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Tillgrens Radio o. Cykelaffär
Regemenrsgaran 84 A Tel. 777 64

MALM O

Radio, alla märhen

Ultramodern reparationsverkstad

Radioservice.

Tapetserare och Dehoratör

HARRY E. HANSSON
Föreningsgaran 27 A . Tel. 75160

M ALUö

Lezterantör till Marinen ocb Kustartilleriet

Var god infordra offert.



MARKIS-ERICSSON

MARKISFABR
ODINSPLATSEN 3 .
KLARA V. KYRKOG.

LEDANDE FIRMA SEDAN 1850

A,-8. P. ERICSSON & Clo
IK

GÖTEBORG . Tel. 15 1193, 15 1r 94, 15 lr 95

10 . STOCKHOLM . Tel. 102531,208269

HASSES

SÖMNADSVERKSTAD, Lotsgatan 8.

SKEPPSFOURNERING, Fiskhamnen.

GöT

Segel . RiggningAr Kapell' Tält

Tel. t4 50 61, 14 to 40

Tel. L41o 49

EBORG

BÄSTA INKöPSKÄLLA
fiir

Maskinpackningar
av alla slag, spec. flönspackningar,
" Como Metallic", " Com'o Special",
"Comoil" m. fl.

Slangar
för alla ändamåI, stor

Asbest-
garn, fiber, papp,
ningar, kostymer,

pack-

ar

A.-B C. 0. MA0llU$$011$ MA$lflNrÖnnöOrilHET$AFFÄR
Karl Johansgatan 6, Göteborg. Tel. 145176, L45L77' 145L88

Representant för: Bells Asbestos & Engineering Sttpplies, Lttl - Packningsindustri

ocean oil C:o, Ltd - Good. Year - fohn Crani ' Cio'gn Angus & C:o' Ltd' a' fl"

Tekn. Gummiuaror
såsom mattor, membraner, Pack'
ningar, slangar och ventiler, ventil'
packningar etc.

Remmar
alla slag.

Trassel, Oljor, Pannstensrnedel,
Grafit och grafitpreparat, Lager-
metaller, Pumpar, Verktyg m. rn.



TrävaruA/B G. A. Persson
GöTEBORG

BYGGNADSMATERIAL

TRAVAROR . PÅLAN

TELEFONER:

2203 60, 2203 67, 2224&p, 22 47 43, 22 47 6l

AXEL GUSTAFSSOI\
BLECK. & PLÅTSLAGERI

LEvcREilsvÄcnN 6, cÖrpgonc
Tel. L6 46 4B

UTFöR ALLT VAD TILL YRKET HORER

INFORDRA OFFERT



A.-B. ldeols Motorfcrbrik
OSKAR JONSSON

VARV och SUP, KUPPANS VARV

Göreborg

Telefoner:
14,1956, 744792. Dir. bost. 727786

Verkm. bost. 725622

Telegramadress : Motorideal

Tillverkning somt reporotion och iustering oy moforer.
Metollsprutning. Tröorbeten.
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Korlshomns Meieriforening



MOBELBOLAGET
TEL. 244 KARLS K RONA TEL. 323

SE MOBELHUSET I 5 VÅN. VID HOGLANDS

PARK . STÄNDIG UTSTÄLLNING . R[K.

HALTIGT URVAL AV MOBLER, MATTOR,

GARDINER, SÄNGKLÄDER . OMSTOPP.

NINGAR. RENOVERINGAR

-*

tÅon pRrstlt , aEKvÅMA BETALNTNcSvtLLKoR

-t
Bästa inköpskälla

för alla

B y g g n a d sm a t e ri al i er
Infordra offert

Kakelfabriks Aktiebolaget i Karlskrona
Träförädlings Aktiebolaget i Karlskrona

Tel. linjeväljare: 154,635' 1549



Honditori G0TA
K A R L S H R O i\ A
Landbrogatan 11 . Telefon 846

NEHi0MMEAIDENAS

Bröderno Jonosson, Lyckeby

BLECK. & PIÅTSLAGER, I

Verkstod: N. Smediegoton 43-45 . Kqrlskronq

Utför ollt slogs plåtslogeriorbete vid

nybyggnqder sqmt reporolionsorbeten

Tel.: Korlskrono 655, lyckehy 229, Bosl. Kqrlskrons 3746



KIJ$TARTILLERIET$ KAREMBLEM
ml42 i minicrtYr, förgYllr

Kråsnål ..... kr. 1.25 Pr st. f oms

Berlock ,,
Brosch .... . .... ,,

Monschettknoppor, blåemoli.,
med emblemet plonsliPot
i silhuett.

D:o med emblemet monterof
i relief. ,,

1.75 ,, ,, ,, ,,

5.25 ,, ,, ,, ,,

4.75 pr por ,, t,

11 .75 ,, ,, ,, ,,

sPoRROl)l G & co.
Telefon: Nomnonrop "Sporrong & Co."

KUNGSGATAS.I 17 STOCKHOLM 7

A..B. BYGGI}IDUSIRI

TEL. Vöxel 23 ()5 50

Kungsgoton 18 Stockhol m
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NAGRA AKTUELLA
ARTr LLERITEKN rsKA spönsuÅr-.

Major S. Rydbug

ptyg.t, utveckling till ett clominerancle krigsinstrurnen t har påskyn-
dat den artilleritekniska utvecklingen. Sålunda har strävan efter större
skjutprecision och skottvidd samt ökad eldkraft varit mest fram-
trädande från tiden för det första världskriget.

Utvecklingen har väsentligen bestått i fullkomnancle av ballistiska
beräkningsmetoder samt förbättring av materielen. Även om man
blickar tillbaka till tiden för eldrrUsrekylkanonens tillkomst på slutet
av 18@-talet, finner ffran, att principiella nyheter fram till det andra
världskriget äro myck'et sparsamt uppträdande.

Under det andra världskriget ha reaktionsdrivna vapen av olika
slag framkommit. Senast har den energi, som frigöres genom atom-
sprängning, börjat utnyttjas, om än i mycket begränsad utsträckning.
Såsom alltid då nya vapen framkomma, talar man orrr revolution på
det vapentekniska området.

lVlycket kan nu synas tala för att artilleriet i traditionell form spelat
ut sin roll. Reträffande speciellt luftvärnsartilleri framföras bestämda
krav på att >något nytt> måste åstadkommas. >Raket> har i detta
sammanhang blivit en trollforrnel. I den mån närnnda krav äro väl
rnotiverade, innebära de emellertid icke någon ringaktning av luftvär-
trets insatser under det andra världskriget. Dessa ha otvivelaktigt
varit stora.

Otn man allt som allt kan säga, att artilleriets utveckling fram till
det andra världskriget förlöpt i huvudsak längs en och samma väg,
synes med detta ett vägskäl ha nåtts.

Komtner utvecklingen att fortsätta rakt fram med >aktionsdrivna
projektiler>> (o- denna benämning användes för det traditionella
artillerivapnet), eller kommer den helt att vika av till de reaktions-
drivna projektilernas väg? I den allmänna diskussionen förekommer
'n'anligen endast det andra alternativet, rnedan man glömrner det första.



Iiörfattarens avsikt är icke att nedskriva en profetia. I den utsträck-

.ing så är lämpligt inför en öppen krets, vi1l han endast belysa vissa

spörsmål, soln sammanhänga rned frågeställningen, främst möjlig-

heterna att fortsätta vägen rakt fram.

De grundläggande principerna för reaktionsdrivna projektiler

behandlas icke här. I-n klarläggan<le orientering clärorn har lämnats

av Hjerpe i fjärde häftet av Artilleri-Tidskrif.t t945 (>Något om

raketdrift>). Upplysningsvis hänvisas härjämte till en 1933 utkornmen

bok, >>Raketen - 
trlugtechnik>>, av Eugen Saenger, vilken med stor

sannolikhet varit av värcle för de krigförancle. (Boken finnes bl a i

Stockhohns Stadsbibliotek) .

I det föregående har uttalats, att tlen nu aktuella utvecklingen av

artillerivapen i första hand måste avse luftvärnet. I)et kan därför

vara lämpligt att såsom utgångspunkt för den följande frarrställningen

något beröra cless hittillsvarande utveckling.

Luftvärnet i egentlig mening framkom först mot slutet av det första

r,ärldskriget. L'tvecklingen därefter har frärnst avsett eldlednings-

rnaterielen. Deu standard, som uppnåtts vid tiden för de inledande

krigshandlingarna till det andra världskriget, har sedermera icke höjts

på annat sätt än att eldkraften i vissa fall ökats satnt att'skjutprecisio-

nen något förbättrats genom tillkomsten av noggrannare lägebestärn-

ningsmedel (ekoradio).
Man torcle \rara berättigacl p:istir, att luftvärnet under upptakten

till det anclr:r världskriget i huvudsak verkade lika effektivt som jakt-

flyget. Kvalitativt sett var luftvärnet då i paritet mecl flyget.

Även olr luftvärnet under det andra världskriget kan'sägas ha fyllt
sin uppgift, blevo förhållandena dock ändrade, därigenom att flygets

prestanda väsentligen förbättrades, rnedan luftvärnets i huvuclsak för-

blevo oföränclrade. Denna flygets utvecklitg - clirekt framkallacl av

försvarsmedlen - 
pågår alltjämt efter det andra världskrigets slut

och innebär dels övergång till reaktionsdrift, dels starkare (grövre)

artilleribestyckning av aktions- eller reaktionstyp. I)et kan anses

sannolikt, att bombflyget i tiss utsträckni.g (för terroranfall och lik-
nande) kotnurer att ersättas med vapen av V-typ. Därigenom kan

gränsen rnellan fl1'g och artilleri bliva flytande.

