1918.
81:a årgången.
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De atmosfäriska forhållaodenas inflytande
på flygning.
~n

största vikt för
Som
dl sli"wndc exempel ],an anföra s. alt del under Yissa vindföril ::i lland cn tage r kortare tid all fly ga s träckan Pctrograd--Ha paranda- Stockholm än Pelrograd- llnngö- Slockholm , tröts
a Il den sen a re routen är endast hälfte n så lå ng. Till beviset
f i"> r ch•! la förh å llande skall jag återkomma.
Den jorden omgiyancle atmosfiirc n, som består av kväve,
w n· , dk , argon , och Y:ttl!·n:\ nga , slriicker sig praktiskt taget
1O km. 11l från jordens yta. De av Ya ltcni\nga n bildade moln en gå ej h ell er önr de nna grän s.
Störningar i atmosfären s j ä mnYik lsförh ållancl e äro bero!' tHk :w 1:\g- och hiig lrYc ksom d\ d e nas ege nskaper.
Rörelserna inom sagda områden t orde vara väl kända för
l ids k riflc ns läsare, nr för d c h å r förbigås .
.-\Y dc olika rörels er na , d c Yc rlikala och de hori sonta la,
iiro dc sistniinmcla av stiirsta intresse t för fly gningen . L uftens
riin•lse mot och frlm ccnlntm iir ej miirkbar över 1,000 m e ter,
.i :t o ftast ej iiYer 500. .-\v Yiss Yild för lå ngfl ygnin gar är att
lii nka p å, all Yindarn cs växlingar i.iro s lörs l i närh eten ::tY medel punk len.
Flyger mnn så ledes IY ~ir s geno m e tt"') l åg~ ell er h ög lryck s('(•nl rum , kan man und er tid en få rakl nwlsatta Yincbr. D e
.iiim na s te yjnclarn c har man m el lan L:\da områdena , och sår'-kilt om isobarerna gå p å långa avstånd från Yaranclra , ~ivcn E:iinncdom om htfleilS egenskaper iir

:il l k unna u l nyllja dc möjligh ete r, e tt fl ygplan besitter.

*) I det följande

beteekn~s

!;0ntrnm med H.

Tidsk rift ,: Sjiil'äsendet.

lågtryck.scentrum med L, högtrycks

-
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om om isohan'l'll: l företc jiinma linjer utan skarpa kröka r.

Da rada också svaga vinda r. Den med höjdl'n t i Il t;1gande vind tyrkan gör sig mna giillande i H än i L.
J ett

L iir luften i sakta uppåtgåen de,

H i s;1kta nedåt-

gående.
Niir Juften stiger uppåt ,, utvidgar den sig Lill följd av det
de högre lagren varande mindre trycket. Av utvidgning en
följer avkylning . o('h på grund aY denna förtätas vattenång an
och hlldar moh1 eller regn , emedan elen b1ll:1 lnftpn <'.i kan
upptaga sa m ycl,ct fuktighel som den varma .
Molsatt fiirh:'dlanc le iiger rum, när lu ften går nedåt. Den
kon11ncr då under större tryck, blir sammanp ressad och därav
11ppv~irmcl och torr.
Till l'iiljd häraY iiro moln och regn mer förhärska nde i
L , torr klar väderlek i H.
Detta förhålland e är äYen rådande under andra omständigheter, när luften är i upp- och nedgående . Vidståend e
figur visar, hur moln och regn bildas på elt bergs lovartssid a
~-och torr tun på läsidan.

UIH -

:'vlolnens l'iirdelning iir ;l\· ·stor hetvdelse, cniir temper;l1u rfiirhåll:ll ldcna ,·id jord~·t:111 ii ro lwroende d ii r: l\·. .i. r himlen
klar. uppviirnw s jorde11 mera uneler dagen. Under 11alte n a
:1ndr:1 sidan :1vk~dl'S jorden nwra. .\r himlen diiremot molnlwliickl , hlir s{hiil upp,·iirmn ing som :1vkylnit1g mindre, varav
följer att under dagen lepmeratu rcn hlir mindn· Y:trm oc h
under natt e n mindre k:dl.
För flygningen gynnsamm aste förhnlland en intriida , när
under cbgen himl e n iir lwliickt a\' lliigt gåt•ncle moln , och un der n:llten då himlen iir molnfri .
\In iir under vinh>rn nallen liingre iin dagen och unde r
mols;llsen . Di-1ra,· kan man som regel säga , att
under sommaren iir luften i H. jämföre lsevis v:1rm , i L. kall ,
ltllder dt'l att pil Yinlern l'tt H. medl'iir k~r la och l'll L. mildan·
,·ii der .
~om m;•n·n

Hög- och lågtrycksområderoas meteorologiska
egenskaper.
Väderlek
:vro! n
X ederbörd

·l

Lågtrycksområd e
~[örka,

Högtrycksområde

mul n n,

Klrtra

Fuktigare

'J'orrrtre

Vind

Blåsigrtre

Lugnare

'J'emperatu r

SommareJJ kall
\"in tern Yarm

Sommaren varm
\ -intern kall

1

A\' figuren fr<~mg:h dels Yind:trnes riUn i ng i nom de olik: l
k,·adranll' rna dels temperatu r och l'uklighels halt. Exempelv is
l'inner mall fuktiga sjövindar från YäSler, S011l Yillfl'liid äro
•nilda, sommarti d kalla i södra delen aY e tt L. och norra delen
:1\' d! H.
Den torra oslliga somm:1rv inden och den kalla vinl<'rvinclen finner man i motsatta kYadrante r.
Fig. l .

sida.

Av särskilt intresse för flygningen iir L:s fram- och bakEtt ilylikt centrum förflyttar sig i n•gel i Väst-Euro pa

-

i riktning fran Yiisl Lill usl , sonumn t id fr:\11 SY--:-:-NO , vinlertid
rrå11 r\V- SO .
På fr::nnsiclan slar elen sydl iga Yarma ,·inclen hiigl upp
och den kall:1rc cEirund Pr. EU nnturlig t jiimnvi ktslillsl ånd är
cliirfiir rådande . Ett L:s framsid a är så ledes f(YH il sam för flyg.
ning. Så ej baksida n , di-ir motsatt fiirh~tllande ~iger rum , varav
följer ojämna vind:tr.
Framsi dan hnr också tilltnga nde tempera tur, baksida n falland!• tcmpcm lur och ojämn molnfiir clelning .
I.

Väderleksförutsägelser.

Atl spå ,-iidcr och Yincl iir en vanskli g sak. ~len flY mång:uiga dagliga observa tioner har man fått vissa erfaren heter
if1'åg:1 om de o lika fr~· ekcentras Yiigar. Del iir L:s-Jiig en och
fö.-f l:·ttnin gar , som äro :tY siirskild Yikt h iin·idlag . Som nämnt
drnga dessa i regel fr:\n ,-iisl till ost och med någotså11}ir regelhnnckn hastigh et, omkrin g :W km: pr timme.
För att fastslå det anlaglig a vädret rör följande dag, inhii.ml:ls uppgil'lc ·r från de nwleoro logiska anstaltern<'r. Stå dylika uppgift er ej alt f:'\ , kan man dock sluta sig till den troliga
y}idnlc kcn på grund :w nedanst ående iakttage lser.
Dock iir att märka, alt atmosfä ren ej nlllid följ er hestämd a
lagar, utan att avYikn ingar ofla förekom ma.
l ) .\ii r barome lt'rn falln, blir viidret siim re, sliger dl'n , hl·i r
dl'! hiillr!'. U11der kl:11.·a d:1gar r:llln dock haromt' Ll'm ofta vid
mi eld ng s tiden .
2) Har ett IL stått länge, kan barome tern falln flere dagar,
utan att del behöYc r blisa regn.
:1 ) J)pl n·gnar ej. om hloll ens l:1ka moln beliicka himlen.
-l) Om eumu lu smolneu iiro ji1mna. blir det br~i. Yäcler. Äro
dc fiirsc·clcla med skarpa kupoler och topp:tr, hota åska eller
regn_ Dock komme r ej åska, förri.in ovanför dessa moln lätta
fjäderm o ln upptri:id a. Moln e n äro ofta mörk:\.
5) Tilltaga nde moh1ig het p~t natten och tidigt på morgon en
cemuht s·
b~'ld:1 regn. Dock iir aH miirka ,. :111: under kbra dagar
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moln nii.slan alltid upptriid a "id micldag slidell , och s[t små ningom försvinn a frnm:H eftermi dadgen . ~[an knn då också
viinia klart väder fortfara nde.
6) Om lätta fjäderm oln drnga från Yiisl till os! , iir det ett
k~:ken pä clålit,1: väder.
Sti llas l:\endc eller ost ifrån komma nde ch· lika moln tvda
.
.
pil ,·ackert Yäder.
7) Om unel e r vackra eftenni ddngar ljudet frtm ,- ;i~lcr är
ken.
~iirs kill Yiil lti.irbart. kan man Yiinta föriindr ing i Yiiderle
är
lur
tnnpna
mild
de
intriid:m
hastigt
8) Uneler ,-intern
lcekl'I l på dåligt och stormig t viidcr.
Dessa förutsiig elser gälla dock endast de niirmas te tim marna, på sin höjd en hah· dag frnm:\t. För alt bestiim ma
,-iidrd liingre frnm i tiden, är det enda tillförlit liga medlet
'>lucl ium :tY dc synoptiska km·torn :l .
lite t niirmnr c p{t (')1 s~· noptisk k~nta :lY den
Låt-om oss
Hl maj 1909.
Ett L. ligger iJ,·er norra Ostersjö n, H. på l.;online nten.
Vind:ln la inom L. g~\ mot Yisarna på ett ur. Som det- är sommar, iir tempera turen sYalnre i L. än i H. I det förra faller
n ·gn och himlen är molnig. As isobare rna framgå, aH Yindarna äro SYagm·e i H. än L. , där stundo m storm d1der. H.
liimpar sig Yäl för flygning .
Hur pass Yikligt det iir att känna L:s niin-:tro lramgå r
:1\- fiil_jandc. Vi nntnga, all en flygbåt ska ll flyga från Petrograd till Stockho lm . .-\.Y pilarna framgå r å fig. vindam as rikt ning. Vi autagn Yiclarc: fl ygbåten s fart 28 m :s (= 100 km.
limmen ) Yindens hastigh et i södra de len :w ct·ntrum 15 m:s ,
i norra 10 m:s. A,·stånc let (direkt) är 700 km.
Flyger mnn över Finska viken, har mrm e1 1 mol,·in d av
1.) m :s, vara Y följer all fl:·gb:He n framgil r ön,•r haYet med
t' ndast 13- n1:s = 47 km. tim. Ffirdcn L~1ger cH\ 15 timmar_
Flyger man däremo t i en båge över F inland , Bottnis ka
vikf'n (I-Iapar andn ) . h:tr man i medelta l en med,·in d :tY 10 m:s.
1-'!ygbM cn framgå r d:\ nlf'd :18 m:s (= 137 km_ i limnwn ) .

se

F iirden Inger då 10 limmar .
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Såkdes vinnt•s 6 limmar p~t den norra vägen , trots alt
denna iir ungefiir dubbelt s:\ lång.

