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Jonosfären – vår gräns mot rymden

DEN LUFT VI ANDAS utgör den allra lägsta delen av jordatmosfären och består
huvudsakligen av en blandning av gaserna syre och kväve. Som vi vet avtar
atmosfärens täthet med höjden och på Mount Everests nära nio kilometer höga

topp är luften så tunn att endast personer med speciell höghöjdsträning kan andas där
utan hjälp av syrgasmask.

Ingen människa kan dock andas på den tio gånger högre höjd där atmosfären grad-
vis övergår till att bli rymd. Vid dessa höjder är nämligen lufttätheten så extremt låg att
vi med jordiska mått mätt har ett närmast absolut tomrum – ett vakuum. Sin ringa täthet
till trots utgör detta gränsområde likväl en avgörande länk i samspelet mellan jorden
och den omgivande rymden och för att förstå detta samspel måste vi ha goda kunskaper
om denna vår kosmiska närmiljö.

Härute innehåller solljuset en stor andel strålning inom våglängdsområdena ultra-
violett (UV) och röntgen. Denna del av solstrålningen har så hög energi att den kan slita
ut en negativt laddad partikel, en elektron, ur de fåtal elektriskt neutrala atomer och
molekyler som finns i den mycket tunna ytteratmosfären. Atomerna och molekylerna
får på så sätt en brist på negativ elektrisk laddning och blir positivt laddade. De har
övergått till att bli joner och den beskrivna processen benämns fotojonisation. Givetvis
är atmosfären som helhet fortfarande elektriskt neutral och innehåller lika stor mängd
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materia som innan den joniserades – ingen del av den har ju förintats eller transporterats
bort, bara omvandlats.

Normalt har elektroner och joner en stark benägenhet att förena sig med varand-
ra, rekombinera, för att åter bilda elektriskt neturala atomer och molekyler så snart
de träffas. Men i området 1000 km och högre är det så utomordentligt glest mellan
elektronerna och jonerna, att det kan gå många timmar innan de träffas. Därför är san-
nolikheten för en sådan återförening (rekombination) mycket liten.

Den energi som åtgår vid joniseringen av atmosfärens yttre lager tas från solens
UV- och röntgenstrålning. Soljuset tappar därvid energi och joniseringsförmåga i mot-
svarande grad. Efter ett antal sådana joniseringssteg har solstrålningen på sin väg mot
jorden förlorat så mycket energi att den så småningom inte längre förmår att jonisera
en enda atom eller molekyl mer. Detta inträffar vid cirka 100 kilometers höjd. Denna
höjd definierar därför jonosfärens något diffusa undre gräns. Nettoresultatet av sol-
strålningens inverkan på atmosfären blir alltså att i området mellan ungefär 100 och
1000 kilometers höjd vid varje givet tillfälle i genomsnitt någon eller några promille
av atomerna och molekylerna är joniserade så länge som solen skiner på dem. Även
mycket snabba partiklar från solen och kosmos kan orsaka jonisering men denna effekt
är ofta av underordnad betydelse.

En gas där atomer och/eller molekyler joniserats och samverkar kollektivt inbördes
och med elektronerna kallas av fysiker för ett plasma. Faktum är att mer än 99% av all
synlig materia i universum befinner sig i plasmatillståndet. Förekomst av fast och fly-
tande materia i form av planeter och liknande är rena undantag i det stora världsalltet.
Ett studium av rymdplasmat i jordens närhet hjälper oss alltså att förstå livsbeting-
elserna på jorden så som de definieras av biosfärens och atmosfärens växelverkan
med den omgivande rymden. Utmärkta verktyg för sådana studier är markbaserade
radioanläggningar för forskningsbruk eftersom de, till skillnad från hastigt bortflyen-
de rymdfarkoster, ger möjlighet till systematiska mätningar av atmosfärens och jo-
nosfärens egenskaper över långa, obrutna tidsperioder.

