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Annorlunda vågutbredning mot Stillahavsområdet
Av SM4OTI, Stefan Knutsson 

Vågutbredning

I denna artikel vill jag uppmärksamma ett annorlunda – och för en 
del – kanske okänt vågutbredningsfenomen som vanligtvis uppstår 
kvälls- och nattetid mellan 14 – 28 MHz, och framförallt i norra Skan-
dinavien.

Efter att solen i några år varit inne i en mycket lugn och inaktiv period, 
så har solen nu kommit in i en mer aktivt fas med skapandet av flertalet 
solfläckar och frekventa geomagnetiska stormar med mera. Då detta har 
stor inverkan på vågutbredningen på kortvågen kan man som radioama-
tör utnyttja detta på många olika sätt. Till exempel radiokontakter med 
reflektion mot norrsken samt utökad reflektion via F-skikten i jonosfären 
för att nämna några.

Normalt när vi har radiokontakt på kortvåg med radioamatörer i andra 
länder så reflekteras den utsända signalen i jonosfärens F-skikt ned mot 
jordytan för att där åter reflekteras upp till jonosfären och sedan ned till 
jordytan igen. Detta möjliggör kontakt mellan sändare och mottagare på 
mycket stora avstånd. Många gånger reflekteras signalen flertalet gånger 
mellan jonosfären och jordytan innan den når mottagaren.

Jonosfären dag- respektive nattetid.

Hur vågutbredningen normalt fungerar på kortvågen.

Under speciella jonosfäriska förhållanden kan ibland signalen ”fastna” 
mellan E- och F-skikten, det vill säga den reflekteras mellan E- och F-
skikten för att flera tusen kilometer senare hitta en väg ned till jorden 
igen. Detta fenomen uppträder normalt i området runt ett svagt till med-
elstarkt norrsken. Det är förmodligen inte norrskenet i sig som skapar 
detta fenomen utan partiklarna som kommer från solen och passerar ge-
nom jonosfären och får E- och F-skikten att bete sig på detta sätt.

Hur påverkar då detta oss som radioamatörer?
Jo, när detta kvälls- och nattetidsfenomen uppstår i jonosfären och sig-
nalerna som kommer från Stillahavsområdet (solbelysta sidan av jorden) 
passerar Nordpolen får de en extra ”boost” via dessa reflektioner. Slut-
ligen dimper signalerna ned i norra delen av Skandinavien (mörka si-
dan av jorden), vanligtvis norr om 61:a breddgraden, i sällsynta fall även 
längre söderut.

Signalerna kan vara mycket starka vid denna typ av reflektion då sig-
nalförlusterna är betydligt mindre jämfört med normalfallet där signa-
lerna reflekteras hela vägen mellan jonosfären och jordytan (och då även 
färdas genom det dämpande D-skiktet).

Vågutbredning med reflektion mellan E- och F-skikten.

Radiokontakt med T32C på Eastern Kiribati i Stilla Havet tack vare detta fenomen på 
flertalet amatörradioband mellan 14 – 28 MHz i oktober 2011.
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Vågutbredning

Den vetenskapliga förklaringen (engelska)
Special propagation between the Pacific and Northern Europe over the 
north pole due to skywave trapped between refracting regions of the 
ionosphere's E- and F-layers. Eventually after making its way across the 
North Pole and being refracted several times between the E- and F-layers 
the skywave drops down at the other side of the pole.

Seen from Northern Scandinavia, this type of propagation only occurs 
from the sunlit side of Earth (Pacific Ocean) to the dark side of Earth 
(Northern Europe) when the aurora index is above normal, but not too 
high and on frequencies between 14 – 28 MHz.

In Northern Europe this phenomenon rarely occurs south of 61 de-
grees north.

Nedan återfinns på: www.ips.gov.au

q Chordal modes and ducting involve a number of refractions from 
the ionosphere without intermediate reflections from the ground. 
There is a tendency to think of the regions of the ionosphere as being 
smooth, however, the ionosphere undulates and moves, with waves 
passing through it which may affect the refraction of the signal. The 
ionospheric regions may tilt and when this happens chordal and duc-
ted modes may occur. Ionospheric tilting is more likely near the equa-
torial anomaly, the mid-latitude trough and in the sunrise and sunset 
sectors. When these types of modes do occur, signals can be strong 
since the wave spends less time traversing the D region and being at-
tenuated during ground reflections.
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q Ducting may result if tilting occurs and the wave becomes trapped 
between refracting regions of the ionosphere. This is most likely to 
occur in the equatorial ionosphere, near the auroral zone and mid-
latitude trough. Disturbances to the ionosphere, such as travelling 
ionospheric disturbances, may also account for ducting and chordal 
mode propagation.

q Disturbances known as Travelling Ionospheric Disturbances, TIDs, 
may cause a region to be tilted, resulting in the signal being focused 
or defocused. Fading periods of the order of 10 minutes or more can 
be associated with these structures. TIDs travel horizontally at 5 to 
10 km/minute with a well defined direction of travel. Some originate 
in auroral zones following an event on the Sun and these may travel 
large distances. Others originate in weather disturbances. TIDs may 
cause variations in phase, amplitude, polarisation and angle of arrival 
of a wave.