Som regel bäras kan fastslås följande:
Fiir att flyga undan ett l ... , hör man (i stället för att flyga
mot Yinclen ) flvgn mot visama p å elt ur och så nära ce ntrum
som ,·ind , moln och regn tillåta.
Den tvske cloklorn Prochnow - liiran· vid flyg - och spa n:rreskolorn a i 1\:öln - har utarbe tat en del allmänna väder le ksrt'gln, ,.;lra,· nt'd:mslaen de utgiir uldrag:

J.. !lg- och Hiigtryckso mrdden.
a ) Drager sig dl L. norr om observatöre n, vrider sig vin·
dcn rran SO iin·r SS\\' , \\" lill NW s:\ledPs med Yisarna p å
dl nr.
b) Drager sig sagda onnade siider om ohscrnttörc u, vri dt•r sig vinelen fr:'ln O t•ller SO över NO, N till N\V, alltså
lllOl Yisa rna p:\ ett ur.
e) Sliill(')" man sig så, alt man har vinden på ryggen ,
ligger L. rr:1m:\t lill viinster , H. bakåt till höger.
Regler J"6r furliw/rinr;o r i uliderlckcn.

1) G:\r man med dl L., så har man Il. och den högt-c
lt•mper:rturc n till hiiger om sig.
:!) H. ha,·a h cniigenhcl alt dr:1ga sig å t dl't håll , vares t
lem pcraturcn ii r i f a II:IIlclc, L. dit, \·:u·est temperature n
iir i sligandl'. Detta giiller särskilt vintertid.

Pig. 11.

0) EH L. , som följc•r slntx efter t>lt föreg:1encle , har i a ll mii n he t med detta p:1 rall el väg .
4) 'v[indre L. riira sig mellan H. och L.
ö) Sommartid hava L. riktning från SV- NO.
NV- SO.
»
»
Vinlertid
()) L draga fram i riktning vinkclr~itt mot starkaste gra·
dit'nll·II.
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R egler l ör viss plats.

1-/iig tjocka uppkom m er iiven. i1är regnmoln upplösas av

to rra luft~trömmar (ostli g vind ) .

Tecketn på regn·.

Himl en är be ti1ckt m ed Cirrusslöjor. Ofta synes en gård
runt solen e ll er m å nen .
Vinden: drager sig åt SO eller S och drager sig i a llm än .
het frånSO ÖYer S t i Il W .
Div ers e: Sikte n ii r sii rskilt god. A Yli:igstw lj ud hörns påfallande tydligt (excmpe h·is tåg), ty fuktig lu ft leder
ljud et bättre ~in torr .
Instrum ent en: Luft:trycket fall er. Temper:ll uren stiger.
Absoluta fuktigheten tillta ger.
.\ypnotisl.:a kartan: L. uppträd er i \Y , N \Y ell er SV,'.

Te c k c n på sltor m .
Cirrusmoln eller fjiidcrmoln uppträd a på himl en.
Andra moln Yisa vågbildningnr.
Stjärnorna tind ra klart.
Dc övre m oln en gå fort .
Re umnti ska och ncrYösa akommor göra sig m ii rkb:1ra .
Vinden tilltager hastig t uppå t.
Lufttryck et faller ha sti gt .
Ett nntågande L. har sm:\ antånd mellan isobarerna .

Tecken p·å ås ka .

Dessa haYa skarpa ut- oc h inbuktningar.

/lim/ en : Dagen före upptriida Cumullts caste ll nl us. Dessa
visa tenclrn s att st~incligt tilltaga. Strax före :'tskvädr et visa moln en h öga ojämna loppar ell er kupDler.
Ovanför synas lä tta sk yar.
1' inden: Vinelsli ll a r å der . Luften är Yarm och fuktig .
Div ers e: Reumatiska och n ervösa åkommor göra sig påminta till följd av lufttryck sförändrin ge n .
fn strumenten: Den absoluta fuktigheten ökas ha stigt. Barografen visar en skarp kurva . Temper:ttnren uppåt
avtager h as ti gt.
Sypnotiska kartan : Lufttrycket i närheten av observationsplatsen ä r likartat. Vinden bl åse r i olika riktningar
vid närliggande station er. Därem ellan råda också
stora temperaturskillnader. Isobarerna på ett antå·
gande L. visa sk:trpa utbuktningar.
Tecken på tjo c ka.
L åg tjocka uppstå r , när hög fuktighelsha lt r åder

i Juften,

och denna hasti gt avkyles.
1/ög tjocka uppstår, när nordlig kall luft strömmar in
fukti ga varm:<~. områden .

Tecken p å ojämnheter i luft en .
(Ogynnsamt för flygning. )
r-.Jolnen Yi sa

t~r dliga

skikt.

Flera molnlager Jigga onmför Yarandra.
Mo ln m ed rin ga höjd sträva åt olika hå ll.
Trots alt m oln en ga fort , i"iro Juftens rörelser Yid jordrn
sm å.
Vind en har drag·it sig :H \V ell er NW.
Vincl:trna blås:t Yicl :mgri1nsnnclc statimwr i Yitt skilda riktningar.

II.

Luftens rörelser.

Som regel skall man firma vid a ll flygning , att Yindstyrkan
ci r o lika på o lika höjder. l a llmänhet kan man sriga , a tt p å
500 m eters höjd vindstyrkan är dubbelt så stor som vid jord yt an . Nedanslående tabell utvi sar m ed eltal :w ohse rYationer
lagna vid lnftst:1tion en i Linde sb erg.

()~U -

H öjd
[)

-

\ "indstvrka
4,7 m /s

ij()(l

s.~'

1000

~~ .~

~uoo

l 0 ,5

3000

13.0

:i

>

l\lnn ser ocks[t nv Labelll'll , :dl iiver 500 nwter tilllage r
,-indsl\"l"kan lwtvdligl l ~mg·samman·. Detta heror r~1, att terrän gens <;jiimnhele.r, berg, skogar m. m. vid. jordytan förminska
stvrk:111. Föriindringar i vindstyrkan och lufte ns egenskaper
i ;1llmiinlwl sl~illa sig siirskill ogy nnsamm:t i närheten av städer. S:\ h:tr mnn <'xem1wlvis funnit , alt vid Loppe n av det 300
mi'tl'r ltiiga EiJTc·ltnrnel raclt-r ol't:t -1- gangn så sl:trk vind som
P:tris pa rkn.
\ '.i ncl:n , som komm:t fn1n lta,·et iiro i regel starkare men
ocksa jiimll:ll'l' iin sådan:t från land. Om ej lll<'d sjövindar
sjöhiinting:tr llesviirnde , skulle l'l~r gning , niir sjövind blåser,
,-ara :dl l'iiredr:tga. :M en nu kan i stiillet sjövind av m ·an an l'iinla gnutckr rörsvara eller rent av omöjliggöra l'lyghåtars
ttpplriid:mde. l l"iirhigtlencle l.;nn jag <'j underl ~da att p:'lpeka
skärg:"trclarnas "belvdclse för f'lygh?tt:trs uppträdande.

Inom de krigförand t' li.inckrn:t miiter man vindstyrka och
riktning grnom uppsl~ipp:tncle :tv små s. k. pilothallonger med
kiind stighastighet.. G<·nom all med vissa tidsinlerv:tller mäta
vink<·ln till hallongen oC'lt riktningen å komp:tss<·n , er htlller
m:tn <'X:tkl:t uppgifl<•r 0111 ,-indens <·gensk:qwr p {t vissa höjder.
fd<•n <'.i nog med :dl vinden iinclr:tr styrka: cl<·n iindrar
iiY e n riktning i d e högre luftl:tgren. Drll:l .gä ller särskilt t ill
J ,500 nwlers. höjd. Vinden Yrider sig för Ya r tOO meter inti ll
:)00 nH'lc·rs höjd :3- -± o - däriiv<·r mindre - sa all Yid l ,500
mell'r iir Hidning<·n högst :30n DiirövN ske i regel inga större
l'iiditdring:tr llnckr normala fiirh å llandcn.
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Till l'iiljcl :tY ov:tnslncnde bör en flygare g~i .11ecl sisla hilen
i <'Il ,-iinskrkurva , 1~- n~ir han sänk<•r sig. kommer han in i
lnl"tskikl. ,·ars vindriktning drager sig :H viinslcr. Han måsl.e
o('ks:t \·ara hPredd pa :ttt i el<· sista sekunderna styra M vänster,
,·arl"iir h:111 c·j skall uppsöka Iandningsplalsen~ mitt ulan dess
hiigr:t del.

IIl.

Inflytande av solens uppvärmning å jordytan.

Det sliirsla infl~· t:md e t av so l<-n<. upp,·iirmnin g av jorden
viirar sig i skillnaden i. lufte ns q,(Pnskaper und er dag oc h natt .
lll'll:t beror dl'ls diirpä. att under d:tgen de undre Iufllagre n
up1wiirmas Ol'h uneler natten aYkyl:ts. dl'ls di"iraY att jorden
uPP' ii rnws o l i k a hastigt och o lika m ve kel p :l grund :tv terrän gt•ns olik:t lll'sk:dfrnh e t. Sä t. ex. upp,·iirnws ntHen och skog
l:tngs:tmm:tre och mindre iin torra fiiii och :'\krar.
Pa morgonen , särskilt n ~il' himlen iir klar, uppYärmes jorden och elen v:trm:t Iufteli s liger upp tll. Den kalla sjunk<·r
ned l'iir all i sin tur filer uppv ~innas och g:\ uppå t o. s. v. Ptt
~ omntan'Il S<'r man of't:t hur lurten Hl:lllran ÖYcr starkt upp hl'lladc pl:tls<·r.
Fiir lJ yga ren s k u lie dessa wrti k:lla l uHs triimmar ej förors:t k a ol rigenh e te r. t? luftströmmarna l~anl ringa utsträckning,
om inte lurten genom dess:l ströminar l~ont a(t intaga dl ofördPI:tldigt (l:thilt) jämmiktstillstånd.
Om nåmligen de undre luftlagren iiro s~i rskilt Yarma och
rk iiHe k:tlla, oeh stdcdes temperaturen avtager starkt mol
lti'ljd<'Il (l fiir var JOO meter), lwr ltd'Lcn benäge nhet fiir Yerti k:tln lttftri'm•lser. Flvgaren siiger d :'\. allluften >> bär ill~t >> . Dl'!
Under d:q.(t•n iir luftl-n m e r;~ orolig iin
ii r sv:trt all stig:1.
lllld<•r nallen .

l ' nder 111 iddagsliden ii ro förh å ii:IIHI\•tw s ii msl, h ii st tidigt
p:l morgonl'n och p å k viillarna , ii ven så tntdl'r daga r ni.i r hi)gt
1 :tr:1nde moln lwliick;~ himlp·n.

märka s mtder vintern endast de n eders ta
U n der som ma ren däremot k ä nnas de upp

Luftströnunarn:-~
2~ ;1 00

m eterna .
t i Il l ,500 meter.

