


RUMVEJR
Rumvejr dannes ved interaktionen mellem Jorden og  

ladede partikler, magnetfelt og elektromagnetisk stråling fra solen. 
Rumvejr kan påvirke ydeevnen og pålideligheden af en række 

rumbårne og jordbaserede teknologiske systemer og kan også true
menneskers sundhed og sikkerhed
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• Hvad er rumvejr?

• Konsekvenser af rumvejr

• Ekstremt rumvejr

• Kan rumvejr forudses?
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SOLENS AKTIVITET SKABER 
RUMVEJR
• Vores stjerne - 149.600.000 km fra Jorden

• Det tager ca 8 min og 19 sek for sollyset at 
komme frem til os (hastighed ca 300.000 km/s)

• Solen slynger konstant ladede partikler og 
magnetfelt ud i verdensrummet, vi kalder det 
solvinden – noget af det rammer vores planet.

• Hvis solvindens magnetfelt har en sydlig 
retning når solvinden rammer Jordens 
magnetfelt kobles magnetfeltlinierne sammen 
hvilket medfører, at dele af solvindes energi 
bliver overført til Jorden, og det skaber 
problemer for samfundets infrastrukturer.
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KRITISKE  EVENTS: 
SOLAR FLARES

Udbrud af elektromagnetisk 
stråling fra solen afgiver enorme 
mængder af energi.

Denne event varer typisk i 
minutter til timer

Dette pludselige udbrud af 
elektromagnetisk energi flyver 
med lysets hastighed og er 
dermed ved Jorden efter kun 8 
minutter.

Credit: NASA's Solar Dynamics Observatory
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Presentation Notes
 The increased level of X-ray and extreme ultraviolet (EUV) radiation results in ionization in the lower layers of the ionosphere on the sunlit side of Earth. Under normal conditions, high frequency (HF) radio waves are able to support communication over long distances by refraction via the upper layers of the ionosphere. When a strong enough solar flare occurs, ionization is produced in the lower, more dense layers of the ionosphere (the D-layer), and radio waves that interact with electrons in layers lose energy due to the more frequent collisions that occur in the higher density environment of the D-layer. This can cause HF radio signals to become degraded or completely absorbed. This results in a radio blackout – the absence of HF communication, primarily impacting the 3 to 30 MHz band. The D-RAP (D-Region Absorption Prediction) product correlates flare intensity to D-layer absorption strength and spread.








KRITISKE EVENTS:   CORONAL MASS EJECTIONS (CME)
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Hvorfor er rumvejr en 
stigende trussel?

Stigende afhængighed af 
elektronisk infrastruktur

Digitale systemer er indbyrdes 
forbundne og globalt afhængige 

Præcis tid

Satellitkommunikation

Navigation og positionering via 
GPS og lign.



Solar flare og CME skadede 
telegraflinjer og el-net. Nordlys 
kunne ses helt til Caribien (f.eks).

Solstormene bevægede sig med 
1900 km/s og nåede Jorden efter 
17,6 timer.

Når vi bliver ramt af så kraftige 
solstorme kan man ikke engang 
bruge et gammeldags kompas

Hvis det var sket i dag…..

Carrington event 1859 



…ville rumvejr skade eller 
ødelægge meget af vores 
infrastruktur:

El-net
Transportnet
Satellit-navigation
Satellit-kommunikation
Præcis tid og positionering
Radio-kommunikation
Øget radioaktiv stråling 
Direkte skader på fx satellitter 
og transformatorer 

Ekstremt rumvejr
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Ekstremt rumvejr

Geomagnetisk inducerede 
strømme, skaber problemer, da 
de færdes i højspændings 
transformatorer
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Ekstremt rumvejr

Hvilket kan resultere i 
strømafbrud og i værste tilfælde 
ødelægge transformatorer 
permanent
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Ekstremt rumvejr

Ved ekstremt rumvejr kan 
satellitter skades og signaler 
blokeres på grund af 
densitetsændringer i ionosfæren



…ville rumvejr skade eller 
ødelægge meget af vores 
infrastruktur:

El-net
Transportnet
Satellit-navigation
Satellit-kommunikation
Præcis tid og positionering
Radiokommunikation
Øget radioaktiv stråling 
Direkte skader på fx satellitter 
og transformatorer 

Ekstremt rumvejr

Ved ekstremt rumvejr kan 
signalen forstyrres og blokeres 
totalt. Ved høje breddegrader 
kan dette pågå i flere dage



Vi ved, at ekstreme rumvejr vil indtræffe 
igen, men vi ved ikke hvornår. Forskere 
estimerer en årlig risiko på 1% for en 
Carrington lignende event- dog er 
Danmark et risikoområde

I 2012 fandt et udbrud sted med samme 
styrke som Carrington eventen – det 
ramte heldigvis ikke Jorden

Andre events:
1989 Québec – 6 millioner uden strøm i 
flere timer
2003 Sydsverige – 50 000 uden strøm i en 
time, forstyrrelser på 47 satellitter, 1 
satellit blev ødelagt

Ekstremt rumvejr - hvor ofte sker det og kan vi forudse det? 

Presenter
Presentation Notes
Interruptions also occurred to the operation of 47 satellites, including 1 total loss. The GPS wide area augmentation system in the US, used by the aviation sector went offline for more than a day. 



Solcyklus er en indikator
for ekstremt rumvejr

Solpletter gentegnes som mørke
områden på solen. Her er der meget
stærke magnetfelt til stede

Fænomen som solar flares,Coronal
Mass Ejections (CME) og
partikelstrømme med høj energi
førekommer oftest ved solpletter.

Dermed er der større risiko for 
kraftfult rumvejr når der er mange 
solpletter

Credit: NASA





Kilde: Space Weather Preparedness Strategy, 
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Kan vi udvikle en prognose for rumvejr?
Observere satellit målinger og 
Jordbaserede målinger, samt 
bruge rumvejrsmodeller for at 
lave en prognose

Flare & højenergipartikler: kun 
nowcasts

CME: typisk 1-4 dage, men en 
kraftfuld CME kan ramme os 
efter kun 14 timer efter 
observation

30 min inden solstormen rammer 
os kan vi sige hvor alvorligt det 
ser ud

Derefter tager det 1-3  timer 
inden den geomagnetiske storm 
udvikles



FORSKNINGSINFRASTRUKTUR TIL RÅDIGHED

DTU Space har flere rumvejrs relaterede målestationer i 
Grønland  (GNSS og geomagnetiske stationer)

Vi har internationale samarbejder om et fælles problem:  

• Vi samarbejder med NASA, bl.a. om solobservationer

• Vi arbejder i ESA’s Space Situational Awareness (SSA) 
Programme 

• sofistikerede rumvejrsprognoser (AWARE)
• Geomagnetiske data fra stationer i Grønland, Færøerne og Danmark
• (Undersøge effekter på det danske el-net ved hjælp af 

geomagnetiske målinger for at opdage sårbare punkter.)



Hvordan forbereder vi os i fællesskab 
på rumvejr? 



Kontakt DTU Space

Niels Andersen: na@space.dtu.dk

Anna Naemi Willer: anna@space.dtu.dk

Hanne Thomasen: hthom@space.dtu.dk

mailto:na@space.dtu.dk
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mailto:hthom@space.dtu.dk

	Slide Number 1
	RUMVEJR
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	SA�Kilde: ESA
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Kan vi udvikle en prognose for rumvejr?�
	FORSKNINGSINFRASTRUKTUR TIL RÅDIGHED
	Hvordan forbereder vi os i fællesskab på rumvejr? 
	Slide Number 23

