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Den blå planetens atmosfärelektriska system 

Eugen Ungethüm  

Förord: ´´Vatten och vattenånga (atmos) präglar vårt lufthav och de ständigt 

pågående elektriska processerna i tid och rum -  i global och mikroskala.  Möjligen 

har blixturladdningar varit en bidragande orsak till att de första aminosyrorna och 

därmed byggstenar till organisk liv skapades ur inorganisk materia – ett berömt 

försök tyder på det.´´  

Abstract 

Water and vapor (atmos) characterize the atmosphere and the permanently ongoing electrical processes – in time 
and space and scales reaching from atomic to global ones. Possibly electrical thunderstorm discharges have 
been a contributory source for the genesis of life by the conversion of inorganic material into organic molecules – 
a famous experiment let us assume that.  

Atmospheric electricity is the part of electro physics that treats the electrical processes in our atmosphere.  The 
famous investigations by B. Franklin which shows that the lightning in thunderstorms is connected with electrical 
discharges started the science in this geophysical area. Nearly all famous scientists in the electrical area (at that 
time) have done contributions. It would overrun the frame of this abstract to mention them all – see instead the 
Swedish version.  

Atmospheric electricity research and development in Sweden has been carried out at Uppsala University, 
Meteorological Institute, Marsta Observatory. Prof. G.H. Liljequist established the base and instrumentation for 
advanced measurements in this field in the sixties. A modern electronic system for continuous measurements of 
the fundamental parameters: electrical field, positive and negative conductivity and vertical current density was 
installed at Marsta Observatory – unique in Scandinavia. I got the mandate to carry out the research at the 
Observatory during 1964/65 (International Quiet Sun Year). Daily and annual variations of the ionospheric 
potential  have been determined by soundings  of the electrical field up to 20 km height as a completion to the 
groundlevel measurements of the parameters field, current-density, positive and negative conductivity.  
Meteorological observations included temperature at several heights, humidity, pressure and cloudiness. The 
accomplishment of the measurements in the free atmosphere is described in more detail in the Swedish version 
and my thesis. It must be emphasized: It was an intricate work to start the balloons with the instrumental payload 
simultaneously with all the other stations on the globe which where involved in this international scientific 
program. Uppsala University was the only Scandinavian station involved. A milestone in atmospheric research in 
Sweden.  

Micro physically seen the air we breathe is ionized by natural sources (radioactivity and cosmic radiation) and 
anthropogenic ones. This has a lot of implications for our life and outdoor and indoor activities. Positive and 
negative charges in a spectral mobility distribution  are present  as  a function of  the chemical composition of the 
air. Air pollution in form of gases and particles have a significant influence on air quality and can therefore be 
used as an air-quality-indicator in environmental investigations. This is especially important in indoor-areas and 
workplaces as a consequence of the use of  modern building and furniture materials and floor cover. A 
sophisticated experimental research program has been carried out in the Office building  (VBB ) in central 
Gothenburg (1985). The measurements included meteorological parameters outside the office building and their 
influence on indoor air climate especially in inversion situations. We found that particle transport is primarily 
governed by the electric climate in indoor areas. This  finding  is of great importance for applications in 
occupational hygiene and medicine. Summarized it can be stated that basic research has resulted in an outcome 
in a quite different area – a lot of years later.  

Keywords: Atmospheric electricity, thunderstorm, electrical climate, B .Franklin, electrical field, air-conductivity, 

air-ions, vertical -current-density, International Quiet Sun Year (1964-1965), ionosphere-potential, particle-
transport, indoor-air-quality, building and furniture materials, floor cover, triboelectric charging, air quality and 
occupational hygiene, ion-spectroscopy, mobility-spectra.  
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1. Inledning 

Luftelektricitet (atmosfärisk elektricitet) är  den del av elektricitetsläran, som behandlar atmosfärens 
elektriska tillstånd, som kan räkna sitt ursprung från B. Franklins bekanta försök (1752), som bevisade 
blixtens karaktär av elektrisk urladdning. Intresset knöts till en början uteslutande till de syn- och 
hörbara fenomen, som uppkommer i samband med åskväder, men redan några årtionden senare var 
man på det klara med att ett luftelektriskt fält fanns även vid vackert väder (fair weather). Beviset 
härför har bl. a. lämnats av P. C. Lemonnier (1752). Ett annat av de äldre försöken förtjänar 
omnämnas, näml. Ch.de Coulombs upptäckt (1785), att luften har en viss (om dock ringa) 
ledningsförmåga. Denna upptäckt råkade dock i glömska, och ända fram till 1900 kom all luftelektrisk 
forskning att syssla med (elektrostatik) och det luftelektriska fältet. Bland den långa raden av forskare 
kan nämnas italienarna Beccaria och A. Volta, fransmannen J. C. A. Peltier, tyskarna A. Erman och K. 
Exner samt engelsmannen W. Thomson (Lord Kelvin). En ny epok började ca 1899, då J. Elster och 
H. Geitel på nytt ´upptäckte´ och uppmärksammade luftens ledningsförmåga och tolkade den såsom 
förorsakad av jonisering på grund  av radioaktiv strålning från substanser i luft och mark.  

De följande årtiondena har medfört ett omfattande observationsmaterial från stationer, spridda över 
hela jordklotet. Bland forskarna bör nämnas tyskarna H. Benndorf, K. Kähler, H. Gerdien, F. 
Kohlrausch, E. v. Schweidler, V. F. Hess, engelsmännen W. F. G. Swann, G. C. Simpson, C. T. R. 
Wilson och svenskarna H. Norinder, Köhler och Malmgren bland observatorierna Potsdam (Tyskland), 
Kremsmunster (Österrike), Davos (Schweiz), Kew (England), Tortosa (Spanien) samt i Sverige 
Uppsala och Vassijaure. Observationerna över haven ha främst utförts från Carnegie-Institutionens 
fartyg “Carnegie”.   