T i Il följd a Y lu fl e ns nu o m laladc rörelser bildas periodiska
ri·,dinclringar j Yindri kl ni n gen. Förut ii r påvisat, hurusom vin den i dc högre lufllagren vrider sig ål höger (mn man går mol
,·inden ). Om nu elen iiHe kalla lurteu komm er nedåt, och
den undre stiger upp :"tl, s:\ vrid e r sig vincleti yjc] jordyttul n{tgot
:lt höger. Della är oft.a fallet uneler Y:lrm::t n·mnicldagar.
Som exempel kan a n föra s, alt om man tidigt på morgonen
liar s~· dlig vind , så kan man Yiinta s~·clvästen fram~tt. miclcla1
gt• n. Drtta h:1r jag ofta sjäh i:ddtngit i Karlskrona.
Samtidigt med vridningen iiger också en ökning i Yincl-,Lvrk:m rum framåt middagen, och detta heror på, ~at den
nedttlg[tencle luften kommer fr:'t n en plats, Yarest vindstyrkan
ii r sti.nTe.
Sedan verkan a\· solen s str:'tlar · nått höjdpunkten, . sker
t'll :Hngång i mots:1ll riktning, i del aU uneler eftermidd 1agen
<irer sio· i rildniurr
:n·tag-er, och vinclriktnin!!en dra ~t)
,·inclslyrk.an
b
\
~
mol ,·isarna på ett ur.
H:"tcler storm ellet; fult viider , gör:1 sig omniimnda fiii1hållancll'n föga miirkbara . Ar diclrct klart och råder SY::tg Qris,
kan man vara ganska säker på, att ' den skall dö ut fra~nåt
'
kviillt•n. »Det moj nar alltid e fl er midd:1gen l>> Land- och :sjö,·indarna iiro som bekant beroende av landets, o~h vatt.nets
ol ika uppvärnming.
\'id fl ygning i s k~i rgård märkes tydligt verkan, aY iolen s
Flyger l11flD över en ö,
11 pp\·iirmning": ö y er öar och ho lmar.
1närker man genast, att man träffas ~w en upj)å tgåend e luft \lrii m tmcl er dagen och av en n edå tgåe nde om fly_gningen äger
rum. niir i"lll i ii r :n·kylcl, under det :t l t vattnet. bibeh åll er en
u

vi~ s

Fig. III.

lJ

viirm e.
Yerkan a,v solens s trålar p:\ en flygplats give~· sig tillkiinna,
när man flugi t några gånger. P å vi Sisa punkte.t iir alllid vad
flYgarna kafla »ojämnt» eller oroligh~ler i luftdn .

Siirskill ojiimna luftfiirhållanden in1riida, niir Yarma d:lgar fiilja l'f1er regniga kalla.
\ ' ad 1\arlskrona flvgplats beträffar, har jag gjort Yissa
i:1 k ll:1gelser.
Sommartid.

~

.~

• o

Vid nordliga, N- , N\V-, NO-liga Yindar förekomma ck
största ojämn heterna sommartid. ·Men på grund av den Ya rma fn'tn lnncl komnuuHk uppåtgåe nde luften k:1stas flyg-planl'L
uppå l.
De svdliga (S, SO, S W ) ,·ind:mm ii ro jämn:1 och bra för
Vid dessa vindar uppträda alltid ojämnheterna ptt
rl~r gning.
,·issa platsn, Yicl God Natt, Espeskär, NO Aspö, Kurrholmarna,
,·anTt, 1\ungsholmen , V. Hiistholmen.
Ostlign Yindar äro jämnare fin västliga, men dl'ssa åter
stark:m•. Svdliga och sydvästliga vindar förkirskamle.
Utanfiir hartskrona iiro ojämna vinclfiirhållan-den rådandl'
,·id Utliingan , Karön och Mntvik.
Till h:lYs äro alltid Yinchmw jiimn:ne iin i skärgården.

Vintertid.
\'i n lerlid ii ro vi ndnrn:1 lwtyd Ii g t JH m nare, nord! iga och
Yind:n bättre iin s~·clliga och Yiistlign . On'r städer är
tliga
os
:il lticl oro ligt. N ordliga och nordos Uiga , -j nchl r fiirhiirskancll'.
l dagligt hd hör man ofta nämn:1s lufthål !'llrr luftgropar.
Trii.fl"as ett flygplan aY en nedåtgärnde luftström , hinnes
det. som om man föll n ed i ett hål. AY fysiologiska grunder
miirker man mera om flygplanet sjunker. än om det stiger.
Lurts!riimmarna kunn:l pressa flygplanet upp:'\. t Pller nedåt
l 0- 30 meter men stundom avsev}irt m era.

IV.

Vindens inflytande på flygplanets fart.

För lågflygningar är a,- största vikt att känna L:s väg.
och diirmed de vindar som råda. Sker flygningen över större
distanser, m åste man under Yägen räkna med olika vindar.
Fig. IV.

-

-

GS!i -

Ett flygplan är mycket beroende av vindens riktning och styrka, i det att förlig vind ökar, motvind minskar farten över
grund med samma styrka som vindens.
Blåser det exempelvis endast 5," Beauforts skala = lO
m:s = 30 km i timmen och flygplanet har en fart av 100 km.
i timmen blir framkomligheten , om man flyger mot vinden,
blott 64· km. i timmen, men flyger man med vinden ökas farten
till 136. Härav framgår tydligt, huru viktigi d et är att uppsöka lämpliga vindriktningar.
· Vidstående exempel visa vindens inflytand e under olika
förhållanden.

GSI -

Vi :tnlag;t l'lvgplands f:trt Yara 100 km. i limmen.
\'i antaga vinelens hastighet varn 36 km . i timmen .
Pft r·n timma hinner m;m i fiirsta fallt>l flvga 9:'\ km .,
:IJH:ir":t fall{'[ 12-J. km. oeh tredje fnllet 7l km.

\'.

Vindföränåringar som äro beroende av

terrängen~

\'indcn fi'djer l'iiri:indringarna i terrängen. P å lovartsiclan
l>ild:ts upp:'\tg;\ cnde. p;\ liisidan nL·dåtg·{iencle luft strömmar.
I>essulom l'iirsliirkcs vinden över dc högsta topparna men av1:1:-:·er i slvrk:t upp:'tl. Skall man sålunda l'lyga över ett lH'rg,
;.di r del hiist att n~·g<J med vincl<·n. i viike l fall man hjälpes
upp :lY den upp:\tgt\e nde strömm en. Men sk:1ll man mot vin den, m t\ ste man v:1n1 på slor hiijd för alt kunna motn•rka (lpn
ned:'t tg:'\encl(• slriimmens 1wcl try e k:1ncle verk:m .
L u flstriimm:1rnn u ppn:'\ ofta en verli k a l hastighet a v f) m /s,
oeh etl flygpl:m stiger i :illllliinlwl ej nwr iin med :1 m /s , varav
l' r:nng:1r, :llt man måste ,.:1r:1 p :'i stor hiijd , om man Yill flyga
i·,,·pr d t berg mot vinden.
Ett flygpl:m i gliclfl~rkt med stoppad motor siinker sig
ungefiir .f m /s. Hiira1· kan dd egendomliga fallet intriida, :1tl
1'1\-gp land h iij(•r sig trots glidl'lvkt(•n , om det går ned mot den
11 p p;\tgåL·ncle luftstriimm(•n.
BlåsPr vinden (l\·er flcr:1 llcrgsrvggar, hlir den neclMgi\cnde
,·inch-n ej så sl:1rk mell:1n topparna , m e n upptriida
sliilld
,·irn·lbildning:u· på den fi'>rstas liisida.
Flvgplatser höra ej på a lla sidor vara »skyddade >> av skog ,
h · i hii,id med skogstopparna bildas ojii.mnhf'ter dels :\\' vinden ,
\()111 SH'IWr diiriin•r. dels av uppviirmningen :'\ den i vindstill:1
1·:tr:mde platsen .

VI.

Fig. ·F .

Olikartade luftlager.

Fiirut h:tr omtalats, huru luften ha1: stor hcniigenh c t för
'ert ikala riirdser. om temper:1t urs k i llnacl(•n mell im d e n övt;e
!>c-h under lu ften iir stoi·, d. Y. s. , när kall luft gfir ii\·er varm .
Tidskn:jt i S.iövri.sendet.

--

()8~

--

Om d~iremot motsalsen ~ir ni.dande d. v. s. all varm luft
sli1r över kall, ell er att den ön-e Jufte n har ungefiir samm:t
temperatur som den undre, så ~ir luften i jiimnvikt, och de
förut omnämnda vntikaln ri)relserna lägga sig snart.
Ofta finner man, om man mäter temperaluren
olik:t
höjcllager, att under flygplanels stigning temperature11 ökas
några grader i stället fö1· att som normalt iir minskas. Man
har då kanunit in i ctl varmare luftlager, vilket ofta s kiljer
sig från närliggande genom olika vindriktning oeh fuktighe tshalt. \lan kallar <'Il dylik övergång mellan två lager l'i)r luftspii r r , emedan d<'n s p ii rr:1r genomgå n gen l i Il högre luftlager.
Dylika skikt iiro ol"la gynnsamma för luftfarten, emedan
dc fiir.minska ojiimnhl'Lnnn i luftrn. Särskilt uneler natten
bildas på några hundra mC'ters höjd elylika spiirrskikt till följd
a,· dl' unelersta skiktens avkylning . Ojiimnhdnnas nch vindeus a dagande äro följderna av denn n.
~len sådana skikt hava än'n för flygfarten ogynnsamma
egenskaper. En dy Ii_k är benägenheten för d\ g bi Id n i ngar, vilka
just upptriida vid gränsen mellan två luftlager med olika rörelser och tjocklek. Dylika luftvågor mäta i horisontalled från
vågdal till vågdal n:'\gra hundra till tnsl'n meter, vertikalt mäta
de t"n1n dal till Lopp omkring 1 / 10 aY våglängden. Ett flygp lan
f]vo-er
io-rnom
p~'\ 10--100 sekunder och ulsiitlcs för n-r tikal. b
b
.
stötar. Flygplanet kom mer :1 Ll med jiimn:t ml'llnnru m hö _ps
och siinkas , men dcntw riircls<' sker mjukt och utan stötar.
Råkar man in i ett dylikt vågsystem , heböver man endast fö rändra höjden någr:t hundra meter för att komma ur detsamma.
Flyger man l~ings vågorna, skal l man finna , all omväxlande den vänstra och högra vingen kommer alt höja och
sänka sig med 5- 20 minnters mellanrum allt eflcr vågens
vängningstal.
Ofta uppträda flcr:-t dylika vågbildning:-tr s:-tmtidi gt. Det
svnes tiven , som om dessa vågor kunna bryta sig mol varandra
siviii uppåt som nedåt. Härigenom uppstå även vertikala vindstötar och virvlar, vilka siitta flygplanet i. fara. När sålunda
väderleksiakttagelser angiva, :-ttt hård vind råder på en bestämd

Iti.ljd. under del all luften uncl<'r iir lu gn , så mftsll' man antaga,
all o roliga vindförhållancltc'n n"tda.
.\vpn p:"t andra siitt kunna luftskikt, med vilka iiro förhttndna stor skillnad i Yindstyrkn och riktning, \·ara farlig:t.
,. i :111laga t. L' X. , att ett flygplan har en egen fart av 100 km.
j limmen, och att det kall bållas »flytande », så liin gc farten <'.i
nedgatt under 70 km. i timmen. Om nu l'Jygplanet av någoll
;111ledning t. ex . motorskada nedgår i fart under 70 km. i tim lllt'n. s:"t fallC'r det nedåt och m~"t sle öwrgå i hrant glidflykt-. ty
!Jii rfiirmagan beror p :"t farten.
\.i antaga vidare, att ett dylikt flygplan rör sig mot en ,·incl
a\ .) 0 km. hastighet. Sä lcdes blir flygplanets fart öve r jorden
:10 km. Om flygplanet under sådana förhåJlandcn uppifrån
och nedåt passerar ett luftskik l, som är lugnt , Yacl sker då '?
Flygplanets fart var 50 km. i limmen. När del kommer i
dl'l luflstilla lagret, måste visserligen farten ökas, men till fi> ljd
;t\" lriighcten tager del
åtskilliga sekunder, innan rarten når
upp till åtminston e 70 km.
Till följd aY trögheten har flygp lanets fart i förh:] ll andc
lill den omgiYande luften sjunkit från 100 till 50 km. , Y:nav
l"iiljn, alt flygplanet ej mer har bärkraft nog att flyta .
Under tiden har flygphmct sjunkit. Befinner sig flygpiand ej tillräckligt högt, måste eld sti)rta till marken , särskilt
om l"lygaren ej snabbt Mervinner llcrr~tväldet över flygplanet.
Den nu omtalade w r k: m ii kas j u tyngre flygplanet och j u
.w agare motorkraften ~ir. Med starka motorer förckonunn
d\'likt ej, möjligen någon sänkning, dock utan risk. Dock för ekomma i regel ej större vindskillnad mellan närliggande !agn
iin 20 km.
\Jan kan unchika den fiirul omtalade Yerkan av d c olika
lnl'll:tgren genom att flyga med Yinden , om förhålland el iir
l'iirul känt genom ohserYationer mC'd pilothallongcr. (h crgangt'n till del sti lla lnfllagrel kiin .n es hloll som l'll stiit framifr[lll .

