AKTUELL FORSKNING

EISCAT_3D
har blicken mellan
jorden och rymden

Lappland blir hem för en ny, stor anläggning med ett spännande syfte: att rikta radar mot rymden. I Nordnorge finns redan
antenner på plats. Men hur kommer EISCAT_3D att vara? Anders Tjulin vet.
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Solvind mot jorden
Allt börjar naturligtvis med solen. Den ger oss inte bara
dagsljus och sommarvärme, utan den levererar också
energin som driver de stora strömmande systemen i atmo
sfären och världshaven vilka i sin tur styr jordens väder och
klimat. Inte nog med det, solen skapar också solvinden,
som är en snabb ström av laddade partiklar som blåser ut
genom solsystemet. Tack vare jordens magnetfält skapas en
bubbla runt jorden, magnetosfären, som ser till att solvinden styrs runt jorden istället för att direkt slå ner hos oss.
Forskningsgrenen som studerar de här kopplingarna mellan solen och jorden, de processer som överför
solenergin till oss – och hur dessa i kombination påverkar
förhållandena vi har här på jorden – kallas sol-jordfysiken.
Det är ett rymligt forskningsämne. Sol-jordfysiken
fångar upp valda delar från flera andra ämnen som
atmosfärsfysik, atmosfärskemi, solfysik, rymdfysik och
plasmafysik. Ämnet har också en hel del praktiska til�lämpningar inom exempelvis jonosfärsforskningen, det vill
säga studierna av de översta delarna av atmosfären som är
partiellt joniserade, för att förbättra modellerna som finns
för att hantera störningar i satellitbaserad navigation och
radiokommunikation. Ett annat område som studeras är
hur mycket de naturliga variationerna hos solen påverkar
jorden globalt sett, på både kort och lång sikt.
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Rymdväder allt viktigare
Då vi blir allt mer beroende av förhållandevis känsliga tekniska system för våra dagliga aktiviteter blir det så kallade rymdvädret blivit allt viktigare för oss att förstå. Med rymdväder
menar man förhållandena i jordens magnetosfär och jonosfär,
orsakade av solen och solvinden, som kan medföra störningar
i både rymd- och jordbaserade tekniska system och tjänster.
Den tydligaste synliga effekten från rymdväderaktivitet
är det tjusiga norrskenet, men andra effekter kan påverka,
och till och med helt slå ut, tekniska system som regionala
elnät, satellitbaserad navigering och radiokommunikationer över lång distans. Därför är rymdväder numera ett
globalt prioriterat område inom samhällsskyddet. Man
vill kunna förbättra prognoserna för rymdvädret och hitta
sätt att minska effekterna från de större rymdväderhändelserna. Därmed har också sol-jordfysiken blivit ett allt
viktigare forskningsområde det senaste årtiondet.
109 gånger större än såhär. När EISCAT_3D är färdigbyggt kommer
det att bestå av sådana här sexkantiga antennmattor. Bakom testanläggningen utanför Tromsø syns antennerna i dagens EISCAT.

EISCAT_3D: FAKTA
3 radarstationer
9919 antennelement på varje radarstation
Max sändareffekt: 5 MW
Sändarfrekvens: 233,3 MHz
Mottagarfrekvensband: 218 MHz – 248 MHz
Vinkelupplösning: 1° i zenit
Synfält: Över 30° elevation
Karta över var EISCAT_3D-stationerna ska byggas. Sändare och mottagare i Skibotn (Norge),
mottagare i Kaiseniemi (Sverige) och Kaaresuvanto (Finland).

K A R TA : E I S C AT_ 3 D

V

id en tillställning i Tromsø i början av september i
år drogs ett byggprojekt igång för att konstruera en
större forskningsradaranläggning på Nordkalotten.
Den går under namnet EISCAT_3D och kommer att
betyda mycket för vår förståelse av hur jorden och
rymden hänger ihop. Innan vi går in på det behöver vi få
med oss en smula bakgrund.

RADARSKOLA DEL 1: NYCKELORD
Rymdväder är förhållandena i jordens magnetosfär, jonosfär och
termosfär som orsakas av solen och solvinden, och som kan
påverka funktionen och tillförlitligheten hos rymd- och markbaserade system och tjänster eller riskera människors hälsa.
Rymdväderforskning handlar om fenomen som rör rymdplasma,
magnetfält och partikelflöden och hur dessa påverkar våra
tekniska system på jorden.
Magnetosfären är det område i rymden där jordens magnetfält
är vad som huvudsakligen bestämmer rörelsen hos laddade
partiklar. Den bildar en bubbla runt jorden som solvinden har
svårt att tränga in i.
Jonosfären är den del av jordens övre atmosfär som joniseras av
strålning, främst från solen, och därmed består av ett plasma.