Man måste sålunda efter det andra världskriget konstatera. att

Iuftvärnet >är pzl efterkälken>.
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l)ir man ntt är ställd i det tvångsläget, att luftvärnet måste för-
bättrzrs, måste man veta, i vilka avseenden förbättring bör åstadkom-
nras. I)et räcker inte med ett allmänt önskemål för konstruktörer och
leverantörer. För att kunna leda dessa pår rätt väg måste rnan veta
exaLt, var rnan stirr, d v s lnan måste ingående analysera orsakerna
till l<revaclavvikningar. Den rnoderna variationsanalysen är härvid -liksorn på många andra artilleristiska områden - ett ovillkorligen
nöciväncligt verktyg.

trfan finner, att de clominerande felen vid skjutning rnot rörligt mål
satnuranhänga mecl förutbestärnningen och att krevadavvikningarnas
storlek grovt sett växer rninst i direkt proportion till målets fart och
till förutbestämningstiden. Rörelsekorrektionen, som uttrycker nämnda
proclukt av fart och tid, må,ste sålunda nedbringas, i samma mån som
tttvecklingen driver fram snabbare mål, för att inte skjutprecisionen
skall bliva för dålig. Dessutom ruråste variationsorsakerna reduceras.
Kan htirutöver eldkraften (det enskilda skottets verkan och eldhastig-
heten) ökas, är detta givetvis tacknämligt. En så stor ökning av elcl-
liraften, som helt skulle kompensera den genom fartökningen rninskade
precisionerl, synes dock utesluten.

Luftztiimrets frestati,onsförntå,ga ntå,ste förbättras, och detta måste
tistodhontnms r, första lt,ond genonx att neclbringa sbju,ttiderna, i, andra
hand genonx att reducera aariutio,nsorsakerna ( - h,öia preci,si,onen)

och i tredje hand, genonl att öka eldkraften. Yariationsorsakerna äro
av elclleclningsteknisk, av manuell och av ballistisk art. Den ballistiska
precisionen definiera,s av beg,reppet >>tabellspridning>.

I)en artilleritekniska utvecklingen gäller ernellertid icke enbart iuft-
r'ärnet. För kustartilleriets vidkommande finner man, att sjöfronts-
artilleriets läge är likartat. trlygfaktorn samt tillkomsten av ekoradio
torcle nämligen frarntvinga lättrörligare sjöstridsenheter, varför ovarl
angivna förbiittrirrg av prestationsförm,å,gott även iir aktwell för sjö-
frontsartilleri,et, om än i förminskad skala. Därigenom erhålles även
möjlighet att utnyttja ekoradions noggrarlna avståndsbestämning för
skjutning på längre hå11.

Författaren begränsar sig här till att granska möjligheterna att necl-
bringa skjuttiderna samt höja den ballistiska precisionen. övriga
ingreclienser, som konstituera den artilleristiska effektiviteten, upp-
tagas icke till behandling.



En minskning av skjuttiden l<an ernås <lels genorll reduktion av
projektilens hastighetsminskning i luften, clels genorn ökning av ut-
gångshastigheten.

Ir'örstnämnda reduktion åstadkomrnes, orx rnan kan förbättrer projek-
tilens aerodynamiska egenskaper (form och belastning), så att luft-
motståndet blir mindre. På denna väg har man emellertid nu i hur,ud-
sak kommit så långt möjligt är. Här må endast framhållas, att man
numera är i stånd att rent teoretiskt beräkna luftrnotstån<lets storlek,
tack vare den ingående kännedom om luftrnotståndets natur, soln vrln-
nits genorr aerodynamikens - av flyget påskyndade - utveckling.
Iieräkningsarbetet är dock lårngt ifrån enkelt.

Det finns ernellertid en annan möjlighet att bemästra luftmotstzin-
det, och den består däri att man förser projektilen själv med en drir.-
laddning, som rentav ger hastighetsökning, så länge dess förbränning
pågår. Denna rnöjlighet karakteriserar de reaktionsdrivna projek-
tilerna.

NIan kan överslagsvis beräkna hastighetsti,llviirten för en reoktiorts-
tlri,aen, proiehtil under drivladdningens förbränningstid genorn att
r-nultiplicera gasutströmningshastigheten mecl den relativa drivladd-
ningsvikten, d v s förhållandet mellan drivladdningens vikt och reak-
tionsprojektilens ursprungliga totala vikt.

Att åstadkomma största möjliga värde av nämnda två faktorer saln-
ticligt mecl tillräckligt lång förbränningsticl är ett mycket komplicerat
problem, sonr här icke ens granskas. Drivladdningens egenskaper ha

utslagsgivande betydelse. Iiör närvarande har n-ran i stort sett att
välja mellan flegmatiserat ncgl-krut och en vätskeblandning ar. tvpen
bensin eller alkohol jämte flytancle syre. I förra fallet blir gasutström-
ningshastigheten omkring 2200 m/s, i senare fallet omkring 2800 mis.
lln större relativ drivladclningsvikt ån % (,50 V) torde icke kunna
uppnirs. Redan värclet % åt att anse sorn gynnsarnt, åtrlinstone clir

vätskeblandning användes.

Är exempelvis gasutströrr-rningshastigheten 2800 m/s or'h relativa
clrivladdningsvikten 0,33, blir hastighetsökningen uncler förbränningen
överslagsvis

ast 
-'Lts - 2800' 0,33 - 925 mls

orn usl är projektilens hastighet vicl förbränningens slut och t'n är
starthastigheten.
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Reaktionsprojektilens bana ansluter sig under förbränningen prak-
tiskt taget till en rät linje. Den tillryggalagda vägen kan ungefärligt
beräknas som produkten av rnedelhastigheten och förbränningstiden.

I det syfte, som här avses, uppnås tydligen bästa resultat, om den
r-e:rktionsdrivna projektilen får starta rned så stor utgångshastighet
som möjligt. Starten skulle kunna ske från en >>vanlig>> kanon, under
förutsättning att reaktionsprojektilen (och dess innanrnäte) tål
chocken vid igångsättningen. Detta synes emellertid icke vara fallet
med hittills projekterade reaktionsprojektiler. Man får då nöja sig
nrecl den mildare igångsättning, som erbjudes av i,mpwlsstart. Reak-
tionsprojektilen förses för detta ändamål baktill med en extra
(mindre) drivladdning, en impulsdrivladdning, som i ett skjutrör
(eldrör är en alltför pretentiös benärnning) genom reaktion ger den
önskade utgångshastigheten, varefter den >>stora>> drivladdningen
börjar fungera. (Impulsstartär a{tså ett slag av reaktionsdrift, liksom
>>inrpulsprojektil> är ett slag av reaktionsprojektil.)

Genom impulsstart'av reaktionsprojektil synes man rimligen uppnå
erf i'. av ett par hundra m/s. Med en us ?y 2OO mls och en förbrän-
ningsticl :rv 6 sekunder skulle vår reaktionsprojektil vid förbränningens
sltrt ha en ungefärlig hastighet av 20A -r 925 : lL25 nls, och den till-
r.v*ggalagda vägen skulle ungef ärligen vara 6(2;frA + I1^?,, :2 : 3975 m.

Den beräkningsrnetod, som här tillämpats, kan förefalla synnerligen
optinristisk, clå luftmotståndet försurnmats. Så är emellertid icke fallet.
Iltt sficlant >>sugmotstånd>, som verkar bakorn en vanlig projektil och
trpptar nära 50 % au det totala luftmotståndet, förefinnes icke här
pit grund av gasströrnmen bakåt. Orn därför en reaktionsprojektil har
samnra form och belastning som en vanlig projektil (samrna c-värde),
rötrer clen under förbränningstiden betydligt mindre motstånd än den
serlare. Den här använda beräkningsmetoden (sorn genom förenkling
dessutonr avrundats >nedåt>>) är därigenorn tillfyllest för överslags-
beräkningar.

E,fter förbränningens slut fortsätter reaktionsprojektilen sin ballis-
tiska bana sonl en vanlig projektil. Belastningen är dock rnindre,
sedatr drivladdningen förbrunnit (c-värdet försämras under förbrän-
ningen ). Skillnaden mellan reaktionsprojektilens och den vanliga projek-
tilens bana ligger främst däri att den förra uppnår sin största hastighet
ute i banan, medan den senare har sin största hastighet vid starten i banan.



En noggrann beräkning av reaktionsprojektilens ballistislia ban:r är
givetvis krävande, dock icke avsevärt mera ån beräkningen av erl

vanlig bana. Den ofta såsom fulländad betraktade GHM-rnetoclen är
ernellertid olämplig för ändamålet. I förbigående rnå framhirllas, att
även andra skäl tala för att nämnda rnetod helt bör övergivas till
förmån för en ytterballistisk metod med tiden eller hastigheten sonr
argument (GHM-metoden har bantangentvinkeln som argument).

För att utröna vår reaktionsprojektils öden efter avslutad förbrän-
ning tillämpas clen beräkningsmetod, som angivits av författaren pir
annat ställe i detta häfte (uEn metod för beräkning av sarnbandet
mellan avstånd och skjuttid.>).