Existensen av ett naturligt plasma i jordens yttersta atmosfär förklarar hur det var
möjligt för Guglielmo Marconi att för hundra år sedan sända sitt första radiomedde-
lande över Atlanten och därmed lägga grunden till den kommunikationsrevolution som
kommit att starkt påverka våra liv och vår kultur. Detta svagt joniserade skikt i ytterat-
mosfären, illustrerat i figuren på nästa sida, har på grund av sin förmåga att reflektera ra-
diovågor tilldelats ett särskilt namn: jonosfären. Andra naturliga plasmor än jonosfären
nära jorden är bland annat de som uppstår i de blixtar vilka i genomsnitt hundra gånger
per sekund uppträder i samband med åskväder och därvid sänder ut väldiga mängder
elektromagnetisk strålning.

Det bör påpekas att jonosfären är något helt annat än ozonskiktet vilket är beläget på
en avsevärt lägre höjd över jordytan. Inte heller skall jonosfären förväxlas med de med
hjälp av vetenskapliga satelliter på 1950-talet upptäckta van Allen-bältena, områden
med magnetiskt infångade laddade partiklar (elektroner och protoner) långt ut i rym-
den ovanför jordens ekvatorregion. Ett av rymdforskningens mest omvälvande resultat
är just att rymden omkring jorden och andra planeter inte är helt tom utan innehåller va-
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rierande former av tunna plasmor ordnade och strukturerade i ett antal distinkta och var
för sig väldigt olika skikt, regioner och bälten. Upptäckten av denna självstrukturering
har kullkastat många teorier om hur komplexa fysikaliska system uppträder och gett
upphov till nya tankar om hur naturen är beskaffad.

Radiovågor i jonosfären

RADIOVÅGOR ÄR EN KOMBINATION av svängande elektriska och magnetiska fält
som kan utbreda sig med ljusets hastighet och på så sätt snabbt överföra infor-
mation över långa sträckor. Genom en teoretisk bragd kunde på 1860-talet den

briljante skotske fysikern James Clerk Maxwell leda i bevis att sådana vågor, det vill
säga elektromagnetisk strålning, måste finnas i naturen och att det vanliga ljuset hör till
denna kategori av strålning. Tjugo år senare påvisade Heinrich Hertz experimentellt att
elektromagnetiska vågor verkligen existerar och dessutom kan produceras med hjälp
av radiosändare och antenner. Jämte Newton och Einstein betraktas Maxwell som en av
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historiens allra största fysiker. Utan hans skarpsinniga analys av elektromagnetismens
innersta väsen hade idag inte sådana saker som radio, TV eller ens elkraft existerat.

Radiovågor inom kortvågsområdet har ett svängningstal eller, som vi hellre säger,
en frekvens, som ligger på några miljoner gånger per sekund (Megahertz, MHz). Dess-
utom har jonosfärplasmat vid varje lokal höjd en viss egen naturlig resonansfrekvens
kallad plasmafrekvensen vilken bestäms av hur många fritt rörliga elektroner per ku-
bikmeter det råkar finnas vid den aktuella höjden. En radiovåg i kortvågsområdet som
sänds upp vertikalt i jonosfären kommer att reflekteras på just den höjd där radiovågens
frekvens är i resonans med jonosfärens lokala plasmafrekvens. Det är denna reflekte-
rande förmåga hos jonosfären som gör att högfrekvent radiostrålning (high frequency,
HF; 3–30 MHz; 100–10 m våglängd) från markbaserade kortvågsradiosändare kan nå
långt bortom horisonten så att vi kan uppfånga Radio Swedens utlandssändningar på
kortvåg från Hörby i stort sett var vi än råkar befinna oss på jorden.

Om istället den utsända radiovågen har en mycket hög frekvens (very high fre-
quency, VHF; 30–300 MHz; 10–1 m våglängd) eller ultrahög frekvens (ultra high fre-
quencey, UHF; 300 MHz–3 GHz; 1 m–10 cm våglängd), vilket är fallet för de sändare
som distribuerar FM-radio och TV och som används i radaranläggningar av olika slag,
kommer huvuddelen av denna strålning att tränga igenom jordens jonosfär och nå långt
ut i universum.

