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Jacek WILK-JAKUBOWSKI 

WPŁYW AKTYWNOŚCI SŁONECZNEJ NA PROPAGACJĘ FAL RADIOWYCH 

 

Wszelkie procesy mające miejsce na powierzchni Słońca oraz w jego atmosferze mają wpływ na powstawanie zaburzeń 

promieniowania elektromagnetycznego, które dociera do Ziemi oraz fluktuacji wiatru słonecznego. W tym kontekście niezbędne 

wydaje się być wyjaśnienie tego zjawiska, tym bardziej, że w ostatnich latach notowano podwyższoną aktywność słoneczną. Co 

więcej, pojawiają się pierwsze doniesienia o istniejącym związku pomiędzy aktywnością słoneczną, a czasem życia ludzi. W ni-

niejszym artykule przedstawiono część badań i analiz dotyczących wpływu aktywności słonecznej na propagację fal radiowych, 

ilustrujących związek pomiędzy zmianami cyklu słonecznego a tłumieniem fal radiowych, długoterminowy rozkład aktywności 

słonecznej oraz zmian temperatury, a także przykładowe okresy interferencji słonecznych wyznaczone z użyciem metod kompu-

terowych. 

 

WSTĘP 

Warto podkreślić, że dla fal radiowych o częstotliwości poniżej 2 
GHz główne źródło szumów stanowi Słońce oraz galaktyka ‘Droga 
Mleczna’, której temperatura szumowa zbliżona jest do temperatury 
szumowej wtórnego promieniowania atmosfery. Na propagację fal ra-
diowych o wyższej częstotliwości wpływa ponadto promieniowanie 
źródeł nietermicznych oraz Księżyca, przy czym temperatura lumi-
nancyjna Księżyca przyjmuje wartość prawie niezależną od częstotli-
wości dla fal radiowych powyżej 1 GHz [1].  

 

 
 

* Oznaczenia: A – szumy Słońca, B – szumy Księżyca, C – szumy 
galaktyczne, D – szumy tła kosmicznego (2,7 K). 
 
Rys. 1. Pozaziemskie źródła szumów naturalnych [2]* 

 
Podobnie, jak dla Księżyca rozmiar średnicy kątowej tarczy 

Księżyca widzianej z Ziemi wynosi w przybliżeniu 0,5º [3]. 
 
 

Jak wynika z rysunku 1 na propagację fal elektromagnetycznych 
szczególnie niekorzystnie wpływa aktywność słoneczna. W przy-
padku jej zwiększenia temperatura szumowa nieba gwałtownie wzra-
sta. Na podstawie analizy przeglądu literaturowego można stwier-
dzić, że dla fali radiowej o częstotliwości 4 GHz temperatura szu-

mowa promieniowania słonecznego przyjmuje wartość od 
4103,2 

K do 
4109  K. Jednakże może się zdarzyć, że podczas zaburzeń ak-

tywności słonecznej emitowane przez promieniowanie słoneczne za-
kłócenia są około 100 razy większe [4, 5, 6]. Temperatura Słońca 
zmienia się w szerokim zakresie i osiąga wartość nawet kilkudziesię-
ciu tysięcy K dla niewielkich szerokości wiązek – głównie za sprawą 
korony słonecznej oraz chromosfery (krzywa A). Wzrost częstotliwo-
ści przekłada się na stopniowy spadek temperatury szumów kosmicz-
nych oraz Słońca. W przypadku ustawienia anteny w kierunku tarczy 
słonecznej obserwuje się gwałtowny wzrost temperatury szumowej, 
głównie za sprawą zmian zachodzących na powierzchni, jak i w at-
mosferze Słońca. Obserwowane nieregularności są spowodowane 
koronalnymi wyrzutami masy (burze słoneczne) oraz zmianami w 
liczbie i  rozmieszczeniu plam słonecznych. W kontekście zwiększa-
jącej się aktywności słonecznej pożądane wydaje się być wyjaśnienie 
tych zjawisk (analiza aktywności słonecznej stanowiła przedmiot 
pracy badawczej realizowanej na Politechnice Świętokrzyskiej w 
ostatnich latach) [1]. 