\ ' id llfJJlSiigning gör sig öve rgl"tng·C'n märkbar på o lika siilt.

-

11 ombrvln dl flygplan liJHler stigning dl dylikt luft _
1; 1gn, gi"1r sig skilllwden giii i:Hldt•, alll rftn flygplanet stiger
nwd l'ller m <rt vinciPil i det iivre lagret.
(; 1 •

li~ll

-

Om rtygpl:tnet t'.i \'iii stig:1 <"•vcr l'll bestiimd griins. s:1 viind
,)(' h styr kontrakurs.
l de flesta f:dl ii.r orsak1'n det fiir11l
n ii nmda In rtlagret.

VII.

Ojämnheter i luften.

:illm~iJdlC't t'i'1resliilll'l' man sig, att de olika pnrliklanw
i luf'kn r ii ra sig i ri:i l lin ig: t rl'gclbundna , paral11·l:t b n nor . :\[e n
lttl'lpar!iklarna Jwsld·iva lll'll andra banor.
De ri'mt s ig i \'in·lar or: h i bågar, s iriimma upp och ned
oflasl l'r:tm:'\1 men iivt'Jl h:tk~ll , stnndom hastigt, slut1dum l[lng o;a m L

Om dess:t riin·lscr hi·n- man

F i g. \'I.
Sliger dl'l med den Ö\'l't' \'inden (a ), sa kommer det i
·pombrvtnin"SÖ"Onhlickel
i11 i l'lt skikt med större lufthastigh
h
hel , v:1r:l\' följer mindre hastigiJl'l :\ flvgplanl'l i f'lirh {di:Jnde till

o·

n1

.l

•

lnl'h'n

O('h

diir:l\' minsk:1d stigl'iirmäg:1.

l·' lvgaren lllilsk <Jllls[l si1lla ned nvgpl:llll'l - -- slv r:l ncdål
fiir atl iika farten. Då kommer han i1ll'r in i dl'l luftstilla
omr{ldel. Sed:1n får han :'lll~·o l'iirsiika a ll med mindiT stignings\·inkel sök: 1 brvla genom lnflh1grl'l.
SlundOlll 1\Tk:IS del gt'IIOill ell kraftigt I'VC).;: j hiijdrod rd
aU prl'sSa upp lhgplanl'l i del iinsk:1d e skikld o('h diir hålla
sig ·k\·a r.
Annars m f1sll' 111:1n giir:1 t'll sviing och stiga mot \·indcn (b).
( dl'ila fall gf1r genombn·tnillt(l'n ulan 1wsviir, ly flvgpiHJlet
komnwr i stark:1rt' motvind , Y:lrav fiiljl'r alt stigförm~1gnn ök:IS.
1-liir:l\- '\;.:111 man dr:1ga l'ölj:llldc s lnl sals:

ÖY<'rt~r g:t sig genom al l obsl'r\T ra riiken l'r:'J 11 e n skorskil el ler genom ohsen·:llioner a ha 1lo nger.
Dl'l iir fiirsl på dc sisht :'Jren , som man kommil UJJderfund
med d enna lullens inre »Slruktun.
Dc o lika rörelserna iiro störst i 11i:irhdeu :t\' jord1·n och
:1\·lag:l hastigt uppåt. 'Nian h ar ocks:J runnit all ojiirnnhctt-rna
!iro stiirsl vid middagslid e n och a\'1:1ga fr:nnr m ol k\·iillen , d ii
lu flpar tiklal'llas rörelser hli\·a nwr:1 rl'gclbundn:t.
Riirels1•rn:l l'ramk:illas aY sol1'IIS up1wiirmning a\· .iordl'll
o('h av dt• hinder , som vind:tnl:t miit:1 p:'\ sin \·iig. :\l!ir \·arm
IJJI't ligger ii\'l'r kall , iiro riirels(')'na minst. P å liisida11 :lY upp hiijningar iikus riirelsenw. på lov :Hlsid:tll minskas rk. Ju star kan· Yind ju sl:trkarc riirc lsl'l'.
l lur \'l'rka nu dess:t oroligheter i luften pa fh·g:tn·n·> Dok tor l~url \\'egener lwr liknat den ki1nsla f'lvg:nc n e1·1': tr , n ~i r
han l'iird:1s i dvlik luft vid cl t> n man t'rfar , niir nwn ki'11· iin•r t'll
il k Pr.

Vid hrunl g lidflvkl miirker man ej ojämnbei<'l'Jia s:'J myc i<d. tv luft en under \·in garna hoppre ss as starld, och till fiiljd
:t\· riirclsc rnas ringa 11lslriiekning triifTas flygplam~ l a\· flere
o jii nm heter , vi l k a ll pphiiva \·arandnt. iVI ii j lige11 mi i r k er ma n
1'11 darrning i f'lygpl:nwt.
V id star! innan flygpl:tnet f~ltl
li llriick lig fart - iiro de miirkbara. srirskilt om t•n luftstiit träl'-

rar blott den ena vingen. Over nagra 100 meter är de t>j märkhar:!. Enelast genom kännedom om dessa luftröt·eber har man
k unn:ll Uirl,; lara fåglmnas länga sY ä Ya n de i luft en med stillastiwnclt• Yingar. Instinkten gin~ r fåglarna möjligilet alt svänga
s~l, alt de ständigt uppsöl,;a de för hihchållandc nv jiimnvikten
liimpli~n luftrörelserna.
Ofäm n heter

Zu/len äro:

Slörs t.

:Mins l.

l ) Yid middagstiden .
2) pa Yårl'n och försommaren ,

l ) Yid soluppgången ,
2) på hösten .
3) på framsidan :1 1· ett Jågtryc k som råd c.
-l-) i nädwten av spiirrskikt,
5) vid ringa vindskillnad i oli ka lu !'t lager.

:~ )

p~t

haksiclan aY ett Jågtrn· ksom råd e,
-1- ) 1 id m ed höjelen sia rkl kmIWralurfall ,
:1) Yid stor Yittdskillnnd i olik:t lui'Liagn.
Ii) ,·id ~- och NO- liga ,·inchtr.

Ouådcr.

Slormb:--·ar och ask1·iidn kuttiW , Yad luftrörelser na bclriifl":t , liknas vid en lång t:y linder, Yilken i lii.n~d ofla Uppgår
till l 00-tals kilonw!t>r och i tjock lek 10- -20 kilomde r. L uften
iir i rol!-r:mde riir<'ise, som om man läte t:ylindern fiiras framåt
i t'll riktning men rotera kring sin axel i molsall. .Tii.mfiir en
renlwllnin~sl-erkel i Stockholm tillhiirandc gatsopningsmaskin.
A1· fi!.ntren svm·s
' all luft en rramfiir oviidrd iir sladd i
.
ttpp:\lgåc ncl c och på h:t ksid:lll i nedåtgående. \'id jordytan ,
där Yindl'n är starkas t, gar den i sa mma riktning, som ovädret
Yind5tyrkm i llllCirr delen iir ofta sä s lnrk , att ett
g·{u· rram.
nvgplan kmt p pas t ],;ommer framåt. .:i. r höjelen s lo r, kan detta
motverkas , men oroas flygplanet i stället a1· s ti)tar i Yertikalled.
l nlltniinhct torde dc vertikala rörelserna vara un gcfiir hiilvten
så starka som de horisontala , ofta -l m is i riktning uppåt på
l'ramsidan och G- 6 i riktning nrdåt på haksid:ttl.
..__~

Fig. Vll.
Ovädren göra sig synbara genom en mörk molnbank, vil ken givn himlen ett hotande utseende . Uppifrån se molnt•tt
,·ita ut men med tornartade upphöjningar.
Ojänmheterna framkalla s oftast, genom att den kalla Jul'lt•tt skjuter ned und er den varma, som däraY går upp och bildar moln och vindar.
Deras framträdande befordras genom jordytans oregcl llundna temperatur, vilken i sin tur är beroende av sole ns olika
u pp1·iirmning på jordytan. Därav uppstå ojämn heter huvucl~ ak lig e n uneler sommaren och särskilt vid middagstiden . Minst.
f"örckommntHle äro de under dc tidiga morgontimmarna och
p{t k vii Ilarna. Flygare hava säkerligen observerat, att Iufteli
ii r s ii rskilt ojämn och stötig på de områden , där moln bildas .
\'idare är luften på frnmsiclan av ett elylikt ojämnhcts("('lll rum förhållandeYis ya rm och ogynnsam för flygning under
det alt hnksiclan är kallare och jiimnare. När e tt ojämnhets <"eul rum är i antågande, vrider sig vinden plötsligt åt höger.
om man flyger mot vinden.
Moln (Cumulu s) äro i rrgel ojämna att flyga igenom .

Ojiimnlwtscentrums medelfart iiro omkring 40 ],m .
men , men farten kan Yari era m ellan 20 och 80. ·

lim .

Diir:i'genom k:m r tl flygplan flyga ige nom <.:enlnun, t~r flygpiands f:n-t :(r störn·. Askviider höra chir<' lnol undvikas ay
flygare .
De höjder ptt ,·i lka dess:1 stiimingar
olika.

n·rk<~ ,

iiro

l likformiga m.olnskikt förekommer likformad luft . .T u
mer:t sönd ertrasade och ju mera fantastiska moln e n se ul,
ju ojiimnare iiro luftriirh ~dl:llldena. Siirskill hiir man litgga
miirke ·till, om mo-lnen ha stigt föriindra sig, i vilk<'l f:dl 111:1 11
ol'l a kan viinia :'tskviid<'r eiiN :11111:111 :lll'HJ.-;i"iirisk sli"•rning .

m~r cket

Eli ås kcentrnm dr:1gn sig

regel med jiimn h:1stiglwt j
nss riktning, och på gr und där:IY iir d e t möjligt <~Il orga nisera
v: 1r11 i11 gssigna ler.

E n i \·ara trakter IYckli gl\'iS

siills~r nl

fiireleelse iir cyklonen . Dess:1 nppsta liksom askYiider 11nder \·armn d:1g:1r, och
d~irigenom att lu ftstriimm :n med o lika lem p n at u r miil :1s, t. ex.
en k:tll norch·iisl oc h e11 ,·arm svdost Yind. l griinsområclet
uppstar cykloiH'Il, som 11ilr e n stor hastiglwl dtwk hloll ·i nom
ett lwgriinsat område i bredd nwn stort i hiijd ofta 100-ta l
km. Sliiler ett flvgplan i ltop nwcl en cvklon , blir fiiljckn iigonhli c kligt nedstörta nde.

Vindskal a.
1

Beauforts

Beteck ·
nar

~kal R

()

l

Vindstilla~

~l

et.
i

s ek.

o

Km .
i
t i 111.

Fullkomli~

.2

:1,t

Jl

:;

Svag bris

4,ii

17

.j.

