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A  Radiovågor 

1:A 1 Vilken hastighet har radiovågor i rymden? 
2:A 2 Vilket samband finns mellan radiovågors hastighet, 

frekvens och våglängd? 
Ange vilken formel som gäller och vilka enheter som används 

3:A 3 Vilka olika skikt finns i atmosfären runt jorden 
4:A 4 Vad kallas atmosfärens översta skikt?  

  Vad är speciellt med detta skikt? 
5:A 5 En radiovåg från en markstation kan gå flera olik vägar till 

mottagaren. Vilka? 
6:A 6 Vad menas med rymdvåg och markvåg? 
7:A 7 Vilka frekvensband används för radionavigringssystem? Ange 

förkortningar för banden och vilka frekvensområden banden har 
8:A 8 Vilka våglängder motsvarar dessa frekvensband? 
9:A 9 Hur påverkas radiovågorna från jorden av jonosfären?  

Vilken inverkan har infallsvinkeln? 
10:A 10 Radiovågor över en viss frekvens reflekteras inte av jonosfären.  

Hur hög frekvens behövs? 
11:A 11 Hur påverkas radiovågorna från rymden av jonosfären? 
12:A 12 Jonosfären består av flera skikt. Vilka? 
13:A 13 I vilket skikt i jonosfären sker mest absorptionen? 
14:A 14 Vilka frekvenser absorberas lättast i detta skikt? 
15:A 15 Ett av skikten jonosfären försvinner nästan helt under natten. 

Vilket? Vad beror det på? 
16:A 16 Varför kan man på natten höra radiostationer på stora avstånd 

som inte hörs dagtid? 
   

B  Radionavigeringssystem 
1:B 17 Hur ser ortlinjerna ut som man får vid avståndsmätning med 

radiovågor (t ex radar) 
2:B 18 Hur ser ortlinjen ut om man mäter avståndsskillnaden till två 

radiosändare?  
3:B 19 Vad kallas den typ kurva där avståndsskillnaden till två radio- 

sändare är lika stora? 
4:B 20 Var i ett hyperbelsystem får man största noggrannhet? 
5:B 20 Var i ett hyperbelsystem blir noggrannheten som sämst? 
6:B 21 Avståndsskillnaden till radiosändarna kan bestämmas med  

tidsdifferens eller med fasdifferens 
  a) Vid vilken av dessa används pulsuppdelade vågor? 
  b) Vid vilken av dessa används kontinuerliga vågor? 
   

C  Loran - C 
1:C 22 På vilken frekvens sänder alla Loran-C sändare? 
2:C 23 Använder Loran-C kontinuerlig eller pulsuppdelad sändning?  
3:C 24 Hur många radiosändare måste minst ingå i en Loran - C  kedja 

för att ge positionen 
4:C 25 Hur många pulser sänder masterstationen i varje pulsgrupp? 
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5:C 26 Hur många pulser sänder slavstationen i varje pulsgrupp? 
6:C 27 Ange tidsintervallen i µs mellan pulserna och antalet pulser  

i en grupp från slavstationen 
7:C  Ange tidsintervallen i µs mellan pulserna och antalet pulser i  

en grupp från masterstationen 
8:C 28 Vad menas med GRI för en Loran - C kedja? 
9:C 29 Om tidsintervallet mellan utsändningen från masterstationen är 

60000 µs, vad är då GRI-värdet 
10:C 30 Vilken Loran - C station är närmast Göteborg? 

Ange kedja och GRI - värde 
11:C 31 Vilken noggrannhet ger Loran -C i Skagerack? 
12:C 32 Vilken noggrannhet ger Loran -C i Nordsjön? 
13:C 33 Vad heter den ryska motsvarigheten till Loran - C? 

Vilken frekvens används där? 
14:C 34 Vad är Eurofix? 