Antages reaktionsprojektilen ha en kaliber av 18 cm, blir luftmot-
ståndsretardationen överslagsvis R - 0,1(a -260), och vi erhålla
resultaten i efterföljande tabell. (Under beräkningsarbetet får man
räkna tiden från det ögonblick, då förbränningen är slut, d v s 6 sekun-
der efter starten, dä a : ll25 och vägen år 3975 rn).

Tid
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3975

7867
rt448
t4t32
T6271

18080

Det är icke bekant, huruvida en reaktionsprojektil mecl här franr-
lagda ballistiska egenskaper verkligen existerar. Att den finnes projeli-
terad, är däremot säkert. Som egen åsikt vill författaren framhålla,
att vår här studerade reaktionsprojektil mecl stor sannolikhet gränsar
till det bästa, som kan åstadkommas på ornrådet.1) I den mirn, rnan l;an
(eller vill) framställa en oömmare reaktionsprojektil, sorn t:11 kanon-
start, blir fältet vidgat för ytterligare hastighetsökning och skjuttirls-
rninskning.

väg
n-l

t7 Om dcn ballistiska f re cisionen, shall z'ara tillf re dssttillande .



Det är uppenbart, att reaktionsprojektilen fyller mycket högt ställda

krav ifråga orn liten skjuttid. Som järnförelse kan nämnas, att en

10,5 crn lvgranat använder cirka 22 sekunder till avståndet 10000 ur,

d v s nära dubbelt så lång tid som reaktionsprojektilen.
Författaren går icke in på övriga fördelar 'samt nackdelar mecl

reaktionsdrift. Fördelarna äro så starkt betonade i andra samman-

hang. Man måste ernellertid ha klart för sig, att en övergång till
reaktionsvapen på intet sätt minskar behovet av förbättrade eldled-

ningsinstrumenteringar. Den ballistiska precisionen för en reaktions-

projektil blir sämre, eller rentav mycket sämre, än för en vanlig
projektil. Igångsättningen samt förbränningens (gasströmmens) upp-

hörande giva upphov till fenomen, som ogynnsamt påverka projek-

tilens gyrorörelse. Vägen till en reaktionsprojektil med ovan förutsatta
egenskaper är sannolikt också lång och dyrbar.

I{ar aktionsprojektilen några möjligheter att bjuda konkurrens med

reaktionsprojektilen i'det avseende, som här är aktuellt (liten skjut-
tid) ?

Av de inledande orden till detta avsnitt har framgått, att enda

möjligheten till reduktion av nuvarande aktionsprojektilers skjuttider
består i att öka utgångshastigheten.

Innan vi granska, vad som är lämpligt och rimligt i detta avseende,

kan det vara skäl i att undersöka, vad som är möjligt.
Även om man helt bortser från konstruktions- och slitageproblem,

kan man inte åstadkomma htlr stor utgångshastighet som helst. En
övre gräns bestämmes av drivmedlets energiinnehåll'samt den del där-

av, sorll kan omvandlas till nyttigt arbete.

Nu använda krut ha ett energiinnehålt (>en arbetspotens>) av i
runda tal 850-1050 kilogramkalorier eller omräknat 3$A00--448000
kilograrnmeter per kg. (Författaren förutsätter, att krutet förblir det

lämpligaste drivmedlet, och avstår från spekulationer i atomenergi.)
I goda pjäskonstruktioner omsättes cirka 36 % av krutets energi till
projektilens och krutladdningens rörelseenergi.

Med användande av givna siffror finner man, att utgångshastig-

heten med växande laddningsvikt närtnar sig ett övre gränsvärde av

2770-3080 m/s. (\{ecl andra betraktelsesätt kan man finna högre
gränsvärden.)



Möjligheterna att öka zs utöver nuvarande övre genomsnitt av cirka
900 m/s äro sålunda stora. Anledningen till att denna väg endast i
undantagsfall hittills beträtts, är den vid större hastigheter ökade
vapen - 

(frärnst eldrörs-) förslitningen, vilken accentueras genom
krav på stor eldhastighet.

Den under första världskriget av tyskarna använda l2-milskanonen
hade en us av 1500-1600 m/s (kaliber 2l cm, projektilvikt 120 kg,
maximigastryck 3000-3500 kg/cm2). Dess mynningsenergi var icke
exceptionellt stor, 13000--17000 meterton, vilket svarar mot myn-
ningsenergin för en kanon med 30,5-33,5 cm kaliber och zo 800 m/s.
Senare konstruktioner av denna art ha i huvudsak samma clata. trör-
slitningen av l2-milskanonen var emellertid så stor, att krutladd-
ningen måste ökas från skott till skott, för att zo skulle bibehållas.

Irör att få en uppfattning om vinsten i skjuttid med ökad vs har
författaren utfört överslagsberäkningar enligt metoden på sid 3g i
detta häfte upp till 2000 m/s dels för en 12 crn, dels för en 18 cm
rnodern granat (c-värden enligt Gävre resp 0,0003 och 0,0002). I för-
bigående må nämnas, att vo 2W m/s kräver en laddningsvikt, sorn är
ungefär 3 gånger så stor som projektilvikten. Resultaten äro sam-
rnanställda i efterföljande tabell, där även värden för vår reaktions-
projektil enligt föregående beräkningar äro medtagna (raketen).

q)
tt

F
12 cm granat med

800 t20o I rooo

cm granat med v

1200 I 1600

0

5

l0
15

20

25

30

0

3334
5/+5
7658
9298

r0776
12177

0
4838
8081

10118

12332

I 39+4

15:t1 9

0

6313
10112
13233
r5370
ITITI
18662

0

7853
r2753
I 6031

18418

20278
21904

0

3525
63r7
8617

1 0587

12337

13938

0

5t74
907r

t2rtl
14578
l 6660
1848,1

0

6822
T1824
1 5605

18568

20984
23030

0

8.171

14578

19099

22559
25307

z/5//

Rake-
ten

0

3140

7867

1r448
r4132
1627t
1 8080

En gransllring av tabellen (en grafisk framställning av densarnma)
ger följande resultat, varvid aktionsvapnet jämföres nred reaktions-
vapnet ifråga om skjuttid.

En 12 cm gra'not mecl ao 1200 mf s iir özterliigsen, irttill cirho, 8500 nt
az,ståncl men. underliigsen f å större az.,stå.nd.
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En 12 cnx granot med ao 1600 nt.f s är ö'"-erliigse'tt på, alla avstå,nd.

En 18 cnx granat nt'ed' a0 800 mf s tir öztevliiot'n intill' cirha 4500 m'

at'stå,nd nt,en wnderlägsen på, större aztstå'nd.

En, L8 cnl granot nr,ed ao 1200 mf s iir özterlögsen I)å alla aastå'nd.

Resultaten berättiga till den slutsatsen, att en aktionsprojektil med

cirka 15 cm kaliber samt med en ungefärlig vo av l2O0 m/s mycket

r'äl står sig i konkurrensen och är överlägsen intill cirka 10000 m av-

stånd. En så stor uo som 1200 m/s är överkomlig. Pjäsens slitage blir
dock sannolikt mer än dubbelt så stort som vid zo 800 m/s. Detta är

betänkligt rnen långt ifrån avskräckande. Det synes även troligt, att
förbättringar i avseende på krutets egenskaper samt eldrörets avkyl-
r-ring skola avsevärt reducera slitaget.

Den ballisti,sko precisi,onen är betingad av inner- o ch ytterballis-
tiska faktorer.

En god innerballistisk precision kännetecknas frärnst därav att

variationerna i zto ära små. För närvarande avviker vo f.ör ett skott i
cirka 30 % fall mera än 10-3 m/s, varvid den större siffran gäller

pjäser med liten kaliber. Möjligheter att nedbringa denna variation
förefinnas och rnåste sökas genom ingående studier av förbrännings-

förloppet i tryck-tid-registrerande försöksbomb samt statistisk analys

av resultaten.
En god ytterballistisk precisicrn ernås genom lämplig >>ekvilibrering>>

2y projektilen d v s avvägning av dess clynamiska egenskaper (rnass-

f ördelning och rotationshastighet). Även om detta spörsmål ännu kan

benämnas >>ballistikens olösta problem>>, i sår måtto att något entydigt
r-r-ratematiskt samband för bestämning av optifflum icke existerar, har

rnan dock kommit fram till gränsvärdessatser i form av villkor, som

giva tillräckliga hållpunkter.
NIan hör ofta sägas, att projektilens stabilitet ökas, orn utgångs-

rotationshastigheten (reffelvinkeln vid mynningen) är stor. Man talar
i detta sammanhang om >>överstabilisering>. Detta betraktelsesätt är

ernellertid principiellt felaktigt. Effekten kan nämligen bliva den rakt
motsatta (precessionen större), därigenom att >>initialnutationen>> blir
större. I ett fullständigt s k stabilitetsvillkor ingår projektilens sned-



stälhring vid rrynningen satlt deutras första och andra tidsderivator
som betydelsefulla faktorer. I)e sistnämnda bestämmes av >>nlynnings-

stöten>>, d v s den impuls som uppstår vid explosionen av de t1r m)'n-
ningen tttrusande krutgaserna. trör att ernå god st1'1ning i banan
(ytterballistisk precision) är det därför av största vikt att nedbring:r

mynningsstöten i möjligaste rnån. Detta sker genom att neclbring'rL

krutgasernas temperatur och tryck vid mynningen.
Egendomligt nog synes mynni,ngsbromsens betydelse i cletta sarlr-

manhang icke vara tillräckligt beaktad, möjligen därf<ir att namnet

verkat vilseledande. Mynningsbromsen utgör en principiell nyhet, sotn

framkommit efter det första världskriget. Dess användande rnotiveras

vanligen rned minskade påkänningar på lavettaget och därav ökatl

stabilitet för pjäsen. I Sverige har den på grund därav endast utn1r11-

jats för rörliga pjäser såsom >>sparkokare>>, rnedan dess rnöjligheter
såsom >effektökare>> icke begagnats.