Radar bästa sätt att observera
Det som driver jord-solfysikforskningen framåt är möjligheten att göra observationer. De ständiga växlingarna i
förhållandena i rymden nära oss och alla de komplicerade
och hoptrasslade processer som är inblandade gör att det
är mycket svårt att sätta ihop väl fungerande teoretiska
modeller för hur miljön på jorden svarar på små ändringar
på solen och i solvinden. Fler observationer krävs därför
av alla ingående delar av systemet från sol till jord. Ett
nyckelområde är jonosfären som ju knyter ihop jordens
magnetosfär med den lägre atmosfären. De mest kraftfulla
observationsinstrument som finns för att studera jonosfären är radarsystem som använder så kallad inkoherent
spridningsteknik.
NR 4 2017 POPULÄR ASTRONOMI 13

elektroner

Målet för en radar som bygger på inkoherent spridning är
jonosfärens fria elektroner. Var och en av elektronerna som
träffas av radiosignalen sprider den en liten smula. Det är den
sammanlagda retursignalen från den enorma mängden elektroner i radarns riktning som undersöks. Signalen är inkoherent,
eftersom signalerna som de enskilda elektronerna sprider
tillbaka inte är i fas. Trots den stora mängden elektroner är den
sammanlagda retursignalen mycket svag; typiskt kommer ynka
en triljarddel (10-21) av sändareffekten tillbaka. Sändareffekten
behöver vara vara mycket hög och mottagaren mycket känslig.
En radar för inkoherent spridningsteknik måste alltså vara stor
(känslig mottagare) och stark (kraftfull sändare). Metoden
fungerar bäst för radiofrekvenser på ett par hundra megahertz.

Som man sänder får man svar
Grundidén för alla olika typer av radarteknik är att sända
ut en radiosignal mot ett mål för att sedan analysera signalen som kommer tillbaka. Vanliga radarsystem används exempelvis på fartyg bland annat som hjälp för navigationen,
på flygplatser för att övervaka flygrummet eller av polisen
för att mäta bilars hastighet.
Se rutan ovan för mer om hur metoden – som kallas inkoherent spridning – fungerar. Man kan säga att ett radarsystem som använder inkoherent spridningsteknik fungerar som
ett slags plasmaväderstation som gör detaljerade observationer av tillståndet hos jonosfären ovanför radarn.
Det man får ut av mätningarna med den här tekniken är
ett höjd- och tidsberoende av förhållandena hos elektroner och joner i jonosfären: täthet, temperatur och strömningshastighet i riktningen längs radarkäglan. Genom
att ha mottagare på mer än en geografisk plats som tittar
mot samma sändarstråle, ett multistatiskt radarsystem,
kan man även få fram den totala strömningshastigheten i
tre dimensioner för just den delen av jonosfären som alla
mottagare samtidigt tittar på.
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Dagens internationella projekt
EISCAT Scientific Association är en internationell forskningsorganisation som bildades på 1970-talet för att konstruera och driva radaranläggningar som utnyttjar tekniken
med inkoherent spridning. Att det finns en internationell
organisation för detta är ganska naturligt, eftersom jonosfären inte bryr sig om nationsgränser och för att anläggningarna måste vara större än vad enskilda forskningsinstitut
eller universitet har möjlighet att driva. För närvarande har
EISCAT sex medlemsländer (Sverige, Norge, Finland, Japan,
Storbritannien och Kina) vars forskare kan utnyttja EISCAT:s radarsystem till observationer, men det finns även möjligheter för folk från andra länder. Idag används mätningarna av forskare från mer än femtio länder, ofta tillsammans
med data från optiska kameror och andra instrument.
Idag driver EISCAT tre stora radaranläggningar. De
bildar en så kallad tre-statisk radar med sändare och
mottagare i Tromsø, och mottagare även i Kiruna och Sodankylä. Antennen i Tromsø är 40 meter gånger 120 meter
och maximala sändareffekten på en megawatt, så den är
verkligen både stor och stark. I Tromsø driver EISCAT en
till radar fast på en annan frekvens, och på Svalbard ytterligare ett radarsystem med två antenner. Med hjälp av dessa
system har forskare bland annat studerat hur mycket av jonosfären som jorden förlorar till rymden genom naturliga
processer, olika kortlivade och dynamiska skikt som tidvis
uppstår i jonosfären, och detaljer i norrskensprocesserna.
Gemensamt för alla tre systemen är att antennerna är
stora tunga skivor som vrids mekaniskt när man vill ändra
vart man tittar, och att de börjar bli lite grann till åren.
De första EISCAT-mätningarna skedde redan 1981, och
mycket har hänt i den tekniska utvecklingen sedan dess,
inte minst när det gäller möjligheten till datorberäkningar,
så det är hög tid att modernisera hur mätningarna ska gå till.