   
S  GNSS   Satellitnavigeringssystem 

1:S 35 I vilken typ av bana rör sig GPS-satelliterna runt jorden 
2:S 36 Det finns två banelement som bestämmer hur satellitens  

bana ser ut. Vilka? 
3:S 37 Vad betyder förkortning GPS 
4:S 38 Det ursprungliga namnet på GPS var Navstar 

Vad betyder Navstar? 
5:S 39 Hur många satelliter ingår i GPS - systemet 
6:S 40 På vilket avstånd över jordytan rör sig satelliterna i  

GPS-systemet? 
7:S 41 Hur lång omloppstid runt jorden har GPS-satelliterna? 
8:S 42 Hur kontrolleras satelliternas rörelse runt jorden? 
9:S 43 GPS-satelliterna sänder på två bärfrekvenser. 

  a ) Vilka? 
  b ) Hur betecknas frekvenserna? 

10:S 44 På bärfrekvensen överförs informationen till mottagaren via  
två digitala koder. Vad kallas koderna? 

11:S 45 En av koderna sänds på båda frekvenserna. Vilken? 
12:S 46 Viken av koderna är avsedd för civilt bruk? 
13:S 47 Vad används de två koderna till? 
14:S 48 Förutom de två koderna finns en långsam sändning med 50 bit/s. 

Vad används den till? 
15:S 49 Hur beräknar mottagaren avståndet till satelliten? 

Vad kallas mätmetoden 
16:S 50 Vilka fel finns i avståndsmätningen 
17:S 51 Vilken typ av ortlinje får man vid mätning mot bara 

en satellit? 
18:S 52 Hur många satelliter behövs för att få en position 

på jordytan? 
19:S 53 Hur många satelliter behövs för att få en position  

också i höjdled? 
20:S 54 Varför blir det större noggrannhet med P-koden 
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än med C/A-koden? 
21:S 55 Vilket fel är det som försvinner om man kan 

använda båda koderna? 
22:S 56 Avståndet till en satellit kan också bestämmas genom 

bärvågsmätning. Hur går det till? 
23:S 57 Vad talar DOP-värdet om för dig? 
24:S 58 Vad är normalt värde för HDOP? 
25:S 59 Vad är nu den största felkällan hos GPS? 
26:S  Vad är S/A fel? 
27:S 60 Vilken positionsnoggrannhet (2drms) kan Du räkna med utan 

S/A-fel och med HDOP = 1? 
28:S 61 Vilket geodetiskt koordinatsystem använder GPS 
29:S 62 Hur skall Du göra om ditt sjökort är graderat i ett annat 

koordinatsystem?  (Två sätt finns) 
30:S 63 Vad är DGPS 
31:S 64 Varför finns det DGPS? 
32:S 65 I Sverige finns det två typer av DGPS.  Vilka? 
33:S 66 Inom vilket frekvensområde sänder DGPS? 
34:S 67 Vilken positionsnoggrannhet (2drms) kan Du räkna med när 

DGPS-korrektioner används? 
35:S 68 Vad är WADGPS? 
36:S 69 Vad kallas det system där diff-korrektionen utsänds  

via Loran-C? 
37:S 70 Vad heter den ryska motsvarigheten till GPS? 
38:S 71 Ange likheter och skillnader mellan GPS och det  

ryska satellitsystemet: 
  a) antal satelliter och antal i varje bana 
  b) höjd över jordytan 
  c) frekvenser som satelliterna sänder på 
  d) positionsnoggrannhet 

39:S 72 Vilket koordinatsystem används i ryska systemet 
40:S 73 Det finns planer för ett nytt europeiskt satellit- 

navigeringssystem. Vad kallas det? 
   

G  Geodesi och kartprojektioner 
1:G 74 Varför är jorden något tillplattad vid polerna? 
2:G 75 Hur stor är skillnaden i jordens radie mot ekvatorn och 

mot polerna? 
3:G 76 Vad är en ellipsoid? 
4:G 77 Hur definieras en geoid som modell av jorden? 
5:G 78 Vilka sträckor används för att definiera en ellipsoid? 
6:G 79 Hur stor är avvikelsen mellan geoiden och ellipsoiden 

(WGS-84) som modell av jorden? 
7:G 80 Vad menas med geodetiskt datum på ett sjökort? 
8:G 81 Vilket geodetisk datum används nu i alla svenska sjökort? 
9:G 82 Svenska landkartor använder ett annat geodetiskt datum. 

