
Flygvapenmeteorolog 

på studieresa i USA 

BENGT SÖDERBERG, TF 11E STABSME
TIDROLOG Pfl FLYGSTABENS V!DERLEKS
AVDELNING HAR VARIT Pft. STUDIEBESÖK 
I USA. HlR FlLJER NÅGRA INTRYCK. 

Den 19 mars i Ar påbörjade jag en mer än tvA 

månader lAng studieresa till USA. Mina uppgif

ter var att studera dela de senaste erfarenhe

terna inom området för ·a k numeriska prognos

metoder (NWP) och därvid aA detaljerat som möj

ligt inhämta upplysningar om en specifik s k 

flerparametermodell och dela att studera mili

tärt utnyttjande av sådana prognosmetoder samt 

automationateknik i allmlnhet för den databe

handling som berör väderleketjänst. 

Den företa fasen av besöket anslogs till stu

dier .hos dr Cressman pA National Meteorologi

cal Center (NMC), Development Branch, tidigare 

känt som Joint Numerical Weather Prediction 

Unit. Den andra fasen analoga till besök pA 

ett antal militära baser för att studera meteo

rologisk verksamhet inom Air Weather Service 

(AVS) och US Navy. 

De ursprungliga planerna för resan droga upp 

redan under atabaövermeteorolog Herrlina och 

1.atabsmeteorolog Nordströms besök i USA 1961. 

Planläggning och genomförande underlättades 

ockaA genom medverkan av AWS1e och US Na"'f1B 

representanter pA Internationella Meteorologis

ka Institutet i Stockholm (MISU) även eA i hög 

grad av en rad tidigare besökare pA MISU, vil

ka pA olika sätt bidrog till att göra min visit 

angenäm och givande. 

~1RS0VER AMERIKANSKA KONTINENTEN 

Rearutten giok frAn Stockholm via Köpenhamn ooh 

New York till Washington med en utflykt dlri

frAn till Aaheville, N Carolins. SA småningom 

fortsatte jag till Haneoom Field, Conneotiout, 

ooh Hartford, Maaaachueeta, ooh därifrån till 
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Dayton, Ohio, via New York. Vidare besökte 

jag Soott-flygbaaen i St Louis, Illinoia, och 

fortsatte dirifrAn till Offutt-baaen vid Omaha, 

Nebraaka. Detta följdes av besök pA Ent-baaen 

i Colorado Springa och vid National Center for 

Atmoapherie Research i Boulder, Colorado, in

nan jag via San Francisco nådde Monterey, Cali

fornia, som var sista beaöksmAlet. Därifrån 

återvände jag till Stockholm via San Franaiaco, 

New York och Oslo. Programmet var således gans

ka omfattande och det behöver väl knappast 

poängteras att denna artikel kan ge endast en 

mycket summarisk skiss av mina intryck. 

AWS arrangerade för min förläggning även under 

den del av besöket som gällde studier pä Na

tional Meteorological Center och jag inkvarte

rades pA Bachelor Officers' Quarters (:BOQ) vid 

Andrews-basen som ligger 25-30 km sydöst om 

Washington och bara 5 km frän Suitland där NMC 

är beläget. Här, liksom överallt jag kom, er

for jag i hög grad den amerikanska gästfrihe

ten och vänligheten. Mina värdar pä 4th Weather 

Group gjorde allt för att ge mig en trivsam och 

givande vistelse. Till detta bidrog ooksä mina 

grannar ooh de andra officerare jag kom i kon

takt med. Jag utrustades med papper och kort 

som gav mig möjlighet att röra mig fritt inom 

området, gav mig tillträde till Officers' Club 

(med ca 2000 medlemmar) ooh basens epeoiella 

affärer, barberare, kommissariat, idrottsan

läggningar o s v, golfklubben inte att för

glömma. Jag kunde också utnyttja den militära 

transport som under tjlnetetid gär mellan And

rewa-baaen och Pentagon och därvid passerar 

Suitland. 

lven pä NMC blev jag mycket väl omhändertagen. 

