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”Solar-Terrestrial Data” og deres betydning for opnåelse af radioforbindelser,
&
Værktøjer til forudsigelse sandsynlighederne for forbindelser.
OZ3NR/OZ77C, Niels Witthøfft

Vi jordboer betyder ikke meget i universal sammenhæng!

Et billede som dette, kan ofte findes på radiorelaterede hjemmesider.
http://www.hamqsl.com/solar2.html giver forklaringen på de forskellige data.

De kan deles op i to grupper: Sol-parametre ( SFI, SN, X-Ray, 304A, Ptn Flx, Elc Flx) og
Geomagnetiske parametre (A, K, Aur Lat, MUF, Geomag Field ).
X-ray, A1-B9 er svag. X20 => Blackout.
304A, Relativ styrke af solstrålingen ved bølgelængden 304 Ångstrøm ~ 30,4 nm (nano meter)
Den giver ca. halvdelen af ioniseringen i F-laget, (så den har betydning for os).
SEM: Data fra SOHO satelittens ( SEM-instrumentet (måler Helium-2 isotopen (2 neutroner)).
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Ptn Flx, tætheden af protoner i solvinden. Jo højere værdi jo større virkning. Påvirker især E-laget.
Elc Flx, tætheden af elektroner i solvinden. Jo højere værdi jo større virkning. Påvirker især E-laget.
Auroa, Aur Lat, Den laveste breddegrad der påvirkes af auroa.
Bz og SW, Data baseret på satelitmålinger. (Bz: styrke og retning af det interplanetariske magnetfelt
(±50 (Gauss eller Tesla)). SW: hastigheden af ladede partikler når de passere Jorden 0-1000 km/sek.
EsEU = sporadisk E-udbredelse i Europa. EsNA = sporadisk E-udbredelse i Nordamerika.
Geomag Field, K-index’et i klar tekst, fra ”Very Quit” til ”Extreme storm”.
Nogle oplysninger har umiddelbart interesse, nemlig SN (Antal solpletter), SFI (Solflux), samt A- og Kindexet (Magnetisk aktivitet).
I det følgende er det kun de fire data vi beskæftiger os med.
Herefter vises nogle af de værktøjer – som også findes på nettet – og som kan hjælpe os med at vælge
de frekvenser, tidspunkter på døgnet og antenneretninger der med størst sandsynlighed kan give os
radioforbindelse til ønskede destinationer.
Det vil være udbredelsesforholdene for HF vi vil koncentrere os om – så vi holder os under 30 MHz.
Til slut er der en liste med links til relevant litteratur.

…………………………………..

Sol-data og deres betydning.
SN, (Sunspot number) er flukturerende, og man anvender derfor typisk et gennemsnit for en måned.
Man anvender også SSN (Smoothed SN) som er et gennemsnit over 6 eller 12 måneder.
Når der er mange af dem bliver vi glade, for så kan vi få radio kontakt med hele verden.
Solpletternes antal og størrelse er – som vi skal se senere - proportionalt med soludstrålingen, og
dermed ioniseringen af F – E og D-lagene.
Solpletter blev først systematisk observeret omkring 1610 (af Galileo Galilei), kort tid efter kikkertens
opfindelse.
Antallet af solpletter er defineret ved antallet af solpletgrupper, indeholdende 11 individuelle pletter.
D.v.s. et antal < 11  SN=0.
Man kan også betragte omfanget af solpletter som et udtryk for hvor stor del af solens overflade de
dækker.
En af de højeste værdier der er målt er 300, det var omkring 1957.
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Bemærk her hvordan der kortvarigt kan forekomme meget store udsving.

Her ses hvordan maximum på de sidste 4 perioder er gradvist faldende.
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Her er SN-værdierne over en ca. 250 årig periode.
Det ses at de meget høje SN-værdier vi har haft fra 1950 og frem til i dag, ikke nødvendigvis er det
normale, så frygten for at periode-25 skulle blive slutningen på solpletter er nok ubegrundet.
For øvrigt fortælles det, at der sidder - og måske stadig er - nogle studerende på DTU, der har til opgave,
manuelt at tælle solpletter, og at de skulle være vældig gode til det!
Der er imidlertid et problem med optælling af solpletter; især når det er overskyet?
Vi skal nu se på en anden fysisk parameter som kan løse det problem, nemlig solfluxen, SFI.
…………………………………..
SFI (Solflux) er solens stråling, målt på 2,8 GHz, svarende til 10,7 cm.
Måleenheden er SFU (Sun Flux Unit). Det er en relativ størrelse, (altså ikke et absolut tal).
Den daglige solflux måles, kl. 12:00, af et observatorium i Penticton, British Columbia, Canada.
Typiske SFU-værdier ligger mellem 50 og 300, og vi skal gerne op over 70 før de får betydning for os.

