhastighet (V med·) bestäm(1• 

Från ett fartkorrektionsinstrument erhålles, sedan v, 

v med· och n inställts å detsamma, fartkorrektionen (f.) 

Genom att från träffpunktens höjdvinkel subtrahera (f) 

erhålles den höjdvinkel, i vilken elden skall öppnas. Ä lw

noncrnas sikten inställas tempering och höjdvinkel samt far t· 

korrektion. 

Om det skulle visa sig att träffpunk ten valts felaktigt, 

bestämmes n y träffpunkt. Härvid är det fördelaktigt att hi-

-445-

b~hålla ten_1pcringcn och att endast ändra träffpunktens höjd

vmk eL Nar temperingen hibehålles , kommer nämli"en b[lde 

uppsättningsvinkel och Vm ed· att förbliYa oförändr~..,dc, även 

om träffpunktens höjdvinkel förändras inom vida o·ränseL och 

d:l gäller huvudsukligen att nybcstämma den h~ijclvinkel , i 

vilk en elden skall öppnas. 
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Aerologien i försvarets tjänst. 
Av löjtnanten \·id Kung l. F lottan O. W. Sclw ef er. 

Sta tens J\lcteo rol og isk-UydrograJiska Anst a lt . 

l första h!=i.ftct a v denna årgång a v >>Tidskrift i SjöYtt'> \'1!. 

llct» publicerades en artikel ,, sjökriget och Mctcorolo(!.i en . 

Med hänsyn till det stora intresse, meteorologien vunnit ä\ ··n 

vid vårt försvar , tord e det vara lämpligt att komplettera denn a 

mera allmänt h[tllna artikel med en närmare redogörelse tii r 

vissa för försvaret särskilt viktiga meteorologiska detaljfrågor. 

Den fråga , som med hänsyn till dess betydelse för fiir

svarct i första hand torde kräva en närmare redogörelse, olli

fattar Cle högre luftlagrens temperatur och vindförhållan d:·n 

eller med andra ord dc aerologiska problemen. I det följ ande 

skall en redogörelse lämnas för dessa problems betydelse. 

T_, ufttäthetens och vindens inflytande på projektilban an 

fanns redan före värhlskrigct upplagen i alla länders sk jlll

tabcller. Problemet såsom sådant bjuder alltså ingenting n Yll . 

Utav intresse äro däremot de förutsättningar , som lågo till 

grund för denna beräkning av lufttäthetens och vindens in l'ly · 

tande å projektilbanan i de högre luftlagren. Beträff::mdl' 

lufltäthcten utgick man från vid skjutplatsen rådande lnfl 

tryck och temperatur på marken och förutsatte , att tempera

turen avtager likformigt med höjden , exempelvis l 0 på l 00 

meter. Vinden förutsattes helt enkelt vara likformig upp till 

skjuthöjd såväl beträffande riktning som styrka. Ulförda oh-
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~crva tioner hava emellertid visat , att dessa förutsättningar i 

regel icke Öv<:>rensstämma m ed dc faktiska förhallanden a'. 

Tempera lu ren a v ta ger ingalunda likformigt med hö j den. 

Utav särskild bet,vdelsc för temperaturens vertikala förcl einin•• 

äro dc s. k. >> inversionerna >> . Härvid handlar det sig om fiil~ 

jande fenomen: På n ttgon hi)jd visar sig en plötslig diskonti 

nuit et i temperaturens avtagande, och i ideala fall visar si ()' 

h elt plötsligt tilltagande temperalur (nerifrån och uppåt ) ; ~~ 

vanför iuversionen avlager sedan temperaturen på vanligt 

sätt. (Se fig . l). 

Fig. J. 

Höjd 

Temp. 

Ideal Inversion. Norm al Inversion. 

P å samma höjd som inversionen ligger i allmänhet även 

en disk ontinuitet i den relativa fuktigheten och vinden . Dessa 

diskonlinuitetcr hava oftast en mycket stor horisontell utsträck

ning. l\fan uppfattar därför dessa såsom horisontella eller 

nästan horisontella gränsytor a v olika luftskik t. I de flesta 

fall äro dessa gr~insytor visserligen icke ideala, utan rlet exi

sterar clt mer eller' mindre tjockt övergångsskikt, inom vilket 

temperaturen tilltager med höjden ; detta är orsaken till be

nämnin gen ,, in version ,, . 
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Inversionerna uppträda ofta i nära anslutning till homo
gena molntäcken och i allmänhet kunna de sistnämnda anses 
som säkra kännetecken på, att en inversion uppträder p å Hn

aefär samma höj.cl som nwlntäcket. (Se fig. 1.) Dessa im·er
~ 

sioner kunna uppfattas såsom indikatorer på gränsytan m el-
lan en varmare övre luftmassa och kallare undre. 

I de flesta fall anträffar man inom troposfären 3 - 4 dy
lika skiktgränser; deras uppträdande är dock unelerkastat slo-

8 
7 

Fig. 2. 

6 CI·CU 

5 

4 

3 

2 

l 
s fr. 

10 20 30 '+0 so 60 70 80/o 

Den relativa fuktighetens medelvariation 
med höjelen (Sii.ring). 

ra och ständiga växlingar, icke endast beträffande antal utan 
även beträffande deras höjd och vertikala mäktighet. Moln
iakttagelserna giva här en god vägledning, ty skiktgräns·~rna 
sammanfalla i stort sett med skiktmolngränserna. 

Dylika molnobservationer visa även, att dessa moln äro 
ordnade i vissa höjdlägen över avranclra. Fig. 2 Yisar di 
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provisoriskt resultat , som Siiring har kommit till beträffande 
denna skiktmolnens uppdelning efter olika höjdlägen. 

Unelersökningarna beträffande inversionernas uppkomst 
äro ännu icke avslutade, varför jag beträffande denna fråga 
även med hänsyn till utrymmet får hänvisa till speciallittera 
turen . 

A v betydelse för luftens temperatur är också den verti 
kala luftrörelsen. Så länge luften icke är mättad , avkyles den
samma, då den stiger uppåt, med l 0 på 100 m. P[t grund 
av den genom kondensationen friblivande värmemängden blir 
temperaturminskningen därefter mindre än l 0

. Temperatur
minskningen är beroende av temperaturen och lufttrycket, 
under vilka kondensationen äger rum. Ju större trycket och 
ju lägre temperaturen är , ju mera avtager temperaturen . 
Motsvarande förhållanden råda , då luften har en nedåt gåen
de rörelse. 

Då vertikala luftrörelser nästan alltid uppkomma mom 
luftskikten, är följden härav, att vi i regel ha en temperatur
minskning av m ellan 0° ,5 och l 0 ,0 per 100 meter. Inmn stra
tosfären, där luften är anordnad i skikt utan vertikalrörelse, 
torde strålningsjämvikten vara elen bestämmande faktorn för 
lem per a turför hålland ena. 

Såsom r edan ovan antytts äro inversionerna även förbund
na med ändringar i vinelens riktn ing och styrka. I samma 
mån som dessa atmosfärens skikt äro unelerkastade dagliga 
förändringar, ändra sig också vindförhållandena i höjden. 
Härtill komma en del andra mer eller mindre variabla faktorer 
med inverkan på vindens riktning och styrka på olika höjder. 
Att enbart räkna m ed en viss på statistisk väg erhållen medel 
ökning i vindstyrkan och medelvridning av vindriktningen 
med höjelen kan därför ingalunda anses täcka artilleriets be
hov, ty de dagliga variationerna kunna visa rätt betydliga av
vikelser från dessa medelvärden. Det är sålunda ingalunda 
s~illsynt, att med en Jnåttlig vind på marken storm med upp 
till 90° avvikande riktning råeler på större höjder. 
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Utav det sagda framgar, att de on1n relaterade ballisli~ka 

föruts~illningarnu beträffande dc högre l ufll agrcns t cm p era t ur 

och vindförhållandPn kunna leda till rält avsevärd a fel. Dctt:1 

har även ,- isat sig i praktiken , ehuru det Yid yanliga skjutni ng

ar i ni tm än het är svår t att m ed säkerhet påvisa felet i de nw

tcorologiska begynnclsckorrektionernn. t:tomlands hur man 

dock gjort speciellt för detta ändamål avsedda försök . Sa 

lunda har det t. ex. i England vid en skjutn in g med en 1 ~ 

cm. k:mon med en projektih·ikt av ±5 kg. och en skjuLIJi)j,• 

av 3,700 m eter visat sig, att korrektionerna med cnbarl h ii n 

synstagande till t cm perntur- och vind förhållandena p:\ marken 

äro plus &O meter i längd samt ingen korrektion i sida, nwd <.u, 

:.amma korrektiont•r med hänsynstagande till förhålland en :l 

llpptill skjuthöjd äro plus 450 meter i längd saml 196 nH:'tL·r 

M höger i sida. 

Dylika försök visa med all önskviird tydlighet nöd,·iin 

digheten a v ett noggran t hänsynstagande till dc m eteoro lo 

giska H"•rhållandena i de h ögre luftlagren. 

Flygvapnet~ behov av tillförlitliga höjdvindsuppgifter sa 

väl Övf'r land som särski lt över sjön hava berörts vid den OYHn 

nämnda ar tikeln »Sjökriget och iVIeteorologien >> och tord e icke 

k räv a någon ytterligare red ogörelse. 

Slutligen äro alla vapenslag indirekt beroende av aerolo 

gi1.m, så lå ngt som de äro i behov av tillförlitliga väderl ek'>

förutsi:igelser. Det vanliga sch emat för en cyklon eller anti 

cyklon h i-inför sig till troposfärens li:igre luftskikt . Man har 

uncllerticl påvisat, att dc flesta cykloner i Europa röna infl ~

tande av Yissa fenonwn i de högre luftlagren, och att des::.< 

fenomen ~iro av stor betydelse för lufttryckfördelning p<t 

m arken. 

Utav dessa »höga >> cykloner och anticykloner vet man 

emeller tid relativt litet. I-lade man tillräckligt med synoptiska 

observa tioner ifrån dc.>ssa höga luftskikt, kunde man undersök a 

dc·m på samma sätt som de lägre cyklonerna och anticyklo

nerna. Enär delta för närvarande emellertid icke är fall el. 
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är man hänvisad ti ll a tt med hj~ilp a ,- aerologiska m~itningar 

följa fenomenen från dag Lill dag på n agra enstaka platser. 

Aerologien ~ir alltså av s lörsta bet~'dels e för väderlek.'. 

förul siigelserna och dc~s främjande kan därför anses Yara dl 

h ela försvarets gemensamma intresse. 

Behovet av aerologiska uppgifter för försvarf't torde alltså 

kunna ifrågasättas. Icke lika lätt är det alt besvara frågan , 

på vilket sätt dessa aerologiska uppgifter skola införskat"fas . 

l3etriiffande denna fraga dela sig de olika vapenslagen i 

två olika grupper, nämligen sådana vapensl ag , där de Jokal:J 

förhållandena på stri dsp la lsen medgiva mätningarnas utfö

rande å platsen och sådana vapenslag, där detta icke lämpli

gen kan utföras . 

Till elen första gruppen torde man kunna räkna kust

och landfästningarnas artilleri , till den senare gruppen flot

tans fartygsartilleri , fältartill eriet och alla de fl_ygforma Lioner , 

vars arlJetsområden till stora delar icke li gga i s tationens ome

delbara n~.irhet. 

Fä~tning<>artillericts behov av aerologiska uppgifter kan 

alllså relativt lä ll tillgodoses. För de övriga vapen slagen fö

refinna s däremot mer eller mindre allvarliga svårigheter . En 

kort redogörelse för de olika mätmetoderna torde vara lämp

li g för att förtydliga detta. 