Min företa tid upptogs av ett ganska omfattan-

Forts. pä sidan 18. 
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Det har ooksA varit önskvlrt att ha minsta mö j

liga vingyta, varför särskilda medel mAst till

gripas för att .erhAlla låg stallfart. Ett sys

tem för gränsskiktskontroll har därf8r införts 

på vingar, skevroder och klaffar. Dessa är 

"blåsta" med hjälp av het luft med stor ut

strömningshastighet. Denna tas från motorerna 

som är specialkonstruerade med tanke pA de sto

ra mängder luft som gAr At för gränsskiktskon

trollen. 

Liksom de flesta fartygsbaserade flygplan har 

Buccaneer fällbara vingar för att kunna för

varas under däck. Anordningar för lufttankning 

ingår ocksA. Luftbromsarna är av originell 

konstruktion och synnerligen effektiva. De ut

görs av två halvor som bildar aktre delen av 
bakkroppen och verkar genom att de pA hydrau

lisk väg går i sär mot luftströmmen. Kroppen 

har ett något säreget utseende genom att den 

utformats enligt ytrsgeln, varvid bakre delen 

fått kraftiga ansvällningar. 

Förare och navigatör sitter under en gemensam 

huv. Föraren är placerad 5 cm till vinster om 

mittlinjen ooh navigatören lika mycket At hö

ger för att den senare skall ha bättre sikt 

framåt. Båda sitter i katapultstolar av typ 

Martin Bakar Mk 4MS och kan skjuta ut sig ge

nom huven, vilket ansetts vara n8dvändigt med 

tanke på den låga operationshöjden. Buccaneer 

är det första brittiska flygplan som utrustats 

med flytande syrgas för besättningen. 

Beväpningen omfattar praktiskt taget alla slag 

av attackvapen, men flygplanet kan ocksA för

ses med kameror i bombrummet för fotospanings

uppdrag. Den nosmonterade radarn kommer från 

Ferranti och ger data för navigering, terräng-

varning och sikten. Radarn ingår i ett system 

sammankopplat med oomputer för navigering och 

sikte samt autopilot. 

..ien första av de tio MIG-21 som Finland köpt 
från Sovjet i enlighet med handelsavtalet av 
Ar 1962 har just landat i Finland. Lägg märke 
till de tunnprofiliga lågtrycksdäcken. Land
ställsschakten når även in i kroppen. Två 37 
mm kanoner skymtar också. 

MIG-21 TILL FINLAND 
(- Ur Aviation Week 20/5 1963 -) 

De av Finland från Sovjet köpta jaktplanen av 

typ MIG-21 har nu levererats. Bilderna härrör 

sig från leveransflygningen, då planen landade 

på Rissala flygplats i östra delen av landet. 

Planen färjades över av ryska förare, alla utom 

en i uniform. 

Flygplanen bär finska nationalitetsbeteckningar, 

medan texten som här och var förekommer på skal

plA tarna är avfattad på engelska. Upphängnings

anordningar för robotar eller annan beväpning 

syns under vingarna. Ramluftintagen för efter

brännkammaren skymtar på övre delen av bak

kroppen, Utbuktningen uppe på fenan innehåller 

servostyrningen, 

En mindre siktesradar sitter i konen inne i 

motorns luftintag, och flygplanet har dessutom 

reflexglas som tyder på konventionellt sikte. 

Huven fälls - ovanligt nog upp framåt. 

* 
FLYGVAPENMETIDROLOG PÅ STUmERESA I USA 
Forts. från sidan 15. 

de besöksprogram som omfattade en rad olika 

avdelningar och specialbransoher inom den del 

av Weather Bureau, som lr belägen i Suitland. 



Jag fick t e tillfälle att bekanta mig med den 

avdelning som i samarbete med USAF sysslar med 

vädereatelliter, där man förutom den rutinmäs

siga uppföljningen av Tiroe-satelliterna nu 

arbetar febrilt med förberedelserna för Nimbus

projektet. Med de enorma mängder data, som be

riiknas komma in frän detta system finne det 

givetvis ingen möjlighet att handskas manuellt. 

