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När två eller flera teleingenjörer och signalofficerare ä:r församlade och 
diskuterar teleteknik hör ma.n en hel del uttryck, som för den oinvigde verk.ar 
mycket förbryllande, och då dessa uttrycks förkortningar även förekommer i den 
fackpress, san cirkulerar inom flygledningen, synes det lämpligt, att här läm
na en redogörelse för vad dessa mystiska bokstäver m m verkligen betyder . Nu 
är nämligen dessa för en utoDJStående märkliga förkortningar inte alls någon 
SV""d.l'tkonst, utan förklaringen är helt enkelt följande: 

För amerikapsk materiel: 

A x) N / 
Air Force Navy 

Installation 
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Where 
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x) Tidigare • 
"A:rmy" (Air 
Force). 

Type equip:oent Purpose 

Vi skall dA se vad bokstäverna betyder när de används inom de respektive 
amerikanska grupperna i förkortningen och börjar med de två första. 

I n s t a l l a t i o n: T y p e e q u i p m e n t s 

!-airborne (installed and operated in 
aircraft) 

.Q-air transportable (designed to be air
transportable as stated in specifica
tion or milita.ry characteristic) 

,E-ground, fixed 

Q-ground, general ground use (includes 
two or more ground installations) 

,M-ground, mobile (installed as operating 
unit in a vehicle which has no function 
other thar. transporting tbe equipment) 

f-ground pack or portable (horse or man) 

.§-shipborne 

y-ground, vehicular (installed in vehicle 
designed for functions other than carr-y
ing radio equipment, etc •••• such as tanks) 

!-ground, transportable 

![-general utility (includes two or more 
general installation classes, airborne, 
shipborne, and ground) 

]!-pigeon 

.Q-carrier (wire) 

,E-photographic 

~-telegraph or teletype 

1-interphone and public 
address 

!-meteorological 

1!-sound 

f-radar 

.fi-radio 

.§.-special types (heat, magne
tic, etc. ) or combina.tion 
of types 

1-telephone (wire) 

.Y-visual and light 

1-facsimile or television 

I den tredje gruppen - P u r p o s e - får bokstäverna nedanståen.de be-
tydelse: 

!-auiiliar-y assemblies (a grouping of equipment - not a complete set) 

.Q-oommunications (receiving and transmitting) 

]2-direction finder Q-gun directing ]:searchlight control 
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!-maintenance and test as8emblies (including tools) 

!-navigational aids (including altimeters, beacons, compass and instru
ment landing) 

~-special, or combination of types j!-receiving ~-search and/or detectil'.lB 

1-transmitting ![-remote control 1-identification and recognition. 

Av dessa eycklar ka.n ma.n utläsa, på vad sätt materielen kan transporteras 
eller hur den är installerad, materielens art och hur materielen användes. För 
att belysa "chiffret•" betydelse kan följande exempel tjäna till ledning: 

Förltortningen "AN/APG-13" ovan betyder alltså rätt och slätt: Ett för så
väl USA:s flygvapen som för dess flottflyg tillverkat, i flygplan monterat ra
darsikte med typnummer 13. 

"AN/AP~l" betyder, att det är en radarstation, som användes av Air Force 
och Navy, att den är transportabel medelst marltfordon och att den är en radar
statio~ för spaning. -1 betyder, att den utgör en variant av denna stationstyp. 

11AN/CRN-l11 betyder lufttransportabel radiostation för navigationsända.mål. 

Beträffande frekvenser användes vanljgen följande förkortningar: 

Frekvensband Frekvens Mp/s Våglängd i cm 

I 30.000 1 
X 10.000 3 
s 3.000 10 
L 3.000 - 300 10 - 100 
p 300 - 30 100 - 1.000 

Beträffande täckbenämingar kan nämnas, att dessa i en del fall är bilda
.de a.v begynna lsebokstä.verna i orden för systembeskrivningar o d, men i de fles
ta fall är rena täckbenämningar för Mgot system eller n&gon utrustning e d. 

Som exempel på första typen kan nämnas: "GCA" • Qrou11d ..Qontrolled gproach 

och som exempel på andra typen: ''Walter" -= en livbåtssändare på samma fre
kvens, san användes för I1c (igenkänningsstationer). 

För engelsk materiel finns förkortningarnas 

.AMES · • Air Minis try Exp: l Stn 
CH • Ch.a.in Home Ear ly 
CHL • Chain Home Lolr war-
CHEL • Chain Home Xtra Low ning 
KRU • Mobile Radio Unit equip-

VEl3 ~ Variable Elevation 
DMH = Dm Height Finding 

(1 - 50 cm) 

Beam 

CMH • Cm Height Finding 
( l - 10 cm) 

CHB c Chain Home Beamed ments GCI • Ground Controlled 
ception ~ Control 
aircraft from the 

inter
of 
ground 

COL • Chain Overseas Low 
L.W.Set • Light Warning Set 

ARI • Airborne Radio Installation (unit installed in an aircraft) 

Height 
fin
ding 
equip
rnen ts 

ATPI • Air Transportable Radio Installation (transportable by aircraft) 
FGRI • Fixed Ground Radio Installation 
KCRI ~ .Ma.rine Craft Radio Installation 
TGRI • Tra.nsportable Ground Radio Installation 
MGRI • Mobile Ground Radio Installation (housed in a prime ioover). 
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