Den högst väsentliga vinst som mynningsbromsen meclför ifråga oni
ballistisk precision förefaller att icke ha observerats. Genorn att en

stor del av krutgaserna avböjas i sidled nära mynningen, ernår rratr

en minskning av temperatur och tryck vid mynningen, d v s en svagare

initialnutation. Därigenom förbättras villkoren för den ytterballistiska
precisionen.

Fördelarna med mynningsbroms frarnträda tydligast vid pjäser med

stor utgångshastighet, d v. s. marin- och lvpjäser. Man har därför
anledning konstatera, att mycket återstår att uträtta på områclet. I'Ierl
den svenska mynningsbromsen sker detta enkelt och billigt.

För att den ballistiska precisionen skall komrna till sin rätt, krär.as

noggranna skjuttabeller och dagkorrektioner. Dessa krav skärpas av

utvecklingen. Under förutsättning att man utnyttiar en fulländad

ballistisk beräkningsmetod för skjuttabellberäkningar, har sättet för
definierande av det s. k. normala lufthavet utslagsgivande betydelse.

I samband härmed finner man, att de definitioner, som nu användas

vid kustartilleriet, icke äro lämpliga. Sålunda bör lufttätheten sonr

artillerimeteorologisk faktor avskaffas. (Man bör endast tala om luft-
tryck och temperatur.) Den med höjden variabla temperaturgradienterr
bör i anslutning härtill ersättas av en konstant. Förutom större nog-
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grarlnhet vinner man en högst väsentlig förenkling av det artilleri-
rneteorologiska arbetet. Ett för olika försvarsgrenar gemensamt luft-
hav synes äl'en vara änclarnålsenligt. Det blir anledning återkommir
till clenna fråga i annat sarntnanhang.

T clet föregående har författaren visat, hur aktionsprojektilen rnycket
väl kan konkurrera med reaktionsprojektilen (raketen) i avseencle

på skjuttid.
I diskussioner och i den populära pressen uppträder den magiska.

självstyrda luftvärnsprojektilen (: raketfl;'gplan), sorn av sig själv
uppsöker och oskadliggör ett mål. Denna bestickande lösning av luft-
värnsproblernet utgör emellertid i sin fullständiga form en teknisli
omöjlighet på gruncl av fartbegränsning (otillräcklig fartöverlägsen-
het över rnålet). Den s k >jagarkuwan>> eller >>hundkurvan>> (>courbe
de poursuite>> enligt Bouger 1732), r'ilken nämnda helt självstyrcla
projektil skulle följa, ä'r dessutom väsentligt längre än den ballistiska
ktlrvan, r,arför rnålet skulle träffas rnycket sent. Även orn de teknislit
olösbara problernen skulle lösas, blir lösningen därför ur taktisk syn-
punkt otillf redsställande.

Iltt raketrobotflygplan, sor11 styres från rnarken, är däremot en
teknisk rnöjlighet. Den kurva, sorn denna raket beskriver, blir emeller-
tid ocksåi längre än den ballistiska, varför även denna lösning är otill-
fredsställande ur taktisk synpunkt, orn också träffsannolikheten bör
bliva stor.

Det tänkande ER-röret, som inorn viss marginal åstadkommer
krevad, då granaten befinner sig på rätt avstånd, är inget fantasi-
foster, utan torde kunna betraktas som en realitet av största betydelse,
Luftvärnets problem äro emellertid ingalunda lösta enbart härigenom,
även om de väsentligt reducerats. Spridningen i radiell led måste allt-
järrrt neclbringas.

liörfattaren vili avsluta rned följande sannnanfattaude synltwnhter.

1. Ahtionsartilleriet har icke spelat ut sin roll efter tillkorristen a\.
reaktionsartilleri. I valet mellan det ena eller andra vill författaren
endast giva den rekommendationen, att vägen rakt fram ligger öppen
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för aktionsartilleriet med de begränsningar, som ännu betingas av

stötkänsliga >>supersprängämnen>> och ömtåliga rör.

2. Mynni,ngsbromsen får icke enbart betraktas sotn broms och

stabilisator. Dess ökning av den ballistiska precisionen är av väsentlig
betydelse. Den bör dessutom utnyttjas som effektökare. över huvud

taget måste den utnyttjas, framför allt vid kustartilleriet.

3. De orti,llerimeteorologiska definitöonerna och metoderna vid
kustartilleriet böra snarast revideras på sådant sätt, att lufttäthet och

>>elasticitetstemperatur>> ersättas av lufttryck och temperatur.
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HANTvERKARE ocH vERKSTÄoen
ELDUTHÅr-ue ner.

Löjtnant Arne Rosenbaum

KRIGSERFARENHETER.

Nedanstående citat äro hämtade ur skildringar av kustartilleriets
strider på Corregidor l9+l-12, rnen äro helt säkert också direkt till-
lämpliga på alla andra platser där segt kustartilleriförsvar upprätt-
hållits - ofta långt efter det huvudfronten rullat förbi. Innehållet
ger nyckeln till elduthållighet: hal{verkare och verkstäder.

>Allt var stilla och lugnt till kl 1145 den 29 december, då 54
japanska bombplan plötsligt uppträdde på arenan. Und,er tre timn-rar
upplevde Corregidor en bombning, som ord icke kan beskriva. Trots
att personalförlusterna icke var så stora och att batterierna som väl
var ej skades allvarligt, uppstod förskräckliga skador på ör'riga anlägg-
ningar.>>

>>lJatteri Sn-rith träffades och var ur elden i sex tin-rmar. Batteri Way
var ur funktion tjugofyra timmar.>>

>>Resultatet av den svåra bon-rbningen under denna period var: de
flesta träbyggnader, järnvägen, bränsletanken och några prån-rar full-
ständigt förstörda, 25 % av betongbyggnader, vattenleclningssvstenret,
telefon och kraftnätet delvis förstörda, artillerirrraterielen enclast
obetydligt skadad och därvid snabbt iståndsatt.>

>411a luftvärnspjäser förstördes, men delar tillvaratogs.>
>I-uftvärnsmaterielen orngrupperacles och clet gick att sätta ihop 15

av cle ursprtlngliga 24 pjäserna.>
>>L-ndersökning visacle att de fördröjda rören till de pansarbrl'tande

grauaterna kunde ändras till ögonblicksrör. Rustmästarna fick order
att sätta allt tillgängligt folk på detta arbetet och de lyckades ändra
25 granater orn dagen.>>

>>\/åra förbindelser revs upp clagligen, våra radioantenner slogs i
bitar clussintals giinger. rnen allticl blev de lagacle - ofta under eld.>
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>>Den tillgängliga bestyckningen kompletterades av 12 st omgjorda

37 mm tubkanoner (från 15 cm pjäserna), vilka sattes i pivotlavettage

på frontverkstaden.>>
>Det är ingen överdrift att påstå, att om icke den skickliga hant-

verkspersonalen hade funnits så hade Corregidors eldkraft varit obe-

fintlig långt tidigare.>
Användning och utbildning av hantverkspersonal, behov av verk-

städer och verkstäders allmänna anordnande äro problem, sorn för det

svenska kustartilleriets del ännu icke kunna anses slutgiltigt lösta.x)

HANTVERKARPROBLEM.

Hantverkarens (rustmästare, vapensmeder och rnekaniker) problem

liomma att under krig bli av en helt annan storleksanordning än de.

soilr sammanhänga med den mera rutinmässiga underhåIl'stjänsten i

fredstid. Iiustartilleriets rna:teriel - liksom all annan krigsmateriel -
är dessutom redan nr1 av så specifik karaktär att den fordrar skötsel

av specialister för att hållas i driftsäkert skick - ett krav, som än

rner kommer att skärpas allteftersom vapentekniken drivs frani mot

allt större mekanisering. Därför är det av största betydelse att under

krig disponera en i antal tillräcklig och i skicklighet fullgod hantver-

karkår. En dylik kår, där kunskap och erfarenhet om moclern materiel

sarnt hängivenhet till yrket är av avgörande betydelse för arbetsresul-

tatet, kan vid rnobilisering icke utan vidare sättas upp och fördelas

till försvarsanstalterna med hopp om god verkan. F-ör att bli vapen-

specialist behöz's mångå,rig teoretish och, praktisk erfarenhet i fachet-
Härav frarngår hur nödvändigt det är, att kustartilleriet redan i freds-

tid har en jämförelsevis stor del av cle i krig behövliga hantverkarn:r

i aktiv tjänst. trör att göra cletta rnöjligt fordras praktiska åtgärcler i

avsikt att stimulera intresset för ifrågavarande arbetsuppgifter, d v s

nröjliggöra en gocl rekrytering. Dessa praktiska åtgärder avse:

1. Hög målsättning för hantverkarens arbetsuppgifter.

2. Gedigen och intressant utbildning.
3. Konkurrensliraftiga löner.

*) Utreclling rörar-rcle rlen tekniska tiänsten vitl kustartilleriet pågår itrom ctr

",, 
.hefen för åarinen tillsatt l<ommitt6, varjämte n5rli*.tt på grund av cleparte-

mentschefsskrivelse ytterligare en liommitt6 tillsatts med uppgift ntrecla och av-
gitn ior.t^g' til1 rationalisiring :tv cleu tekniska tjänsten inom marincn i rless

helhet. Retl. anm.
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Målsiittningen,.