"\Lit ttlig
bris

6.7

24

5

Frisk lJl·is

~ ,s

f12

6

:-\tar k lJris

10,7

3H

7

Styv bris

12,Y

·lli

8

Hal Y
storm
Storm

153

55

IS,o

65

Full
storm
Hård
storm
Orkan

2i ,o

75

HO,o

10,-J

40-flO

1140lRO

.1/oln.
Flygning· O\·an molnen hör:1 num<·r:l ej t i Il s ii Il s\·n tht'lenw.
~[en rlygaren går ej giirn:1 genom molnen , Ly u ta 11 jord f' n som
jiimnfiirdsepunkt: riirloras kiinsl:m för jiim1wikl mn eller
mindre , och de iik:td<· ojiimnhel<·rna i lufl<'n l'i"n·sd1ra mnniivreringl'n. För :1ll kunn:1 h å ll :1 flygplanet i riill liig<· fordr:ts noga
aklgiv:1ncle p:\ 11iY:\ miilan ~ s{t,·iil i Hi1igdriktning som i sidled.
Dessutom m å st e klil-s p{l komp:ISS<'II h ::l llas. Flvg:1ren uppsöker chirför en gliinl:1 ell er går m ellan tv å m o ln.
;\ilen Yiil 11ppkommen ur d<·nna >> mjiilk\·iilling >> hiirskar
("uiJsfiindigt lugn , OC IJ hiir utbreda s ig d c SCl' lll' l"i !' r. Y:lr0111 ell
miimtiska , som <'j sett" cl<'m, aldtig kan drömma.
1vlcn redan för e intriing:md e t i molnen iir del a\· Yild alt
p [t grund av molnens fo rm sluta sig till dc r:\dande luftströmmarna i desamma och deras omgivning. I hrisl på erfarenhet
kunna följande råd Yara till n~' tta :

!l

lO
ll

12

l

Xärmast, a tt
jitmföra
med:

1·indstilla
O l
fi R ökeu stiger nä;;tan riltt

Lätt luftdrag
J .ält vind

1. 7

\" in <leus egenska per

En gående.
upp .
i\färkbar, lätt krusni11g EH hitst i t-rav.
pA vattnet.
En vim.pel blåser ut nå- ·l•jn <·ykel åk are.
got. Trädens blad fladdra .
~må vågor.
'.L' räden s mi lllh·e grenar En e lek trisk
spårvagn .
röras. En vimpel blitser
ttt rakt.
'!'rädens s törre g renar rö- l•: n l astautomobil.
ra sig. E n fl agga bl &ser
ut.
Vinelen vmer i telefon · l•:tt mindre
trådar. '1'rädens största järJll'ägståg.
grenar böja sig.
Ett Sllälltåg.
P:"t vattnet gå >gäss ".
}lindre träd böjas.
Svår t att gå mot vinden. En automobil.
rrel a t räd höjas.
Lättare föremål lyftas l•:n motorcYkel.
frkn marken.
'l'riid ka stas omkull.

l ~tt expre:3~-;tåg.\

Vinelen har törstörande
verkan .
Förödan .le 1·erkan .

Flygplan .
Flygplan .

-
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Tabell utvisande lufttrycket å olika höjder.
Höjd i

meter

o
1000

2000
;)000
4()()()

i""~(JOO

L u fttry Gk v i d
lVIedellufttrvck 0'' C ----.,-----"-c----~--.
- 10'' c i - 5° c
5° c
10° c

l

l

7ö0 mm.
(1 73
&9-1
:124
51i3
40!1

+

7ti0
67(1
i'JBB
i'J l i

760
l:i71

l+

760

591

674
ö\:Jti

521

528

454

459

i'l9!J

-!04

46 7
418

l

7fi0
li76

59!!
531
47 1
418

Ny metod för bokstavssignalering med
svängflaggor.

1ll' lering. I andra hand har striivan varit inriktad p~'t att e nt ~l
:- nda n enkel het i sys lemels h yggnad , att dess inlärande endast
kriiver dl minimum av tid oc h arbete. I anslutning härtill
Ilar den fordran an setts böra uppstä ll as , att p ersonal so m r edan på förhand b e härskar m or sealfabe tet sk a ll kunna inliira
metoden p å n å gra få timm a r, unde r de t att personal , som
.-, a knar elvlik kunskap , skall kunna inhämta densa mm a he ll
me ka n is k l i omedelbart sambaud m ed i n liirand el a \' morse tec knPn.
Jluvud s:tkliga anledningen till att h iir före ligga nde fö rslag
, dt dage n är det inom kustfästningarn:l framträ dand e b e hove t
:1 , l'lt enkelt och stiiclse liilt tillgängligt ltjiilpmeclel att vid dager
och god sikt hastigt och tillförlitligt ulviixla m eclclehmclen mell:ln samtliga i en kustfiistnings krigsbesättning ingående trupp ·dag a,· armen och marinen - n ågo t som svå rligen komm er
:lit bli va f a l le t, cHirest (som liirer ,·ara ifrågasatt) semafor sigu:dl'ringc n kom mer n tt utgå ur u t bildninge n för arm e ns
sign:1lanl clningar.
Eu likalycbucle fram ställnin g h a r denna dag avlämnats
l iii d1efen för Kungl. Lantförsvarsd cpartementet .

}' örslag a v gi Y et a v ö\-e l'stelöjtnanten -vid K. K ustart ill er iet

Stoc kholm elen 10 oktober 1918 .

1·on Scldn k PI.

A.. von Schinkel.
O ve r s te l öjt n~n t

vid K ungl. Ku s ta r ti ll e riet.

Till Chef en för K1mgl . Sjöförvarsdeparfe/ll enlel.

l\fed iiverhimn::mde a v närslutna förslag till ny m etod för
hoksb1vssignalering m ed svångflaggor få r jag vördsamt an hålla, att detsamma , där så befinn es lämpligt, m å tte underka slas sakkunnig priivnin g för utrönand e av des s an vändharhet vid mar in ens signalväsende.
D en avgörande synpunklen Yid m etod en s ularbelande har
i fö rsta hand varit att söka skapa ett system , som uteslutande
ilr baserat på de t för all signalutbildning grundläggande morsea lfabetet och som samtidigt fullt ut m edgiver den för semaforsvst emd utmärkand e tydligheten och snabbh e ten vid sig-

förslag
till ny metod för bokstavssignalering med svängflaggor

enligt morsesystemet.
.~v p erso11al utbildad för signaltjä nst rordras bla nd ann a t.
densamm a skall }iga förm å ga att snabbt oc h korrekt verk -; tiilla bokstansignal ering m ed svängf lagga eller liknand e h.i ä lpmedel.
Vid sign a lering a ,· detta slag h a r man tidigare b ega gua1
>, ig a,· morsealfabetet och därv id vanli ge n fr a m ställt tecknen

:\tt

" kort , och ,, lång , medelst en s vii ngflagga h :'t llen i h ·c nne Y:u·andra motsalla riktningar.
Di\. emellertid denna metod för bokstavssignakring icke
nwdg:1Y uln·ckl :1ndet. :tY 11agon större hastighet Yicl :wgiYande
:n· nwddl'l:mdl:'ll, ön•rgick mall så småningom till eld mpr: 1
tidsiH'sparancle semaforsyslenwl, diiri bokstiiYerna t'ramstii ll as
med lillhjiilp a\· lva s\·iingl"l:1ggor, Yilk:1 hallas i fiir \arje boksta,. o l i k a komhin a tioner .
Del torde Yar:l tYdligt , all scmat"ors)·sft>ml'L nhjuctcr Yiiscnlliga l"iirdrh1r i l"r:1ga om snahhhl'L Yid giYIIing och :l\·läs11 in g

Slarka skiil lala s[llunda för e n trndnsiikning i· syrte all
u l rii11:1. hu r u Y ida L'.i mi i j l ig heL !'ii r el igge r att med en ii n da m :.Hs en lig:ln' lilliimpning a\· mors<·all'ahetl'l vid bokslansignalering
iin ,·a d nu ~ir f:lill'l, ernå s:'tda n lvclligh ct och s nabbheL vid
llH'ddt•l:mdens :1\·gi,·ande och mottagande , all se ma.forsysteml'L
!dir olwlliivligl oc:h fiiljaklligt•tJ kan utgå ur sign:duthildningen.
:'\u niimnda svnpunkt h:tr ,·aril bcsliimm:11Jde l'iir ne dan -

av nwddel:lnclt·n , e niir fiir ,.:1rje hoksl<tY e 11dasl niictYiindiggiires
<'Il kckt•nsUillning (l' nkt•l eller kombi11nad ) , d ~t diirt•mol Yid
morst•sysft>md :111l:lld h·c· kensl ii Il n i 11g:1 r l" ii r de o l i k:1 hoksliin•rll:l ,.:1rierar nwll:111 <'Il och fvra. \ ' id :111Yiincl11ing :1\' sistlliimnda S\"Stem kan sal1111da n r1g0t1 hiigre gr:1d :l\' h:1stighe t
,·ict sigllakringt•n icke <'mas i molsalh till \·ad fiirh å llandet
Den11a h es liimda
hlir Yid Lill:'impning :1\· sem:lfors,·st<·nH•I.
oliklwl nwllan dt• ]J å d:l SYsle1nen torde ock haYa ,·:1rit ankelIl i ng·t·n Li Il st· ma l"orsyslenH•Is in fiir:mclt• l roi s elen l" ii r siglla iIH'rson:llen h ii rnwd fiin·11:1dt· oliigen helt•n all hrhiiYa i nliira två
sign : lls~'s lem i sliilld. J'iir L'lldasl c ll. }lors<·svste mcl k:1n Jliimlig<·n under inga förhållanden undv:nas , eniir clels:unma ligger
till gn1110 l'iir i'J\-rig s:hiil optisk som el<'ldrisk oc h akusl isk

lunda iir ull'sluten.

boksia ,·ss igna le r i ng .
med hiinSYII till sign:llpnsull:liell.s uthildlli11g det iir
:1\· sliirsla lwLYdelse. :III dt•tt nforckrliga l'iircliglwiL'n i oli k a
grenar ;1\· s ign:llering ka11 iniiiimins p :\ kortast möjliga tid.
iiv<·nsonl :dl dc metoder hilrulinn:w , som skola inliiras, ii.ro
t•nkl:!. liill;, alt h å lla i minnl'l och praktiskt liimpliga , inses
ulan , ·ida re d <'l m i n dn· l'iird e ln kl ign u t i ni L l' ii r hoksl :1vssignalning nwd s\·iingf'l:!ggor lwgngt1a sig n v dl sYsl<'lll, 'ilkt'l iir
hell l'risl:1e ndt· och artskilt fr:\n dl'L svsl<'lll. som ligger til l
grund f'iir iiniga metoder f'iir d)·lik signalering. Denn:1 du:ll ism
tn(•df'iir 11iimligcn. alt den fiir sign:llutbildningcn lwlliivliga iiY ningstidPn blir oproportionerligt stor samt all' sign:1lpe rsona le ns
n•kr.vlering och ljfinslharlwl i viss m:l. n diirigt>nom l'iirsd\ras.

-.lile ndc utredning. Yilkt'll. ehuru den icke k:m göra anspråk
pi'1 :lit vara i alla avseenden ultiimm:tncle , likdil torde ådaga lii gga , all <'Il fullt lilll'r<·dssliill:tnd t ~ liisning :l\' prohlemt•l inga -

E n n ii rmn re gra 11s kning :l\· morse: d f:ilJL'tel ger vid hnnden ,
:dl bokst:ws lec kn e n kunna sammanfiir:1s i fyra olika grupper:

2 hoksliher,

l. gruppen, cnkc.kning
f\· i\ Iee k n in g
:2.