Försvarets i väsentliga punkter olikartade betingelser för 

de aerologiska. mätningarnas utförande gentemot de civila in

stilllLPn hava framkallut speciellt militära mätmetoder och 

in!'>trumentkonstruktion er. Några orsaker till denna speciella 

utveekling kunna anföras: 

m ä Luin gm·na måste kunna utföras när som helst på dygnet ; 

instrumenten måste vara lämpliga för frontbruk och kunna 

transporteras lätt. 

Man bör alltså bland de aerologiska mätmetoderna skilja 

balncl sådana, som användas vid civila institut , och sådana , 

som äro speciellt avsedda för militärt ändamål. 
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Aerologiska mätmetoder: 

Höfduincl. 

För att bes tämma höjdvinden användes i de flesta fall 
en ballong med känd stighastighet, vars läge viseras med tco 
dolit å vissa tidsintervaller. Metoden förutsätter , att stighas
tiahctcn icke är underkastad n ågra större variationer. F ii1 ~ ' 
a lt lmdvika de felkällor , som under denna föruts~ittning upl'-
stå (t. ex. vertikala luftströmmar), använd es stundom s. k. 
dubbclvisering. d . v. s. ballongen viseras m ed två teodolikr 
m ed känt avstånd från varandra (minst 1,000 m .). En an
n an metod att göra sig oberoende av stighastigheten r epr l'
sentcras av pilotballongviseringar med avståndsmätare. F ör 
ändamålet kunna även de minsta stereom ä tarna användas. 
E n annan ehuru dyrare m etod är att med teodolit eller av~ 
ståndsmiltare fö lja e tt krevadmoln. Slulligen kan omnii.m
na s den i engelska flottan praktiserade m etoden att visera p i
lotballon ger med sextant, vi lket sätt är speciellt avsett för 
fartyg . 

Alla dessa m etoder förutsätta god vcrtikalsikt. Då låga 
moln omöjliggöra dessa m.etoder, l<varstå följande sätt: Vin d
mätningar m ed hjälp av drakar , vilket under kriget vid tysk:! 
fronten användes med framgång upptill 4- 5,000 m eter och 
en annan (fransk ) m etod , den s. le »knallpilob-m ctod cn . Pi~ 
lotballongen bär explosivkroppar, som explodera i vissa tids
mellanrum. Särskilda apparater, som äro baserade på ljud
mätprincipen, r egistrera explosion<:>rna och möjliggöra där i
genom att bestämma ballongens position. Pilotballongen -. 
bana fa s tställes h~irigenom på samma sätt, som vid viser ing 
m ed teodolit . Tyvärr saknas noggrannare und<:>rlag för att 
kunna bilda sig ett omdöme beträffande denna metods ti ll
förlitlighet. 

Frånsett dubbelviseringar, vars användning torde f å bl'
gränsas till skjutplatser och tabellinskjutning (m en där borde 
vara självklara), äro alla dessa höjdvindsmätmetoder använd 
bara även för militärt ändamål utom vid fartygsartilleriet, vi l-
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ket på grund av fa rtygets rörelser endast kan anviind a sig 
av sextantmetoden (såvida icke viseringsanordningar med sär
skild stabiliseringsinrättning silväl i vertikal som i horisontal 
led kunna användas). 

H ö jdtemperaturen . 

För att bes tämma temperaturen på olika höjder använ
das följand e m etoder: 

R egistr erballong er . En större ballong med självregistre
rand e instrument får stiga frilt till viss m aximumhöjd (högsta 
med denna m etod uppnådda höjd är 37 km.), där ballongen 
spricker , varefter instrumenten m ed hjälp av en fallskärm 
falla ner till marken. Ofta anviindas även två ballonger sam
tidigt, av vilka den en a spricker på viss höjd, varefter den 
andra ensam icke längre förmår h ålla instrumenten flytande. 
Instrumenten sväva då lå ngsamt n er till marken. Ballongen 
drives emellertid i de flesta fall långt bort, så att lång tid för
flyter mellan uppstigningen och uträkningen av de registre
rande talen. Därtill kommer att man ganska ofta måste räk 
na m ed att förlora apparaten helt och h ållet. Metoden kan 
alltså knappast anses komma i fråga för militärt ändam ål. 

I engelska flottan har denna m etod dock gjorts mera an
vändbar såtillvida, att r egisirerballongen endas t stiger en viss 
förut bestämd tid (en timme), varefter den faller ner i Yattnet, 
där den håller sig fl ytand e och utmärker sitt läge med kal
ciumljus. Ballongen följ es h ela tid en av ett fartyg. I alla 
fall torde flottans ledning i krigsfall icke vara vidare sympa
tiskt stämd mot förslaget a tt detachera ett fart yg för en sådan 
ballongjakt, varför m etod en nog måste anses få vara begrän
sad till fredsförhållandena. 

Drakur. För aerologiskt ändam ål användas särskilt kon 
truerade drakar, bärande r egistrerinstrument. Draken är ge
nom <'n tunn stålwire förbunden med ett speciellt för ända
målet a"sett och i horisontell led vridbart motorspeL För att 
uppbära d<'n långa stålwirens rätt avsevärda tyngd placeras 
s. k . hjälpdrakar på vissa punkter å wiren. Under gynn-
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samma förhållanden kan man uppnå en stighöjd av c:a -l-

f,,OOO mcler . 
.\I r loden förutsätter emellertid förutom specialutbildad 

och erfaren personal relativt omfattande tekniska anordnin g
ur, såsom ett vridbart drakims med drakspel eller drakauto 
mobil , draksnickeri m . m. Dessutom är metoden mycket !w
roende av de lokala förh ålland ena. Sålunda kunna i niirh l· 
ten befintliga större skorstenar. hus , radiomaster m. m. gii ra 
metod en oandvändbar. Den största olägenheten är emellertid , 
nlt metoden icke kan användas vid svag vind. Vid mindr,• 
vindstyrka än 6 m / sek. kunna dylika drakuppstigningar ick l' 

utföras. 
Denna aerologiska mätmetod torde alltså i undantagsfa l' 

mö J.lio·en vara an vändbar vid vissa fästningar. För övriga m i. o 
litära i.indamål torde den dock icke kunna anses lämplig. 

I Tyskland använder man sig för vissa milit~ira ändam:d 
av en speciellt konstruerad drake med handspeL Drak('n 
förses med anemometertermograf och ger möjlighe t att bl'
stämma temperaturen och vinden upp till c:a 500 meter. 

Drnkballonger. Som ovan anförts kunna drakar icke an· 
Yändas vid lägre vindstyrka än 6 m / sek. För att emellertid 
iiven vid mindre vindstyrkor kunna utföra dylika aerologiska 
m ä tningar använder man sig av s. k. >> drakballonger>> ellc·r 
, hallons captifs , . De äro ballonger som. genont en stålwirl' 
iiro förbundna med drakspelet. Den med denna metod åstad
komna vinsten är emellertid ofullständig, eftersom dessa Jrak
ba Honuer icke kunna användas vid större vindstyrkor ii n ;{ .., -
m / sck. Vid vindstyrkor mellan 3 m/sek. och (1 m/sele kun-
na de hittills beskrivna drak- och drakballongkonstruktioner·· 
na alltså icke användas. För att råda bot för denna brist ha r 
i den tyska armen konstruerats en dragballong med särskilda 
flygegenskaper, som kan användas upptill 14 m / sek. Vidare 
l1ar i Tyskland konstruerats särskilda drakspclbilar , som m ed
ge drakhallong- och drakuppstigningar även i skogsterräng. 

Dylika speciella drakar och drakballonger torde kunn a 
anses som användbara icke endast vid fästningar utan även '' 
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fart~· g och (under fö rutsättningar alt speciella mobila väder
leksta l ioner finnas för ändamålrl) ä ,·en vid fi:ilt a rtil!eri r l. 

Flygplan. Användande av flygplan i aerologiens t_F=insl 
har medfört avsevärda fördelar. De ovan relaterad(• nackde
larn a beträffande vindens styrka och uppstigningsplatsens lo 
kala förh å llanden bortfalla . Dessutom kan man på förhand 
bestämma tiden för uppstigningen till den erforderliga höjde ll 
som även tidpunklen för landningen . Vidare bliva registn·r
kurvorn a överskådligare genom flygmaskinens r egelbundna 
stigning och tillå ta ett snabbare och siikrare uppfattande av 
störningsskiktens läge och egenskaper. Till och med starka 
växlingar i vindstyrkan hava vid flygmaskinen inte t infly tan 
dC' p<'l el en höjd , som kan uppnas , eller p ~t uppstigningens var
aktighet. En ytterligare förd el vid användning av flygmaskin 
är, alt höjd och styrka av turbulensskikt kunna fas tstiiUas. 
Flygmaskinen kan vidare , så långt dess stigförm~tga räcker 
(Junker vV :33/ 3L1 utrustad med luftkyld Bristol Jupitermotor 
Serie vn med kompressor såsom landflygplan 9215 m., S<l
som sjöflygplan 7300 m ., nyttig last 500 kg.) uppsöka dc luft
skikt, vilkas meteorologiska utforskning och iakttagande vid 
vissa väderleksförhållanden anses kunna bli va särdeles upp . 
lysningsrika. Dessutom är flygmaskinen icke bunden vid nå
gon viss iakttagclseort, utan den kan företaga mätningar över 
varje område, vars avstånd från startplatsen motsvarar ma
skinens aktionsradie och stigförmåga. Slutligen ligger en för
llel däri , att förutom föraren och mätningsinstrumenten även 
en specialutbildad person kan m edfölja för att fullständiga in · 
st r u rn en t ens regis treringar m ed sina personliga iak ttagclscr. 

Gentemot dessa fördelar står emellertid en icke obetydlig 
nackdel. Slutna molntäcken av större vertikal utsträckning 
begräma i allmänhet stighöjden till molnens underkant. Vis 
serligen kunna flygplan försedela m ed moderna instrument och 
med på detta område särskilt erfarna förare forcera riitt s:\ 
t jocka molnskikt Särskilt holländarue säga sig hava uppnått 
så pass tillfredsställande resultat härvidlag, att de till och med 
icke längre anse slutnn molntäcken utgöra några allvarligare 
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hind er . I så fall bör man dock betrakta dylika resultat sa
som undantag. Tills vidare få r man nog anse yarjc försök 
att for cera t. ex. 1,000 meter tjockt m olnskikt såsom alltför 
Yåghalsigt för a tt vid bedömningen av flygrnaskinens acrol()
gi sk a prestationsförm åga h elt och h ållet kunna ignorera den 
n a n ackdel. 

Här utav följer oekså, att denna Jnetod inte h eller för mi-
litärt ändamål k an an ses ensam tillfredsställa alla krav pa 
aerologiska uppgifter . 

