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Väderavde fnl ngen på F 10 är orqani-serad under flygenheten. Det år enstödfunktj.on för att flygtj änstenskal,l- kunna bedrivas så effektivts9. möJ Ifgt med hånsyn tiII detotta våxlingsrika vädret över syd_sverlge.

Varje morgon sker en vädergenomgång
för den personaL som är iÄvolvåraå
i flygtJånsten. Denna inne fattarutöver vådret vid flygplatsen ävenvädret över våra övni.ngsområden som
Ju lnnefattar en stor de1 av södraSverlge. Det kompllcerade med våraprognoser år deta 1j eri ngsgraden. De
nornala radlo- och tvprognoserna
innehå1.l-er uppgifter om molnlghet,
muJ-et och soligt samt temperaturer-
na påföljande dag. De prognoser somlämnas av oss skall innehålLa de-
taljerade uppgifter orn sikt, höid
till över- och undersidor på måtn
samt väderuppgiftex som rör flygsä-
kerheten som t ex isbil-d;i-no
elektriska urladdningar, turbutens]
banhalka etc. I gengåld är våraprognostlder korta endast förmi.ddao
- efterrnj,ddag. Det dr viktigt atiprognoserna ståfiuner men det årmj.nst 1i-ka viktigt att prognoserna
fö1js upp av den vakthavandå meteo-
rologen så att eventuella ändrlnoar
så snabbt som möjIigt når den flfg-
tl änstledande personalen .

För att kfara våra uppgifter är v1
tre st meteorologer och en meteoro-
Logassistent. En av meteorooqerna
börjar alLtld kL 0600 på ,nor!o.,en
föl att loldnlngstålla för noigon-
vådergenomgången som sker 0735. vl
skulle dock eJ klara vår tlänst
utan de vårnpltktiga våderbi trådena

fram det väderunderLag vl behö;er
Sarnt matar 1n våra egna Observatio_ner tllL den centrala dalaDasen-

Bland övx1ga hJål-prnedel kan nårnnas
en enkel pc-baserad satettitbllds_
mottägare, våderradar samt ettsystern för måtning av temperacur
och fuktlghet i lägre nivåer, som
förresten tagj-ts fram av en av våra
egna meteorologer.

För observatlonstJ änsten har vl
antaL laser molnhöJ dmätare
andra kvalificerade i-ns Erurnent
nätn1ng av 01lka variabLer
rapporteras I observa t ione rna .
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För att på ett mera dlrekt sått
observera flygvädret gör vi varje
morgon en lokaL väderfLygning med
SK 50 där vädret i flottiliens
nårområde karttäggs. Detta år ettkomplenent tl]I de reglonala våder-
flygnlngarna som utförs ned SK 60
frÄhhlåFq

Avslutnlngsvls kan Jag nämna att"Johan Grön" år en liten men nao-gande god avdelnlng med bra stä;-
nlng och god samnanhållninq mellan
vårnpllktlga och fast anitallda.
A]Ia år vålkomna att v1d t11lfälte
besöka oss och ta en nårnare tltt
på vaal vl sysslar ned.

som sköter observatlonstJ ånstendygnet runt och som i övr1gt hjåI-
Per oss att plocka fram det väder-
underLag som vl behöver för att
kunna sköta vårt prognosarbete. V1
fär ca 2-3 st vårnplj.ktj.ga varje
lnrycknlngsorngång och brukar ha
mellan 7 och 9 st lnne samtldlqt.
Dessa går 1 passtJänst för ått
tåcka 1n hela dygnet. Observatlons-
tJänsten pågår nämlj.gen dygnet runt
och komner även den clvlla väder-
tJånsten tlII godo,

Så l1te grand om våra teknlska
hJåJ.pmedel . Den rnlLltåra väder-
tJånsten har ett eget vådersystem
som kallas Våder 80. Detta år ett
datakomnunlkations system som går
vla det mllltåra data förmedl lngs -
systemet MILPAK. Det år uppbyggt
med datatermlnaler på varje fLot-
t111. Vla detta system plockar vl