Vilket? 
10:G 83 Nämn några andra geodetiska datum som kan förekomma 
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i utländska sjökort? 
11:G 84 Det finns tre huvudtyper av kartprojektioner. Vad kallas de?  
12:G 85 Till vilken huvudgrupp tillhör Mercators projektion? 
13:G 86 Vilka är de viktigaste egenskaperna hos sjökort i 

Mercartors projektion? 
14:G 87 Varför ökar latitudsminutens längd i ett Mercartorskort 

från nedre till övre kanten? 
15:G 88 Vilket matematiskt samband finns mellan latitudminutens 

längd och longitudminutens längd i ett Mercartorskort? 
16:G 89 I ett Mercartorskort med medelparallell φ = N 57°30`är  

en longitudsminut λ 1` = 40 mm 
  a) Hur lång är då latitudsminuten på φ = N 57°30` 
  b) Vilken skala har sjökortet 

17:G 90 Vilken typ av projektion är Gauss projektion? 
18:G 91 Vilka är de viktigaste egenskaperna hos sjökort i 

Gauss projektion? 
19:G 92 För vilka sorts sjökort är Gauss projektion lämpligast? 
20:G 93 Vilka svenska sjökort är gjorda i Gauss projektion? 
21:G 94 Till vilken typ av projektioner hör gnomonisk projektion? 
22:G 95 Vilka egenskaper har den gnomoniska projektionen? 
23.G 96 Vilka sjökort är gjorda i gnomoniska projektio? 
24:G 97 Vad menas med snedaxlig gnomonisk projektion? 
25:G 98 I gnomoniska sjökort brukar det finnas en liten rund ring 

markerad ungefär mitt i sjökortet. Vad markerar ringen? 
26:G 99 Var finns projektionscentrum i gnomoniska projektion? 
27:G 100 Till vilken huvudtyp av projektion hör  

stereografisk projektion? 
   

H  AIS 
1:H  Vad betyder AIS 
2:H  Vilka enheter måste ingå  
3:H  Tekniken bakom AIS kallas SOTDAM vad är det? 
4:H  Inom vilket frekvensområde arbetar AIS 
5:H  Meddelanden mellan AIS stationer (transpondrar) kan indelas i fyra olika 

typer. Vilka?  
6:H  Ge exempel på statisk information och vad är sändningsintervallen? 
7:H  Ge exempel på dynamisk information och vilken faktor som påverkar 

sändningsintervallen  
8:H  Ge exempel på rese information 0ch vad är sändningsintervallen? 
9:H  Vilket geodetiskt datum skall användas i meddelanden från AIS 
10:H  Vilket typ av identifiering av fartyg skall användas? 
11:H  Ange någon tänkbar orsak varför införande av AIS kan förorsaka ökad risk för 

kollision mellan fartyg. 
12:H  Ange några orsaker varför strandstater ( kustländer) har varit mycket positiva 

till införande av AIS och snabbt byggt upp ett heltäckande nät runt sina kuster. 
(bl.a. Sverige, Finland, Tyskland)  

13:H  Vilka är fördelarna med AIS information  jämfört med radar. 
14:H  Kan AIS ersätta radarutrustning ombord? Om inte varför. 
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15:H  Hur hanterar AIS en situation av överbelastning  (AIS skall enligt  IMO tåla en 

överbelastning på 400 till 500% och fortfarande vara nästan 100% tillförlitlig 
för fartyg 8 till 10 M från varandra. 

   
16:H  På vilket sätt kan VTS (Vessel Traffic Service) station bidra med upplysningar 

till fartyg inom VTS täckningsområde. 
17:H  Nämn några stora skillnader för fartygsbefäl på vakt mellan AIS och radar. 
18:H  Vilken dynamiska information kan vakthavande fartygsbefäl påverka? 
19:H  En typ av information kan endast skrivas manuellt. Vilken? 
20:H  Kan säkerhetsmeddelande sändas via AIS? 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