{rbetsförhållandena vid en krigsmakt i allmänhet karrakteriseras ju
blancl annat därav, att förvärvade färdigheter endast i begränsad om-
fattning kunna omsättas i praktisk verksamhet i fredstid. För att råda
bot på denna >>olägenhet>> måste så realistiska fredsövningar som möj-
ligt organiseras. Dessa kunna för hantverkspersonalens del av ekono-
rniska skäl icke bliva tillräckiigt givande för att i längden hålla perso-
traleus färdigheter och intresse vid liv. Därför föreligger fara för att
hantverkaren lätt sjunker ned till en ställning sorn någon slags för-
rådsman med huvttdsaklig uppgift att hålla rost och damm borta från
niateriel och lådor. Utan tvivel en intressedödande och föga skicklig-
hetsbefrämjande sysselsättning. Slutsatsen av de nu frarnförda syn-
purrkterna borde bli den, att hantverkarkåren i fred borde vara liten.
Ticligare anförda skäl - kraven på dokumenterad skicklighet, erfarefl.
het, och kunskap om modern materiel fördelad på många händer -tala emellertid ett tydligare språk i motsatt riktning. Då tillräckligr
onrfattancle och kvalifiierade arbetsuppgifter för hantverkare nu icke
exi-stera i fred, ntåste så,dana skapas. Man kan tänka sig hantverkarna
tiänstgör'a enligt något slags passagesystem dels vid truppförbanden
som ledare och övervakare av rnaterielens hanterande och skötsel, dels
sour lärare vid utbildning av hantverkselever, clels som arbetare eller
förhandsrnän (beroende på utbildningsståndpunkten) vid de industrier
clär krigsmateriel eller liknande materiel tillverkas och slutligen som
arbetare, förmän, verkmästare eller ingenjörer vid de militära verk-
städerna. Dessa verkstäder skulle därigenorn tillförsäkras fullt
kr-alificerad, stadigvarande personal på nyckelpositioner.

Det är av synnerlig vikt att den personal, som skall ansvara för
nraterielens funktionsduglighet under krig, redan i fred är fast knuten
tiil l<ustartilleriet självt. Endast clärigenorn skapas garanti för före-
kurrsten av tillräcklig sakknnskap vicl det rustade förbandet.

Utbi,ldnirtgen.

\-id ett tekniskt så rnirngskiftande vapenslag som kustartilleriet
nt:iste hantverkspersoualens utbildning göras till föremål för stort in-
tresse. Den olikartade rnaterielen gör det nödvändigt mecl en tidig för-
clelnirrg av l-rantverkseleverna till särskilcl utbildning. Det forclras
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specialister med. gedigna teoretiska och praktiska kunskaper rörande

de olika rnaterielenheternas konstruktion, verkningssätt och anr'änd-

ning. En specialist på sjöfrontens tunga pjäsmateriel kan icke sarn-

tidigt vara utlärd centralinstrumentrnekaniker; en rninmekaniker bör

icke splittra sitt intresse på optik o s v. Uppclelningen i special-

kategorier skulle förslagsvis ske enligt r-reclanstående diagram'

Samrnanblandning a\,' arbetsuppgifterna för huvudgrttpperrla tn-

strunrent- och pjäsrnekaniker och elektriker bör icke förekomma ttncler

det att viss överlappning inom huvudgrupperna i r-n:lnga fall gir-etvis

är både rnöjligt och nödvändig.

Av fundamental betydelse för den fran-rtida anv:inclbarheten:n' h:ttrt-

yerkseleverna år en förstklassig verkstadsutbilclning. E,ndast d:ir-

igelon erhålles en liållbar gruncl för clen fortsatta specialutbildningen

och för clet fackmässiga omdöme i n-raterielfrågor, utan villret vecler-

böra1de tttqör eu d,ireht f ara för instrumeut och pjeiser. Den grunrl-

läggarrde utbilclningen bör otnfatta :

:r) I/oterialliira clår egenskaperna, använclnilrgen och bearbetuiugen

av olika slags materiel göres till förernål för noggrant stuclinm.

b) Verktl,cls- oclt maskirtliiro. Detta ämne skall orlfatta ritnings-

läsnirlg och i sanlbanci clärmecl rnirttsättning' toleranssystem och statl-

rlardbeteckningar sarlt ör,ning i att uppgöra arbetsskisser och förse

clessa mecl erforclerliga mått och auvisningar. Dessutonl skall här

bibringas kunskaper rörancle arbetsuretoder och hjälpnreclel för arbets-

morlentens ratiot-ralisering (giggar, f ixturer o s r'), l<ännedonl om iöre-

kornmalcle rrerkt)rg och n-rasl<iner samt ciessas anr,'änclningsourråclen,

handhavande och skötsel.
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c) Verkstadsarbete för att giva och befästa yrkesfärdighet beträf-
fancle bänkarbete, svarvning, fräsning, kipphyvling, plan och rund-

slipning sarnt srnid.ning.

d) Sz;etsning där gruncllig kunskap i gassvetsning och elektrisk

sr.etsning skall bibringas.

Efter denna grundläggande verkstadsutbildning - följd av grund-

liga tygrnaterielstudier - kan rner avancerade övningar i reparations-

tjänst av krigsrnässig natur anordnas. Det räcker icke att endast syssla

rnecl justeringsarbeten och minclre reparationer. Nytillverkning av

delar och hela inrättningar måste förekomrna, varvid elevernas egen

uppfinningsförrnåga måste sättas på prov såväl avseende rena kon-

struktioner sorn dessas praktiska utförande. Som regel skola endast

cle resurser, sont kunna tänkas stå till buds på en frontverkstad,

utnyttjas. Transport och monteringsarbeten av tung materiel, t e ned-

montering och uppmontering av svårt och medelsvårt artilleri, rnåste

är,en ör,as praktiskt. 'För clylika tillärnpningsövningar torde äldre

materiel kunna komrna till användning.
I längden komma emellertid icke dylika, konstlade övningar att ge

vederbörande sann tillfredsställelse av arbetet. Jämförelsen med den

>r,erkliga nytta>>, som vederbörande i stället skulle kunna göra, ligger

för nära till hands. Då rnåste den utbildning, som i sig samtidigt förenar

militär och civil nytta taga vid, d v s arbete under lägre perioder inotn

proclulitirr industri.

Lönen.

flecl cle rnöjligheter den civila arbetsmarknaden kan locka den

niilitära hantverkspersonalen torde det ofta - trots den givna utbild-

ningen och det säkra levebrödet -_ bli svårt att hålla kvar denna äveu

rrr civil svnpunkt högt kvalificerade personalkategori. I)etta hot kan

endast rnötas med konkurrenskraftiga löner. lVlan bör icke övervärdera

clen betydelse ar' löneförmiin, sour utbildningen i sig innebär.

VERKSTA DSPROBLEM EN.

Ur organisationssynpunlit kan det te sig tilltalande att för ett stort
l<ustartilleriförsvar anordna en central tygverkstad. En sådan - ända-

rnitlsenligt anordnad och inlernnad i materielorganisationen sorn hel-

r7



het - kan givetvis vara av betydelse, nren är under inga omstänclig-
heter tillfyllest.

Avståndet från haveriplatsen till en tillbakadragen större verkstacl,
svårigheterna att f:i fram arbetsanvisningar och att utföra efterjuste-
ringar och passning, transportsvårigheter eller iianske ofta helt brutna
förbindelser bakåt, rnassanhopning av gods för reparation gör clet

osannolikt att en central verkstad skulle kunna och hinna lösa alla
förekommande arbetsuppgifter. Den enda tänkbara metoden att snabbt
få havererad materiel iståndsatt är att på stridsplatsen ha tillgång till
ett effektivt reparationsorgan. Det är sålunda av avgörande betydelse
för kustartilleribatteriernas elduthållighet att välplanerade frontverl<-
städer anordnas i direkt anslutning till alla viktiga försvarsan-
stalter.

Endast mindre och enklare reparationer kunna utföras på materie-
lens ordinarie uppställningsplatser. NIer omfattande arbeten kräva
tillgång på arbetsbänkar och rnaskiner och måste utföras i rena, ljusa
lokaler skyddade från stridsstörningar, kyla, blåst och smuts. Det
liommer därför ofta att bli nödvändigt att taga hela aggregat såsonr
automatpjäser, kanoner och strålkastare in i frontverkstaden. Loka-
lerna måste följaktligen vara rymliga, lätttillgängligt placerade och
försedda med anordnnigar för möjliggörande av snabb och arbets.
besparande in- och urlastning. De verktyg och maskiner, soln an-
skaffas, måste givas för tänkbara arbetsuppgifter användbara dirnen-
sioner. Den ledande principen måste därvid vara att i första hancl
välja stora rnaskiner för att därefter i rnöjligaste mån tillgodose
behovet av speciella finmekanikerinstrument.