All planering är därför inriktad pA automatisk 

elektronisk behandling och en rad maekinprogram 

för uppföljning, rutinmässig analys och bearbet

ning av data var redan färdiga och ytterligare 

fler var under framställning. 

LAngtideprognoeavdelningen under den ej helt 

obekante J.Namiae var ett annat besökeobjekt. 

Jag briefades bl a om deras metod för 5-dygne 

medelvärdeeprognoeer med barotropa 500 mb

prognoeer som en av ingAngeparametrarna. 

Mina huvudsakliga studier p~ NMC rörde emeller

tid NWP och jag fick tillfälle att genom per

sonliga samtal och diskussioner sätta mig in i 

deras verksamhet pA detta område. Det rutin

mässiga data-behandlingeeyetem som f n körs p! 

institutionens IBM 7094 (en utveckling av 7090) 

omfattar automatisk sortering och kontroll av 

d~ta inlästa frän teleprinterremea samt analys 

och prognos i tre omgångar tvA gånger per dygn 

Den första preliminära omgången, som startar 

redan 1i timme efter observationsterminen re

sulterar i en barotrop 500 mb-prognos över ett 

begränsat område medan man i den andra omgång

en, 3 timmar senare, och framför allt i den 

sista s k operativa körningen, 5i timme efter 

observationstidpunkten, tar fram en g&(lSka im

ponerande mängd material. Förutom analys av 

1000 mb-höjd framställs t e höjd-, temperatur

och vindanalyser för sju nivåer mellan 850 och 

100 mb. Vidare är prognosprogrammet utökat till 

att omfatta en markprognoekarta 36 timmar fram

At och en s k trenivAmodell med ingAngenivAer

na 800, 500 och 200 mb. Den senare har visat 

sig kvalitativt överlägsen de barotropa prog

noserna för 500 mb ooh de s k tvAparameter

prognoeerna men lider ändA av en del allvarli

ga. brister. Mina studier hos dr Cressman kom 

därför att koncentreras pA en förbättrad mo

dell med fyra parametrar, som sedan en tid 

körs pA experimentbasis, Denna, som har in

gAngsnivAerna 850, 600, 300 och 150 mb, ger 

Overste William H Best, som för övrigt be
sökte Sverige 1954, orienterar här artikel
författaren om Air Weather Service. Best är 
stf chef för 4•e Weather Group, Andrews-basen. 

en betydligt bättre representation av vind

fäl tets vertikala fördelning - t e jetström

men - och de resultat som nAtts hittills är 

mycket positiva. 
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En av de fem veckorna i Washington anslogs till 

besök - i AWS regi - till National Weather Re

cords Center i Asheville och till briefingar 

pA en rad av AWS avdelningar inom området. Bl a 

hade jag därvid tillfälle att besöka Electronic 

Computer Branch, som svarar för en stor del av 

AWS' utveckling av program och system för 

maskinell behandling av väderproblem. 

lven om en hel del eftermiddagar och kvällar 

m!ste anslås till arbete, hann jag med att be

kanta mig med mina officerskamrater, del ta nA

got i mässlivet och givetvis studera den domi

nerande fri tidssysselsättningen golf. Jag ägna

de ockeA en del kvällar Ar "Physical Fitneee" 

med squash, gymnastik och bastu. En av mina 

BOQ-kamrater arrangerade vidare en flygning 

för mig med en T33, vilket jag givetvis accep

terade med glädje. Utan tvekan var det med en 

vise saknad jag lämnade Wash~ngton och Andrewe 

för att resa vidare. 

PÅ RESA INOM AWS 

Inledningen p! rundresan som startade den 1/5 
med Hanscom och Hartford som studieobjekt gav 

en intressant inblick i det automationsprojekt 

för väderlekstjänst som har beteckningen 4331. 