Växelverkansfenomen som liknar dem som uppstår då elektromagnetisk strålning
i HF-området (kortvågsradio) reflekteras av jonosfärens elektroner uppstår då vanligt
ljus, vilket är elektromagnetisk strålning av extremt hög frekvens, träffar metallskiktet
på baksidan av en vanlig spegel. I viss mening kan nämligen elektronerna i detta skikt
betraktas som ett plasma. Spegeln och ljuset i badrummet och deras elektromagnetiska
växelverkan, vilken gör det möjligt för oss att se en spegelbild av oss själva, är alltså
en ganska bra modell av de processer som uppstår då kortvågsradiosändningar når jo-
nosfären och växelverkar med den. Det som vi sänder in i denna naturliga radiospegel i
nära rymden reflekteras på liknande sätt som ljus som träffar spegeln i badrummet. Om
vi märker att den reflekterade jonosfärsignalen förvrängs kan vi genom analogier med
nöjesfältens buktande skrattspeglar dra slutsatser om jonosfärsplasmats storskaliga va-
riationer. Detta är den radioreflektionsmetod, en form av kortvågsradarteknik kallad
jonosondering, som i över 70 år använts för att vetenskapligt studera jonosfären och
dess dynamik. På 1950-talet visades att man med stora radaranläggningar som arbetar
på betydligt högre frekvenser än jonosfärens plasmafrekvens kunde bestämma flera av
de jonosfärparametrar som inte kan mätas med den äldre jonosonderingstekniken.

Jonosfären växelverkar inte enbart med de radiovågor som råkat genereras av ra-
diosändare byggda av människohand utan också med de låg- och högfrekventa radio-
vågor som ständigt skapas i stor mängd av naturens egna radiosändare i atmosfären.
Den starkaste atmosfäriska radiokällan utgörs av åskvädrens blixtar som orsakar brus-
störningar i våra radiomottagare. Jonosfären växelverkar också med den elektromag-
netiska strålning som träffar jorden utifrån rymden. Ett exempel är det nästan ofattbart
energirika lågfrekventa radiobrus som med en effekt på upp till hundratals miljarder
watt genereras ovanför polarzonerna i samband med norrskens- och sydskensutbrott.
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Denna naturliga radiostrålning har under årmiljoner bestrålat jordatmosfären från ovan-
sidan men på grund av att den är lågfrekvent (långvågig) kan den inte lätt tränga igenom
jonosfären. Därför kunde den entydigt identifieras först för några årtionden sedan med
hjälp av radiomottagare ombord på rymdfysikernas vetenskapliga satelliter.

Jonosfärens naturliga variationer

ANTALET FRIA ELEKTRONER PER VOLYMSENHET i en given punkt vid varje givet
tillfälle inom höjdintervallet tio till hundra mil, eller med andra ord jonosfärens

plasmatäthet, beror, som tidigare nämnts, på höjden och på solstrålningens in-
tensitet. Plasmatätheten i varje del av jonosfären varierar således kraftigt över dygnet,
årstiderna och solens regelbundna 27-dagars- och elvaårscykler och påverkas dessutom
av solens utbrott på både korta och långa tidsskalor. För att vi skall kunna förstå kopp-
lingen mellan solen och atmosfären måste vi studera dessa variationer, vilka ständigt
uppträder och har gjort så alltsedan jonosfären skapades långt före människans intåg.