EISCATs mottagarantenn i Kiruna med norrsken i bakgrunden.
Antennen har varit i drift sedan 1981.
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RADARSKOLA DEL 2: METODEN

B I LD: N I P R , JA PA N S NATI O N E LLA
I N S TITUT FÖ R P O LA R FO R S K N I N G
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Så här kan en EISCAT_3D-station komma att se ut. Var och en av de 109 sexhörningarna innehåller 91 antennelement.
Tusen riktningar per sekund
Det är med EISCAT_3D-systemet som moderniseringen
kommer att ske. Det nya systemet består av grupper av små
enkla antenner som kopplas samman via datorer. Genom
att elektroniskt styra och kombinera signalerna till och
från de enskilda antennelementen går det att så gott som
ögonblickligen ändra riktning på radiokäglan och på vart
mottagarna tittar, utan att någon antenndel behöver vridas
mekaniskt. Liknande teknik används också i astronomiska
radioteleskop som dagens LOFAR (se artikel i Populär Astronomi 2009/4) och framtidens Square Kilometre Array.
Med den här metoden blir det inga problem att titta i
mer än tusen olika riktningar per sekund, eller ens hundra
riktningar samtidigt. Det gör att EISCAT_3D kan studera
en stor del av jonosfären och den jordnära rymden ovanför
Nordkalotten i tre dimensioner, vilket ligger bakom ”3D” i
namnet på systemet. Eftersom det saknas rörliga delar blir
det dessutom möjligt att genomföra längre kontinuerliga
observationer, så att man i observationerna kan upptäcka
trender på ett helt annat sätt än vad man kan göra med
dagens system, som är begränsade av att de måste vara
bemannade när de är igång.
I första skedet kommer EISCAT_3D att bestå av tre
stationer. En sändar- och mottagarstation i närheten av
Skibotn i Norge, en mottagare i Kaaresuvanto, Finland, och
en på Kaiseniemi nära Kiruna i Sverige. Dessa platser är utvalda därför att Skibotn ofta har klara nätter, vilket är viktigt

om man vill kombinera radarmätningar med optiska data.
Lägen för de övriga platserna gör att hela systemet bildar en
lagom stor liksidig triangel för att ge en bra geometri för observationer av de lägre delarna av jonosfären. Varje station
ska bestå av en antenndunge med 9 919 antennelement som
täcker en rund yta på drygt 70 meter tvärs över, och en hel
del elektronik för att kombinera signalerna och få fram användbara observationsdata. På sändarstationen kommer då
ungefär hälften av antennelementen att ha var sin transistorsändare på en kilowatt, vilket gör att den totala maximala
sändareffekten kommer att vara fem megawatt. EISCAT_3D
blir alltså både större och starkare än de nuvarande systemen, och modernare förstås.
I slutet av 2021 ska systemet stå klart och vara redo att
köras igång. Det är förstås en stor investering (685 miljoner
kronor) som krävs för att bygga ett så ambitiöst system, men
tack vare att de flesta av EISCAT:s medlemsländer har gått
in med medel till detta så kan projektet nu bli verklighet.
Ett stort och komplicerat system som EISCAT_3D
kommer inte till i en handvändning. Det har pågått förberedande arbeten i mer än tolv år för att se till att de tekniska
lösningarna för sändning och mottagning faktiskt finns och
fungerar, men också för att ordna så att de data som produceras tas hand om på ett vettigt sätt. EISCAT_3D kommer
nämligen att spotta ur sig rådata i sådana enorma mängder
att det nästan är svårt att föreställa sig omfattningen. Det är
de mera förfinade dataprodukterna som kommer att arkiveras för att kunna användas för långtidsstudier.
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SIGNALSTYRKA