I dag ser målestationen noget mere avanceret ud.
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Radiovinduet.
Udstrålingen er typisk i området fra 3 – 30 cm – og sker fra selve soloverfladen – altså samme sted
hvor solpletterne dannes.
Hvordan man opdagede strålingen på denne bølgelængde, var en ren tilfældighed, som skyldes en
canadisk radioastronom (Arthur Covington), der kort efter anden verdenskrig fik fat i noget brugt
militært, radarudstyr, som han ville anvende i et radioteleskop, for at undersøge den kosmiske stråling.
Denne radar arbejde på 10,7 cm og man opdagede, at sol-emissionen varierede ved denne frekvens.
Endvidere observerede man et sammenfald med antallet af solpletarealer. Denne målemetode til
bestemmelse af solpletter regnes for mere objektiv end at tælle solpletter og beregne deres areal.

Her ses tydeligt sammenhængen mellem solflux og solpletter.
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Her det samme fænomen i en anden afbildning.
Y-aksen på den øverste graf er den modtagne effekt, altså: W pr.m2 pr. Hz.
Y-aksen på den nederste graf er det totale solpletareal, i miliontedel af solskiven.
Senere observationer og teoretiske beregninger godtgjorde at radio emission netop i området 3-30 cm
gav det bedste billede af det man betegner som ”langsomt varierende radio emission” som er det
bedste mål for solplet-aktivitet som man har.
Nu forlader vi Solen, for at se hvad der sker på Jorden:

Geomagnetiske data.
Vi skal se på de Geomagnetiske parametre, K-index og A-index, altså det der sker i jordens atmosfære
som funktion af solstrålingen.
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Der er mange magnetiske observatorier på jorden
Gennemsnits målingerne fra elleve udvalgte observatorier på den nordlige og 2 på den sydlige
halvkugle, anvendes til bestemmelse af:
Kp- index: Planetary K- index.
Ap- index: Planetary A-index, er beregnet ud fra Kp-indexet.
De værdier vi normalt benytter (A og K) er dem vi så i skemaet ”Solar-Terrestrial Data” . De er baseret
på målinger i Boulder, Colorado, og dermed geografisk bestemt.
K- index: 0 ≤ K ≤ 9.
Med 3 timers interval (startende kl. 0:00) måles, med et magnetometer (måleenheden er nT (nanoTesla)),
ændringerne i atmosfærens ionisering. Dette tal vægtes til hvad man har målt på det man har defineret
som en rolig dag, d.v.s. K=1.
På det grundlag laver man nogle matematiske ”manipulationer” og ender med et ”quasi logaritmisk” tal.
Et sådant tal kan ikke anvendes til at give et langsigtet gennemsnitligt tal for ændringerne i jordens
magnetfeldt.
Man beregner derfor gennemsnittet af de 8 K-index målinger der er foretaget i løbet af døgnet. Dette er
A-indexet i vores tabel, og det følger en lineær skala.
The General Relationship between A and K Values.
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Værktøjer
Analyse af udbredelses forholdene.

Der er mange programmer, som er frit tilgængelige på nettet, f.eks.:
VOACAP (Voice of America Coverage Analysis Program) http://www.voacap.com/hf/

User’s Manual: https://voacap.blogspot.com/2018/06/voacap-online-hf-predictions-users.html

Prøv at ændrer modulation (AM,CW/FT8, WSPR), skift mellem ”long path” (LP) og ”short path” (SP)
og prøv med forskellige antenner og TX-effekter og se hvordan Prop-hjulet ændre sig. Se næste side.
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VOACAP kan kobles til et andet godt værktøj, som findes på http://DXSUMMIT.FI
Se de følgende billeder, og følg – som et eksempel – denne anvisning:
DXSUMMIT.FI - Location = OZ - Vælg en aktuel DX-station f.eks. ZD7FT (St.Helena) - Vælg”Show
VOACAP Predictions” - Prop Wheel viser (i centrum) 8UT, 20m, 73%, og den tilhørende stiplede
indramning.
Endvidere ses for forbindelsen OZ => ZD: Afstand, Antenneretning og at der anvendes ”Short Path”.
OBS:
Hvis jeg havde været en time tidligere havde sandsynligheden for forbindelse været større end 80% !
Dette er blot et af de eksempler der ligger i DXSUMMIT.
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Ved brug af ’dxsummit’ kan det være en god ide at bruge den indbyggede ’Filter’ funktion, og hvis du
gemmer Linken efter opsætning og aktivering af et filter kan du have et eller flere filtre klar til dagen
opgave, i din browser.

Her er de mulige filter funktioner, vælg og tryk ’Set filters’.
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Her er så et rent HF – PHONE eks. men som nævnt kan flere forskellige filtre gemmes i browseren.
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