Under vinternätter eller solförmörkelser kommer atmosfären i de delar av jono-
sfären som inte längre nås av solens strålar att sakta men säkert genom den tidigare
nämnda rekombinationen återgå till att bestå av allt fler elektriskt neutrala atomer och
molekyler och allt färre fria elektroner och laddade joner. När jonisationsgraden (plas-
matätheten) i ett område av jonosfären på detta sätt reducerats från exempelvis två
tusendelar till en tusendel uttrycks detta ibland som att det uppstått ett �hål� där jo-
nosfärens täthet halverats eller rent av att �halva jonosfären försvunnit�. Detta betyder
inte att hälften av den yttre delen av atmosfären skulle ha försvunnit eller förintats. At-
mosfärens totala täthet är givetvis lika stor som innan solen gick ner. Vad som skett
är att andelen elektriskt laddade beståndsdelar i detta område minskat med en tusen-
del genom att de återförenats till de elektriskt neutrala atomer och molekyler de var
innan solen gick upp. Genom dessa naturliga plasmauttunningar, som alltså uppstår
främst på grund av frånvaron av strålning, kan lågfrekventa radiovågor passera. Des-
sa jonosfärhål medger därför att vi ibland får värdefulla glimtar av den lågfrekventa
radiostrålning från rymden som normalt inte når jordytan.

Att jonosfärens plasmatäthet ständigt varierar upptäcktes redan tidigt och tas ru-
tinmässigt hänsyn till vid rundradiosändningar på kortvåg då man vid olika tidpunkter
och årstider väljer olika sändarfrekvens för att de utsända radiovågorna verkligen skall
reflekteras av jonosfären och på så sätt nå lyssnarna och inte bara försvinna ut i univer-
sum.

De jonosfäriska hål i form av naturliga variationer i atmosfärens jonisationsgrad
som förekommit ända sedan atmosfärens uppkomst har inget att göra med de hål
som på grund av människans aktiviteter under senare årtionden uppstått i ozonskiktet,
även om hos en lekman språkbruket kanske inbjuder till en sådan jämförelse. Att det
finns naturliga �hål�, �fickor�, �bubblor� och �kaviteter� i plasmatätheten i rym-
den mycket långt utanför jonosfären har observerats i de mätningar som genomförts
med hjälp av de svenska vetenskapliga satelliterna Viking och Freja. Dessa mätningar
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utgör bevis på att icke-linjära. turbulenta och kaotiska fenomen styr uppträdandet hos
plasmor i rymden i en långt högre grad än man hittills insett. Ett mycket bra sätt att
systematiskt studera plasmairregulariteter av denna typ är med en kombination av ra-
diomätningar från marken och plasmamätningar från satelliter och sådana samordnade
mätningar kommer att genomföras i svensk regi inom de närmaste åren.

Svenska bidrag till den radiobaserade rymdforskningen

ATT UNDERSÖKA JORDENS JONOSFÄR med hjälp av radiometoder är något som
rymdfysiker ägnat sig åt ända sedan radions barndom. I denna vetenskapliga

tradition, som banat väg inte bara för utforskandet av rymden utan också för
mycket av kommunikations- och rymdteknologin, har svenska forskargrupper verkat
och fortsätter att verka.

Radio- och radarmätningar kom på 1950-talet igång i Uppsala på initiativ av Willy
Stoffregen och gav, förutom grundläggande kunskaper om den nära rymden och dess
fysik och kemi, under många år underlag för prognoser för �radiovädret� i Skan-
dinavien. Råöobservatoriet (numera Onsala rymdobservatorium) som började byggas
upp utanför Kungsbacka i slutet av 1940-talet hade sitt ursprung i Olof Rydbecks jo-
nosfärforskning och kom, efter uppförandet av radioteleskopen därstädes, att stå fadder
för delar av Europas radioastronomi. Sedan tidigt 1980-tal har svenska forskare stude-
rat rymden över nordkalotten med hjälp av olika rymdradaranläggningar, inklusive den
europeiska faciliteten EISCAT som bygger på den tidigare nämnda jonosfärradarme-
tod som introducerades i USA under 1950-talet. Sverige bidrar också framgångsrikt till
radiometrisk utforskning och övervakning av atmosfären.

När det gäller rymdbaserade radiomätinstrument hävdar sig Sverige väl. Satelliten
Odin, som sändes upp 20 februari 2001, utnyttjar radiometoder för att studera fysiken
och kemin i både atmosfären och astronomiska objekt. Denna rymdsond följer på de
tidigare svenska forskningssatelliterna Viking, Freja och Astrid.