För fullständigh etens skull torde det vara lämpligt alt 
ä ven b eröra raket problem et. l 918 föreslog man i T ys \;.la nd 
a lt skjuta Jnätinstrumentet i höjden medelst projektiler eller 
raketer . Flera meteorografkonstruklioner för projektiler och 
ra keter hava sedan dess sett dagen. Under förutsä ttning att 
man tar avstånd från sådana utopier , sorn ibland dyka upp 1 
tidningspressen cl1 er i den helletrislisk a litteraturen , an ses r J
keten inom vissa gränser dock kunna utgöra ett synnerligen 
värdefullt hjä.lpmedel för den aerologiska forsknin gen . D t'1 
torde emellertid ieke bliva lätt för en sådan ;>m eteorrak et 
a tt vid försvaret utkonkurera de andra aerologiska m ätm eto
derna. Taek vare registrerballongn'letoden k an den moderna 
m eteorol ogien reda n erhålla relativt goda obser vationer från 
höjder upptill 25 km. Såsom ovan anförts var h öjdrekordet 
m ed denna mätmetod 37 km. Å andra sidan är luftmotstån
det just raketens farligaste fiende. Dess egentliga verk sam 
h etsomr:)cle är di:irför det i största möjliga m ån lufttom ma 
rummet. Rak etens verkliga b etydelse skulle alltså göra sig 
gällande först å h öjder utöver denna av r egistret·ballonger n -
dan uppnådela max. höjd. Emellertid uppnådde ick e en gå n<..; 
den under världskriget så b erömda tysk a lån gskjutande kano
n ens projektiler 37 km:s skjulhöjd , varför raketproblemet a 
dess nuvarande ståndpunkt ick e k a n anses utgöra ett artillerich 
omedelbara intresse. F_ör elen aerologiska forskningen såsom 
såda n torde emellertid r ak eten en gång kunna få den störst:J 
be tydelse fö r a tt m äta temperaturfördelningen å h öjder mel
lan c:a ~O och 100 km. (enligt »A.-B. Sch er sch ewsky, Die Ha-
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k ete fiir Fahrt und F lug>> har Gocldarcl 
l 

.. . d med en ra ket u pr)n <'ttt 
en lOJ a v 100 km. ). 

l överenss tämm else m ed det som h ärovan a f " ·L l .. J l l 1· .. c n Ol s )e traf-anc c c e o Ika m a tm etoderna torde föl ' el . . 
1 

.· .. . Jan e pnncrpschcma 
nmna g1va en over sikt över el , c . d · c or e ollka vapnen ifr ·\aa 
komma nde m ä tm etoderna. c t> -

Fältartilleri Fartygsartilleri 

H öjdvind: samtliga en kel- enkelviseringar med 

H öjdtem-

viseringar. sextant eller stabili
serat sikte . 

peratur: mindre special- mindre specialdra-
dra kar, specie!- kar, speciella drak
la drakballong- ballonger, flygplan. 
er, flygplan . 

Fästningar 

samtliga enkelvise
ringar. 

vanliga och speciella 
a.rakballon_ger; delvis l 
aven vanhga drakar,

1 
flygplan. 

Skjutplatser Flygformationer 

-----------~----------' 
H öjdvind: samtr k 1 l Jga en -e viseringar; samtliga enkel viseringar 

club bel viseringar . 

Höjclte m-
peratur: samtliga aerologiska milt

metoder utom registreran 
de ballonger, flygplan . l 

-· Nödvändigheten alt erhålla noggranna aeroloniska 

l
glftcr m edför för alla vapen mer eller m indre stor a"' bes,v-ötr~lpl·~~ 
1eter M el 1 ·· · " "' 
l 

. . e l ansyn t rll dessa uppgifters stora vi· l-t to r· d -l ert el o • •• • c " e eme -l a tmmston e fas tm ngar och skjutplats . l . o • dett l .. . er {Unna ataga sJg 
n" a ~-esvar, utan att elen övriga tjäns ten cläriaenom lid,;. ö~~:~wart avbräck. Annorlunda te sig förhå1lan~ena för ~e 

t>a vapnen. Hos dessa skulle nödvändigheten att utföra 
Tidskrift i Sjöväsendet. 32 
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dylika mätningar betänkligt nedsätta den egna rörclscfrihl· 

tcn. Det är alltså nödvändigt att i största möjliga man Jw 

fria dessa vapen från allt aerologisk t mätarbcte. 

Vid fältartilleriet och för landkrig e l a v sedda flygförband 

kan delta åstadkommas genom de mobila fältväd erlekssb _ 

tio1wrna. som utföra alla för ett visst truppförband nödviind iga 

mätningar. 
Beträffande sjöstridskrafkr och dem tilldelade fl yg t'iir

hand h ar denna fdga i allmänhel ännu icke funnit sin defi

nitiva lösning. Under förutsättning att ett fartygs förban d cli

spon era r e tt tillräckligt snabbt och modernt fl ,vgmoderskepp. 

tord e det kanske vara lämpligast att överlata detta m ätarlwit' 

å t flygmoderskeppet Dc för ett fartygsförband genom d · 

aerologiska mätningarnas utförande inom förbandet uppkon -

mande taktiska nackdelarna torde på så sätt åtminstone icJ,,• 

ökas utöver dem, som reda n äro förbundna m ed flygm oder

skeppets manövrar vid start eller landning a v flygplan. A n 1 

engelska flottan koncentrerar sin väderlekstjänst till flygm•l

derskeppen , som äro utrustade med modern och omfattam!e 

meteorologisk instrumentering. Det torde därför enelast vara 

konsekvent att även utföra det för artillerifartygen n(idvLindiga 

aerologiska arbetet ombord på dessa skepp. Vid nybyggn ackr 

av fl ygmoderskepp borde man därför från början taga h iin

syn till denna viktiga uppgift. 

Med hänsyn till den vid dessa aerologiska uppgiftPr er

forderliga noggrannheten bör man alltså principiellt gå in fiir 

attutföra mätningarna p å platsen. Emellertid torde de t iblat.d 

- särskilt till sjöss -- inträffa omständigheter , som omöjli ,.,

göra mLitningarnas utförande vid fronten . I en sådan situ '

tion bör det vara möjligt att t. ex. från landets meteorologisk. t 

centralanstalt erhålla så noggranna aerologiska uppgifter som 

möjligt för det ifrågakommande området. Detta kräver åtPr

igen l ) ett tillfredsställande nät av aerologiska mätstationer 

inom landet (särskilt vid sjön) 2) vetenskapliga specialun

dersökningar beträffande de aktuella områdenas aerologiska 

förhållanden. För ändamålet är ett intresserat och malm l d-
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vetet samarbete mellan förs vare t och 
centralanstalt redan i fr· • l ·t·d .. d .. l~nde ls m eteoroloh iska 

' .·· . .. l l s I no va ncltgt . 
[~edogorclsen tor de h ~i rm·a n behandlade 

!eorei Jsh:t . l · 1 
prak tisk a och 

. .. ; ' ,~eJ o ogt.~ <a. problemen kan naturligtvis icke .,·· -
anspr ak p a fu!l s tandJ " hct D k . :,OUt 

visat att . l .· t> . oc torde denna översikt h a 

;~;~';;,;:v~~~'~ :;;::::~~:;~~::~;;;,:;: ,:::,~:o•:~:g~!',: r;;,~~,:;~:; 
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Artilleriskjutövningar i engelska flottan. 
·1 l · 'r· t--lllnt·J· st ischc l1undschau häfte 1 (E tter en a rtu:e 1 -"'- ' 

april 19:2\l.) 

t:nder världskrigels senaste å r ocb dc därpå närmast kl l
jandc framkom i pressen ofta det: up_pfatl~1inge1~ , att de ~tm~l 
artillerifartygens och därmed arltllcncls t1d var __ ut:- Dt "'· · 

t 
o ]1ava ·tvdliot visat alt så ingalunda ar fallet, ul.tn nas c aren , < ·' b - c ' • 

är artilleriets ställning som huvudvapnet alltjä1:1t obestrJ'Id . 
· f.. 11 t d kJ·at't·,o··:t Ll tvecld1n" smn t l el Härför talar fram or a . · en n< - b > • 

marin a arlillerivapncl genomgått under det senaste decenmct 
såväl betr~if fandc materielen som stridsulbildnin~cn, en n l
vccklino som avsevärt övcrghinser dc övriga mann~ vapn·-~1 -

n . . . tt ;· v·\r hlla nw r n1 Glädjande nog kunna v1 konsta tera , a d.ven ' 
följt med utvecklingen i detta a v seende. _ _ , 

I en tv sk fack tidskrift, Arlilleristische Rundschau, si n J 
· • ·1 -- 1 f" · 1oclsh1 fln l-fö r någon lid sedan a tt läsa en r ec ogor c se or el n " '- . 

' . . . .. · .. l -- . te 1\:)98 Ett ater< ' " ' 11 
tans stora artJllensk_Jutovnmgar 10::. n - · ~ .. t-- • 

· t 'nlressc for (kll 11•1 
cle av denna redogörelse torde vara av v1ss J , - .. . : 1_ 
t id skrifts läsare bl. a. för jämfön,lsc m ed vara egna fot lt,l 

landen. . . .. . . . .. . · d kohk~l De en«elska arlillenskJutovnmgama agde l um l e s .. 
n o .. l · l J • korna De voro fl' farvattnen under dc tva fors ta O'- O )ervec ' r·] 

·l ·J· Nelson '' o, 
1 

särskild betydelse, em edan dc tva s ags -..eppen '' . l " . d 1'1 .. rrar s•J lll >> RodncV >> för första. gån gen dcllogo l Y J .;:a ovntnn• · · \-, ' 1 t el l fJ''irrstynh 111: t emedan ihningarna ckh- is äg<. e rum m o · e ' · . • 
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far tyget >> Centurion », vilket ersa lt det gamla målfartyget >> Aga
memnon >> . Skjutningar utfördes med såväl svårt och medel
sv ~lrt arti lleri som luftvärnsartill er i. 

l. Skjutningur m ed svårt artilleri. 

t:ndcr den första oktoberveckan sköto ,, Nelson >> och ,, Rod
ne_p, såsom förövning till de kommande skjutningarna m ed 
egen ammunition, m ed tubkan on er i -!0 , G cm. kanonerna mot 
det fjärrstyrda m ålfartygeL Som avslutning följde en gemen
sam skjutning i stridsförband m ed tubkanoner mot ett mål. 
Det var antagligen ur besparingssynpunkt, som denna viktiga 
sk_julning ej ulföreles m ed egen ammunition. En tornsalva 
m ed tre 40,G cm. kanoner kostar 13,500 kr. Av resultatet har 
så gott som intet hlivil bekant. E ndast en rapportör har åter
givit sina intryck från besiktningen av »Ccnturion >> efter den
n a skjutning. >> Centurions >> skorstenar vor o p å fle ra ställen 
över:,ålladc med hål. Siclopansaret visade rostiga fläckar på 

· de ställen projektilen träffat. Talrika h ål och sprickor syn
tes i den högt uppbyggda kommandobryggan och den svaga
re bepansringen. I fartygets inre hade en del hytter blivit 
obeboeliga. I en hytt hade en projektil gått igenom ett siclo
ven tilglas av c:a -15 cm. diameter , ulan att beröra eller skada 
m ässingsramen. Samtliga skador voro dock ytliga och in
verkade ej p å m ålfartygels gångförmåga. 

Fjär rslyranorclningen på >> Centurion >> är antagligen lik
artad med den å det tyska malfartyget >> Zähringen >> befintli 
ga . Följande order kunna överföras medelst radio: Igångsätt
ning och stoppande av m askinerna , ökning och niinskning av 
fa r ten , kursändringar till vilket gradtal som helst samt av
givande av konstgjord dimma för m ålets döljande. Anlägg
n in gen funktion erade utan anm~irkningar och störningar. Ett 
fl t>r tal över fartyget förd ela de små antenner uppfångade och 
utförde orderna självs tändigt. 

Dirigcrandct av målfartyget verkställeles från jagaren 
:> Shikari >> eller >> Teazen>, som styrande i >> Centurions ,, köl
vatten förmådde leda densamm a på ett avstånd av 8 km. Or-
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dcrna överfördes enligt systemet automatisk radiotelefon nwd 
siffcrtavlor. 