4

8
tret ec knin g
l'vrl<•ckning . .... . .... .. HV )
-1-.
Om man horls<·r från ·t. gruppc11. som oml'nll:1r bokstii q•rnn E och T. mols,·:lr:llldc lecktH'Il »kor t» och »lfu1g ». finIH'r man , :1!1 ck tre iin·ign grupp<·rmts hoksliiver molsvaras
:mlingt•n :1\· <'Il clu!Jlwllt·ckl'n <·lkr "" dylikt l<·cken ~t tl'iil.il av PLI
t• nkl'l - Pller duhlwllt•ekl'n pl'\ siill fiiljande l:llwll uh·is:tr.
:3.
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*) D rn tidig-an' anl'fillCl:t l10tC'ekniHgrn - - - - :fö r C!-1 har
ltiir· mNltng·i b' ,;~1solll liiurplig <tll i'it•·riul'iira ;; Yid t'\'t'ttlur\l ii1·rrgun'!
i' r~'tr l ~ l' lll Hfor - till lliiJI'>'l' '-'" S il'lll\'{ Y itl l>OJi ~ ln\' SS ign ~1 Jt.ri l\ g' .
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Del .framgdr jiinn-iil av lnlw llt•n, atl man för all'rgivnnde
a,· samtliga hokslii.ver enlig! morsc:ilfalwll'L end:1s l liar h ellov
,.
Leckt•nkoml.Jin
av de . fyra
t
- - .,am
~
. alioncrna . - ' - ., · · <l'"ll
.
Olll
n
erkr
111dl
de enkla tecknen . och -- l' ll er i allt sex gn
'
ma n så Y i Il k a lin ck m.
~nder förutsiittning :ii i ,.:1rL och etl av dessa grundtecke n
,
alcrgwes med en wiingflagga hallen i olika liigc n sku ll e således för samtliga bokstiivern:1s framstiillanclc endast erfo rdras
54 lcTkt>nställning ar: dc udda terkenkoltJmJw rna i talwllen innehalla niim ligen Yardera 7 grundtecken och de jiimna vard era
6. v:ll·till s lutli gen komma !Peken för E och T.
(;<:>nom en hopsummering av dP enkla »kort>> och >> 1{111 g ,,
erhaller lll:lll talet 98, vilket i sin ordning represenll'r:tr det
antal leckcnsHillning nr, som erfordras för boksliin•rnas å tcrmc<l ,)c,.:(_1· 11 o·
giv:1nd<· efter den gam la metoden fiir si"nalerino·
;;
i"1 dt• båd:L
mellan
lationen
re
Av
.
morses.vstemel
enligt
flagga
r morsefö
t
beteckningssät
angivna
talen framgår, att med ovan
rcducer~
gar'
alfabetet antalet bellövliga teckt>nställnin
1 s m ed
_nära h~ilften samt att följaktligen med ~wseencle å snabbhet Yid
givning s~rnnerligen beaklanwärcla fördelar kunna cl~inned cr u.a s. Då hetriifl':mde tydlighet detta heteckningssäH ej heller
lamnar nagot iiHigt alt önska, hör . efter a llt all cliima detsamma \·ara alt föreclr:1ga framför den vuamla metoden .m ed t>civn in t>o·
a,· uteslutande en kla tecken.
Om man ock p~\ detta siitt genom användande av en svän gflngga och de sex grundtecknen givna i den ordninato de före.
l
zomma 1 de o lika boksta\·sLcckn en kan inskr~inka de behövliga teckens tällningarna till 54, kvarstår dock det faktum, att
genom bcgagn:mde av semaforsystem et det för ändamålet endast crforclr:1s :10 elylika ställningar*) d. v. s. mindre än en
tredjedel av dr 98, som krävas för framställande av alfabetet
m edelst tecknen >> korh och >> lång >> och något nwr iin hiilften
:n- dc 54, som praktiscrandel aY det n~·a hetec kningssiittet fiir
morsealfabetet förutsätter.
h~

'!') För bättre jämförelses skull har tecknet för CH i detta fall
förutsatts även ingå bland semaforsysteme ts bokstantecken.
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Drl gäJl er då att gå iin nu ett steg längre oc h unclersök:1,
huru,·ida ej genom anlitande av två svänglaggar i stället för
en vid ätergivande av olika kombinationer :w de sex merberörda grundtecknen antalet teckens tällningar för bokstäverna
enligt morsesystem et kan nedbringas under nyss omförmälda 54.
dc undantag, som nedan angivas, lMcr sig detta utan
svärighet göra, om b lott dc olika tecknen , som ingå i en kombinerad teckenstä llni ng, alltid tänkas avlästa i viss bestämd
ord n i ng, exempelvis medsols fra n flaggläget nederst Ii Il vänster.
En~i r teckensUi.llnin gama för bokstävema F, Q, V, X, Z
ocb Ö iiro v:tr för sig identiskt lika med motsvarande ställuing:Jr för hoksliin:rna B , .T, L, P, A och Y, måsle dock en
eller a nn an :'\lgiird vidtagas för alt tillkiinnagiYa, all i förs lnii m n da fall a ,·Jäsningen s kall tänkas verkställd i en ord ni ng
motsall den ovan angivna. Detta är emell ertid lätt nog att
astadkomma och sk er enklast och bäst genom att omedelbart
/öre och i direkt anslutning till den ifrågasalta teckenstä ll ningen visa ett hjälptecken.
Det li gger visserligen nära till hands att draga den s luts:1lse n, att en liknande a1wi.indning av ett hjälptecken kommer
Så bliver dock ingalunda fa l:1 Il :1 Ysl• ,·ärt fördröja givningen.
le!. Bokstäverna Q, X och Z förekomma nämligen aldrig elle r
Ylferst sällan i ett vanligt meddelande och bokshinrna F, Y
och O jämförelsevis mindre ofta; man kan så lun da säga, atl
pr;ildiskt taget anv~indningcn av hjälptec knet icke rördröjer
giYningen (se nedan).
Som vidare framgår möter svårighet att Mergiva bokstäver na C, CH, H och Ä, som var och en för sig iir sammansatt
Aven denna olägcnhl'l är dock lätt
:tY tvu lika grundlecken.
<J\·hjiilpt och sker genom att samtidigt med det ena gnmdteck net visa nyssberörda hjälptecken, vilket sålunda i delta fall
het~r dcr , alt grundtecknet skall tänkas avläst dubbelt.
Allt sammanlagt, visar det sig så lunda, att med anviind ning av morsesystemet tillämpat på sätt här ovan föreslagits ,
kckenstiillning arna för samt li ga bokstäver kunna ncdbring:Js
~vled

-

-
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till :10. d. Y. s. ~mmma anbil som ,·id sc·maforsyslt·md , t;huru
samt idig! i t•nsl.:t k a o c h förh ttll:tnd ev is s~ill:t n å tnkommandc
f:tll !'!! hjiilpil'ckt•n ht>hiin•r t:tgns i ansprå k .
Y id kommnnde t:•cll igh e ten vid bokstiivc·rnas a \"Iii s n i ng tordl'. som :tv Bil. ll framgå r. dt•n fiireslagna nya metoden er bjudn snmnw fiircklar sont Yid :un-iindning a\· St'lllafor~yste
nwl , t•niir fl:tggsliillnittg:trna i h:'id n fnll l:' n iiro p:\ liknand r s~i tt
l'r:IIIIS(iillda.

\'ad s[t snabhhcll'tt vid ginting bclrii!Tar, svnrs den nya
n w! odt•n Sll:t ra re Y :t r: t i"l\'t·rliigst·n ii n j ii m n god nwd semafor SYslt·ntl'l. D!'!l:t frnmg:'i r hiisl :1\· den omsliindiglwten. att de
st·x grundil'cklll'li - d . v . s. hokstiivernn .-\ . N, I, M, E och T
lillhiir:t ck ,·id bokst:l\·ss ign:ilt•ring olbsl :\terkommnncle
1ecktll'll. v:trigenom s;otluncl:t , d:\ ju des:tmnw å lergiYfiS nwd endnst t'll sviingfl:tggn , signall'ring't·n i hög grncl undnliitl.as och
l'iin·nkl:l'i. \'id semnfors:·.'ifl'nwt finnas ,·isserligl'n sju boks!;t,·stt·C"kt•n , som :tll'rgivns llll'd 1'11 s viingrtagg:t , men av de
ltiin·tnot S\'ar:lltdt• hoksliin·rn:t B, C, D , E, F , G och () iir det
:tllen:tsl E. som knn inriiktws hland n:•sslwriirdn kategori av
oft:t :t ll'rkom mnndl' hoksliiYer.
Dl'! torclt• l'i'll· iinigt i dl'L!:t snmm:t 11 h:111g t' .i lwllt·r hiira
l'i'H·hist·s , all d;'\ del giilkr all uppdriYa hnstighl'Ll'll Yid signalering, nwn Yanligt·n begagnar sig aY el en ulviige n alt' ej ~tterfiira
sYiingl'l:tggoma till ulg:'tngsliigl'l t•l'ter giv:liHIPI : 1\· e n bokstav,
ulan i stiiUel l'iir cl<•nt din·kl i d e liigPn, som hPiing:ts :t\' elen
l'iilj:lndt' hokstaYPn.

B ingår

,,

D

E
F
(;

()

A, I, P , Q och H. ;
.J, N, O, S, T oc h U :
V, \V , X och Z :
H, K, Q, V. Y och A;
A, L , T , \Y och .Ä..;
:\tf, H. , U oc h X.

D ft e nligt n edan s tående fr e kYenstabell fr e k ven stalet för
o,·a nniimnd:l bokstä ,·r r B- Ö, med unelan tag för E äro relativt:
n bl'! Hlliga och då Yidn re d e e nda sammanstii ll ningar m e llan
fiirs ln iimncl:l hoksl iiHT oc h d c hiigcr om dem uppräknad e, som
hmlw tiink:ts någorlttnda nft:t förekomma vid sig11alrring, äro
G- .-\ och 0- H. lord c Yara t_vclligl, att nyssberörda för e nkl ade
fiirfara nd e ,·icl ginlingen icke utövar miirkbarl infJvtand c vid
signalering efter srm :1forsystemct.
Jlplt annorlunda oe h vida fördclakligare still ler sig i detta
a ,·s rt• ncl e förhållandena Yid tilliimpning aY d e n föreslagna nya
me todrn för s ignal erin g enligt morsesys tem et . Vid denna är
clct, l'nligt m ·an , hok s liiYerna A, E, I. M . N och T, som återgi,·as med en svä ngflagga. En nndrrsökning liknandr den
förs t wrksliillcla giYer i d etta fnll till r esultat, ntt grnndteck -

n !'t fi'n·
,-\ j n gå r

tcckPnkomh in a tionen fiir .J, L P , R, \Y och Ä ;

E

:.r
N

s lörst:t fiirclcl:trna , d i\ 11iirmast fiiregåctHic bokstav Mergivits
med en sdngfl:tgga och liigd (!c·ck nc t) fiir d e nn :1 ing:\r i liige(lec ken ) komhin ~llionPn för den l'l'lcrfiilj:tnde boks;;l\·t• tJ. '