Utvecklingen inom mikroelektronik och mikromekanik har gjort det möjligt att
konstruera fullfjädrade forskningssatelliter som bara har några kilos massa. Dessa så
kallade nanosatelliter är billiga att sända upp men kan ge lika bra mätningar som tra-
ditionella rymdsonder på tiotals till hundratals kilo. Ur vetenskaplig synpunkt är små
nanosatelliter ibland faktiskt att föredra. Exempelvis kan man med flera samverkan-
de nanosatelliter med radiomätutrustning ombord göra flerdimensionella mätningar i
rymden som inte kan göras från ett markobservatorium eller från en mini- eller mikro-
satellit av gängse typ. Utveckling av nanosatelliter är i full gång i Sverige, bland annat
i Uppsala.

Runt om i världen har forskargrupper på liknande sätt funnit hittills okända egen-
skaper hos vår rymdomgivning och sammantaget växer nu en delvis ny bild av jo-
nosfärens fysik och kemi fram. De förhållandevis enkla modeller och mätmetoder
vi hittills förlitat oss på har visat sig vara otillräckliga eller felaktiga. Nya modeller
med inslag av kaosteori, elementarpartikelfysik, relativitetsteori, informationsteori, och
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avancerad datorsimulering verkar ha bättre förutsättningar att beskriva – och framför
allt förutsäga – verkligheten. För att kunna testa dessa nya modeller, och därvid få en
korrektare och mer detaljerad beskrivning av vår jords växelverkan med den omgi-
vande rymden, behöver vi tillgång till nya och mer ändamålsenliga observatorier och
instrument, såväl på marken som ombord på rymdsonder. Nästa generationens mark-
instrument under uppbyggnad är det gigantiska digitala radioteleskopet LOFAR i Ne-
derländerna och Tyskland tillsammans med den skandinaviska delen LOIS som uppförs
i Sydsverige.

Vibrerande radiospeglar och turbulens ger ny kunskap

F ÖRFINADE ANALYSMETODER där hänsyn tas till små men inte alltid försumbara
icke-linjära (icke-proportionella) egenskaper har visat att plasmor inte är helt pas-
siva radiospeglar, såsom tidigare antagits, utan faktiskt till en viss grad modifierar

sina egna egenskaper när de växelverkar med omgivningen. Det innebär att jonosfären
blir mer eller mindre turbulent, med ett ständigt virrvarr av olika slag av små plas-
mavågor, fluktuationer och oregelbundenheter (irregulariteter), då partiklar och radio-
vågor passerar genom den. Det innebär också att elektronerna och jonerna i jonosfären
har en något högre temperatur eller, korrektare, oordnad medelhastighet än de skulle
haft om plasmat vore alldeles lugnt.

Variationer i jonosfärplasmats täthet och temperatur uppkommer inte bara på grund
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av naturens egna störningar i form av exempelvis norrsken. Det har visat sig att även
radiovågor från högst ordinära radiostationer har en ytterst svag men med dagens käns-
liga tekniker mätbar inverkan på jonosfärturbulensen. Radiospegeln i jonosfären börjar
att vibrera med i rörelsen hos starka radiovågor och detta påverkar reflektionen så att
den inte blir helt perfekt. Resulatet är att en ytterst liten del (ned mot en miljarddel) av
den reflekterade energin sänds ut på andra våglängder (frekvenser) än den ursprungliga
vågens våglängd. Detta sker också vid reflektion av starkt ljus från vanliga speglar.

Upptäckten av den svaga sekundärstrålningen från jonosfären, som gjordes av för-
fattaren på 1980-talet, har öppnat en möjlighet att med radiometoder systematiskt un-
dersöka de grundläggande plasmafenomen som ger upphov till turbulens och natur-
lig radiostrålning. Med avancerade digitala radiomottagare på marken eller ombord på
rymdsonder (se figuren på föregående sida) avläses signaturen hos den svaga sekundära
radiostrålningen. På så sätt erhålls ett �fingeravtryck� av de lokala förhållandena i den
turbulenta plasmaregion där sekundärstrålningen har sitt ursprung. Denna teknik att
utnyttja jonosfärplasmats icke-linjära egenskaper gör det möjligt att bestämma para-
metrar som inte går att mäta med vare sig jonosondering eller konventionella rymdra-
darmetoder.