Under elen andra oktoben-cckan sköto de b<'ida sbgskq •. 
pen farrygsYis m ed egen ammunition i -!0 ,(1 cm . kanon en u 
mot del yanliga slri1bmålct :1 v träställ n ing :1 r. som bogserad ;·~ 
m ed 800 m. lang tross av målbogseraren ,, snapdrag?n " . m t·d 
en farl av 8 knop. Den ursprungligen planerade sk.]utnm gt' 'l 
mot ,, ccnturio1H måste inställas p:1 grund av alt väclcrleksfiir
h allandena omöjliggjorde ombordlagning av målfartygets ht
sältnin"·l)å jagaren , Teazen före skjutningens början. Dl'l i:' . .. . .. \'' l 1 •) r[

1
ddc niimligen hård ostnordostlig vind med hog SJO. lC -

knops fart slog sjön upp på , H.oclney~ , och :' ~elsonS >> fiir
skcpp, där dc tre trippeltornen med sma 40 ,6 cm. kan onn 
iiro uppstilllda. 

BP!::V!1Uelseavståndel uppgick till 200 a 220 hm. f'r an 
~kcppc~· syntes målet såsom en mycket liten punk~ i horisnn
ten. Från hangarfartyget ,, Furious >> ställdes ett flygplan til l 
förfoaande för bedömning av nedslagens lägen i förhall a nde 
till n~ålct. Dess nedslagsobservationer synas om.cdelhart 11<1' :1 
utnyttjats vid eldledningen . Beträffande anloppets utsce1~ de 
lämnas ingen uppgift. Förmod ligen löpte ,, Rodney >> och ,, !\t:l· 
son >> på samma kurs som målet mer eller mindre skärande ! Il 

på detta. Det representerade alltså parallellstrid under a ·•· 
ståndsminskning. . 

Varje fartyg sköt ;)() skott. Om de sköto med tornJu_llsal-
vor d. v. s. med resp. torns alla tre kanoner på en gang fra ll1· 
rrår ej tydligt av rapportörens uppgifter. Detta är dock t ro· 
t> · o 1 1 r our k las t n li.gt, alldenstund itali enarna pa s ags <,ep~). av _ _ ,av · :.- ., 
och amerikanarna på slagskepp av Cahforma-klassen: '1lL 
lik alecles hava trippeltorn , bygga sitt skjutförfarande pa torn · 
fullsalvor. I varje fall är underlaget kraftigt nog för att m ot · 
stå elen starka stöten vid samtidig avfyrning av ett torns tre 

'd t' ,. f , ·nincr av alla kanoner, sannolikt även trycket v1 sam 101g av ) I "' < 

kanonerna. 
Rapportören, som Yäntade 

kan av en dylik tornfullsalva, 

si.,. en osedvanligt kraftig n ·r
bl~v dock tagen ur sin villi·1 · 
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re be. l'\ är rle tre , tillsammans c :a :1 ton Yägande projektilerna 
lämnade eldrören under åsklikt dån, skakade endast skt>ppd 
till som om det erhållit en kraftig slöt midskepps. Mynnings 
tlamm en från 40.G cm . kanonerna var orangefärgad, rökmol 
nen (eHgelska nitroglycerinkrut et '' Kordile >> ) gulbruna. Den 
genom lufttrycket uppslående vågrörelsen p{l vattnet kund,• 
följas langt i fj~i.rran. 

Elden leddes av förste artilleriofficeren medelsl cenlral 
riktnin gsanHiggningen från den p å 40 m . höjd i tornmasten 
helägna eldlcdn ingsmärsen. Hans order för höjd- och sidrikt
ning överfördes till tornkanonerna med elst el ck Lriskt följ 
visarsystem . 

Inskjutningen verkställdes med två salvor, som m ed 
(400- 800 m.) olika nppsiiltning avfyrades efter varandra 
m ed kort mellanrum från två torn. Vid ,, N el sons ,, skjutning 
låg n•c!an första salvan läckand e. Gli ttrande, döljande målet 
stodo valten u p p kasten några sekunder i solen och verknings
skjutningen kunde börja med tredje salvan. Ä >> Rodncy >> gick 
inskju tningen ej så snabbt. Med vi lk en salva detta skepp blev 
inskjutet framgår ej av rapporten. Av 12 salvor voro 4 obser
ver ade som täckande. Från obser va tionsplattformen, d. v. s. 
t ornmasten~ översta plattform ovanför eldledningsplatsen, iakt
togos enskilda nedslag på ell avstånd från målet av 180 m. -
antagligen med hjälp av särskilda observationsinslrument. Av 
denna iakttagelse kunde man draga den sl utsatsen, alt >> Rod 
n ey >> till skillnad mot '' N els on '' sköt utan flygobservationer 
endast med obserYation från fartyg et. Det är icke heller ute
slutet, att man sköt från cle båda fart~·gcn med olika förfaring~ 
sätt för alt samla erfarenheter. 

Resultatet av dessa skjutningar fartygsvis angives icke i 
rapporten. Som skäl härför nämnes , a tt resultatet ej kund~ 
fastshillas förrän dc fotografiska upptagningarna och de från 
bogserbåten verkställda nedslagsobservationerna i längd över
sändes till skeppen. 

Med flygobservationer 
tredje slagskcppseskaclern. 

sköto även skeppen tillhörande 
>> Iron Duke >> ·klassen, med sina i 
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dubbeltorn uppsliillda 34 cm. kanoner. Resultatet av dessa 

skjutniagar har särskilt lovordals och den höga cldhastighell'll 

framh å llits , em edan dessa fartygs b esättningar till största dv. 

len bestå av skeppspojkar. 

Und er samma vecka sköto dc tre slagkryssarna >> Hoocl . 

>> Bepulsc » och >> H.enown >> fartygsvis under samma dag 11h'd 

<'gen ammunition i sina i dubbeltorn U]Jpställda 38 cm . k:\. 

noner. Skjutningarna verkställdes p å stora avstånd, m ed :2.-J 

knops fart och under kursändringar mot det vanliga str id-;. 

målel. 
Det var klart väder m ed solsken och en liitt dyning. 1\t 

>> Hood » stodo å tta 38 cm. kanoner i fyra, p å >> Repulse >> och 

>> RenowrO> sex 38 cm. kanoner i tre dubbeltorn. En sah :l 

från >> Hood >> bestod av fyra, en salva f rån >> Rcpulsc>> och »l{l'

nown >> av tre skott oeh dessa skötos m ed antingen den vän stra 

ell er den högra kanonen i varje torn. skjutförfarandet b~·gg. 

de sålunda här icke p å tornfullsalvor som på >> N els on >> oc h 

d1odney >> , utan i stället på torndelsalvor. Ur observationssyn

punkt m åste en salva bestå av tre eller fyra skott. 

Artilleriutbildningens ståndpunkt på dessa tre skepp, SOlll. 

så när som på ett kort av översyn föranlett avbrott, varit i 

tjänst sedan kriget, var synnerligen hög. 

Skjutningen leddes m edelst centralriktanläggningen av ar

tilleriofficeren från den under trebcnsnwslens märs bel ägn a 

eldlcdningsstationen. Därifrån utgingo p å elektrisk väg nH·

delst följvisarsystem orderna för höjd- och sidriktning till ka

nonerna i tornen. (Systemet är analogt m ed det å våra S' t'

rigeskcpp befintliga.) Avfyrningen skedde m edelst centrala •

fyrning från eldledningsstationen. Såsom uttryckligen fn11l~

h ålles arbetade centralavfyringen så väl, att varje salva Ll t 

som ett enda skott. I artillericentralen under trebensm askn 

verkställdes beräkningarna för erhållande av uppsättning och 

sidsättning med tillhjälp av egen kurs och fart, m ålets kurs 

och fart samt de ballistiska värdena. 

Begynnelseavstånden vid dessa skjutningar voro 165 htn. 

>> Hood >> sköt 32 samt >> Repulse >> och >> Renown » vardera 2-~ 

skott eller å tta salvor. 
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Inskjutningen skedde m ed td snabbt på va ra ndra fö l

jande salvor, vars uppsättning skiljde på 400 eller 800 m . 

Därpå följde en kort paus för observation, varpå verknings

skjutningen började m ed en salvlakt av ungefär 20 sekunder. 

Beträffand e resultatet angives end ast. a lt dc tre slagkr:'ssarnas 

skolt lågo utmärkt väl. Vid >> Rcpulse'S >> skjutning observe

rades en salva, som gick in i m ålets överkant. Under skjut

ningen ändrade det skjutande fartyge t kursen och stYrde n ed 

emot eller ifr ån m ålet , d. v. s. zickzackade för a tt såsom i 

verkligheten undvika motståndarens n edslag och försvåra hans 

inskjutning - ett fö rfarin gssä tt som under världskriget vis:l

de sig m ycket Yärdefullt. 

2. Skjutningar m ed medelsvärt artilleri. 

E n mycket krigsmässig uppgift genomföreles a v de båda 

slagskeppen >> Roclncy >> och >> Nelson >> , nämligen avslåcndet av 

anfall fr ån en molortorpedbå t m edelst m cdclsv<lr t artilleri. 

Dessa skepps medelsvåra artilleri utgöres av tolv 15 cm. ka

noner , uppställda midskepps i sex dubbeltorn - tre på var 

sida. I-Iuvudänclamåie t med m edelsvå rt artilleri är avslåenefet 

:w alla slags torpedfartyg (jagare, motorbåta r och torpedflyg

plan). Kanonerna i dubbeltornen kunna erhålla el en stora 

elevation en av 60 grader. Denna a vsevärda ökning av eleva 

tionsvink eln (tidigare endast 20°) infördes för att man skulle 

kunna använda 15 cm. kanonerna jämte 12 cm. luftvärnska 

non erna vid framför allt avslåencle t av anfa ll från torped 

flygplan. 

På en gammal motortorped bM, som bogserades av en ja

gare m ed h ög fart , minst 21 knop, sköts nu fr å n >> l\clson » och 

;; Ho cl ney ». 

Uneler dagen för skjutningen växlade sikten ideligen pft 

grund av r egnbyar och väderl eksförh ållandena försämradt~.o;; 

alltm er under dagens lopp. Då >> \'elson >> sköt, syntes målet 

förhållandevis väl. Res ulta tet ansågs som go tt. Då >> Hod

n ey , skulle skjuta pft m {tlet, började det regna, siklen fiirsäm-
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rades hela tiden och försY<'traue mycket skjutningen. ,, Bod 

m~)'» m."tstc ständigt minska avståndet till motorbåten för al t 

vid elen växlande och sig förs~inuande sik ten kunna mäta ~n 

ståndet och observera nedslagen. » H.odney '' sköl överviigan 

dc över mål et. Resullalet var ej tillfredsställande. 

l'nder den andra yeckan i oktober sköto därpå de tl"l 

kryssarna i andra kryssareskadern ,, cambrian ,, , Canterhun · 

coeh ,, Comus '' (vard erQ 4,000 ton) i förband un der ledning a' 

naggskeppet ,, Vindi e live '' · '' \'indiclive ,, (9 ,800 lon) sjä~v ski"" 

ieke, då den i.ir förs edd med 19 cm. kanoner, under del ntt clt 

tre andra kryssarna i klassen vardera hava i\Ta 15 cm . ka 

noner. Tva olika kalibrar i samma förband försvåra skjul

förfarandet. Dessu!um är det tveksamt, om mer än Lre ge 

mensamt ledda fartyg kunna med god verkan förena sin eld 

mol ett m {Jl. Det svnes som om denna skjutning utförts llh' 

dclsl flygobservationer. 
Avsikten var sälunda alt förena dessa tre kryssares <' ld 

undcr gemcnsam ledn ing fran ledarfartyget mot ett m ål, näm 

ligen det a v , Snapdrago11» bogserade träribbs triel små let D<'u 

na fråga om eldsamling frfm flera fartyg mot ett mål undt• r 

gem ensam ledning f6m ledarfartyget ä r alltjämt föremål fiir 

försök. 
Med anledning av Hikskonferenscn :'lr 1926 företogs i niir

varo av dotterstaternas premi erministrar för första gången Pn 

dylik sk jutning från de förut omnämnda tre s lagkryssarn a. 