Planerna var enligt vad jag delgavs en stegvis 

automation av väderlekstjänsten med införande 

av hel- och halvautomatisk instrumentering 

ooh ett kommunikationssystem som ger möjlig-

Forts. p! nästa sida. 
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het till kontinuerlig inrapportering och upp

följning. Behandlingen av data skall i största 

utsträckning ske elektroniskt och datamaskiner 

skall ocksA utnyttjas för att gs en smidig 

överföring av resultat via distributionssyste

met. Forskning och utveckling avseende instru

ment och metoder bedrivs parallellt och Air 

Force System Command har kontrakterat firmor 

som United Aircraft Corporation och Travellers 

Research Organization för denna verksamhet och 

satsar efter svenska förhållanden avsevärda 

summor på projektet. 

Efter en mellanlandning i New York över vecko

slutet fortsatte jae till Aeronautical Systems 

Division i Dayton och briefades om hur man där 

ger meteorologiskt understöd till en rad av 

AFSC utvecklingsprojekt och fick besöka den 

databehandlinesanläggnine som finns där, om

fattande bl a en IBM 7094. 

AU'IQMATISK KONTROLL AV VÄDERDATA 

1i:fter briefingar hos Sientific Services p.~ 

Headguarters AWS, Scott, om en rad pågående 

utvecklingsprogram, där f ö höghöjds- och 

rymdp;roblem upptog en anmärkningsvärt stor 

plats, transporterades jag med en U3 till 

Offutt, SAC:s högkvarter, där jag tillbringade 

fyra dagar, 3rd Weather Wing har här en själv

försörjande vädercentral, Global Weather Cen

ter, med en IBM 7094 som bas för numerisk be

handling av väderdata, Hela arbetsprocessen är 

i hög grad automatiserad och parallellt med 

433L-projektet och Elektronic Computer Branch 

görs ansenliga insatser för att förbättra ooh 

utöka utnyttjandet av maskinkapaciteten. Sär

skilt intressant ur maakinsynpunkt var den ut

rustninr, som just tagits i bruk för automatisk 

sorterinp, och kontroll av inkommande väderdata. 

Denna anläggning, som är en del av 433L-pro-

j ektet tar direkt emot impulserna på tele

printerlinjerna och lagrar och förbehandlar 

materialet innan det automatiskt överförs 

till huvudmaskinen, Den har en betydande ka

pacitet b!de vad avser datautbyte ooh -behand

ling och kommer efterhand att tilldelas ocksA 

andra uppgifter såsom t e uppföljning- och 

övervakningsfunktioner, !ven om ett väderorgan 

som försörjer SAC givetvis till en del har and

ra problem än dem vi har är de principiella 

databehandlingsproblemen ofta likartade och 

jag fann diskussioner och briefingar mycket 

givande. I utbyte ombads jag hålla föredrag 

om den Svenska Militära Väde~lekstjänsten, 

vilket jag också gjorde vid en gsnomgAng. 

Under detta veckoslut arrangerades en mycket 

intressant visning för mig av en Atlas-bas 

och av ett av de flygplan som ingAr i SAC1s 

luftburna kommandoberedskap 

PA Ent-basen i Colorado, som jag besökte här

näst planerades för ett databehandlingssystem 

med huvudmaskin av betydligt större kapacitet 

In IBM 7094, Jag orienterade bl a om deras ar

bete för denna planläggning, som var av spe

ciellt intresse eftersom 4th Weather Wing, som 

betjänar NORAD i mycket har samma typ av prob

lem som vi inom Svenska Militära Väderleks

tjänsten. Också här ombads jag redogöra för 

vAr verksamhet i Sverige, vilket jag gjorde 

inför American Meteorological Society's lokal

avdelning. 