Erforderligt verkstadsutrymme samt förslag till inventariernas onr-
fattning och placering i en frontverkstad av normaltyp anges på
planritningen å sid 20 (fig 1).

I jämförelse med den egentliga krigsmaterielen betinga verktyg och
verktygsmaskiuer, som äro masstillverkade standardartiklar, järnte
ursprängning och inredning av erforderligt utrymme i berg, ett så lågt
pris (ungefär rnotsvarande värdet av en 40 mm apjäs i fast lavett.)
att även den mest inventiöst utrustade frontverkstad i förhållanden
till sitt militära värde alltid kommer att utgöra en god kapital-
placering.

18



SAMMANFATTNING.

Genom planmässig, hög mål'sättning för hantverkspersonalens ut-
nyttjande, genom rationell och ändamålsenlig utbildning och konkur-
renskraftiga löner skulle kustartilleriet kunna försäkra sig om en
yrkesskicklig och för de skiftande militära arbetsuppgifterna synner-
ligen anvåndbar personalkategori.

Genom att på alla viktiga försvarsanstalter anlägga ordentligt ut-
rustade verkstäder, skulle ett effektivt medel sättas i hantverkarnas
händer att in i det sista hålla vapnen intakta.

Ytr
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AUToMATTSKT sIKTE rön sz MM

s.lörnoNTsKANoN

Kapten Bo W'estin

En 4.1 av kustartilleriets 57 mmbatterier skola tillföras automatiska
sikten. Härigenom komma dessa batterier att vinna ifråga om effek-
tivitet. Siktet möjliggör nämligen automatisk uppmätning av avståndet
till rnålet, varjämte följsam rörelsekorrektionsbestämning i längd kan
erhållas i viss utsträckning. En pjäs med automatiskt sikte kan där-
för rned fördel utnyttjas för självseindig eldgivning. Ytterligare en
del fördelar stå att vinna i förhållande till nuvarande sikten, varom
mera nedan.

Irör att de automatiska siktena skola kunna rätt betjänas och deras
fördelar sålunda utnyttjas fordras emellertid en ingående kännedom
om siktets teoretiska underlag. Det kan därför vara på sin plats att
i denna tidskrift framlägga principerna för siktets konstruktion samt
några därmed sammanhängande spörsmåI.

1. Princi,pen för avståtndstnötningen.

Siktets avståndsmätning grundar sig på samma princip som lodbas-
rnätaren. Förutsättning för mätningens utförande år sålunda, att
pjäsen befinner sig på käncl höjd över vattenytan. Genom att mäta
depressionsvinkeln till ett föremål på vattenytan, kan avståndet till
rnålet bestämmas ur likformiga trianglar (fig 1).

Ur fig 1 erhålles

B+c

n_b(B+c)
C

och de likfornriga
beräknas ur detta

b

D

l{är vinkeln a uppmätts,
bildade, kan avståndet (lt)

trianglarna sålunda äro
uttryck.
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depressionsvinkeln

t
C

E

I
Fig 1.

Då avståndet är känt, kan även motsvarande uppsättning uttagas'

Detta göres med hjälp av en styrkurva. I den sistnämnda kurvan är

även korrektion för jordrundningens inflytande inlagd.

2. Korrektions- oclx iusteri,ngsmöili'gheter.

Siktets användbarhet är bl a beroende på möjligheten att uttaga

korrektioner, som kunna gälla inom hela verkningsområdet, samt att

justering kan utföras för inflytelsef på grund av refraktion och

vattenståndsvariationer. Eftersom siktet tjänstgör såsom avstånds-

r1ätare, ford,ras samma precision vid justeringen av detta som vicl av-

ståndsmätarens justering.

Automatiska siktet har två korrektionsmöjligheter :

1. Ändring av vågbasens längd.

2. Ändring av lodbasens längd.

Huru clessa korrektioner verka framgår av det följande.

a. Åndring av aå,gbasens löngd.

Siktets normala vågbas benämnes å. Göres en korrektion å på clenna

fås avståndsändringarna (fig 2)

/ vid avståndet D och

/, >>
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e__l *1, a 
-------+2#

Fis,2.

Ur figuren fås sambanden:

. (1)

En korrektion på vågbasen ger således en avståndsänd,ring, som är
direkt proportionell mot avståndet.

b. Åndring azt lodbasens löngd.

Vid ändring av lodbasens längd höjes eller sänkes den främre under-
stiidspunkten för siktarmen. Detta medför i princip att lodbasens

tängd minskas eller ökas med samma mått, som den främre under-
stiidspunkten höjes eller sänkes (fig 3).

+:lo"n+:+

TD1tf,-4 I
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fD' -_ I:g!1 0

t't-D, ' D''g': 
u' 1 t:9 t' 6'

Sanrmansättas uttrycken för f och ft fås:

Ur likfonniga trianglar erhålles:

ftlD
t',:T. D,

t-r likformiga trianglar fås vidare:

g _c-k
gt a_k

r-nen å är litet i förhållande till såväl c sollr

c-k,
, kan sättas -

och siiledes blir
'(/

9ra

Llr likfornriga trianglar erhålles irter:

s h b.k
't--b-a-k '-a-k

Qr_ k _b.k
tt - c-n 3{r - c-h

Sarnmansättas uttryci<en för g och gr fås:

D
T

(")

n, r'ar{ör

C

o

(b)

Ii+a I)
btB+ol

fl_.'

D

c b b (B*c)
d+t: r)r': n,

Sanlrransättas ttttrvcltett för o och c fåts:

c D B+c
o: 4'-B+o

?q



nrelr såväl o sonr c aro i förhållande till B, varförsma

Il+c
n + a kan sättas -

och således blir

uu :1

Genorn insättning av (c) och (å) i (o) erhålles slutligen

(2)

En korrekti; på lodbasen ger således en avståndsändring, som är
direkt proportionell mot kvadraten på avståndet.

3. Au,tomatsihtets honstrwktizta wtförande.

Automatsiktets konstruktion f ramgår i stort av fig 4 och torde icke
erfordra någon närmare förklaring utom i vad avser överföringen
rnellan pjäs och sikte.

överföringen består av en kedja, som löper över två kugghjul i
siktet. Till kedjan är pjäsen kopplad medelst en på rekylmanteln place-
racl medbringare.

Då pjäsen höjdriktas komrner medbringaren att draga i kedjan,
varvid denna vrider de bägge kugghjulen. Det nedre av dessa sitter
på samma axel som styrkurvan, varför även denna vrides. Till följd
härav kommer styrrullen att ändra höjdläge, varr,-id även siktarmens
inställning ändras. Sålunda kommer en viss elevation på pjäsen att
alltid motsvara en viss inställning på siktarmen. När siktarrnen inrilitas
n-rot ett förernål på vattenytan, kommer pjäsen alltså att erhålla där-
emot svarande elevation, offi styrkurvan är utförcl för den aktuella
eldhöjden. Elevationen (graderad i avstånd) kan avläsas mot eleva-
tionsskalan p;l siktet.

Korrektionsskalorna äro graderade enligt följande :

lodbaskorrskalan streck och 1/10 streck

vågbaskorrskalan i o/o av baslängden.

26
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4. .lutonmtsiktets justering.
Automatsiktets justering omfattar

a. teknisk justering
b. justering för inflytelser på gruncl av vattenstirnclsänclring ocft
c. justering för inflytelser på grund av refral<tion

a. Teknish justering
I)en tekniska justeringen utföres för att :istaclkomma överensstänr-

trrelse rnellan pjäsens elevation och siktarrnens inställning. Justeringell
göres med hjälp av kvadrant, varvid pjäsens elel.ation, siktarnels
lutning och elevationsskalans inställning tillrättas i enlighet mecl vär-
den ur en kontrolltabell, gällande för den aktuella eldhöjclen. Det
manuella utförandet av clenna justering lärnnas här åsido.

b. Vattenstå,ndets i;nflytande.
fnnan justeringens utförancle avhandlas, kan clet vara lärnpligt att

undersöka, hrrru vattenståndet inverkar pår pjäsens elevation.

Lå,gzlatten.

Vicl lågvatten i förhållande till styrkurvans elclhöjcl kommer pjäsen
att erhålla för liten elevation, vilket frarngår av följande (fig- 5).

Vid normalt vattenstånd erhålles vid skjutning mot ett mål XrI pir
avståndet D, en elevation, sorn ger projektilbanan 1. Om vattenstå1clet
blir lägre, blir depressionsvinkeln till ett mål på saruna avstånd större,
vilket motsvarar ett mindre avstånd. Den elevation sorn därvid erhålles
ger projektilbanan 11, sour skär den normala vattenytan i XI, och clen
verkliga i Mr. Pjäsen komnrer tydligen att skjuta Dl - Dtt för liort.
A D:DI 

- DIr : IIMr- M,t, berälinas p:i följanae ,att:
l,I I,I 

1

AR' 
: Vlig ,' 

A'Il'It--aB

tc: orctg 
n fo={DI

I'i112 : AIJ . cot (1ltlu)
Sirlecles f:is infll'telsen

AD : "olgltn- cot (V,+ ,,'t l*

DI DI
/J +aB
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Högvatten.

Vid högvatten i förhållande till styrkurvans eldhöjd kommer pjäsen

att erhålla för stor elevation, vilket framgår av följandre (fig 6).