Därvid sköt först ledarfartyget in sig. De övriga fartygen föl · 

lo seelan in i ledarfartygets verkningsskjutning , varvid eldel' 

ovgrws furty asvis under bestämclfl, liku ldnga tidsrwsnill (sa h

taktcr) och i eskadcrnummerordning. Avsikten m ed denna 

metod var att varje fartyg skulle få möjlighet till nedslagsoh

servationcr . Uppsättn ing och s idsättning gavs från ledarfar-

1ygc t till dc andra fartygen medelst artillcriur å m asten , d. 

v. s. medelst runda vita skivor med svarta siffror från 0-~l 

(liksom siffertavlan på ett ur) . 

Vid skjutningen med eldsamling år 1928 sköt o alla t n 

kryssnma samtidigt. Å ledarfartyget fasts tälldes skjutetcmen · 
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1 ~~1 , v~rpå u ppsii ttn in g och sidsättning g a vs medelst on.n

namnc a artillcriur till de andra tdi farlyuen. Fördcl<'n med 
detta förfarin"ssätt i fo·· ·J "ll d ·11 d . ,, 
.. o · r 1a an c tr e l, som prövades 1 !l21l 
ar , alt ct_c enskilda farl)·gen ej bindas till en viss ~alvtakl. 5011 ~ 
nnder SJligang är svar att h:'\ ll a . 

, Skju tnin gcn hörjade p[t ett begynnelseavstånd av 140 hm . 

F l"trtyg~n s_tyrclc kraftigt ned mot målet, varav följde all av

slandsandnngcn hlev s t·or. Vid den starka nordoshinden och 

.wara sjögången slingrade och stampade kryssarna kraft iat 

'I:rols :i<'ssa livliga rördser och trots det stm:a skjutavstån;e~ 
l~go L:. cm. salvorna täckande. Målet var tack vare dc tal

~-~~ a vaHenuppkasten i dess närhet under långa tider ur sikte. 

I 1lls~mmans skötos över 1 00 skott, c!. v. s. varje fartyo· sköt 

o_~11krmg 40 skott el ler Lio fyra-skottsalvor. Avsikten. ;tt ut

fora odCJ~U~ skjutning ClllO t det fjärrstyrda m ålfartyget m~tslc 
ock sa har mstallas p{t grnnd av det dålio·a vädret a lld enstund 

"If b ' 
ma m·tygcts besättning ej kunde gå över på jagaren ,, TeazcP. 
De tre kryssarnas skott låga mycket väl. 

:1. Skjutningar m ed luf"tuärnsortilleri. 

Slagk ryssaren '' Hood )) sköt m ed sina 10,2 cm. luftv~ir ns
kanon cr mot ett luftm{d, som bogserades av ett flvnplan med 

l :5klll . (40 !VI /sele) hastighet på c:a 1,000 m. bÖj~. Skjut

mngen leddes från aktra eldledningsstationen, bredvid ,·ilkcn 

de fyra luftvä rnskanonerna äro uppställda. Denna clclled

l~~ngs sta tio~l är särskilt inredd för luftvärnet. Tre anlopp ut 

f~nics. ~'1d de båda första anloppen l[tgo krevaderna dåligt , 

v:d tredJe anloppet träffades luftm[tlct. Detta var första 

?_an~cn skjutning utförd es från fartyg mot bogsera t luftmåL 

Ovmngarna hade dessförinnan utförts mot rökmoln , som landa 

på oli_ka höjder driva med vinden. ,, Nelson >> och , Rodn~y " 
l1ava aven unel er 1928 skjutit med sina 12 cm. luflvärnska no

ner mot dylika vita rökmoln. 1\"~ir l 2 cm. kanonernas svarta 

krevadmoln förenade sig med de vita rökmolnen Iågo skoL· 
ten viii. c 
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Skjutning mot luftmål är i varje fall att föredraga . Lik
väl synes den låga höjd, på vilket det kan bogseras , utgöra det 
enda hindret för slutgiltigt införande av detta övningsförfaran 
de. l\fetoden med rölunoln, som kunna läggas på stora höjuer, 
bibehålles därför tills vidare, ehuru denna skjutmetod är h ell 

okrigsmässig. 
Som helhetsintryck kvarstår att skjutövningarna ulför h 

under s~t krigsmässiga förhållanden som möjligt, på stora av
<;tånd, med hög fart och kraftig avståndsändring. Undanlag 
häremot utgöra skjutningarna med luftvärnskanonerna . Det 
vill synas, som om man ännu icke har något förtroende för de
ras verkan, under det att de andra skjutningarna visa säkerhl't 
i vapnens handhavande och förtroende för deras verkan även 
under svåra förhållanden (indimning av målet, kursändringar : 

Ä ven om inga siffror föreligga beträff::mde träffprocenten , 
5å synes resultatet dock vara mycket tillfredsställande. Ar
tilleriofficerarnas och besättningarnas n'lödosanuna arbete h ar 

visa t sig lönande. 
Artilleriutbildningens ståndpunkt på Atlantflottan är h \i,.; 

och motsvarar den högt uppskattade ställning, som artilleriet 

sedan gammalt intagit i engelska flottan. 
C. O. Fiirst. 
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Ett amerikanskt bedömande av Jutlands
slaget. 

l:nder rubriken >>The Test of F act against Fiction in the 
Bat~le of Jutlancb har Captain Thomas G. Frothingham U. S. 
N. l marshäftet 1028 a v U ni led States Institute Proceeclin o· s 
framlagt en mycket besk kritik av den brittiska framstä~
ningen av detta sjöslag och överhuvudtaget av den britti>; ka 
flottans uppträdande under slaget. 

Författarens uttalanden synas i allmänhet vara stödda nå 
odisputahla fakta, men man Htr dock en förnimmelse av, ~tt 
han överdrivet framhåller de brittiska missgreppen och den 
tyska ÖYerlägsenheten, där sådan förefanns , samtidigt med 
att han helt underlåter att framhålla tyska svagheter. 

. Anledningen till att dc brittiska redogörelserna för slaget 
Yant så ofullständiga, delvis motsäuande och orikti«t fä1·aad· e D b c V ' 

söker ktn främst däruti, att Jellicoes resp . Beattys frenetiska 
unhängar<:> vardera in absurdum velat stödja sitt idol ävensom 
däruti , att Beatty själv under sin l~mga tid som First See Lord 
cnsbndigt förhindrade offentliggörandet av den Ha rperska 
rapporten, vilken emellertid även drnna, när den slutligen 
offentliggjordes, visade sig sprida föga nytt och klarare ijus 
iiver vad som verkligen inträffat. 
·. Den första riktiga framställningen av de b åda fientliga 
flottornas uppträdande sf1g, enligt författaren, dagen i U. S. A. 
och framtvingade så småningom efter interpellationer och 
långvariga debatter i the House of Lords drastiska förändrin''-,., 
ar i det brittiska amiralitetets stridskartor och dess förut häv
dad e uppfattning av stridssituationerna. 
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Vad som verkligen inträffade under slaget ligger nullH'r.t 

;;å kla rt , siigcr han , att rakt ingen grund finnes för några kou 

troverser. 

Utnylljandct av den brittiska flottan s övcrhigsna sl:l~;krnlt 

förhindrades vid detta som vid flera andra av författaren pa

pckadc tillfällen av Amiralitetets order om förs iktighet, m en 

om denna order va r oriktig Htr nog Högste Befälhavaren, 

Ami ral Jcllicoe, tnga pa sig en del av skulden. 

Amiralitetet v:w ej upphovet till ordern, utan hade cnda~l 

godkänt J cllicoes detsamma förelagda , taktiska planer , Yaruti 

bl. a . Hi.stcs: >> Om t. ex. ficndms slagflotta tager jakt , så sl<ul lP 

jag däri se den fientlig-a befälhavarens avsikt att leda oss m ol 

minor och undervattensbå tar och undvika att bliva så ledd . 

Amiral Schecrs mål var att locka ut en övermodig brittisk 

flottstyrka och seelan tvinga densamma till strid under för 

tyskarna förmånliga förhållanden . Naturligen kunde S. CJ 

giva sig in i en regelr~itt bredsidesstrid med den vida över 

lägsna Grand Fleet, och därför hade han förberett och grund

ligt övat en metod att hastigt draga sig undan, därest han , i 

stället för att under för honom gynnsamm a förhållanden mö

la svagare engelska stridskrafter, plötsligt skulle stå ansikll' 

mot ansikte med hela den så oerhört överlägsna brittiska slag

flottan. Denna sin noggrant förberedda och inövade m etod 

kunde han också upprepade gånger under slaget m ed full 

ständig framgång utn yttja. 

Heattys uppträdande under kryssarestriden kritiseras !) 

harm härtig t och vVinston Churchills m. fl. lovsjungande a v 

Heattys ,, impulse and arelon kallar Frothingham rent non

sens. Särskilt vänder han sig mot B :s långsamhet att sät Ll 

igång sitt anfall, raka motsatsen mot vad man från britlisk1 

h:Jll velat göra g~illande, och mot hans dårskap att, i förlitand e 

på sina kr~rssares överlägsenhet på papper et, icke hava utn ytt 

jat Evan-Thomas' slagskepp, förrän detta var försen t. 

I motsats härtill framhåller han Hippers noggrant genom

liinkla och väl utförda taktiska uppträdande och tyskarnas 

överläg<ma skjutskicklighet. 
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Om mötet m ellan hunidflo tlor·11a 1 oc 1 stridens vielaxe ut-
veckling skriver F.: 

Dc tva stora fioltorna niirnwde sio· varand t· " lilld,. 
00 r 1 

b "' tr o1n-
stam1~. wler, som förutskickade resultatet. Den britliskl' hö"-

~le bcfalhavarcn v~1r o\·iss om icke blott 1:-;.,.ct av .· . f'l "' 
. • co t> sn1 C"en y en-

d.c. 1 ramskjutna styrka (Bcatlys) ulan även om fil'J~dens po-

s ~ti~n -- .ocho alla hans rörelser dikterades av ordern om för-
sJldluhet l fr rp>"[l 01'1 Lt 00 

• f' 
· ,., ' "L · . a nanna s1g ICnclcn. Den tvska bcUil-

ha varen dä remot hade samlat sina slao-krvssare i s·· l·' o-s i· ep) ._ 
l 00 l . b , • L.,. ' l s 
wen oc.1 h~1de hela sin samJad e styrka väl i hand ·och viii 

bered~l att vid möte med en överhigscn fi ende i skyeld av clin:-

ma gora elen m ångomskrivna samticliera a iren 
S

, ., b b o 

' ac ant var del verk liga länet och inocn·t1'11 u l-a :! 00 
[

00 

. . • b b o ' n c ar or 
vara onktJgare ii.n att säga, >> alt Beatty till J ellicoc överHimna-

de dc~ lyska flottan och ledde elen in i den utlagda fällan » 

Det star nu fullkomligt klart, att t~·skarna alclr·iu löpte risken 

av. t~ lt råk~ i någon fälla. Den oundv ikliga ~)ljden av de 

bnt11s~~a Imsstagen och os~ikerhetcn om läget gjorde, att sam

n.~anlraffandet hlcv ett enda kaos med nya , svåra brittiska 
forlnster . 

