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Rymdväder
Vad är det och har det relevans för amatörradio?
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• Markvåg = direktvåg + mark-reflekterad våg + ytvåg (Sommerfelt-
Norton)
- Mycket nära marken =>  direkt+markreflektion ~0 ger ytvåg kvar
- Ytvåg användbar <2 MHz men med stora förluster (hög effekt!)
- Direktvåg skatta med horisont-formeln d ~ 4 

- Över dålig mark med rimlig effekt d ~ 4 ~ 2 mil
- Över saltvatten når markvågen d ~ 20 mil

* Slutsats: Amatörradio O(10) mil domineras av rymdvåg

Kommunikation antingen markvåg eller rymdvåg

Pudelns kärna: vågutbredning

Sändare Mottagare

Mark

Direktvåg

Markvåg:
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Och dess reflektion tillbaka från atmosfären

Rymdvåg

MUF = Maximal usable frequency
Maximal frekvens för total reflektion
(beror på infallsvinkeln och jonisation)

f0F2 = Maximal frekvens för total
reflektion i F2 för vinkel rakt upp.
(relevant för NVIS)

D: Vanligen jonisering via Lyman-𝛼
som verkar på kväveoxid. Dämpar signalen dagtid
på MF och under, t.ex. 80 m.

E: Reflektion och dämpning. UV och X-ray på luft.
Stark strålning möjliggör sporadiskt Es-spridning (VHF)

F: Viktigast för reflektionen (F2). Liknar E men
luften är tunn så liten dämpning. Mycket känsligt för
störningar i magnetfältet, speciellt F2.
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Källa: Koncept



MUF är olika på jordklotet vid samma tidpunkt

MUF globalt
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Källa:
sws.bom.gov.au



Exempel på variation i tid

MUF

2022-11-12:
10 m DX hela dan 
och f0F2 kring 10 

MHz!

2019-11-12:
Inget 10 m DX och 
f0F2 kring 5 MHz

Vad är huvudorsaken till denna skillnad?
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Källa: NOAA Space weather dashboard 



Beror på MUF och skipavstånd

Optimal frekvens
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Källa:
sws.bom.gov.au



Kraftig jonisation under dagtid

Absorption i D-lagret

Källan till joniseringen ganska uppenbar från bilderna

M-class flareNormal dag
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Källa: NOAA Space weather 



Sammanfattas med Kp-index (slår ut F2-lagret)

Variationer i magnetfältet
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Rymdväder förklarar många radio-relaterade fenomen

Solen ger upphov till rymdväder!
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Källa: Wikipedia



(I denna bild är solen egentligen väldigt aktiv)

Solen kan vara lugn och snäll …
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Källa:
NASA/GSFC/SDO



Aktiva regioner är flares och CME

Eller upprörd och kaotisk
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Källa:
NASA/GSFC/SDO



Flöde av joner och elektroner från solen

Solvinden
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- Det kraftiga flödet från CME skakar om jordens magnetfält
ett par dagar senare när vinden når fram (förstör F2).



Solfläckar är magnetiska fältlinjer som passerar solytan

Solfläckar

Minskad konvektion i fältet gör att yttemperaturen minskar och skapar en fläck.
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Källa: Wikipedia



Solens aktivetet korrelerar med antalet solfläckar

Solfläckar

- Maximum ger högre solaktivitet och därmed MUF, men även fler CME och flares (kaotiskt beteende).
- Den 11-åriga cykeln är välkänd, men det finns många fler överlagrade cykler O(100) år.
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Källa: Wikipedia



Vi närmar oss ett nytt maximum (svar för sidan 5) 

Solfläckar
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Källa: NOAA Space weather dashboard 



Video från NASA

CME och flares

16

https://youtu.be/TWjtYSRlOUI



• 1 september 1859 observerar Carrington en enorm X-ray flare. 
Den följs strax senare av en massiv CME som senare visar sig 
vara den kraftigaste som mänskligheten observerat.

• En dag senare när CMEn när jorden slås telegrafstationer ut, CW-
operatörerna få el-choker och Aurora syns över hela jordklotet.

• Kraftiga CME skapar generellt variationer i magnetfältet som 
fångas upp av långa elledningar. Typiskt är att 
transformatorstationer slår ut.

• På Wikipedia kan man läsa om två CW-operatörer som samtalar i 
två timmar utan batteri, de kör endast på inducerad ström.

Exempel på kraftig CME

The Carrington event
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• Kraftig solvind, speciellt CME skapar norrsken vid polerna.

• Dämpar låga delen av kortvåg.

• Dock möjlighet för reflektion och spridning på VHF (hög effekt).

• Signalen kraftigt förvrängd, bäst lämpat är CW.

• Vill man boka resa till norrsken bör man helst göra det under 
solfläcks-minimum. Stora stabila ”corona holes” gör norrsken 
förutsägbart flera veckor i förväg pga solens rotation.

Norrsken är för det mesta negativt för radio

Aurora
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Video från rymden på norrsken

Aurora

19Källa: Wikipedia



Testa om vi nu kan tolka prognosen bättre

Att tolka radioprognosen
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Låt oss även ta ett titt på NOAAs sida 

SFI = Solar Flux Index. Strålning runt 2800 MHz. 
Korrelerar med jonisation if F-lagret. Högre är bättre.

SN: Sunspot Number. Antal solfläckar.

A: Störningar i magnetfältet. Dagligt medel.  0-400.

K: Störningar i magnetfältet. 3h medel. 0-9.

X-Ray: A, B, C, M eller X-skala. Påverkar D-lagret.

304A: Strålning 10.4 nm. Hälften av F-lagrets jonisation. 
Korrelerar med SFI.

Ptn, Elc: partikelflöde, påverkar E-layer.

Aurora: Jonisation i F-lagret runt polerna. 0-10.

MS: Meteor scatter. Aktivitet.

Och MUF från Propquest



• Få solfläckar betyder mindre aktivitet hos solen.

• Ironiskt nog betyder det att den kosmiska strålningen ökar i 
solsystemet.

• Solens magnetfält och dess vind av partiklar (heliosfären) skyddar 
solsystemet från yttre kosmisk strålning. Minskad aktivitet ger 
svagare heliosfär.

• Solen är dock under denna tid mycket mer stabil och stora 
”corona holes” kan skapas som är lättare att förutsäga för t.ex. 
aurora-skådare. Men även t.ex. satelliter kan störas mer av 
långvarigt regelbundet ”pumpande” av solvind.

Ironiskt nog kan min vara farligare än max

Solfläcks-minimum farligt
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• Som radioamatör är det mycket användbart att ha koll på - och 
förstå - den aktuella rymdväders-rapporten.

• Rymdvädret är helt avgörande för radioförbindelser över O(10) 
mil.

• Vi närmar ett nytt solfläcks-maximum. Se till att ha roligt på de 
högre banden de närmsta 2-3 åren. En dipol för 10 m är endast 5 
m lång och behöver inte sitta mycket högre än ~ 5 m.

• Om du vill boka en resa till Mars, se till att det inte är under ett 
solfläcks-minimum för då ökar den kosmiska strålningen. 
Heliosfärens skyddande fält är under denna tid svagare.

Sammanfattning
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