1. DŁUGOTERMINOWY ROZKŁAD AKTYWNOŚCI  
SŁONECZNEJ 

Jak wcześniej stwierdzono, powszechnie uważa się, że wzrost 
częstotliwości pozwala zminimalizować wpływ aktywności słonecznej 
na rozchodzenie się fal radiowych. W praktyce, proces ten jest sto-
sunkowo skomplikowany i zależny od fazy cyklu słonecznego. Z po-
wierzchni Słońca emitowany jest stały strumień cząstek (głównie pro-
tonów i elektronów) tworzących wiatr słoneczny. Koronalne wyrzuty 
masy, przemieszczające się z  prędkością od 500 km/s do 2000 km/s, 
docierają po krańce Układu Słonecznego, a zjawisku temu towarzy-
szy powstawanie tzw. rozbłysków słonecznych. Szacuje się, że pod-
czas typowej burzy słonecznej poza obszar atmosfery ziemskiej 
może dostawać nawet dziesięć miliardów ton plazmy. Wiatr sło-
neczny wpływa nie tylko bezpośrednio na cząsteczki wchodzące w 
skład atmosfery ziemskiej, ale również na pole magnetyczne Ziemi, 
będąc przyczyną powstawania burz magnetycznych. Warto nadmie-



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1455 
 

nić, że najbardziej równomiernie nacechowany gęstością elektro-
nową jest rejon środkowych szerokości geomagnetycznych. Wizu-
alną stroną opisanego zjawiska jest występowanie na wysokości 
około 100 km od powierzchni Ziemi (zwłaszcza na dużych szeroko-
ściach geomagnetycznych), kolorowych – ruchomych smug i drape-
rii. Niejednokrotnie zdarzyło się, że zorze polarne można było zaob-
serwować również w Polsce [7]. 

 

 
 

Rys. 2. Rozkład aktywności słonecznej oraz zmian temperatury w 
przeciągu 130 lat [8] 

 
W fotosferze Słońca (o temperaturze około 6000 K) obserwuje 

się zmienne obszary o niższej temperaturze, które uwidaczniają się 

jako plamy powstające w odległości  30-35° na północ i na południe 
od równika słonecznego. Z czasem plamy, które zazwyczaj są spa-
rowane, zmieniają swoje położenie i przemieszczają się w kierunku 
równika. W okresie występowania ich maksymalnej liczby, pary plam 

występują w pobliżu  17-18º szerokości heliograficznej. Kiedy cykl 
słoneczny się kończy, liczba plam stopniowo maleje (plamy zanikają 

przy  5-10° szerokości heliograficznej). O ile cykl zmienności ilości 

plam słonecznych trwa przeważnie 11  4 lata, o tyle czas życia plam 
słonecznych jest zróżnicowany i waha się w przedziale od kliku go-
dzin do kilku miesięcy. Podczas trwania maksimum cyklu dobre wa-
runki do propagacji fal radiowych notuje się dla fal radiowych o wyż-
szych częstotliwościach zakresu krótkofalowego, z kolei w trakcie mi-
nimum cyklu – dla fal radiowych o niższych częstotliwościach [9]. 

Prognozowanie maksimum aktywności słonecznej jest proce-
sem złożonym, co przekłada się na wielokrotne korekty obliczeń. Na 
początku 2010 roku NASA wysłała na orbitę sondę w celu obserwacji 
zmian aktywności Słońca. Sonda przez pięć lat monitorowała prze-
mieszczanie się mas we wnętrzu Słońca oraz zachodzące zmiany 
pola magnetycznego. Na początku 2010 roku aktywność słoneczna 
utrzymywała się na stosunkowo niskim poziomie, przez co obserwo-

wano lepsze warunki propagacji dla fal radiowych w zakresie niż-
szych częstotliwości. W oparciu o zestawienia statystyczne parame-
trów heliogeofizycznych można stwierdzić, że aktywność słoneczna 
znacznie wzrosła w okresie kilku ostatnich lat. Z prognoz NASA opu-
blikowanych na początku maja 2012 roku wynikało, że maksimum 
cyklu słonecznego przypadnie na kwiecień i maj 2013 roku. Przewi-
dywania się potwierdziły – aktywność słoneczna zwiększała się do 
maja 2013 roku, co zwłaszcza przełożyło się na wzrost tłumienia sy-
gnałów satelitarnych odbieranych na powierzchni Ziemi. 