!.ngcn i den brittiska flottan förstod den undvikande tvska 

manovern. Icke ens efteråt f ick man på länge klart för . sia, 

vad tyskarna hade för sig bakom dimbanken. Tre år eft~r 
slaget ~krev Jellicoe i sin bok >> att göra samtidig gir med 

~1ela _flottan var under striden otänkbart». HaJJ skrev detta 
1 fullkomlig okunnighet om, att just denna manöver utförts 

av hans fiende ej mindre än 3 gånger uneler slaget. 

D:'\. mörkret bröt in blev elen brittiske högste befälhavaren 

allt ~ne1:a f~rbryllad av de tyska manövrerna, allt mera gripea 

av sm fixa Ide om torpedanfallens farlighet och kl. 21,00 fatta

de han det beslut som ändade slaget vid Jutland. 

. Amiral J ellicoe har själv sagt, att han bestämt motsatte 

~1g en n::Jitstrid mellan de ~tora fartygen . Han skriver: >> Den 

tyska organisationen för nattstrid är mycket god. Deras sv 

slem . för igenkiinningssignalcring är överdådigt _ vårt ;r 

prakti skt taget värdelöst. Slutligen giver deras metod fi.ir 
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nautig eldstrid utomordentliga resultat >> . Jellicoe och Bea ll ~ 
voro eni c;a i fråga om undvikande av nattstrid. Det är den 
enda punkt i fråga om detta slug, varom ingen strid slat t. 

På order av Högste J3efälhayaren förflyttade sig den bri t
tiska flottan under natten omkring 85' från stridsomrack t 
Delta måste väl betraktas som ett avbrytande av stridPn 
som slutet på slaget vid Jutland - ty de lätta brittiska stri d ~-
1\rafterna hade order att följa slagskeppen och ingen enJa ~1\ 
dessas enheter ha<le i uppdrag aH efterspana eller hålla kiin 
ning m ed fi enden. 

De nattstricler, som förekomma, voro följelen rrv oberä k 
nade möten. 

Talet om att sl:1get vid Jut1ancl hade en sådan effekt P•' 
den tyska flottan , all den aldrig mer kom ut , är ävenledes ov·~derhLiftigt prat. Den fortsatte att göra den mest dft>ld i\.1 
insu ts i kriget och endast tack vare densamma kunde uncle• 
vattensbåtskrigt't for tsätta. l stället för att från tysk SYn 
punkt se tt medföra t>n dålig effekt gav slaget elen tyska flot · 
lan en sådnn pres ti~e och den tyska marinstaben ett så d a ll' 
inflytanJe, att den lyckades återinföra det obegränsade ubah-
kriget. 

Detta ~i.r sauningen om den brittiska flottans tragiska 
m isslyckande i att krossa den tyska flotlan islagel vid .lutlan d. 

Det är ingen lysande bild av de brittiska befälhavarn 't~ 
nppträdande, som Frolhingham ger oss, m.en ~ir den fullt rä tt 
vis? 1\'lan finner inte ett försök till förståelse för dc britti 'iL1 
synpunkterna. Det skin er nästan igenom en liten förtjusnin ' 
över ,]c missgrepp, som fr[m brillisk sida begingos, och h r · 
litet framh{lll::ts de stora förtjänster, som väl dock otviveln l,-
i igt förefunnas. 

.\[c·n framställningen är klar och delvis ovederlägglig och 
artik eln är Yäl värd ett noggrant studimn av den , s0m Yill sö
ka sanningen om och lärdomarne HY detta märkliga sl::lg. 

D. T - s. 
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Kompassens kompensering genom observa
tioner å en enda stävriktning. 

Deviationsläran lämnar anvisninct på n'etod . · l· il o • e1, vangenom ,oe . B och C kunna bestämmas utan rundsvajning av far-
tyg~t och __ ge~1om obsenalianer å endast en kurs . Man för
u~s~tter harv1d, alt koefT. D och ;, äro bekanta samt att de
vwtwn~n1 för den ifrågavarande stävriktningen m. a. o. den 
magnehs ~~ l~ursen är bekant. Därjämte erfordras för pro
~lemets l~smng _kän_nedom om fältstyrkan ombord, mätt i 
tompassnalens nktmng, samt den horisontala fält l -1- o tt ... f · t .. 

1 
. s y1 ,an a e . JUn: nt . sta le 1 land. Fördelen med en metod att utan 

k~·mgsvangnmg av fartyg, alltså redan under fartvetels utrust
nmg, _kLu:na bestäm~na deviationsförhållandena å ~~ kompass
up-~stall~~ngsplaots, l1gger däri , alt olik::t> kompassplatser kunna 
P1:ovas for o erhallande av en i magnetiskt hänseende tillfred-
stall and~ sadan. Men därjämte blir det m "'Tot · d f"" J' d . - OJ lo 1 SOm l et o Jan .·e skall visas, att utföra en någorlunda fullsländig kom-
fen~ellng 3 ~' ko1~pass~n, medförande en betydande förenkling 
_mbet~l, da slulJ_nstenng av kompasserna genom kringsväng

mng a\ fartyget ager rum. 

~ >> Je ev1allonslheorie)), E. Rollok, § 34) 
Man har ('e D. D · · 

B 
H t 
I-P cos ( 1

- (1 + D) cos ( ............................. 1. 

c Hl 
I-H sin (' + (l - D) sm ( .......................... 2. 

B, C och D beteckna här de vanliga devialionskoeiTicien-
terna, uttryckta i sinustal· ~ 1 och r,· betecl< 11 a L- l . , . ,ompaSS{UrS, 
res1~ekliYe magnetisk kurs;· H 1 ~ir riktkraften ombord, mätt i 

Ttdskrift i Sjöväsendet. 33 



- 474-

kompassnålens riktning, H horisontalkraften å ett störnings
fritt ställe i land samt }. medelriktkraften ombord. KoefL D 

I-F 
och }, bestämmas genom uppskattning; kvoten H utrönes 

antingen genom svängningsobservationer å en kompassnål 
eller medels t def1ektering. 

Den förberedande kompenseringen kan utföras genom 
tvenne metoder, svängningsmetoden och deflekteringsmetoden, 
vilka var för sig här nedan skola beskrivas. 

Suängningsmeloden. Enklast blir tillvägagångssättet ifa ll 
fartygets magnetiska kurs skulle sammanfalla med något 
kardinalstreck. Ett sådant fall förekommer emellertid mera 
sällan, varför det vid redogörelsen över kompenseringens för 
lopp torde vara lämpligt att med ens övergå till det allmänna 
förfarandet, vilket i sig innesluter förstnämnda specialfall. 

Antages koeff. D i förväg vara känd, placeras de sfäriska 
mjukjärnskompensatorerna på elt mot värdet på D svarande 
avstånd, varigenom denna koefficient i fortsättningen kan 
antagas = O. Om vidare genom aubringandel av långskepps
eller t värskeppsmagneter eller bådadera ~ 1 

fås att överens
stämma med ~. erhållas följande uttryck för koeff. B och C. 

Bl = cos ~ ( ~;- - l) och O =- sin~ ( ~~, - l). 
t2 ~· där t betecknar kompac;snålens sväng-
l 

ningstid å ett störningsfritt ställe i land och t 1 svängningsliden 

N 
.. I-F 

1 n ar --
H 

ombord sedan nyss omförmäld kompensering vidtagits . Följ-
aktligen är 

( 
t2 ) B

1 
= cos ~ }, 

112 

- l . .. .. . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. :l) 

( 
t 2 ) och C = - sin ~ ). t

12 
- l ............................ .. J ) 

t2 
För ett gränsvärde på -}, t l2 

L~ 
till noll. Antages nu -, - 2 

" tl 

= l övergår B 1 och C1 var för sig 

t 2 t 
-,- och t 1 = --= ,, J! l. 
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Vid slutförd kompensering 

t t ombord ha en storlek = 
bör följakliigen svängningstiden 

t 
j/ i Lämpligt är nu alt för 

den kompassros, som användes vid undersökningen, saml för 

olika värden på l. beräkna och tabulera 

Ant ages exe mpeh·is t = L), :.; sele samt }. till 
0,82, 0,8± o. s. v. erhålles följande tabell· 

Medelrikt-

l l l l kraft 0,80 0,82 0,84 O,SG 

t 
-- 17 ,P 16,0' 16,/S 

l l 
F - - 16,58 

}, 

l 

t u llrycket --
]/ J:· 

respektive O,so, 

0,88 
l 

0,00 

16,38 l 6,18 

l 
~led ledning av det ovan anförda fås kompenseringens utförande: följande regel för 

b.· Är fa~-tygels .. magnetiska kurs i närheten av ost eller väst 
ungas ~ att overensstämma med ~ med n n . "l o skeppsplacerade macrneter· Da"r·e fl 1... l l 1Ja p av lang-"' · er ore aaa .. · observationer, vilka fortr~å tills att c;:,< s svangnmgs-

1 
"'. c' . c man genom placering och 

omp acering av macrneler I t,.;·tr·sl{ l d l o . t "' c ep ps e er 1a lli t ett värde 
t1 = --· Nu sltl j/ "1 I ar man med svängningsobservationerna 

för a lt jäml·a p o J o 1 o . " a angs {eppsmagneternas läaen i ändamaol tt anyo bnncra ;-1 _ . . d.. . . "' c a . .,c " - (, at efter Yldtaaa s vän r~ · " b tronerna ocl r·· .. d . "' .,nm.,so serva-' 1 oran nn a aY tvärs!· "' c ,eppsmagnelernas lägen tills 
att tl = _ t _ o s ,. 111 ... 

Är .. stävriktningen i närheten av nord eller svd b.· a el att overensstämma med z: . .J un.,as genom placen ng a v l värskepps-

magneler och tl alt överensstämma med _ t _ . 
V

- genom placenng 
och 1 .· o }, omp aceung av langskeppsmagneter. 

1a e o l ,a svangnmgstiderna äro 
Noggranna värden l o d ]'l· .. . 
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nödvändiga för att uppn å en riktig kompensering. Metoden 
är för övrigt något sensam och magneternas större el ler 

t 
mindre förflyttning för erhållande av ett värde p å t 1 = --I l: 
måhända icke så lätt alt bedöma. 

Deflekteringsmetoden. Denna metod ger ett ginare oeh 
även säkrare resultat än den nyss omförmälda. Proceduren 
med placering och omplacering av magneter år här syn ner
ligen enkel och arbetet t ager endast några få minuter 1 an-
språk. 

Sälles liksom förut D 

(
I-P ) Bt = cos C H /. - l 

O och C1 = C, fås 
Hl - H/. 

cos C och H i. 

C1 = - sin ' (: l). - l) = - sin ' 
H 1 - H/. 

H i. 

lP - H i. Antages H. = tan (90° - U 1
), där U

1 
betecknar ut-

/. 
slagets storlek vid en på vanligt sätt utförd dellekter ing 
av kompassrosen, fås B 1 = cos C tan (~)0 ° - U

1
) och 

U = -- sin C tan (90° - U 1). Under kompe11ser ingens 
fortgång antages U 1 allt mera närma sig 90° , alltså 90° - 1..:

1 

övergå att bli en liten kvantitet. Följaktligen kan m an siitla 
B1 = (90° - U 1) cos C ................... .. ...... ........ . 5) och 
Ct = - (90° - U 1) sin C ....... ................... .... ... 6), där 
B1 och C1 äro uttryckta i gradmått. B1 

och C
1 

äro = O, 
alltså kornpassen kompenserad, då U 1 = 90° ; samtidigt skall 
C1 överensstämma med C. 

