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Den militära vädertjänsten har just inlett en omfat
tande förnyelse av såväl teknisk utrustning som av 
metodik och utvecklingsmöjligheter. 

Fundamentet i denna förnyelse 
utgörs av MILMET - ett delsystem 
i LI FY (=projekt Ledni ngs- och 

Informationssystem i Flygvapnet) 
som nu insta lleras vid förbanden. M IL
M ET blir landets första helt integrera
de presentationssystem för väderinfor
mation . Meteorologen får följande 
delfunktioner samtidigt tillgängliga i 

" fönster" på en högupplösande bild
skärm: 

~ Satell it-, blixt- och radarbilder. 
~ Resultat från numeriska prognos

modell ri med stor fri het för ope
ratören att själv generera olika 
produkter. 

~ Observationer från svenska och 
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utländska mätstationer; i såväl 
grafisk fo rm som i telegramform. 

~ Ett flertal ol ika tablåer, med var
ni ngar då valda gränsvärden för 
01 ika väderparametrar passeras, 
t ex då si kt och mol nbas sjunker 
under 3 km/180 m. 

~ Lokala prognosmodeller för t ex 
dimma. 

~ Sampresentation av olika bi ldty
per på en gemensam kartbak
grund, zoomning samt animering 
av bildserier. 

MILMET har på knappt tre år gått 
från ide till färdig produkt. Det har 
möjliggjorts genom en satsning på ett 
"hyllvarusystem", med serieti IIverkad 
utrustning och delvis prövad program
vara . Så sent som i maj 1992 tecknade 
FMY (Försvarets Materielverk) kon
trakt med det amerikanska för taget 
GTE, som nyligen utvecklat ett l iknan
de system (AWDS) för US Air Force 
och Army . 

• • MILMET är en förädling av detta 
system. Anpassningar till det svenska 
försvarets särkrav har gjorts, både vad 
gäller programvaran och maskinvaran. 

T v: Exempel på en satellitbild av orkanen 
"Andrew" i södra USA med en konturerad 
karta infälld - visad på MILMET:s bild
skärm. Bilden visar möjligheten att i MIL
MfT konbinera en satellitbild med en karta 
med tryckfält. Via tablån längst ut t h knap
par operatören in valet av önskad informa
tion, väljer ritverktyg m m. 
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Datorkraften kommer från den senas
te generationens Unix-arbetsstationer, 
typ Sun Sparc-station 10, med stora 
expansionsmöj l igheter för framtiden. 
Samma arb tsstationsmodel l installe
ras i de regionala vädercentra lerna, 
v id flottiljer (motsvarande) och vid 
Flygvapnets kri gsbaser. Antal, kringut
rustning (skrivare m m), förbindelse
hastighet och programkonfiguration 
skiljer sig dock åt. På detta sätt skapas 
en enhetl ig användargränsyta, som 
gör det lätt för vädertjänstpersonalen 
att skifta mellan olika arbetsmiljöer. 
Programvaran är uppbyggd med ett 
grafiskt gränssnitt mot användaren, 
vilket avsevärt minskar utbildningsbe
hovet. 

I ett sent skede kompletterades 
kontraktet med en portabel MILMET
enhet. Det är en helt ny Unix-arbets
station i "Iaptop"-format med inbyggd 
färgskärm, som via modem kan anslu
tas till telefonnätet för väderinforma
tion i realtid. Programvaran är den
samma som i övriga utrustningar. 

Detta MILMET-koncept väckte stort 
intresse på en internationell utställ
ning i USA i början av året. Det med
ger snabbt till gänglig väderinforma
tion vid omgruppering, för t ex Flyg
vapnets sidobaser, Armens rörliga sta
ber samt Marinens helikopterdivisio
ner . 

• • Utöver MILMET-systemet, om 
driftsattes på försommaren, pågår 
flera andra för vädertjänsten signifi
kanta projekt, vars data blir ti llgängli
ga i MILMET: 

~ En superdator för körning aven 
detaljerad prognos modell, driftsatt 
under 1992 i en skyddad fö rsvars
anläggning (samprojekt med 
SMH I) . 

~ Ett nätverk av nordiska väderradar 
- Nordrad - resulterande i "kom
positbilder" med en samlad radar
information, driftsätts under 1993 
(samprojekt med SMHI). 

~ tt halvautomatiskt observations
system för baser och flottiljer upp
handlas för närvarande. Det kom
mer att öka frekvensen av obser
vationer (i princip sker kontinuer
lig mätning) och min ka behovet 
av värnpl i ktiga väderobservatörer. 

Trots en kärv ekonomi har försva
rets vädertjänst, genom utnyttnande 
av "hyllvara" och standardprodukter, 
kunnat inleda denna tekniska och 
metodmässiga förnyelse. Vi ser därför 
med viss till försikt fram mot att kunna 
til lgodose behovet av väderinforma
tion under Gripen-epoken. • 

lfädel1;äll '/ledn ingen 
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·890 IPremiärvisnlng atf SAAB 340 
AEW i gråtfit "kostym" och a/
ternatitf till interiöruttörande. 

TVås·tsiga Gripen =JAS 39 

Den Ivasilsiga versionen av lAS 39 Gripen 
är ett fullt oeerativt ffYCpl.1O konstruerat 
för Iypint1ygmng och taktisk träning. Avta
len mellan tG JAS och FMV omfattar 
utveckling dV JAS 398, delserie tvA med 
110 flygplan varav 14 JAS 398 samt ett 
avtal gällande sföd!f}'stem. Utvecklingsarbe
tet med JAS 398 år i full gång och löper 
programenligt såväl telcnislit som tidsmä~ 
sigt. Nedan ses en mockup av framkroppen. 

Den största yttre skillnaden jämfart med 

ensitsiga 39A är den förlängda kroppen, 
som ger utrymme för bakre förarkabin och 
längre huv. Dessutom är luftsys/emet 
om1constFuerat och automatkanonen bort
tagen. En marginell reduktion av bränsle
tankarna Ilar gjorts för alt ge plats .st den 
bakre kabinen. 

Den första provf1ygningen med lAS 398 
beräknas kunna genomföra; under 1996. 
Första leverans till FMV planeras till 1998 .• 

Red. 
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