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l minen av okrober förr a årer påbörjades 
vid prognosccnrralen inom Militära Vä
de rtj änstens Centralorgan (MVC) en 
försökspe riod med rurinmCi ss igt och sysre
matiskt urnyttj"nde av sate ll itbi lde r. 

Dctra sker för att und er rurintjänstens 
kra v på kOll tinuitet och driftsäkerhet 
pröva bildern as vä rde som integrera nd e 
information bland övrigt analys- och 
prognosunderlag. Hjälpmedel oeh me 
roder för mottagning och utvä rdering a v 

bi Ider provades under försom maren 1967, 

sam tidigt som mottagningsanläggn'ingen 
intrimmades. Sam tliga mcreorologer oc h 
meteorologa.ss'is·te nter vid prognoscenrra
len urbildades i merod ik för motragni ng 
och ur värder ing av sa tell itbild er. 

Varje b'all mOtt ,lS från US Wea ther 
Bureau i Wa'shin gron, D .C. , via Tyskland 
ett kodat fjirrskr iftmeddda nde innehål
lande vi-ssa uppgif rer an iS ,lcnde vädcrsa 
teJli rernas omloppsba nor [\' a dagar ~ Ll'c 

avsändningsdatum. Dessa informationer 
införs pä et] speciell arbetsb lankerr , som 

drer 

MVC ~:r:,:~~r-
beräkning 
ar ge r 

uppl)'S
ning om tidpunkt och lo ng-i rud för ek
varorpassage sam t s,ltd litens fotpunkter 
varannan minut för banorn a 1I1om mOt
ta gningss ta tion ens räck vidd. 

För arr se va r en \·is) s,-ltcili t bann ~'-l.l· 

över jordytan och d;irm ed ,' i! ka områden 
so m avspanas an vands err specie llt plot
tingbord, på vilket fotpu nkte rna för ak
tuell bana "p rickas in " och sammanbi nds. 

• För ESSA 6, som är den sa rellit från 
vilken bildsignaler f n morras, är longi
tudskilln aden mellan två oml oppsbanor 
28,7 gr. Derra inn eb;ir arr om sa tdljt cll 
på en vi·ss bana r ex passera r över S[Qck
holm. I~ g närm a'st föreg<i ende ban ,l 40 

mil öste r om Mosk \';1 och den närmasr 
efterföljande kommer a rr gå över Fär 
öarna. 

Vid morragning r iktas antennen C·~<i. ·· 

nonen") mot den punkr vid horisonten, 
där sa telli ten enligt beräkni nga rna ,bil 
dyka upp. Med hjälp aven hålremsa 
styrs sedan antennen, s~ arr den följer sa
telliren und er dess passage över himla
' ·alver. Programmen för antennens styr
nin g fr ams tälls med hjä lp av plotting
bordet. På dess räckviddsdiagram av lä
ses d;irvid bågavstånd oc h bäring till 
varje minutpunkt p:\ den inlagda banan, 

Ur en tabell erh iHls sedan elevationen, 
med bågavstJnd och sarelliten's höjd som 
ing,'l ngsparamerra r. Dä rmed ä [ an ren nens 
attiryd för varje minut fas tsrälId och 
nidningen däremellan interpoleras. 

Färdig .< tan sade remsor för banor ge
nom \' <1'r 5:c lon gi rud grad vid ek varorn 
lur framsrälits. lvlorragningen skaH S'!art<1S 
ett vissr antal min uter ef ter sa te lliten, 
ekvaror passage och eftersom tidpu nkte n 
fö r denn,l anges i det ridi ga re omnämnda 
telegrammet kan även t ryck-på-knappen
tidpunkten för aktLIellt varv bestämmas. 

Exponeringstidpunk te n stämplas au ro
m.u;skr p!i en remsa hos mottagaren efter 
en signa l från satelliten. Genom art sa
telli rens positi on för varan nan minur ä, 
känd och prorokolIförd kan den exakta 
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position en för bild cent rum bestämmas ge
nom interpolering. Denna utförs i prak 
rike n med hj::il p av räknemaskin och ta
bell. 
• Den mottagna bilden är en lodbild, 
men p g a jord yrans krökning blir bilder
na törnängd" nära ho risonten - speci
ellt i hörnen. Denna för vrä ngning bli r 
naturli~tvis StÖrre ju högre satelli ten går. 
r ör <1rr kunna loka lise ra molngrän sen 
'C ex uta n tillga ng på referenser i form 
av landmärken samr för att kun,na ta 
bns)'n til l fön-rä ngninge n urfö rs geog r<1
fi,k laritud / longitudruwing (gridning) av 

bi lderna. rör ,'arje larirud hos bildcen
trum fil1m beräkn ade grjdniit som proji
ceras på aktue ll bi·ld, \a cefter limpJigt 
linjesystem - i regc<1 var 5:e lat itud
resp. lon gitu dgra d - fy lls i med filt
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penna. Därmed kan man på en godtag
barr Sd U ·bestäm ma laget a v de ensk ilda 
moln formJrio nerna. 