Det utslag U å ett s törnin gsfritt ståile i land , som sYar,H 
emot ett utslag av ~)0 ° ombord, fås på vanligt säll geno1n 

beräknim! av vinkeln U i torm . t an U = 1 J. . ; i. är so tn ~ - l. 
förut m edelriktkraften å kompassuppställningsplatsen ombord. 
Enär olika medelriktkrafter gälla för olika kompassupp stäil
ningsplatser, är lämpligt alt i förväg söka d e m edelrikl
krafter som svara emo t defleldorns inställning för vissa sl.;nl-

' 
o delar. Anlag t. ex . att vid en inställning av del1ektorn pn 

- 477 -

12,5 skaldelar ett utslag av 72,2 erhålles å ett störningsfritt 
ställe i land . Om nu ett häremot svarande värde på }, be-

r äknas (rormel: }. = ta n U ) fås ett värde = o,s4• l + lan U 
F ör en medelriktkraft ombord av 0,84 bör alltså vid denek
torns normalinställning avståndet m ellan de tlektormagnetern a 
utgöra 12,5 skaldelar. 

Nedanstående tabell är b eräknad aU gälla för en Kelvin , 
Bottomley, Ba ird kompassros jämte skål samt en Clausens 
deflektor. 

Skaldelar å 
deflektorn 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 

Medelrikt-

l l krafter 0,784 0,813 0,840 0,868 0,897 
l 

Tillvägagångssättet vid ~.ompenseringen är som förut 
n~mnts synnerligen enkelt. Ar fartygets magnetiska kurs i 
narbeten av ost eller väst fås C1 att överensstämma med C 
~ed tillhjälp av långskeppsplacerade magneter. Detlektering 
foretages nu med ett magnetavstånd motsvarande den för 
kom~ass.~lats~n antagna medelriktkraften och med b lå magnet
p_ol .. ms t al~d 1 det vanliga 135° läget ; kompenseringsmagneter 
forl aggas 1 tvärskeppsled, tills att U 1 = 90°. Deflektorn bort
tages och C1 bringas överens med C genom jämkning av lång
skeppsr~agneternas lägen, varefter detlekteringen ånyo tar vid 
och ivarskeppsmagneterna omplaceras tills att U 1 = goo 
o. s. v. Sedan vardera proceduren utförts 3, högst 4 gånger, 
böra .. koeff. B och C vara kompenserade. 
b.· Ar ~~n ma~netiska -~ursen i närheten av nord eller syd 

rmgas ~ att overensstamma med C genom p lacering och · 
omplacenng av tvärskeppsmagneter och U 1 att närma sig 90° 
geno mo r_?rfl~ttni ng och omförflyttning av långskeppsmagneter. 

Sava! l nu omförmälda som i föregående metod vinnes 
det bästa resultatet, om vid observationernas utförande i land 
och ombord en särskild för ändamålet avsedd kompass an 
vänd es. 
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Vid utförda praktiska försök enligt deJlekteringsmetoden 
har den ovan beskrivna förberedande kompenseringen visat 
ett 1illfredsstäl lande resultat och i avsevärd grad fören klat 
den slutkompensering och deviering av kompasserna, so m 
verkställts under rundsvajning av fartyget. 

Resultatels tillförlitlighet är tydligen beroende av den 
större eller mindre roggrannheten i de anlagn3. värden a på 
koefi. D oC'h ), samt i bes!ämningeh av den magnetiska kur
sen C. Vad koell. D angår bör för en ordinär kompassupp
ställningsplats dess storlek kunna nppska!tas på 

1
/2 it 

3
/ 4° när. 

Någon större feluppskattning bör ej heller förekomma ifråga 
om koeiT. }. ; noggrann inställning av dellektormagneterna för 
det antagna värdet på X bör emellertid göras. Större ovisshet 
kan förväntas komma att råda beträtTande fartygets magnetiska 
stävriktning; en ovisshet, som förorsal;:as därav, att om fa r
tyget ligger förtöjt vid en utrustningskaj, lokala störningar , 
härstammande från magnetfält utom fartyget, nästan mPd 
visshet kunna påräknas. Det är icke uteslutet, alt dyl ik a 
fält i viss mån influera även lwefl. D och l . Att ut föra 
korrigeringar för störningar av delta slag låter sig näppel igen 
göra. Bortsett från sådana fall, där störningsfält utanför far
tyget i betydande grad influera på resultatet, bör emellertid 
en metod, varigenom fartygskompasserna redan i förväg kunna 
kompenseras, icke vara utan sitt värde. Det ligger en mycket 
stor fördel uti att i lugn och ro ombord å ett stillaliggande 
fartyg kunna utföi·a kompenseringen av kompassen och alla 
de i samband med denna kompensering å ett nybygge före
lwmmande undersökningar än att uppskjuta det hel a til l 
gången å devieringsbanan, med risk alt gå på grund av b rist 
på tid, dålig sikt eller svårighet med fartygels manövrer ing 
göra el t fuskve1 : ~ av arbetet. 

Alex. Thore . 
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Meddelande från främmande mariner. 
l\Icddclade f rån :Marinstabens Utrikcsavdelniug. 

(Juli 1929.) 

Stormakternas flottor. 
. U. S_. A:s Navy Departement !tar offentliggjort nedanstUP d, 

statJsttk o\·cr tonnagcn i Storbritanniens U s A · J. n ° ril ·cs J I t 1· ' · · .s, apans Fr an k-' o c .l a 1ens ör l agsflottor. ' 

l Storbri-1 l 
l 

Frank-

l 
tannien U. S. A. Japan rike Italien 

Slagskepp ............... l 556,350 l 525 850 801,320 l 194,4561 89,976*) 
(20 st.) (18 'st.) (10 st.) (9 st. ) ( 4 st.) 

Hangarfartyg ........ . 107,550 82,500 63,300 21,653 
Kryssare, l. linjen ... 420,140 255,000 213,955 135,955 143,419 

2. 179,435 71,434 54,756 16,667 
l Jagare, l. Jinjen ...... l 241,830 l 310,429 1 135,460 l 124,792 109,531 l 

U-båtar . ····· ········· ··· · 84,785 87,327 79,267 90,884 40,611 

l 
,. t To~mage uppg i ftcrna för hangarfartyg, L linjen s kryssar·e ocll 

u JH ar 1nnefa t ta ·:· ,:·t :· · . · · 
1 

• · JH!ll\'1 annu eJ byggda men 1 de fastställda flot+-
p anema upp tagna fartyg . ·· 

(Utdrag ur >> Daily Herald>>, 25 juni 1929.) 

*) Enli gt marinalmanackorna 5 slagskepn • fll ton. (Utr.-a vd :s anm.) ,, a L sammans 111,300 
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Amerikas Förenta Stater. 
Två av dc åtta kryssare, som äro under byggnad, skola bestyckas 

l i · "O 3 ]·a 1oner de sex övriga endast med nio dylika kano-mec 10 L , . cm. ' 1 , . 
ner uppställda i tre torn, placerade två förut och ett akterut. D: 
fem första av de planerade femton nya kryssarna skola bestyckas p a 
· t ·· d ··tt Saov·a·l dessa som de åtta förstnämnda skola förse s s1s namn a sa . ' o 

med två katapulter vardera och medföra fyra a sex_ flyg~la~. TY;l 
plan placeras på katapulterna och de övriga på dack, farchga att 
omedelbart begagnas. Fartygens längd är 178 m. och bredd 20 m. 

Det nya hangarfartyget å 13,800 ton skall ])estyckas med_ fyr a 
12,6 cm. luftvärnskanoner och sex torpedtuber., Farten he rakn_a s 
bliva 33 knop. Avsikten är att hygga tre eller fyra av denna t:J Jl. 

, chestcn>, den tredje 10,000-tons kr·yssarcn gick av stape-ln d"n 
3 juli i Camden. 

(Utdrag ur ,Le Yacht», 20 juli 1929.) 

Brasilien. 
Den på ett italienskt varv byggda brasilianska ubåten "Hu 

'>.':1. claa:a1·s I'esa över Atlantiska Oceanen anlänt t ill mayta >> har efter -- ~ 
Rio de Janeiro. 

(Utdrag ur , }{icler Neuestc Nachrichten, 21 juli 1929.) 

Chile. 
Ubåten , Capitan O'Brien , , den första av dc tre ub~ta~·na _un 

der byggnad hos Barrow för chilenska flottan, är nu farchgstall <l. 
(Utdrag ur , Le Yacht», 20 juli 1929.) 

England. 
J agaren , Acti ve" har sjösatts den 9 juli a v M ess r s. Ha wthorn , 

Leslie och Hebburn. Fartyget har en längd a: 323 feet (98,4 ~ -? 
uch ett deplacement av 1,330 ton. Dess turbmcr skola utvecU " 

,. 
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34,000 Hl\:. »Actin' " skall bestyckas mell 4,7 inch (1::: cnt.) kanoner 
samt maskin kanoner. 

(Utdrag ur »The :Morning Post», 10 juli 1929.) 

Brittiska amiralitetet har meddelat följande rö rande ubåten 
, H-47»:s undergång. De två ubåta rna »H-47» och , 1~-1.:2 , ut
förde evo lutioner i övervattensläge elen 9 juli. Kl. 8t10m rammade 
,,L-12» ubåten »l-I-47», vilken hastigt sjönk dragande med sig 
»L-12» ända till 12 a 1ö m:s djup. Den sistnämnda lyckades likväl 
J'rigöra sig och kom å ter upp till vattenytan. De t re överlevande 
från »H-47, befunno s ig i tornet och kastadrs vid sammanstötning
en 1 vattnet. Vattnet inträngde så hastigt i. ubåten att de vatten
täta dörrarna ej hunno stängas. 

Efterspaningarna, som avbrötos en tid på gruiHl av dåligt vä
der, -l'o rtsattes den 11 juli. Fy ra minsvepare och rn flottiljjagare 
med f lygplan söka at.t. bestämma »1I-47»:s exakta ];ige. 

(Utdrag ur »Le Temps», 12 juli 1929.) 

Den nyligen färdigbyggda ubåten »Osiri s» har avslutat sina 
provturer i Portland och avgår den 23 juli till Loc lt Long för utfö
rande av torpedskjutningar . De två andra ub åtarna av samma typ 
;, Oswalch och »Otus», byggda i Barrow, skola fä r digställas i Devon
port. Den på örlogsvarv byggda båtPn av samma grupp , Odin » ut
för nu sina provturer och skall vara färdi g i s lutet av augusti. 

(Utdrag ur "The Naval Cluoniclc », 19 juli 1929.) 

Etter en grunU.lig reparation har hangarfa r tyget »Engle, åte r
inträtt i tjänst. Med ett deplacement av oml.;:r. 22,600 ton tir »Eaglc» 
det största hangarfartyget i cngPlska f lottan. Dess åte rinträde i 
tjänst har givit den engelska fackpressen anledning Jästa uppmärk
samheten på, att man Jramdeles ej vidare kommer att bygga hang
arfartyg av denna storlek, enär man kommit t i.ll den övertygelsen, 
att för hangarfartyg c irka hälften så stort deplacement är elen rik
tiga· storleken. »Eagle, började byggas som slagskepp av >> D rcad
noughb-type hos Armstrong \Vhitwort.h för ch il ensk.a marinen, men 
övertogs av England efter förhandling med den chilen ska regeringen 
och ändrades till hangarfartyg. 