Eftersom sekundärstrålning, liksom all radiostrålning, kan färdas över stora av-
stånd och genom extrema miljöer innan den når antennerna vid våra radioobservato-
rier, möjliggör denna fjärranalytiska fingeravtrycksteknik studier av plasmafysikaliska
förhållanden även i de delar av vår omvärld där vi inte kan utföra mätningar på plats.
Ett exempel är den radiostrålning från solen som på minutskala förvarnar om flöden av
energirika (d.v.s. snabba) laddade partiklar som på dygnsskala når jorden och därvid
orsakar stora störningar på elkraftnäten och slå ut telekommunikationer. Ett annat ex-
empel kan vara �turbulent färgning� av de extremt starka radiosignalerna från så kal-
lade pulsarer, då dessa signaler passerar genom plasmamoln i rymden innan signalerna
når jorden. En pulsar är en neutronstjärna som bara är någon mil stor med som ändå
har en massa som är jämförbar med solens. Dessa rymdens egna gigantiska rymdfyrar
kan rotera kring sin egen axel flera tusen gånger per sekund.

Målet med den beskrivna grundforskningen är att uppnå så fullständig kunskap som
möjligt om de fysikaliska effekter som radiovågors linjära och icke-linjära växelverkan
med rymdplasmor ger upphov till. Sådan kunskap är en förutsättning för att vi på ett
korrekt sätt skall kunna tolka den ymniga radiostrålningen från universum men också
för att kunna utröna huruvida kraftig radiostrålning har någon miljöeffekt på vår egen
atmosfär, jonosfär eller nära rymd.

Nyligen har uppsalarymdfysikerna tillsammans med kollegor från Ryssland, Nor-
ge, Tyskland och USA upptäckt att radiovågor från radiosändare belägna i norrskens-
zonen kan tillföra den lilla extra störning som behövs för att aktivera ett norrsken som
skulle ha startat på naturlig väg lite senare. Detta är den första indikationen på att
mänsklighetens aktivitet på jordytan i form av radiosändningar koppling mellan jordens
närmaste rymdomgivning 100 kilometer över marken och rymden på mer än 50 000
kilometers avstånd. Därmed har vi blivit varse om ett tidigare okänt intrikat växelspel
mellan mänskligt liv på jorden och den yttre rymden men också fått möjligheter att på
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ett kontrollerat, systematiskt och repeterbart sätt studera mekanismerna bakom norr-
skenet (och sydskenet). Upptäckten innebär att vi inte bara har en möjlighet utan också
en skyldighet att genomföra en systematisk kartläggning av detta växelspel.

De starkaste rundradio- och TV-sändare som människan byggt har en utstrålad ef-
fekt på några miljoner watt. Jämfört med den naturliga radiostrålning som ständigt
uppträder i jordens jonosfär och atmosfär är detta närmast en försumbart låg nivå men
man kan därav inte sluta sig till att radio- och TV-strålningens effekter på naturen är
försumbar. För att få klarhet hur det ligger till måste experimentella undersökningar
genomföras. Det kan i sammanhanget nämnas att strålningen från de basstationer som
används för mobiltelefoni (2G, 3G) har en styrka som är bara några hundratusendelar
av strålningen från de starkaste rundradio- och TV-sändarna.

Magnetfält och plasmarännor

P Å OCH OMKRING JORDEN finns ett allestädes närvarande magnetfält som stor-
skaligt inte varierar särskilt mycket vare sig i tid eller rum. Detta naturliga
magnetfält, vilket för övrigt är det vi använder när vi navigerar med kompass,

sträcker sig mycket långt ut i rymden och genomtränger bland annat jonosfärplasmat
som därför är magnetiserat. Ett magnetiserat plasma är dubbelbrytande för radiovågor
på liknande sätt som ljusets två olika polarisationstillstånd var för sig fortplantas och
bryts olika i dubbelbrytande kristaller. Principen bakom polaroidglasögon bygger just
på det faktum att ljuset har två olika polarisationskomponenter varav en filtreras bort.