Bilderna kan nu användas so m jäm
förelsemate ria l vid ana lys av konventio
nella väde rkartor. Därvid samma nställs 
bild erna från en viss pa ssage till en mo ln
anal :'s på en karr'blankett av samma typ 
som de på vilka övri grt väderi nforma tio
ner införs. Karrorna blir däri genom jäm
förbara oc h ka n dessurom studer as sam 
t idigr genom arr lägga dem över varandra 
po, eu ljusbord. 

Der motta gna bildmaterialet har visa t 
sig vara mycket värd efu llt och till sror 
hj älp d~ dct gäl ler atr fa stställa det fak
t ;"ka vid er lä get ö,'er om råden med glest 
observationsnät, ,350m t ex över haven. 

• Exak ta bgesbestämninga r av förekom
mande vädersystem över Atlanten är av
!,örande för möj lighererna arr förut säga 
dessa sys tems fÖl'fl yrrn ing och karaktär 
Linder komman de dy gn. Ett fel aktigt ut
h,1n gshge ~er ,l lltid fclprogno s hur m yc 

ke r arbe te SO Ill in nedläggs på prognosen. 
Det kan nämn as, at t mellan Nordnorge 
och Grönland finns bara m fa st obser
vatio nsstati on - på ön Jan Mayen - oc h 
mellan Norge och Isla nd endast väder
skepper "Pola rfront. " Motsvarande "obs
täti1cr" form a v väderskepp råder 
även mellan Driniska öa rna och Amerikas 
ostkust. Vädersatelliternas mera det a lje
ra de informati on från dessa käl lom råden 
för Sveriges väderskeend e är således in gen 
lys. • 
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Att hålla ett öga på vädret 
• • clo11IPgt>(H jpt ~ l e:::1 H et·, Er "'leAlgl~s"la(JCl :-'.8na O.... P. nOt öl hal ... kIO!Gt I 

polal prOl"l<llon ra " ken 'II rl"_, ddsd ~grdm gradelill I ~dggrild I anbllngAI' med 
centrum ~id mo1tagr1lnq:sstMlonens PosItIon Pil on "9borOet finn'!; .rlven en wnd 
Iratlsparen1 plotl,ngskp/3 vilken ar Jrloba, IC( ng en rap" vid nordrOl9f1 P,l ~;'H[an 

Del ar pa plott.ng kl\lLln ~cm 01,; 31'loamnda l}1r1rkeltng av t>~nan ':il<er . I P'f.11<.1 kelL rae
_er del all r la I~ (,, e"da t.ana pa plOlllngsk"an nr. ,edan v"ca dElnna _a all ~e-, 

Inpr ekade hanan Oor d' p, o(>n IOn911l1" VIU IIkvHIOln ,om gal e lo, akhJll1 b~r.a " 

• Exempel pa satellitbila niormUllor' lovnq' - eja, bdaen 'Ian JrEl 'Dnn nonr dor" S ~ 
1967 Klippt. Ihop • lIJ"drm motsvarande moln" latys ~"oleoro'oger"a IM ra, UDPIYS 

r'\ ngar om "adr~' bRkom ne" kallironI .som lyge-r 1:Ir;1)( .0"( Om tJa SI_ok adda /, verna 

: ""~
 

~;]'.rer \la~ter om NorgE.-- iH 't'Ckl ..l J t1YrTlrtln ... rlm r !~al ~( t'~t r il r. d r,~rJ ove' Nord~ 

SJon 00" bildar O"" or Danmark f' r;"gtryckl ~ndndE .1(\8 \!I,.:eii gav 'alttktl !.Hlobyar 
vid pa~saQe!"J Man ser OCi<::a Lllofsdn n9E!'n a" m01nglllggar I la av Syanorgu lii::oler 

$es 'rnmk.<J.nlp':J1 ~'. In ~ tAmp! r <lmIc,]! on '~;H""'fIO"'1 (","~r .Atlanten • IT tll Det"' a'J 

IlygfonJ,II'n ngsn f1~o),t· ITri! I~elt?n lor rnLjHrtgn ng IV rv'bllde l Iran Jadersatal t'fH 

(e" lallgsaml roter.t.H''tds- f[)bOIl knr.r"IrJ~ skarels.9J Insla!lernoe.., jarnliH' 196';"" ~ a e'l i-.i~ 

flyg" taken I I amb9tsbY!lg~aden l,e Vapen Pd anrtka GardP.1 I Stockho,m Mctla
omanlaqqnlngen Vilken al den 'OrSIa Komp,ell" I S,er ae 3' a'. !"Ollk,,1 Rol'tae ö 
Senwarz med automatisk tlllOmotlaga,e :\V '~O"katet Hell , Stat,onen ~. I,amsl avsedd 
t·r moltagolng a', odd", Irnn de ~~Iell lel <om ngnr iOS" TlROS C)pe'Bllonal 
SateI Ile Sy,1 m "dK91 ar I dnl' eedån bN n;, '966 TIROS - Tf: e'_ s on -,~d 

nlt"area ObServ&lIOf\ Snte lite" T\'~b foerna gE'1 mfOfmftllOn om oen ,l m;;mnj"j mo '1 

10rdelntnqen ocn d&riQer,o", W<ltlekl om f'Cfilsyste'fj OC~ ,U.:tdf:flOfW Oes~ utom ~thi'"1 l!:t 

en god overslkl ove' ~- och ,nolacKen< utbredr" ,g ••• 
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