2. SZUMY SŁONECZNE 

Szumy słoneczne, bezpośrednio związane z wpływem aktywno-
ści słonecznej na propagację fal radiowych, można ilościowo przed-
stawić za pomocą równoważnego wzrostu temperatury anteny o war-
tość ts, której wielkość zależy od ustawienia Słońca względem anteny 
oraz od względnej szerokości wiązki anteny odbiorczej w odniesieniu 
do średnicy kątowej tarczy Słońca widzianej z Ziemi (około 0,48º). 
Wzór Baars’a pozwala oszacować temperaturę szumową Słońca 
oraz innych pozaziemskich źródeł szumu, których działanie koncen-
truje się w środku wiązki promieniowania [3, 11, 12, 13]:  
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gdzie:  [º] – widoczna średnica kątowa tarczy słonecznej; 

   [º] – połowa szerokości wiązki anteny; 

  f [GHz] – częstotliwość fali radiowej; 

 Sg [
2

m/
Hz

dBW
] – gęstość strumienia mocy. 

Słońce wnosi szumy o temperaturze: około 106 K dla fal radio-
wych w zakresie częstotliwości od 50 MHz do 200MHz, około 104 K 
– dla fal radiowych o częstotliwości 10 GHz, około 6000 K – powyżej 
30 GHz. Dla stacji pracującej na częstotliwości 20 GHz z anteną o 
średnicy 2 m (szerokość wiązki około 0,5º), wzrost temperatury szu-
mowej nie powinien przekroczyć 8100 K dla spokojnego Słońca i 320 
K dla Księżyca [3, 11]. 

 
 

 
Rys. 3. Wpływ zmian cyklu słonecznego na falę radiową o częstotliwości 8,4 GHz (λ = 3,4 cm) [10] 
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PODSUMOWANIE 

Wzrost aktywności słonecznej niewątpliwie przyczynia się do 
spadku jakości odbieranych sygnałów mikrofalowych. W przeszłości 
zdarzyło się niejednokrotnie, że wskutek wzmożonej aktywności sło-
necznej systemy radiokomunikacji satelitarnej (w tym GPS) przestały 
działać właściwie, stąd tematyka ta stanowi przedmiot nieustannych 
badań wielu renomowanych ośrodków na świecie [15, 16, 17, 20, 21]. 
W czasach rozwoju komunikacyjnego społeczeństw [22] wymusza to 
konieczność poznania zasad propagacji fal radiowych. Ostatnio pro-
wadzone prace dotyczą metody transmultipleksacji sygnałów [18]. 
Ogół zjawisk przyczynił się do doboru częstotliwości wykorzystywa-
nych na potrzeby propagacji fal radiowych w łączności satelitarnej 

(‘II okno kosmiczne’). W celu wykonania analiz ilościowych można 
posłużyć się matematycznym modelem funkcji regresji [19]. 
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06/03/2012 11:20 11:22 11:25 5 min. 
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07/10/2012 10:53 10:59 11:05 12 min. 

08/10/2012 10:52 10:59 11:06 14 min. 

09/10/2012 10:51 10:58 11:06 15 min. 

10/10/2012 10:50 10:58 11:07 17 min. 

11/10/2012 10:49 10:58 11:06 17 min. 

12/10/2012 10:49 10:58 11:06 17 min. 

13/10/2012 10:49 10:57 11:06 17 min. 

14/10/2012 10:50 10:57 11:05 15 min. 

15/10/2012 10:50 10:57 11:04 14 min. 

16/10/2012 10:52 10:57 11:02 10 min. 

24/02/2013 11:21 11:24 11:28 7 min. 

25/02/2013 11:18 11:24 11:30 12 min. 

26/02/2013 11:17 11:24 11:31 14 min. 

27/02/2013 11:16 11:24 11:32 16 min. 

28/02/2013 11:15 11:24 11:32 17 min. 
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02/03/2013 11:15 11:23 11:32 17 min. 
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TELSAT). 
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The influence of solar activity on the radio waves propagation 

Paper discussed the impact of solar activity on the radio 

waves propagation on the basis of satellite signal. In this con-

text the Author presents e.g. extraterrestrial natural noise 

sources, the influence of changes in the solar cycle on the ra-

dio wave propagation among selected frequency, the distribu-

tion of solar activity and the changes in temperature in 130 

years. Moreover the Author presents the approximated periods 

of solar interferences for EUTELSAT Hot Bird 13A, 13B and 

13C satellites.  
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