T

H , C. D , E , F . G och O som framstiillas nwclelst en s Yiingflagga,
och h1ger mnn i hetraktande i Y:ld m å n flaggiiiget fiir dessa
IJoksliiYt' r ingår i liig;·komhinati o nl'rna fiir övrig:1 hokst~iver
l'inner m:Yn , :lit

lägekombin at ionen fö r H , K, L och :\1:

c

N u niimncl:t tii!Yiigag:'m gssiill mecll'iir :1\· naturliga skiil de

Vid scm:tfors:·slt•ml'l iir del som r rda n niimn1 , hokstii.vcrna
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D, G, R och S :
F , H , S, 'C, Y oc h A;
CH , G, O, Q, Z och Ö ;
B. C, D. J\ , X och Y:
K. O, l' och \V .

l lw trakt :mclc diir~l\ ·, all hok s tii,·t·mn .-\- - T haYa de hiigs la
f'n· kn·nstalcn enligt f rckYenslabc ll en s:tmt al l följand e sam lll:lllsliillllin g: tr ml·llan de ssa h oksliin·r och de till lliigrr om
de m nppriiknacle, n ä mligen A- L och .-\- H: E - D . E - R och
E- S: I- S och T- Y : :.I- 0 och :\f- Ö ; '\'- D , i'<- K och
).;_ Y smnt T- 0 och T - U, ii ro fiirh:'tHandcYi s ofta ~ltrrl;:om 
ill:lllclc Yid s ignal e rin g. in srs liittrli gen , att den nya m r loclen
Tidskrift i S.iövii .<rndet.
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erbjuder avsev ärda fördelar, d å d et gäller begagnande! av h ä 1,
nämnda förenklade förfaringssätt vid givningen.
De olilw bokstävern as frek vens i svenska spri'lk et stä ll er
sig v id v anligen föreli.omm:uHk nwddeland1·n unge nir på följande sätt uttryckt i pro mi Ile-la l.
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För a tt vid inlärandel av morsealfabetel den diirpft fö lj ande utbildningen i bokslavssign a lering m ed sviingl'laggor efter
den n ya metoden m å underlättas, böra morsetecknen utsägas
gruppvis , d. Y. s. de två första ~ecknen för sig och sedan dB
iivriga på siitt teckentabellen angiver.
I stiillet fiir att såsom hittills Ynril förh å lland el beuämna
.J med >> kort - tn· la nga >> , O med >> tre lång:l », H med >> fyra
korta » o. s. v. bör s:\lcclcs J lwnämnas med »kort lång - två
lå nga >> , O med >> tY å lå nga - lå ng >> och H med >> två korta dubbelb.
BetriHl'andc sjiih·a utbildninge n torde densamma för a tt
på snabbaste och mest ändamålsenliga siitt leda till målet
lämpligen böra ordnas enligt n edanst ående :
a) förklaring över morsen lfabe te ts tillkomst och :hkåclli ggörand e av bokstavstecknens gruppindelning;
h) inhämtande av de sex olika grundtecknen och häremo t
svarande sti:illning;n med s vii ngfhlggn ;
c) samtidigt inlärande av morsealfabetel och d e mot de
olika bokstäverna svarande flaggställningarna. >> Inplugganclet»
bör hiirvidlng ske på sådant sä tt, att: eleve n först utropar bok-

, (:1\'! 'ns namn - !'X·! 'lllpe lvis '1\. -- oc.li onwd e lharl diirdl!'l' ul, iign " lang kort li1ng >> sa mtidigt nwd att sYiingflaggorn:J
,las ul till dig riiU liig!'.
Sislniimncla l'iirfarande \'id utbildningen nwdl'iir, att d e
mo l respeklin· hokst ii n•r svarande J'laggstiillningama mekaniskt intiiras s:1mtidigt med morsetecknen utan att ~i:irskilcl
11 ppm iir ksam hel och om ta n k e behiiver ii. g n a s h äråt.
Ett dyli k t samlid ig! i n lfi ran ch~ av se ma forsyskmet ii r a 11d!·les lJkslntet-, enä r de olika l'l:i ggsliillningama i detta system
il'kl' iil'o a npassade t:'ftn morsealfabetet oc h så lunda måste med
uppofl'rande a \· en mvckcnh et tid och arbete inhämtas oberoc ncl<' nY detta .
Den im·änd ni n gen torde fLirmodligen k omma att resas
mot de n nya metoden, att dess baserande på morsealfabetet
ol'ri \·illigt fö ranleder diirtill , att vid givning· varje bokstav fiirst
i la11ken överföres i morse teck en , innan den seelermera återgi n·s med motsvarande fl:lggställning sam t alt på grund h ärav
sig n:ileringen kommer :1Lt bliva 1~'\ngsa m oeh präglas av <' ll viss
lv!'ksamllet.
Denna i nväncln in g torde emcllntid var<~ fullsti.indigt olwrii ttigacl, så till \·ida aU elen enda tii n k bara förutsäl tninge n
hiir för avgjort maste Yara , att signa lpersonalens utbi ldning icke
iir avsl ntacl eller riill<lre sa gt icke n ätt elen grad a v f ull änd ning
alt vid givning hokstiiverna så att siig;~ automatiskt omsiittas i
rl;~ggstä llningar och Yid avläsning l'l:lggstiillningarna lika automatiskt omsättas i bokstäver.
Det ovan angivna s~ittel fiir morsetecknens och molsvarande flaggs tällningars samticliga inliirande utgör eme ll er tid
den tiinkbara st biist:~ borgen för att, då erforderlig säk erh et och
Y: ma vunnits i att snabbt och korrekt återgiva de olika b ok ~tiiver na i :ilfabetct, den hefaracle lr:1nsponeringen till morsckeken aldrig ifrågakommer ut;~n att i stä Hel d1•n ny~s um niimnda direkta omsättningen i flaggs täll ninga r automatiskt
lilläm!)as. Klart torde n ämligen Yar a , aU en efter det nya
~ vs lem e t fullt nthildnd person , som exempelvi s ska ll sig nal en1
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boksLtH'It B omedelbart ålergiYer elensamma enligt Bil. Il oc h
ej l i llgri per det houonl fjärran Jiggande fiirfarandcl alt förs t
i tanken översälta B till >> lång kort - l\·å korta >> odt sedan
iivf'rfiira cless:t 1f'ckf'n i motsYat'ande flaggsliillningar.
En typisk molsYarighet till här antydda a u lo maliska om .
med Ö\'erhopande av
från bokstaY till flal!c-sliillning
sällninn'-''-'
\)
.
d e l l"i\rmccllandc morsetecknet kau för övrigt h ~imtas från mus ikCtlS område, där ju loncrna grafiskt framslällas genom nottec ken samtidigt som d c ~iven haYa en bokslaYshe nämnin g.
Lika naturligt som d e t faller s ig för en musike r, alt då bok staYsi>cnämningen på en ton i e n Yiss skala angives, omedelbart
pa inslrumenlct reproducera (kns::muna utan alt ha\'a tänkt
p;t :llt dessförinnan ÖYersiilla elen i mots,·ar;m ck grafiSka no tt ec ken och på denna om,·äg komma till målet, lik a n:tturligt
shi.lil'r det sig fönissu iiYcn för en signalman, :Lll, då en boks ia\· skall sign:tlcras, genast och utan all tanke p ft motsvarande
morseleek en åll'rgiYa d e nsamma med ,·cclerhörlig rlaggställ ning.
Det m å d sserligen crkiinnas att m ·an i Lexl e n , där den nya
metod e n d emonstreras, d el b efunnits lämpligt framhålla, a tt
aYJiisningcn aY dr grunclll'ckcu. som ingå i respekli,·e kombinerack flaggstiillningar , skall liinka s Yerkshillcl i e n Yiss bestämd ordning. Det tord e l'mellerlid Yara t~'cl ligl för en var ,
so m niirm:'lre begrundat l'i'n·h ftllanclena , att meninge n härmed
nccl:tsl ,.:1rit att fiirklar:t melodens konstruktiY:t hyggt1acl och
mol i Y era :uwänclni n gen a,. hjiilptec knet , men ing:tlu n da a tt
framh:'\.lla, att morsetecknen skola tänka s såsom e tt mellans laclium ,·id bokstäverna s å terg ivande m ed molsY:nancle f laggs lällllin gar.
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2.

3.

s l cm et.

.Jo.

Dl' grunder efter Yilka flaggstii llningarna ul:trhe lals
synnerligen enkla och så lättfaltliga att en Yar. '>r:JIH
kunskap om morseteckn e n, uta11 möda kan på my c ket
1id y j n n a nöjaktig färdighet i boksta Yssignalering

äro
iiger
kort
m ed

.~,·ii

ngflaggor.
Denna omstiindigh et har sin betyde lse bland annat
diiri, att civil persona l tillbör:tncl e {elegraf- och leldonväsl'ndet, Yilken S0l11 regel hesiller god kännedom Olll ll101'S elt•eknen , kan med förde l och efter några dagars siirskilcl
ttlhildning anY~indas för iiYerhring;111dc a\· mecldt·land en

,J.

6.

ELL införande aY elen här förordade nya metod en för boks lavssignalering torde m edföra följande fördelar:
l. Det för all bokstavssignalering grundl~iggandc morsesystemcl komm er till all\'iinclning. Y<nigenom del s~irskilda och

tidsö dand e inlii.raJ1clet <W semaforsystemet bortfall e r ur s ign:11utbildningen och clenua så ledes <n·sevärt för e nkl:ls.
Dc olika flaggshillningarna inläras helt mekanis/;1 sam licligt och i omedelbart samhand med morse teckn eJt. Delta
möjliggör en Yii.sentllg lidsbesparing till . förmån för at1clra
i sign::lluthildningen i11gåc nde ömingsgrenar.
:'d el oden 1neclgi ,·er sam ma l~' cllighcl och sna hhh e t Y id utbyte a,· meddelanden som Yid anYänclning av semaforsy-

m ed e lst boksta Ys sign al e ring .
Signaleringen kan lika obehindrat Yerkstäl Jas m ed t: Jt SOm
med tu å sYängflaggor n ta n alt därigenom nu e· sig sYårighet
t•ller otydlighet uppstå r Yicl givning och aYläsning.
På korta avstånd oeh då slor hastighet ~ir iinskvärd,
d . \'. s. i vanligen fiirekomtmmcl e fall utföres sigt1alningen
m<'d tillhjälp a v tu ä s \'ii ngflaggo r enligt flaggtahellrll i Bil.
l [ (s nabhsignalering). På längre h å ll och då 1y dlighcten
iir :n· större vikt iin hastigheten am·ändes en sYiingflagga
och Mergivas då boks täv er na ge nom de olik:t cUiri in gåt•nd c grundtecknens framställande (aYS tåndssignal erin g).
\[c loclen utesluter ingalunda :tnYändning av det licligan~
J'iirfarandet alt återgiva hoksUiYcrna med d e t antal tcck e 11
, kort» och >> lång >> , som e nligt morsealfnbe tel in g;'t i d esamma.
Utföres givningen hiirvid med två svängflaggor. ~i r d e t.
l'Xf'mpelvis bakom ett hrös iYiim enklast alt I:H:t t'll flagga
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llilllt'll lodriitt uppal lwteckna »km·[ , och bada fbggor 11 ~ 1
hn•(hid Y:tntndra >>i flllg >> . Samma svstem kan iiven till Iii m pas. d å ma 11 Ile l' i mwr sig ila kom dl skydd ,. som ic kl'
nwd g in·r :dl flaggorna h}tllas lodriilt uppfll , ehuru ma n
dn ,·isar d e m i d e n st~illning oc h p å d e n sidan av skyddet,
di i r de ~i ro Iii ttast ur !'l k i ljb:tnt för den :tvliisande.
Anviindes ,·id detta slag aY gin1ing e ndast en sviiugflagg:J kan man m ed fiirdt-'1 lå ta 1' 11 Ilaslig ,·iftning med
lbggan hallt•n loddill uppåt lwteckna »kort» och dess fi'lrand l' frå n samma liige utå t-nedåt >> l:~ulg >> .
Gi v11ing på hiir omförmiilda olika siitt iir 1'11 niidfall s ul,iig , som t'Jldast hör :Jnlil:ts, då g iYning t'Jlli g t punkt 4
:1,. t'll t'ller Hn1wn anledning icke lålt•r sig ulfiira.