Efter ett mycket intressant besök på forsk

ningsinsti tutionen NCAR i Boulder företog jag 

så den fascinerande färden över Rocky Moun

tains och Sierra Nevada till Monterey, strax 

söder om San Francisco. Här tillbringade jag 

de avslutande dagarna hos Fleet Numerical 

Weather Facility som också har en självför

sörjande databehandlingsanläggning av impone

rande dimensioner. Av maskinella finesser la

de jag här bl a märke till ett avancerat sys

tem för snabb trådlös överföring av olika ty

per av data bl a kartor, Jag orienterades 

förstås också här om löpande system och pro

gram liksom om en rad mycket intressanta ut

vecklingsarbeten. En del av dessa utfördes 

f ö pA kontrakt av en privat meteorologisk 

forskningsfirma, som också inbjöd mig till 

diskussioner och briefingar. 

'IQTALINTRYCK 

Sammanfattningsvis kan sägas att resan gav en 

mängd värdefull information och en god orien

tering inom de områden jag speciellt hade till 

uppgift att studera. Mina uppgifter underlät

tades av smidiga arrangemang för vilka jag 

inte minst har att tacka en rad tidigare Sve

rigebesökare ur AWS. 

Jag vill nämna att Svenska Militära Väderleks-



tjänsten har ett mycket gott anseende i USAF, 

vilket jag hade mänga tillfällen att konstate-

ra. 

Min uppfattning är nog ocksä att vi i Sverige 

ligger mycket väl framme bäde teoretiskt och 

när det gäller praktiskt utnyttjande av data

behandlingsmaskiner inom väderlekstjänsten 

även om USA har ett avsevärt försprång vad gäl

ler tillgäng till maskinkapacitet, Detta f8r

spräng har naturligtvis lett ocksä till en ut

veckling där vi i mänga fall har mycket att 

lära, Det finns dock punkt~r där förhållandet 

är det omvända, 

* 

Fältflygare blir ingeniör 

Vid NKI-skolans ingenjörsexamen i maj 1963 av

slutade fem fältflygare och flygnavigatörer 

sina civilanställningsutbildningar, Samtliga 

har visat prov pä flit och ambition och har 

genom sina studieprestationer bevisat, att man 

genom civilanställningsutbildningen inom flyg

vapnet har möjligheter att skaffa sig god ut

bildning och kompetens för kvalificerade ar

betsuppgifter i samhället, 

Pä bilden !terfinns de nybakade ingenjörerna i 

samspråk med Thure Lejbrant vid försvarets ci

vilförvaltning, Frän vänster förste flygnaviga

törerna Lennart Arndtsson och Erik Kullberg 
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samt förste fältflygaren Roland Scott samtliga 

frän F 1, förste flygnavigatören Ingvar Lif 
frän F 6 och förste fältflygaren Olof Lundback 

frän F 16, 

Vid F 21 har det under en följd av är varit 

m8jligt för en del fältflygare och flygnaviga

t8rer att bedriva civilanställningsutbildning 

vid tekniska gymnasiet i Luleä, I är har de 

tvä första eleverna i denna uppdelade studie

gäng slutfört sina studier med gymnasieingen

jörsexamen, Det är förste fältflygarna Svante 

Berglund och Ulf Norrman som med studieflit 

och mälmedvetenhet förvärvat en gedigen yrkes

utbildning och dessutom givit civilanställnings- · 

utbildningens talesmän tvä utmärkta exempel pä 

väl genomförd civilanställningsutbildning, 

Större delen av fältflygarna vid F 9 har för

lagt sin civilanställningsutbildning till 

Göteborgs stads tekniska aftonskola , Där har 

nu förste fältflygaren Berne Andersson blivit 

klar med ingenjörsexamen. Han har under tidi

gare civilanställningsutbildning vid Göteborgs 

tekniska institut ocksä hunnit skaffa sig 

verkmästarexamen. Hela hans utbildningsgäng 

har präglats av god studieanda och okuvlig 

energi. 

För alla fältflygare och flygnavigatörer som 

deltar i civilanställningsutbildning bör 

studieresultaten ovan sporra till nya kraft

tag inför vinterns studiearbete, 