RADARSKOLA DEL 3: TOLKA EN MÄTNING
Större dal betyder skillnad
mellan jonernas och elektronernas temperaturer

Ju bredare desto
högre temperatur

Yta under kurvan
ger täthet

Centralfrekvensen berättar
hur snabbt jonerna rör sig

FREKVENS

Grafen visar hur en retursignal kan se ut när man använder
inkoherent spridningsteknik. Ett sådant här spektrum tas
fram för varje höjdintervall man studerar.
Från formen på spektrumet kan man lära sig mycket:
Temperaturen hos joner och elektroner kan man uppskatta från bredden på spektrumet.
Hur olika jon- och elektrontemperaturerna är kan man
utläsa från hur utpräglad ”centrum-dalen” är.
Den totala elektrontätheten får man från arean under
spektrumet.
Jonernas strömningshastighet mot eller ifrån oss från
hur spektrumets centralfrekvens skiljer sig från radarns
sändarfrekvens.

F O T O: C R AI G H E I N S E L MA N

Projektstarten för EISCAT_3D väckte stort intresse bland forskare.
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Asteroider, meteorer och mer
När EISCAT_3D-systemet väl är på plats kommer forskare
att bättre kunna undersöka hur de naturliga variationerna i den övre atmosfären, som kommer från växelverkan
mellan solen och jorden, kan påverka de lägre delarna
av atmosfären, och därmed också förbättra kvaliteten på
dagens atmosfärsmodeller genom att lägga till högupplösta observationer för att ersätta dagens parameterbaserade indata. De mera direkta effekterna från solen och
magnetosfären på jonosfären kommer också att studeras
i detalj. EISCAT_3D kommer också att användas för att
studera hur magnetosfären beter sig i stort tack vare dess
starka koppling till jonosfären. Därmed blir EISCAT_3D
ett viktigt redskap i det internationella arbetet att studera
rymdväderförhållandena och för att skapa förbättrade
prognoser över dess effekter.
EISCAT_3D kommer också att kunna användas för
att studera delar av solsystemet. Redan med ett av de
nuvarande EISCAT-systemen har både månen och en
jordnära asteroid undersökts, men EISCAT_3D kommer att vara ett så pass kraftfullt och känsligt instrument så att det blir möjligt att genomföra radarkartläggningar av dessa objekt. Dessutom blir det möjligt
att upptäcka och detaljstudera det kosmiska stoftet,
meteorer och meteoroider, och vad som händer när det
faller in i jordens atmosfär.
Kan komplettera radioteleskopen
Om man använder EISCAT_3D utan att ha igång radiosändardelen så är mottagarna tillräckligt känsliga för
att systemet ska kunna fungera som ett radioteleskop.
Visserligen har systemet ett starkt begränsat frekvensområde jämfört med anläggningar som är konstruerade
för radioastronomiska observationer, men vissa typer av

astronomi

Testsystemet för EISCAT_3D nära de gamla EISCAT-sändarna i
Tromsø består av 91 antennelement.
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studier kommer ändå att kunna göras alldeles utmärkt.
Redan dagens EISCAT-system används regelbundet för
att undersöka interplanetära scintillationer av radiovågor
från främmande stjärnor vilka kan användas för att kartlägga solvindens dynamik, och EISCAT_3D kommer att
användas för fortsatta liknande studier. En del av forskningsmålen för det stora radioteleskopsystemet LOFAR
kommer också att kunna stödjas av EISCAT_3D tack vare
att en större del av himlen kan studeras dygnet runt på de
höga breddgraderna där EISCAT_3D kommer att ligga
jämfört med vad som är möjligt på de lägre latituderna
där LOFAR-stationerna ligger. Å andra sidan är jonosfären
också betydligt stökigare i norr med all norrskensaktivitet
som stör radioobservationerna, men EISCAT_3D byggs ju
framför allt för att förstå just orsaken till dessa störningar,
vilket ju är bra i sammanhanget.
EISCAT_3D är ett stort steg framåt för förståelsen för
hur jorden och rymden hänger
samman. Det finns mycket att se
fram emot när anläggningen är
igång om fyra år. 
ANDERS TJULIN är rymdfysiker vid EISCAT
Scientific Association i Kiruna. Mer
information om EISCAT och EISCAT_3D
finns på www.eiscat.se och www.
eiscat3d.se.
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