
Kvinnlig programmerare i arbete med IBM 7090 på FOA. 

ADB, 
Om man från en stor mängd in
formationer skall dra slutsatser, 
göra beräkningar, sammanställ
ningar eller "analys" är det i 
dag naturligt att ta hjälp av auto
matisk databehandling. Avgö
rande för att man tillgriper kal
kylatorer och andra elektroniska 
hjälpmedel kan t ex vara krav på 
snabbhet och säkerhet eller ar
betsekonomi. Datamaskinerna 
är numera självklara hjälpmedel 
för vitala funktioner inom indu
stri, handel, forskning och admi
nistration. 

- datamaskinen som väderspåman 
Ar 1955 var den militära vä
dertjänsten i Sverige först i 
världen med s k numeriska 
prognoser i rutintjänst. Vad 
har hänt sedan dess och vad 
görs inom detta område idag? 
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skildrar här utvecklingen intill 
nuläget. 

Den operativa vädertjänsten er
bjuder bra exempel på områden där 
den moderna ADB-teknikens alla 
fördelar kan utnyttjas effektivt. 

Inom vädertjänsten handskas man 
med mycket stora datamängder. Som 
exempel kan nämnas att MVC f n 
mottar c:a 3 miljoner tecken på 
fjärrskrift varje dygn. Moderna me
teorologiska prognosmetoder (sär
skilt de som baseras på kunskaper 
om atmosfärens dynamik) innebär 
omfattande och avancerade beräk
ningar. De begränsade möjligheterna 
att observera atmosfärens tillstånd 
medför krav på dels täta uppdate
ringar av prognoserna och dels 
snabbhet vid behandlingen av infor
mationer. Detta tvingar vädertjän
sten till en snabb arbetspuis. 

Det är sålunda naturligt att man 
inom vädertjänsten har en relativt 
lång erfarenhet av ADB, och att 
denna teknik i hög grad har vunnit 
insteg i och präglar modernt pro
gnosarbete. Redan i början av fem
tiotalet - då pionjären BESK var den 
enda datamaskinen i Sverige med 
tillräcklig kapacitet för att klara av 
den enklaste matematik-fysikaliska 
modellen av atmosfären - kunde 
MVC konstatera vilka möjligheter 
s k numeriska prognoser och ADB
teknik erbjöd. 

SOM FÖRSTA INSTITUTION 
världen kunde MVC 1955, i samar
bete med Meteorologiska Institutio
nen vid dåvarande Stockholms Hög
skola (MISU) påbörja framställning 
av numeriska prognoser på rutin
mässig basis. Sedan dess har utveck
lingen gått snabbt och MVC är i dag 
ingalunda enda institution som an
vänder datamaskiner i sin prognos
verksamhet. De större vädercentra
lerna världen över har i dag tillgång 
till eller planerar för egna stora ma
skinsystem. 

UTVECKLINGEN av ADB-syste
met vid MVC under de gångna tio 
åren har skett efter följande huvud

linjer. 

Den grundläggande modellen av 
atmosfären har förbättrats och ut
vidgats. Den ursprungliga sk 1-pa
rametermodellen med ingångsinfor
mationer och prognosresultat från 
endast en nivå i atmosfären (500 
mb) har ersatts av en 2-parameter
modell som kräver ingångsvärden 
från tre nivåer (700, 500 och 300 
mb) och som ger prognoser för ännu 
fler höjder. 

Ingångsdata för prognosberäk
ningar analyserades ursprungligen 
"för hand" vid varje tillfälle. Nu
mera sker även beräkningen av ut
gånsgsfälten maskinellt. 

I TIDIGARE ETAPPER användes 
olika manuella förfaranden för att 
tillföra maskinsystemet data. Sålun-

Av radskrivaren presenterad prognos
karta för 500 mb-strömningen. 
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Karta som visar normalt antal observationer för en prognosserie. Vertikalt streck 
betecknar höjdinformation, horisontellt streck vindinformation. Kartor av detta 
slag skrivs ut maskinellt för kvantitativ kontroll av ingångsdata. 

da utsorterades från telegramblan
ketter aktuella värden, vilka stansa
des på hålremsa eller hålkort som 
sedan matades till kalkylatorn. Nu
mera är hela denna procedur auto
matiserad och maskinsystemet till
föres data direkt från de av fjärr
skriftapparaterna stansade hålrem
sorna. 