Den dubbelbrytande egenskapen hos det magnetiserade jonosfärplasmat är en följd
av att jordens magnetfält styr rörelsen hos jonosfärens laddade partiklar så att de lätt
rör sig längs riktningen av jordens magnetfält medan rörelsen tvärs magnetfältet är be-
gränsad till cirkelrörelser. Detta beroende hos plasmapartiklarnas rörelse på riktning-
en hos det yttre magnetfältet orsakar något som fysiker kallar ett symmetribrott. Som
en konsekvens av detta kommer de turbulenta krusningarna i den nära rymdens plas-
mor vilka beskrivits ovan att ofta organisera upp sig i långa plasmaformationer längs
jordmagnetfältet. Starka radiovågor som växelverkar med magnetiserade plasmor kan
nämligen ge upphov till långsmala cylindriska plasmaformationer vilka i jonosfären
har en bredd på något tiotal meter och en längd på många tiotals kilometer och som
ibland ansamlas i knippen om några dussintal.

Det är viktigt att ha möjlighet att under kontrollerade experimentella betingelser
studera dessa �plasmarännor� eftersom de utgör exempel på en självorganisation som
uppträder spontant i komplexa system både på jorden och i universum som helhet.
Inuti formationerna är plasmatätheten någon eller några procent lägre än utanför och
de manifesterar sig direkt i experimenten genom att de fungerar som radioantenner
och bidrar till utsändningen av den svaga sekundära radiostrålning från det turbulenta
plasmat vilken vi kan uppfånga och analysera. När den primära radiovågen upphör dör
plasmairregulariteterna och den svaga sekundärstrålningen bort på någon bråkdel av
en sekund. Genom att noga mäta denna avklingningstid får vi viktig information om
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jonosfärens egenskaper som ingen annan mätmetod ger oss.

Mer kunskap med nya radioobservatorier och datametoder

I OCH MED ATT VI BLIR MER OCH MER VARSE om rymdens inverkan på livet på
jorden ställs ökade krav på nya och förbättrade radiometoder och forskningsinstru-
ment för att möjliggöra allt noggrannare och omfattande studier av växelverkan

mellan rymden och atmosfären. Exempel på existerande markanläggningar för sådan
forskning är Areciboobservatoriet i Puerto Rico, Jicamarcaobservatoriet i Peru, rymd-
radarsystemet EISCAT i Nordskandinavien, Nançaystationen i Frankrike, MU-radarn
nära Kyoto i Japan, Sura nära Nizjnij Novgorod i Ryssland och HIPAS utanför Fair-
banks i Alaska.

Ett nytt europeiskt radioobservatorium av innovativ typ kallat LOFAR (Low Fre-
quency Array),1 ett förprojekt till det jättelika globala projektet Square Kilometer Ar-
ray (SKA), kombinerar på ett okonventionellt sätt de olika vetenskapsgrenarna at-
mosfärfysik, jonosfärfysik, magnetosfärfysik, solfysik, planetfysik och astrofysik i ett
och samma instrument. Inititativet till LOFAR togs i Nederländerna men svenska forsk-
ningsinstitut och universitet liksom svenska myndigheter och svensk industri deltar i
diskussionerna och Sverige spelar nu en aktiv roll projektet genom att vissa delar av
LOFAR kommer att uppföras i sydsverige i form av en rymdradar kallad LOIS2 (se
kartan på omslagets baksida).