Bil. l.

Anvisningar
beträJninde bokstaYssignalerin~ med svängflaggor efter morsesystemet med tillämpande aY en ny met od för bokst~vsteck
nens itlergivande.

l· niirslutna Bil. T länmas Yiss:t ddaljerade <tn,·isninga r
rör:tndt' signal e ring efter den nya metoden. Bi l. Il att' r ger de
olik :1 l'l:i ggstiillningarna vid h o kslaYs- 1Wil sitl'e rsignakr]ng.
Slockholm den 10 oktohcr HllR .
. 1. von .'ichinkel.
On· r· slrlö.i t ll <lll t. v id 1\un g- 1.

Kr !S brtill~:r id.

Signalering med två svän,tlaggor (snabbsignalering).
1.
'2.
:{ .

cf.

Sd.ngflaggurna b e handlas ueh föra s på samma säll som vid
signalering efter semaforsystemel.
Anrop och utgångssti1llning äro desmnma som. vid sema 1'1 )rsig1Ja le ring.
!) {t en hoksta,· iir samman satt av två g rundtecken (i vissa
fall dl grundteck e n och hjillpteckn e t, se nedan ) :'\. tergi va .
(!Pssa samtidigt.
Hjiilpll'c knet anviincles wligt nedan s tå end e:
:1) vid :''d1'rgivande av bokslävet·na F , V , Q, X, Z oc h Ö
inled es boks la vs teckn e t n1.ed hjålptecknct : åte rgivandet
ske r sttled es i två t empo , dock med momentant Ltppt' håll mellan d em ];>åda ;
b) vid å tergivande av b ol, s (äv erna C, H , X. oc h C H ing-~r
hjiilpiC'ckn e l i boksta vsteckn e t ;

-
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c) hjälptecknets användning åskådliggöres närmare i Bil.
II, som angiver flaggställningarna för resp. bokstäver.
Siffersig11alerin.g inledes och avslutas med att båda svängflaggorna håll as i lodrätt ställning uppåt.
Bokstaven S användes av mottagaren för att b eteckna, a tt
det signalerade är förstått och A för att tillkännagiva att
d Pisamma ej uppfattats. _Bokstaven K användes av den
signalerande för att beteckna att meddelandet är avslutat.

Signalering med en svängflagga (avståndssignalering.
l.

2.

3.

4.
5.
6.

Utgångsställningen vid givning bör lämpligen Y ara : högra
foten i riktning mot avli:isaren och vänstra foten snett bakom den högra; högra armen utefter siclan med flaggkäppens spets' framför högra fotspetsen ; vänstra armen baKum
rvggen (varigenom. högra axeln kommer bättre fram oc h
givningen underlättas) .
Anrop sker genom att föra svängflaggan lodrätt uppåt till
läget för bokstaven M och därifrån långsamt wänga den
mellan lägena för I och E.
Då ett bokstavstecken består av flera gru ndtecken, gi vas
clesamma i snabb följd och i den ordning de däri ihgå.
Hjälptecknet komm er således ej till användning vid givningen.
Utgångsställning intages efter avslutande av v:1.rj e bokslavstecken.
Siffersignalering inledes och avslutas genom att med k orta
intervaller föra svängflaggan lodrätt uppåt till bokstaven M.
Bokstäverna S, A och K ensamt givna hava samma belvdelse, som· i punkt (i här ovan.

Anmärkning. D et är PnclRst till en börj;IIL som ma11 Yid det
samiidigt pågående iniär andet a1· morsetecknen ocl1 :Elaggställnin·
gai"!la fö r de olil~:1 bokstherna ha r behoY av att tänka p å de olika
fla ggliigt·na s "l>f'iydf'lsC' som g runclt pek cn . Ddt a bf'hol" hortia Uer
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~ ig s:j iilfL i samrn>< mån YH na och säk0rlwt. Yinnas Y/d hokstä vc· rna s mekaniska åtcr giv<i ndP <?nligt Bil. JT och har sedennera
r·ndast betydelse vid bokst;nssign:Hering med en svängflagga, enär
rlä rvid do olika grundtooknon . som sammanställda utgöra bo}{staY st~ok
Ti<·t. atergins i dPn ordning de häri ing~ .
:ll'

Bil. Il.
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D<'Il "tänt1i!!t Yäxanrl<• omsätlni11g:<'11 :l\' , s_ I\. F. -lag:reb> hH
i'iir:illldl ,\ktidwlaget SI"C·nskn Kulhigcrfab r ikcll att cftc rh >l nd upp
L1g· :~ <lndra tilh·rrkningar. som sU1 .i ;:;nmband mcrl det bekantn kullag ·
rd <~rh dess :lnYänrlning-. Scdan länge tilhrrLll' man sål unda lager hus. l:Jg·rrhochlr . murli\clor. fotplatto r oeh and ra fö ,· in hyg,e;nnd eJ\'
S . l\ . P. -lag-rd i transmissionc1· crfol'Cl e rliga tillbf'hör. Vidnr<' fabric era~ rakrör elsr•r orl1 komprrssionskoppling·a r. Yarjämle stål<l xln r Jevt• r<' r<-t::;.

l>i'1 srnasL(• t iclen ha1· iinnu l'll fnbrikat i onsgrc ll upptagits. nämli tilh<• rknill!!' n\· , s, 1\ . F.-r cmskiYam>. D ii rmed har S. 1\. F. salt
sig i ,U'1ml ;lit lC'YCn'r:l fullt kornpiP1ta utru s tningar för mockrna transmis,innsanläg-gning-ar. uti 1·ilkH sorn lwknnt S. J\ . ]? .. JagrC't ; s törs ta
ut,t riic·kning hJilllllL'r ti ll anl"i:indning .
S . l\. F.-rl•mskinm s kon st rukti on aYYiker si\ hdydligt En'1n .förut
kiin<l:1 t,q>cr. ntt 1·11 kort brskri\·11ing HY samma torde YRnl aY intresse .
S. J\. F.-r cmskiY:ln består ub\· dt tmlf'lat Armkors ay gjutjärn
>:11 n t <·tt sUdband. som fHstspännrs kl'ing armkorsrt och s~tl cLlcs bildnr
Arrnkorsd fnstkliinlllll'S Yicl l1xdn mf'cle'lst naYhultarml.
n•nl lt<ln:l.
T ne-k ,.,l l'e tucklnillgl'n HY "nnkorsl't kan relll skiYan på rtt snubbt och
<'t lkt·ll ,;iilt mo nh·rH s pi'! axl'ln. D:'\ l'tt lämpligt mrllnnrtllll [imws rn::lf\.ihpår. so m
l:~n ll<l\·hnhomH kan rc•tnski\·n.tl "f:!sl·klämma s 1rtan kil.
.in nlltirl förSY<lg">l <lXI·ln oeh llHYl'i. l>r hönl s:llNks icke där S . K. 1~.
rP nJskiYHil <lll\·ändes. Diirnwd l1"r dessutom den sto ra fördcl r n Yu:;ttil.,_ :~Il' tllnn ];:~n plnePra rPm s ki Ya ll. n1 rltcl st man önskar J•:'\ <'Il nX t' l
D" la!!·l'rhussningar till gäilg·s·~ <lX t·i '- <lllll fly!hl den pfter bPhnY.
ditllt'll'io n('J' lillll<imhthtJll:IS. L1n 111<111 <lrss u to m anYiincla <'ll :-i. 1\. 1'.l'<'tllski'·" "",.j,, '>lorkk p:"1 :txlar "'.olika tliuteusioner.
ll rlllh :lnl'n besH1r s:'tsOlll niimnL :n· ett stålband; rlctL1 >ir \·id ä:1 ·
,bn1t1 u t bi lllal. lill t n•nn1• flän 8nr, ROlllä ro fö1·sNl<ln mrorl lJtilth:! l. Fa,t'iitlllillgPn p:'1 arJilkorsd skn l1dt t•nkclt ntedelst >ttJ mg-nin'"· ''" hul ·
ln r11:1. Y:ln·itl lll<lll t.'lltLt,;t 11,11' :111 i:1k!tng-a. ntt d<' å l't'mb:ill:1l" i nnt'r;!<'11
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sida b0fintliga >>knRstrarna» passa in i det å armkorset urslipade sparet. Genom denna anordning l1indri1 s rembanan från att gJi,-la i axiell
led efter påsättningen.
Lika enkelt so m det är att fastsätta rcmhanan, lika <'nkclt iir
det att Yid bclJUv byto ut den mot en annan a1· olika brcdJ. rä ett
och samma nrmkors kan man _,såle{les växla n ' illhrcdd från 6° till
225 mm. Detta befyder en stor förrl'el; som ingei1 anna n r emskiva h:'tr
att uppvisa.
En a·niJH"n värdefull egens], ap hos S. K. F.-rcmski van ii r·, att den
är fullständigt fri från nitHr. ])_dika för·syagn .in alltirl matC'rialet
och slita remmen.
S. K. 1<'.-rr'mskiYans arlllko rs och rc111banan iiro utbalanserade var
.för s ig. D etta gör, att mHn äYen efter ombyte HY rumbm1a kan förlita sig på att r emskin.n i sin hclhrt är :fullkomligt balanser·acl. Xågon
citerarbetning ay r embRnan efte r hopsättHingen kanuner hdler icke
ifråg:t. då armkorsets omkrets är noggrant S\'u n ·ad.
T ack vare sin Yäl :1vvägda konstruktion till:Hcr ::i. K. F. -rem_skivatt OYHTlligt hög peri:frrihastighet. ]),. i :trmkor·sct uppträdande
eentrifltgalkrnH erna upptagas till stö rst ,t elden :r\· elen s~·nne rligen
hållfasta r cmbam1 n. Genom pro\"lling~r har L1slsliillts att nHm med
f ull siikerhet kan gi't 11pp till en pcri:ferilmsiighct ay 45 nt. sek.
S. K. F.-.remskivans delar äro så aYvägtla. att clc förstii.rka varandra. Arrlikarset utsättes ju YiLl belastning för· \issa dragpåkämtin~
g-ar, men rlessn mot\"('rkas nY clrt tryck, som ttpp sHLr genom rembanans
fastsp tinning. D etta har möjliggjort, att nrmkorset kunnat göras myc-ket smäck ert. J{emskiYan iir cHiriganom tillräckligt lätt för ;,må kraft
belopp och tillräc-kligt stark :för att överföra stora cfft'lder. Den
ringa ·Y ilden underhittar aeceler·cringen Yicl igi'mgsättning och minskar
ju dessutom l1ela ax elst rängen s Yikt. D etta jäm1"c clet ring:1 luftmotstånd . som drt smiic-k ra nrmkorse1 gör. bet~'<lcr en icke oansenlig- be;"P nring av drivkraft.
S. K. F. -r emskinm tilh-nkrr s i stand arddim ensione r uta\· rtt förstklassigt material. S. K. J/. hnr ju st i dagarna sä nt ut en nv katalog
.om rld n :va fabrikatet. n r Yi lkcu elda ljcracle ttppg-ifter kli n n;; häm-t as.
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Uppfinningens art
Rekylgevär, a nvändb art halvant.omatiskt
Braunin g , Fl~retal-Liege, Belgien.