Härvid har ett tids- och personal
krävande moment ersatts av ADB. 
Denna rationaliseringsåtgärd har 
möjliggjorts av ett maskinprogram 
för avkodning, utsortering och kon
troll av inkommande observations
data, vilket har framtagits vid MVC. 

Genom den maskinella utsorte
ringen, kontrollen och analysen av 
i.Ilgångsdata har en betydlig tids
vinst nåtts; sålunda är prognosresul
t~ten i dag tillgängliga c:a 6 tim ef
t~r observationstillfället. I de nume
riska prognosernas "barndom" var 
motsvarande tid 12 tim eller i vissa 
fall ännu mer. 

DEN NUMERISKA prognosruti
nen, som i början hade karaktären 
av en exklusiv specialitet, har nu
mera helt integrerats med den övriga 
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prognostjänsten. Förutom kartorna 
med grundprognoserna används i 
den dagliga rutinen ett flertal spe
cialberäkningar. 

En nödvändig förutsättning för 
den ovan skisserade utvecklingen 
har varit att MVC fått till ett ma
skinsystem med större kapacitet än 
BESK. 

Från år 1962 överflyttades ADB
verksamheten till FOA Datacentral, 
vid vilken finns maskinerna IBM 
7090 och 1401 med magnetbandsta
tioner och organ för in- och utmat
ning. För att belysa vad den därige
nom vunna kapacitetsökningen inne
bar kan nämnas att en prognoskör
ning på BESK tog c:a 2 tim medan 
samma program med de utökningar 
som antytts ovan tar c :a 10 min med 
IBM 7090. 

Förutom att den rutinmässiga 
ADB-verksamheten bedrivs vid FOA 
Datacentral har ett för MVC mycket 
givande samarbete etablerats med 
system- och programmeringsexpertis 
från FOA 2 och FOA 4. 

DEN UTVECKLING som här 
skisserats har lett fram till ett 

ADB ger besked 

60 ti mma r fram 

"skräddarsytt" ADB-system vid 
MVC. Inom övriga funktioner av 
prognostjänsten har naturligtvis ut
vecklingen följts upp med en strä
van att utnyttja resultaten på ett så 
rationellt sätt som möjligt. I dag ut
sänds från MVC prognoscentral till 
de lokala väderorganen prognoser i 
en omfattning och med en snabbhet 
och kvalitet som ej var möjlig för tio 
år sedan. Här skall endast ges exem
pel på några olika typer av progno
ser och beräkningar som utföres helt 
maskinellt vid MVC. 

PROGNOSERNA erhålles primärt 
fort av strömningsfält (topografi

kartor) för 500 mb (ungefär 5 km) 
nivån och fält som anger den storsti
lade temperaturfördelningen på sam
ma höjd. Dessa prognoser beräknas 
upp till 60 tim framåt från observa
tionstillfället. Från dessa två fält (de 
två prognosparametrarna) beräknas 
den storstilade vertikalrörelsen i 500 

mb, som är av stor betydelse vid 
prognos av hur nederbördsområden 
skall förflyttas och utvecklas. Vidare 
utvärderas vindförhållandena på 
höjder från 2 upp till 12 km vid 
lämpligt valda tidpunkter under 
prognosserien. Dessa beräkningar 
ligger direkt till grund för de höjd
vindprognoser som regelbundet ut
färdas från MVC prognoscentral. 
Samma höjd.vindar utnyttjas i ADB-
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Trajektoriekarta, ett annat sätt att iiter
ge luftens strömning. Varje trajektoria 
visar en tänkt luftpartikels rörelse un
der 48 timmar. 



systemet även för rutinmässig grov 
beräkning av radioaktiva utfallsom
råden. 