(Utdrag ur , Ki eler Neucstc Nachrichtcn», 21 juli 1929.) 
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Modl·rfad,q?:d tör uh åta r , :Meclwa"·" u U ör för n ä r YarauLlc pro1 _ 
turer oc lt s kalL Iärdigstä ll as under augusti 111 å nacl. E tt a nn at <J ,·Jil. 
moderfart.1·g >>Maicl ston e» rir umkr hygg1tad. Dessa fart,,·g til'll ,t,, 
jörsta , som konst ru e rats spec iell t fö r dPtt a ;i ndamå l. ])p ciro l'i il·
~edda .med u tomorden t Ji gt vä lorgan isr racle ve rkstäde r, v i l k a 111 iij l i~ 
göra u tförancld ombord av dc vikt i gastP r epara t iousa rbdl'n. >> j J.. .'. 
way >> rir avsedd sam moderfa rtyg fiir 1R a v de störsia och IIIOdPrnn ,,,. 
uhi'darna. 

(lm;inclringeu av >> Glor ious•> t ill hangarfart.vg ii r avs lut ad. 
(Utdrag ur >> Le Yacht >>, 20 juli 1 9~9.) 

.lagaren >> Acasta >> ska ll gå a v s tapeln dt:>n 8 a ugu st i å llrollli '-' 
varv i ClydPbank. J a garn e >> Seymo ur » oc lt ,,Umpire >> hava u tr :Jn-
gP ra1 s. 

(Utdrag ur ,,:Marine Rundschau, juli 1929.) 

1lr. l{amsay Mae Dona ld medd elade den 24 juli i umlc·r hu .. wt, 
att fö lj ande iuskrtinkuin gar skola göras i flottan s n.viJyggn ati '
p rogram. 

:Byggandet av do två uya 10,000 tons kryssarne, Surrc•y och ~ orl-
humberl und, skall t i 1\ s vidan· in ställa s. 

E tt modedartyg Jör ubåtar och tv å ub å tar skola utgå ur 1 !l~>i 
- 29 å rs prog r am. 

Andra n y by ggnade r skola u tiö ras l å ng-sammare . 
1929-1930 å rs Jlottprogram skall ånyo p rövas unde r höst en. 

(U tdrag ur >> The Morning- Post», 25 juli 1929.) 

Fyra 
n är m aste 
set.sh i re å 

n ya engelska kryssare s kol a inträda i tjänst unckr 11
' 

12 m ånade rna, nämligen Shropshire, Norfolk och D< 
10,000 ton samt York å 8,400 1on. 

(Utd ra g ur >> Le T emps >> , 27 j uli 1929.) 

Frankrike. 

.l agaren >> Fouguc ux >>, som gick av stapeln de n 4 augusti , ci r 1 11 

ftircligshilld och ankom t il l J,ori<•n t el en 28 juni för u tföranek DY 

\' 
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s i n a o l'ficie!Ja pro du r L' r i när va ro a v den per manen ta kom 111 issio nPn 
för övervakande av proYturer. 

U -håtc•n >> Mongl' >> gick a1· siavela ck·n 25 juni l1cs F o r gl'S d 
Chanticrs dc la 1iedill• rram\· i La Neyne-s ur-1ler. Fartygd ingår 
i 1925 års program och tillhör samma se rie stora u-hå tar som >> Pascal>> 
uch >> Past c un >, Yi !ka löpte a\· stape ln j928 och nu färdigstä ll as i DrPs t . 
AntalPt -fa rtyg a1· denna typ, i tj ;i nst Pi ler unel er h,,·ggn a cl , är 2.3. 

DPplacP nw ntet ä r j,:')e0/2.060 ton , längdPn 92 .:~ 111 . bredden 8,1G 
m. och djupgå e ndet 4,7 m. >> n.l ongt' >> ti r för sedrl m ('cl två DiPsel-Sul zer 
motrne r, G,OOO IIK, för gång i y tlägl' s a\1\ t eiP ktri ska m oto rer, 2,000 
HK, för undpn·att Pnsg å ng. Farte n s ka ll h\i,·a j 8 k nop i yt läge oc lt 
Hl k11op uncl0 r vat tnd. 

(Utd1·ag ur >> Le Yaehb>, G juli 1929.) 

Den fran ska llotti ljlPCiarE'n >> Yalmy >> , ,·ä rl dens snabbaste J' a r-
1yg har just avslut at s in:l provtu r0r och dä runcl Pr uppn å tt en fart 
nv 39 knop . Fartygets dPplacl'ment ä r 2,690 ton, län g·d Llll,2 m ., bred d 
11,6 m. och dju pgåPncl c 3,8 m. B0styckningen utgö res a v 5 st. 13.8 
em. kanone r, 4 st. 3,7 cm. luftdrns ka nonrr och 6 st. 53 c m. torpcd
tuber sa mt hombkas t arc. Bc·sä ttnin gl'n utgÖrt's av 210 m an. 

(Utdrag ur >' The Navy >> , juli 1929.) 

N tista å r kunna 2G modern a j ,GOO-tons jagarL· a v sa m ma ty p 
va r a i tj~i n st. Dessa fartyg· tiro särskilt märkliga på grund av si n 
bestyckning, so m ut gö res a v en ny typ 13om. kanon e r nwcl en skott
vidd av 19 km. Projektilen vägN 3:3 kg. Fransmännen anse, a tt 
dessa jagar e p å grund av de nya kanonerna ä ro överliigsna alla and~·a 
ntakters jagare, vilket skänker dem ett vi sst lug n sä rsk il t fö r Me
c1 el llavet. Geno m utförl iga försök beträffandE' k a none rn as skott vidd 
och proj ektilernas gE'norr,slagsfönn åg·a erhöllo fran smänn e n garanti 
:l'ör elen nya kanonty pe ns synnerligl'u stora viirdr särskilt umlPr ja
ga restric:e r. F r a nsmäntw n anse emdl E' rtid , att det är e n stor förde l 
alt baYa jagartyper a1· o lik:a storl Pk, i det att Yarje typ avses J'öc 
vi ss a bcs t" timda operati otw r. D0t ;ir ingalunda enbart de stora ilot
i.iljledarne, som förordas, ut an uppskat tas tvärtom även torpedfart.rg, 
va rs ton tal inskränk0s så mycket, som dPt lå ter före na s ig nwd upp
rti tthållandet av goda sjöegenskapP r. 

(Utdrag ur >> Kieler Nc uestc• :Kachrichten >> , 10 juli 1029.) 
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Italien. 

Två nya jagare äro lJesttil iL1a å Carneros varY. Kryssaren "Gio
vanni-clellc'-Dancle-Nere'> kommer sannolikt att sjösiiitas under näst
komman de oktol.er månacl. 

(UtLlrag ur "The :::\avy,, juli 1929.) 

En italiensk sjöoHicer Belloni har nu uppfunnit en fö r b>ittra <l 
hpparat för räddning av ul>åtsbesättningar. Densamma liknar den 
nyligen avprovade brittiska apparaten, men är mycket lättare och 
billigare. Vikten är enelast 9 pounds (4 kg.) och priset 6 punLl (108 kr. ). 
Ap1Jarat0n har ännu ej officiellt prövats i italienska marinen. 

(Utdrag ur "The Naval Chronicle», 12 juli 1929.) 

Itali enska flottans krigsövningar skola äga rum under augusti 
månad i Adriatiska havet. De fa rtyg, som delta ga i övningarne, 
skola hava Ancona som bas. 

(Utdrag ur »Le Temps,, 22 juli 1929.) 

Polen. 

Jagaren , Wiehon>, byggd i Caen fö r polska marinen , har lämnat 
varvet för utförande av provturer i Cherbourg i n ärvaro av en spe
ciell kommission . >>Wicher» skall därefte r åter vända till Caen fö r 
slutli g leverering. 

(Utdrag ur , Le Yacht», 6 juh 1929.) 

Tyskland. 

J agaren "Falke, har utgått ur 3. torpedhalvflottiljen och för 
omändring av överbyggnaden. 
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J agaren »T 190 , har ingått i l. torpedhahflottilj<'n efter 
· siutacl ombyg·gnacl för ron oljeeldning. 

(Utdrag ur , Marine Rundschau, juli 1929.) 

av-

Kryssaren »K öln », som är undl'r h~·ggnad i't flottans ,·arv i \Vi!
helmshaYen och tillhör don :Cörbättradl' , ]~mdcn »-klassl'D, skall san
nolikt inträda i tjänst drn 18 noYemlwr. Kryssaren , Amazone >> kott l
mer då att utrangeras. 

(Utdrag ur »Ki eler Keuc~te Kachriehten '> . 2:> juli 1929.) 

Meddelande. 
Av Tidskrift i Sjöväsendet utgiYen bok: G. Halldin, »Några 

uppgifter och bilder rörande Karlskrona Örlonsyarv i a a" 11at1a ;:, v(._ v '· 

tider» (bokhandelspris 7 kr .) kan av tidskri f tens prenume-

r anter erhållas genom insändande av rekvisit ion till redaktio· 
n en, Karlskrona. Pris för prenumerant 5 kr . 

Rättelse. 
I /: 0 häftd införd artikd »X<>drustningsf rågans llll\·aranclo I ii

ge» är underleeknall ll1 C'll signaturPn JL Yilket Yid tryckningen ut<'
blivit. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
mNlllclade g·enom Th. Wawrin~l•ys l'atentbyrfl, Stoeld10lm. 

Datum 1 Diarie-1 
num1ner 

6/G-29 1726/28 

13/6-29 3093/27 

50/27 

20/6-20 2786f27 

4/7-20 1950/26 

18/7-29 25 10/27 

Uppfinningens art 

Han<ldri\l'll rcscrnty riJH ~ittning Jör fartYg. E. 
L. Sandgr en , 1\arl s tnd. 

Anonlni11g Jör SJnörjning av mil skinLlPla r, S[W 

ci<·lli koh·anta Yid lörhr~innings motori'r. H. 

\Yi ntzc r, H all<·. 

Tryck,; tnörjcapparat . . J. C.: C. G. llolimlcrs :Mr·k 
\ ' Prkstacl s A.-]l.. Stockholm. 

S>i k<-•rlidskopplin p: fö r Pi<-ktriska a n k a rspcl. e~

ln dyl ik t. Atlas-1\'p r k<· A .G., l)renwn. 

Anordning f ö r inn·rkan på rek,-I<•Jl YiLl e lrlva--

1'<-' il . R J\1. (\Jtts, 1\'asliin g t on. 

Anordning för Öl'<•rföran<l<• a1· en<·rgi till ocl1 

fii r t Pmpcring av Pl<·qri ska brandrör. 

Hhl'inisc!JP MdalhYaar<·n- uml J\[aschincu

J a l1rik, D Lissc i do r!' -DPrr·n clorf'. 

25/7-20 874/'28 s,)]Jl Iin s tup pa rp utbildat i'ot l,] ock. .E. K VO!.! 

Tell, Giit Pbo rg. 

2LG6 j2S l~iktanonlning Iii r a rtiiiL·ri pj>isP r. F r ie d. Krupp 

A. n., E ss<' J J. 

T h. Wawrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIH~ 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, AB m. ö. 22 48, !ng. Albihn privat 74913. 

GHUNDAD 189 1. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer t ekniska översättningar och utredningar rörande in
trång i patenträtt, patents rllttsliga omfattning, giltighot m . m. 