Vid normalt vattenstånd erhålles vid skjutning mot ett mål M pä

avståndet D, projektilbanan 1,.

Om vattenståndet blir högre, blir depressionsvinkeln till ett rnål på

avståndet D1 mindre, vilket motsvarar ett större avstånd. Den elevation

som därvid erhålles ger projektilbanan .I.I, som skär den normala

vattenytan i M' och den verkliga i Mr. Pjäsen kommer tydligen att

skjuta Dn-- D1 för långt.
AD - Drt - Dt - Il[X[t-NM, beräknas på följande sätt, var-

vicl A-B gives tecknet -.
" I\IM, D1 

^r^,r 
_Ap D1

i:i' : n+ZZ' MIv'It:aB 'B,as

u: arcts n+!!
ul

NMn: A.B . cot (!t+a)

Sårledes fås inflytelsen

AD : "ul'f\n - cot(tP * q]'
Om AB gives tecknet *

t1'dligen sarnma uttryck för
vid lågvatten och -
inflytelsen vid båda

vid' högvattetr, gäller
fallen:

AD: "tlTkB
I

- cot(tP + u) ] m

\Iecl hjälp av (3) kan vattenståndets inflytande uträknas för vilket

:1,ståncl som hel,st inom pjäsens verkningsområde. Inflytelse erhålles

<lärvicl i rneter, men korrektionerna pår vågbas resp lodbas skola uträk-

nas i /c 1v avståndet resp streck. Viclare rnåste avgöras httru stor del

av inflytelsen, som bör ställas in på resp skalor.

För att få korrektionerna så följsarnma som möjligt inom hela verk-

ningsornrådet böra de uträknas för avstånd, som äro ungefär 415 och

215 av tnaxirniavståndet. Itrör 57 mtn att bör därför r'äljas avstårnd

or11 c:a 4000 och 2000 m.

30

(3)



\o
b0
(\

(.{
(q

N

r

!
.o

q)

U

5

o
E
L

oz

31



Korrektionsberäkningen utföres på följande sätt:

Korrektionerna i meter benämnas

r: korr på vågbasen

1 : korr på lodbasen.

De avstånd för vilka korrektionerna beräknas åro D (större) och Dt
(mindre).

Korrektionerna i meter på avstånden D och ,Dr åro k resp /rr.

Eftersom en korrektion på vågbasen är direkt proportionell mot av-

ståndet, och en korrektion på lodbasen är direkt proportionell mot

kvadraten på avståndet, fås:

1r+J: h

I n.
l' '; .r(:;)' -u,

DOm -- sättes : d fås
D,

1*+!: k
l_
(, . #,: u,

Ur ekvationssystemet erhålles

!:k-r
d'.r*3r:d''k,

och således är

d2.h. 
- 

h

- 

t7.1d-l

Genorn insättning av n- h-y fås

(4)

. (s)d.k-d2.k,
1r:-=_ -'tll' d-l

Inställningen på vågbasen (") erhålles genoln att beräkna t i (/c

av D. E,ftersom en förlängning av r,ågbasen inhnebär en korrektiorr
tillbaka gives r ornvänt tecken

a.D
100 -- -- -t'
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(6)

Inställningen på lodbasen (/) erhålles
ändring i streck av depressionsvinkeln, som

av D. Denna beräkning utföres på följande
mätas härvid i streck.

genom att beräkna den
motsvarar y pä avstån-
sätt ( tig 7). Vinklarna

I
c(

?

D-?
Fig 7.

Ur figuren erhålles

Av ekvationssystemet

ts(a-1)

fås

ts a D+f: 
---ts (o-1) D

tg a- tg (a-1)

tou:B"D
B: D+f

33
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Ef tersorn
själv.

ct är en liten vinkel, kan tangenten utbytas mot viulteln

f :D."-9-))- Dr,,
ct-l a-l

D
t: -- 1 ttla_L

(7)

E,ftersorn en förlängning av

bibehålles tecknet på y. Således

lodbasen innebär korrektion franrilt
blir inställningen på lodbasen:

c. Refraktionens inflytande.

Refraktionens inflytande kan icke matematiskt beräknas mecl led-

ning av de meteorologiska uppgifter, som äro tillgängliga i batteriet.
Iiör att komma till rätta rred refraktionen måste därför justering

utföras rnot justerpunkter. Dessa böra ligga på sarnrna avståncl sonr

de, för vilka korrektionsberäkningen utföres. Alltså c:a 4000 och

2000 m. Vid justeringen gör man på följande sätt:

1. Korrektionerna för vattenståndets inflytande inställas.

2. Avståndet till närmaste justerpunkten inställes på elevations-

skalan.

3. Pjäsen sidriktas mot justerpunkten enligt 2). Ligger därvicl sikt-
linjen fel i höjdled, borttages 3/a av felet rned virgbaskorrektion och

resten med lodbaskorrektion.

4. Avståndet till den bortre justerpunkten inställes på elevatiotrs-

skalan.

5. Pjäsen sidriktas mot justerpunkten enligt 4). Ligger siktlinjen
fel i höjdled borttages hälften av felet med lodbaskorrektion.

6. Avståndet till den närmaste justerpunkten inställes, och pjäsen

sidriktas mot denna punkt. Ligger siktlinjen fel i höjdled, borttages

hälften av felet med vågbaskorrektion.
H//. - ).
8. -6.
o s v tills siktlinjen ligger rätt i höjdled mot båda justerpunkterna.

34
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Anm: Om vattenståndet icke är känt, kunna korrektionsskalorna
nolls,tällas före justering enligt ovan. Därvid utföres justering för
vattenstånds- och refraktionsinflytande samtidigt. Detta förfarings-
sätt är dock att betrakta såsom en nödfallsutväg.

5. Dagkorrektionsb estiimning.

Dagkorrektionerna beråknas för justeravstånden enligt (4), (5),
(6), (7) och (8) samt inställas på vågbas- och lodbaskorrskala.

ErernpeL' Pjäsens eldhöjd - 40 m, justeravstånd 4400 och 2100 m.

Vid skjuttillfället gälla följande inflytelser

AV^ - - 8 m/sek0hr

LV --opi

tk,

.d
Härav fås
ZAV,: - 8 - 14 + 0,7 (12-18) - - 26 mlsek

-r:+:+

14 m/sek

12c, c
3%

Korrektions-
koeff

AVo:-26
d -+ 3

Summa

v:
Enligt (6) fås

4,4

- tsl

2,r.154-21,.85

Korrektions-
koeff

2,7
_ 4,3

:_31

70

13

1t4
40

Eftersom d _ m:2,L fås enligt (a) och (5)

r_t#=!s4:18s

2.t-l

r):-100.# -_ 4,2 /"
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Enligt (7) fås

" 4400f : = 
'"

' 40-l
-4,4

l,lI

Enligt (8) fås

t-

Korrektionerna bli sålunda

- 0,06 sfr

qt-_Lq o/rrL zO

I - - 0,oo s/r

6. Rörelsek orrehtionsb estämni;ng.

Rörelsekorrektionen inställes i regel enbart på vågbaskorrskalan.
Således skall denna beräknas i /o av avståndet.

Erempel.' En torpedbåt med fart 50 knop och kursvinkel kommer
30o skall beskjutas. Avståndet är 3000 m.

Rörel,sekorrektionen i meter (y) blir
y - -25't 

'cos 30o - - 25'6,1'0,866 -

y - -I32 m.

Enligt (6) fås

L,-- - loo.r!3# :4.4 %

D v s vågbasens längd skall ökas med 4,4 %.

Om målet fortsätter att gå med rak kurs, kommer felet i rörelse-
korrektionen att bli följande:

kvo I t.ti*

31

--:54s

30

45

60

/J
90

0
24

39

52

ffi
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Som fratngår av tabellen erhålles en viss följsamhet i rörelsekorrek-
tionen. Då Z5o,"b är c:a 70 m när felet i rörelsekorrektionen är som
störst, finner rnan att följsamheten är godtagbar.

Givetvis kan fullgocl följsamhet erhållas, genom att korrektioner
beräknas för såväl vågbas- sorn lodbasinställning. Sådan beräkning
är clock så tidsödande, att den i praktiken icke medhinnes. Genom
att tabeller eller rlornograrn uppgöras rned avstånd, fart och kursvinkel
s;isotn ingångsvärden, kan ticlen för dylik korrektions beräknande dock
avsevärt nedbringas.

7 . Obsert,ationskorr ekti,oner.

Observationskorrektioner kunna med fördel tagas såsom inmätning
av nedslag. Detta tillgår så, att målföljningen avbrytes i nedslagsögorr-
blicket, varvid inriktning i höjdled göres med vågbasratten mot ned-
slagets vattenlinje. Därefter åte6upptages målföljningen med clen

sålunda inställda korrektionen.
Låg nedslaget t ex plus, innebär detta, att vågbasen förlänges vid

inriktningen rnot nedslaget. En förlängning av vågbasen medför en

korrektion tillbaka, varför själva inriktningen tydligen ger korrek-
tionen, clå målföljninggn fortsättes.

8. Slwtord.

l)et kan S)'nas sonl 0111 det automatiska siktet skulle kräva ett in-
vecklat och tidsödande rnatematiskt förberedelsearbe,te. Så är dock
icke fallet. Visserligen n-råste "en del beräkningar utföras om ,siktet

skall giva god precision, r1len samtliga dessa kunna i hög grad för-
enklas genonl användancle av räkneschema.