LOFAR-LOIS blir den första radioforskningsanläggning som är fullt digitaliserad
och opereras helt i mjukvara och där både forskare och allmänhet via snabba datanät
har fri tillgång i realtid till alla mätdata direkt från källan. Inte bara forskare utan även
skolor, intressegrupper och enskilda kommer alltså att kunna vara delaktiga i projektet.
Genom att inte processera de digitalt insamlade radiosignalerna innan de sparas på
datamedia, ges möjlighet att i efterskott genomföra virtuella observationer. Efter det att
själva datainsamlingen avslutats går det nämligen att ur en och samma rådatamängd
matematiskt återskapa olika mätsituationer och med hjälp av datorer få fram samma
resultat som om mätningen verkligen hade utförts i realtid. Detta flexibla och öppna
förhållningssätt möjliggör studium av fenomen vilka annars kanske skulle gått spårlöst
förbi.

Den förväntade fortsatta utvecklingen av nya matematiska och datalogiska tekniker
gör det sannolikt att vi i framtiden med hjälp av efterskottsanalyser kan få ut mer ur
mätdata än vad som var både teoretiskt och praktiskt möjligt vid själva mättillfället!
Vad detta kommer att innebära i form av ny kunskap om komplexa samspel och kart-
läggning av idag okända orsakssammahang på varierande korta och långa tidsskalor
kan vi bara ana. Vi vet dock att detta nya sätt att studera vår rymdmiljö medför helt
andra IT-behov än vad dagens teknologi kan erbjuda. Ett sätt att möta dessa ökade krav
är införandet av det så kallade World Wide Grid, en utvidgning av World Wide Web

1www.lofar.org
2www.lois-space.net
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och liksom den senare uppfunnet vid det Europeiska centret för elementarpartikelfysik
CERN i Genève.

Aktuella och framtida frågeställningar

FRÅGESTÄLLNINGARNA KRING RYMDEN och dess påverkan på jorden liksom de
effekter som livet på jorden har på rymden är många. Några aktuella problem
rörande jordens atmosfär och den omgivande rymden som är särskilt lämpade

att studera med hjälp av radiofaciliteter på marken är:

• Hur uppstår den starka naturliga radiostrålning som från omgivningen kring so-
len, jorden, och andra planeter ständigt faller in mot och växelverkar med jordens
yttre atmosfär?

• Har naturens egen radiostrålning egenskaper som vi ännu inte utnyttjar i våra
trådlösa kommunikationssystem?

• Hur kan vi utnyttja radiostrålning från rymden för att få en bättre kunskap om
jordens rymdmiljö och om fysikaliska processer i områden i rymden dit vi inte
kan skicka några mätinstrument? Kan sådan kunskap ge oss nya inblickar i hur
jorden och universum skapats och utvecklats?

• Vilka fysikaliska mekanismer styr uppkomsten av de olika plasmaformationer
som på varierande tids- och rumsskalor naturligen skapas, rör sig och förintas
i rymden och påverkar bland annat kommunikationer, elförsörjning och andra
tekniska system på jorden?

• Vilka främmande kemiska substanser finns i den övre atmosfären och hur ändras
deras förekomst över tiden?

• Vilken inverkan på den nära rymden har de elektromagnetiska vågorna från
radio- och TV-sändare och andra av människan konstruerade radiokällor på jor-
den? Hur påverkar radiovågorna från artificiella satelliter för TV och kommuni-
kationer den rymdomgivning de befinner sig i?

• Hur påvekas radiokommunikation marken-rymden och rymden-rymden av det
faktum att mediet där radiovågorna färdas reagerar icke-linjärt och genrerar brus,
distorsion och irregulariteter?

• Kan människans aktiviteter på jorden ha direkta eller indirekta återverkningar på
rymden långt bort från jorden?

Att söka svaren på dessa och liknande frågor kommer att kräva så stora resurser att
de bara kan uppbringas på europeisk eller rent av global basis. Sverige har inbjudits
att vara med både på den vetenskapliga och den tekniska sidan i detta viktiga och
utmanande bygge.



Möjliga placeringar av LOFAR och LOIS

København

Tromsø

Linköping

Dwingeloo

Kiruna

Lund

Uppsala

Växjö
Onsala