LUFTENS STRÖMNING uttrycks 
även i form av trajektorier, d v s be
stämningar av de banor som tänkta 
partiklar rör sig utefter under pro
gnostiden. F n uttages 20 sådana tra
jektorier som terminerar över och i 
närheten av Skandinavien. 

Ett annat derivat av strömnings
fälten utnyttjas vid beräkningen av 
de s k markprognoskartorna, vilka 
anger den detaljerade väderutveck
lingen. Sådana markprognoskartor 
framställs f n tre gånger per dygn 
med en prognostid av 12 timmar. 

RESULTATEN av de numeriska 
beräkningarna vid FOA Datacentral 
erhålles främst som utskrifter från 
en blankettskrivare. Denna har hög 
kapacitet och utgör det f n snab
baste sättet att presentera en beräk
nad kartbild. Den skrivna texten lik
nar vad som presenteras av en van
lig skrivmaskin, men hastigheten är 
avsevärt större, upp till 600 full
skrivna rader per minut. 

Som komplement användes även 

Kadett Ingemar Torlöf, F 3, hälsar en 
krigarkollega från början av 1200-talet. 
Lansen finns; den har skiftat skepnad! 

Karta som visar den storskaliga verti
kalrörelsen. U. betecknar uppvinds- och 
N nedvindsmaximum. Frontlägen vid 
samma tidpunkt även inlagda. Obser
vera uppvindarna vid fronterna. 
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en s k x-y-skrivare eller plotter som 
styrd av maskinsystemet kan rita 
kurvor. 

MVC FÖRFOGAR I DAG över ett 
utomordentligt värefullt hjälpmedel 
i det ADB-system som under den 
gångna tioårsperioden vuxit fram. 

Alltmer av prognostjänsten har 
kunnat integreras med detta system 
och de numeriska prognoserna ger 
värdefull stadga och kontinuitet åt 
prognosarbetet. Resultaten från ma
skinbearbetningarna har nu en så 
genomgripande användning och be-

tydelse att det fordras en omsorgs
full planering av nödrutiner och re
servprogram för att möta konse
kvenserna av ev inskränkningar i 
den maskinella kapaciteten. 

FUNKTIONSFEL indikeras snabbt 
och automatiskt för att möjliggöra 
insats av motåtgärder eller nödruti
ner. Driftsäkerheten i systemet har 
dock visat sig vara mycket god. 

Utvecklingen av de numeriska 
prognoserna och ADB-systemet sker 
språngvis. Det synes nu som om den 
grundläggande atmosfärsmodellen 
med två prognosvariabler i stort sett 
uttömts på sina möjligheter till ut
veckling. För att kunna få flera in
formationer ur systemet är det nöd
vändigt att öka detaljrikedomen i 
återgivandet av atmosfärens verti
kala struktur, d v s införa fler pro
gnosparametrar. 

Detta torde dock förutsätta en 
större databehandlingskapacitet än 
den nu tillgängliga och blickarna 
riktas därför mot nästa generation 
av datamaskinsystem med prestanda 
som för tio år sedan föreföll otänk
bara. 

ar densamme 
Lansen en annan! 

SVERIGES hittills största ideut
ställning om hur totalförsvaret fun
gerar, har visats i Örebro. Vid ut
ställningsentren, en Töreboda-han
gar, symboliseras de fyra huvudgre
narna inom försvaret av var sitt olik
färgade kugghjul. Sedan presenteras 
överskådligt och intressant totalför
svarets grenar på olika avdelningar. 

CF3 svarar för flygvapnets del i 
utställningen. Förutom ett flygplan 
J 35 D Draken och roboten "Blood
hound" visas i sammanlagt sex tält 

säkerhetsmateriel, flygfotospaning, 
en gammal roterande Thulinmotor 
och moderna jetmotorer, Stril 60 
osv. 

MÄNNISKAN i och bakom för
svaret försöker dessutom utställ
ningen visa bl a genom en specialut
ställning om soldaten. 

TOTALFÖRSVARETS DAG hölls 
söndagen den 13 juni med stort upp
lagda visningar av civilförsvaret, Fri
villiga Flygkåren, avancerad flyg
ning av Paris-gruppen osv. 
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