Siktet är ett precisionsinstrurnent och skall behandlas såsom sådant.
Dess noggrannhet rnöjliggör användande på avstånd upp till 300 X
eldhöjden, under förutsättning att det justeras rätt.

trör att siktets precision skall komrna till sin rätt, bör pjäsen riktas
rnecl ratt i höjdlecl, Vid batterier, som skola tilldelas automatiska
sikten, böra såluncla pjäser med skulderstödsriktning utbytas mot
rattriktade pjäser.

Siktets sidsättningsinrättning är av samlna principiella konstruktion
som den pä 57 mm pjäserna f n befintliga, varför eldregleringen i
sida utföres enligt nu gällande bestämmelser.
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EN METOD FöR BERÄKNING

AV SAMBANDET MELLAN

AVSTÅND OCH SKJUTTID

Major S. Rldberg

Öu.rrt"gsmässiga beräkningsmetoder eller tumregler äro nödvändiga
hjälpmedel för den, som har anledning syssla med ytterballistiska
spörsmål. I allmänhet kräva sådana metoder tabellverk eller diagram.

Ofta har man emellertid icke såclana hjälpmedel till hancls, när de
som bäst behövas.

I utredningar, diskussioner och spekulationer av de mest varierande
slag är ofta sambanclet mellan aastånd och, skiwttid, betydelsefullt. För-
fattaren framlägger här en rnetod för beräkning av detta sarnband,
som förutom att vara tillförlitlig äger den oskattbara fördelen att en-
dast kräva tillgång till papper och penna samt de fyra räknesätten.

Metoden år närmast avsedcl för modernt marin- och lvartilleri
(zs större än 800 rn/s) och utrnärkes därav att tyngdkraftens inverkan
försummas. Projektilbanan betraktas s:ilunda (för sambandets erhål-
lande) som en rät linje.

Projektilens momentana hastighetsminskning per sekund på gruncl
:rv luftrnotståndet (luftmotståndsretardationen) kan enligt clen gamla
Gävrelagen uttryckas sålunda

It :co. H (y) . F(",)
där co är c-värdet, H(y) en funktion av höjden och,F(2,,) >hastighets-
funktionen>.

För en f lack nedslagsbana kan H (y) sättas lika rned 1. Det f ranska
c-värdet enligt Gåvre kan för r'åra moderna artilleriprojektiler med
gocl noggrannhet uttryckas enligt tumregeln

(-o : ryt!
dar d är kalibern i cm. (Reaktionsdrivna projektiler ha efter drivlacld-
ningens förbränning ett värde, som är rninst cirka 2A % större.)
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Iiör hastigheter större än 300 rn/s kan F (") med god approximation
uttryckas av

h("):400 (v-260)
dår zt är hastigheten i m/s.

Under givna förutsättningar gäller sålunda för artilleriprojektiler

R _ \# f,_2601d

vilket uttryck utgör grunden för beräkningsrnetoden.

Vill man beräkna hastighetens ändring under en längre tidsperiod
(flera sekunder), måste man räkna differentiellt. Räknar man emeller-
tid för en sekund i taget (stegvis), får man fullt tillräcklig noggrann-
het på följande sätt.

Antag att vi önska bestämma !ä-bnndet rnellan skjuttid och av-
stånd för en 12 cm modern granat med utgångshastigheten 850 m/s

(Jnder den f örstq, sehwndeyt, är hastighetens minskning

lLL
R, : -# 

f"_260t

dår zt är ett rnedelvärde, som ännu inte kan anges. E,tt ungefärligt
värde på R' erhålles genom att sätta u:7)o:850. \/i få clå

Rr - 0,12 (850 
-260) - 71.

Hastigheten under första sekunden har alltså avtagit med ungefär
7r m/s. Vi kunna nu bestämma ett noggrannare (och tillräckligt nog-
grant) värde på R, genom att välja rnedelvärdet 850 - 0,5 . 7l : 8l.l
och erhålla

R' : 0,12 (814 
-260) - 66.

Hastigheten efter en sekund är sålunda 850 - 66 : 784 m/s, och
projektilens tillryggalagda väg blir : medelhastigheten gånger tiden
cl v s (850 + 784) :2 : 817 m.

Under den, a'ndru sekwnden erhälles

'Il2 ^" 0,12 (784 
-260) - 63.
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\4edelvärdet på 'u blir 784 - 0,5 ' 63 -- 752, varav

R, : 0,12 (752-260) : 59.

Hastigheten efter två sekunder blir 784-- 59: 725 nfs, och vägerr

under den andra sekunden blir (784 + 725) :2:754 n't. Den sam-

rrranlagda vägen är nu 817 + 754 - t57I m.

Fortsättes detta förfaringssätt, erhålles följande tabell

Tid
sek

väg
m

Ticl
sek

väg
tlI

6478
6887

7279

7656

8020

8372

8714
9M6
9370
9686

0
t
2
a
J

4
5

6

8
9

10

Hastighet
m/s

Hastighet
m/s

418

400

384

370
358

347
aar-tJJ/
328
320
a1aJTJ

850

7U
725

673

626

585

548

516

487

46r
438

0

8r7
r57r
2270

2920
3526
4092
4624
5t26
5600

6050

11

t2
13

T4

15

t6
t7
18

19

20

Beräkningsarbetet är som synes mycket enkelt, om det också tar litet
tid (se dock nedan). Tiden är emellertid mycket väl använd, och inga

hjälpmedel erfordras (möjligen en räknesticka).
Eftersom geometriska orten för konstant skjuttid kan anses vara

en cirkel med pjäsen som medelpunkt, är det erhå,lla sambandet mellon

ti,d och aastå,nd äaen giltigt för lvbanor med stor utgångsvinkel.
Författaren har utfört några jämförelser med noggrant beräknade

banor och funnit, att ?Loggrannheten synes hå'lla si,g i,n,om, ci'rka 2 %.
Denna år rner än tillräcklig för överslagsberäkningar. (Observera

emellertid att tumregeln för c-värd,et gäller våra nyare projektiler.
I1ör projektiler med avvikande spetshöjd får värdet 0,0036 utbytas
mot ett annat, vilket erhålles genom att sätta c-värdet omvänt
proportionellt mot spetshöjden, mätt i kaliber.)

40



Med här använda betraktelsesätt gäller d,r : - R.d6. Genom

integrering erhålles följande uttryck för direkt bestiimning azt ztiigen

efter godtycklig tid

#('o- z'o)(,-, -+,)r:26O't +

dår e är basen för naturliga logaritmsystemet. Har man räknesticka

med s k loglogskala, ger denna formel snabbt det sokta resultatet för
god,tyckligt värde på r. (För reaktionsprojektiler efter drivladdningens

förbränning ersättes faktorn t,44 med minst 1,8)

s 0.,

4l



AT MERA FISK
ty fisk ör god, nöronde,
vitominrik och billig mst

ÅttoERMANLANDs FlsKFoRsALJNI NGS-
FURE N I NG

Urnsköldsvik
Tel. I 1 64, 12 64

DAGLIGEN FÄRSK FIS K

SPECIALITE FARSK OCH SALTAD STROMMING

Hörnösond
Tel. 17 55, 17 54

AN G ERMAN LAN DS
LANTMANNAFORBUND

uÄnNös.Lt{o
önirsrör,DSvrK
NYLAND
SOLLEFTEÅ
pnÅxö
BREDBYN

JUNSELE

Tel. 23 3O

,) 25 39

r)f6
,, ggo

r) 10

,) f28
't, 74

13



Yerkstaden Lundevarv
Angermanelfaens Stuft:eri A.-8.

Fartygsslip, Maskin. & Plåtverkstad

Utför z Fartygsreparationer
Maskin- & Plåtarbeten
Elcktrisk saetsning;

Pannrengöringar

Postadress: Ilhndevarv
Telefoner: Kra4fors lO oeh Sprängsviken 4l

Aktiebolaget Victor Äströms
Bok- ocb Pappershandel

Köpmangatan s HÄRNöSAND TeI. 2o o7

In- och Utländsk litt erarur
Facklitteratur i storr urval
Skriv- och riturensilier



smahar bra

ä,uen för en

KTJSTARTILLERIST

PASTEURISERAD
oa

MJOLK
är vitaminrik, hygienisk,

välsmakande och hållbar

Tillhandahålles från

Härnösandsortens Meieriförening
oeh dess återförsäljare

Stockholm 1945

Zetterströrn & Persson, Boktryckeri A. -R.



.NE

IffiFX-äffiä*fuKSVAåq VffiT-
Telsf o* 4 g a6 *e; väx"*{

$'T'{.X;KI.{ffi[,&.,ä g]

h ' K-3 ä F-{ ffi ffi ru h//h- \'r;k åtr" W
d-} d" T"f\r L/tri_

Vffitr?,K$Y-*ÅS}ffiK
iil'cle$om ,Sg,l$ t3 vråx*.{

T'*[egrarnr*e]x',: "& b*r' g v'å rv

ä"åä-,]xl'{#ff $

FartySsbygSrrsder

S ar f ySs r€p år a t, å*r åg * :{'

l\'å*rSor- *l. segelbå'*mr

I 't .l 
' 

-* .-:t $' +{ i.} rts'l*.'.{ ij t, s.. J. !1.1. v- ;X

f\,å* k;rtgiska aril*ten

$ v* ussnåxTffi$ar[:$f esr