De luftelektriska mätningarna har fram till 1960talet  varit koncentrerade på  det luftelektriska fältet, 
dess riktning och styrka under normala  förhållanden och vid oväder. Allteftersom kunskapen om 
atmosfären som elektrisk system ökade kom luftens ledningsförmåga (konduktiviteten) som 
förbindelselänk mellan luftradioaktivitet och luftelektricitet alltmer i fokus för mättekniken och den 
experimentella meteorologin.  

 

2. Modern forskning i Sverige: Marstaobservatoriet 17°30’ Ö, 59°55’ N   

År 1960 installerades på Atmosfärobservatoriet Marsta (Meteorologiska Inst. Uppsala Universitet) 
under ledning av Prof.G.H.Liljequist ett på den tiden supermodernt mätsystem för automatisk 
registrering av de 4 luftelektriska storheterna Fält (E), positiv ( λ+) och negativ ( λ-)  ledningsförmåga 
samt vertikalströmstäthet  ( i ). Systemet bar namnet efter konstruktörerna Kazimir och Dolezalek. 
Under en del decennier har systemet registrerat de luftelektriska variablerna och levererat data för 
många publikationer i vetenskapliga tidskrifter. För att kunna sammanbinda luftelektricitet och 
radioaktivitet från Radon- och Torongaserna så har mätningarna kompletterats med ett system för 
kontinuerlig registrering av luftradioaktiviteten (filterbandmetod, Friesecke und Höpfner). Även 
radioaktivitet från kärnvapenprov på den tiden har kunnat registreras. Framhävas kan att utöver de 
markbundna mätningarna har under Lugna Solens År 1964-1965 (IQSY, International Quiet Sun Year 
Programme) elektrosonderingar genomförts dvs telemetriska mätningar av elektriska fält i den fria 
atmosfären upp till ca 20 km höjd. Elektrosonderingar genomfördes enl. metoden och med elektro-
sonder som utvecklats av Professorerna R.Mühleisen och H.J.Fischer (Max Planck Institut i Tübingen 
och Inst. för Atmosfärfysik i  Weissenau nära Bodensjön) som på den tiden var ledande på området. 
Jag fick en speciell utbildning av dessa forskare för att kunna genomföra IQSY-programmet i Uppsala 
som då ingick i ett internationellt nätverk av observatorier – en mycket framgångsrik tid för svensk 
forskning inom atmosfärfysiken.  
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3. Luftens ledningsförmåga 

Jordens atmosfär är ett elektrisk system  beroende på luftens ledningsförmåga och den globala 
åskaktiviteten - i först och främst i fuktvarma områden på jordklotet. Luftens ledningsförmåga har sin 
ursprung i jonisationsprocesser. Dessa processer är olika i olika höjder över markytan. Nära marken 
är det radioaktiva radon- toron- och aktinon-gaskomponenter som joniserar dvs skapar elektriska 
laddningar och  högre upp i atmosfären är det kosmisk strålning och UV-strålning som skapar ladd-
ningar. Jonisationsprocesser är således en funktion av höjden över marken. Inom den experimentella 
meteorologin och aerologin är höjdintervallet upp till ca 30 km höjd av intresse. Laddningshalten i 
volymselementen växer naturligtvis inte till all oändlighet eftersom  laddningar försvinner pga rekombi-
nationen. Vid jonisationen alstras initialt lika många positiva som negativa laddningar. Dessa går olika 
öden till mötes i den luft som omger dem och som är bemängd med laddningar av motsatt polaritet, 
stora dammpartiklar, vattenmolekyler och molekylkomplex av varierande slag. Laddningsalstringen 
och laddningsminskningen (modell: källor och sänkor) i varje volymselement resulterar i temporära 
jämviktstillstånd som är mätbara med känsliga instrument. Vi kallar dessa tillstånd för luftens negativa 
och positiva ledningsförmåga och summan av dessa två är luftens resulterande ledningsförmåga. Det 
inverterade värdet av ledningsförmågan bildar en resistans med enheten Ohm [Ω] .  

Luftens ledningsförmåga λ (vid marken) är:      2,5 x    [   ] Lit.värde 

Specifik resistans (r =1/ λ)    4   x      [Ω m]       

Ledningsförmågan bestäms huvudsakligen av s k småjoner. Dessa består av max 10 - 30 molekyler  – 
större komplex eller laddade dammpartiklar kallas storjoner. Dessa har en betydlig lägre rörlighet och 
bidrar därmed bara marginellt till luftens ledningsförmåga. Småjoner kan ha en eller (mera sällan) flera 
laddningar.  

 

4. .Jonisering av luften 

Energirik strålning inverkar på luftens molekyler. I processen frigörs en elektron och molekylen får då 
en positiv överskottsladdning pga av förlusten av den negativa elektronen. En negativ och en positiv 
småjon har skapats initialt – i denna process (jonisationen). Livslängden på dessa initiala småjoner är 
ca  [s] . Omkring laddningarna anlagras därefter under  livstiden molekyler av olika slag och de 

från början högrörliga småjonerna blir större och därmed trögare (långsammare). Detta gäller de 
positiva och de negativa jonerna. En laddning är lika med 1,6 x  Coulomb (As). 

Följande ekvation beskriver småjonhaltens variation i tiden som funktion av jonisationen och 
rekombinationen. Här mycket förenklad  (luft utan exvis partiklar) :  

dn/dt = q –  α       (   =   )   (1) 

Jontäthetens variation i tiden beror på jonisationen q och rekombinationen α . Vid rekombinationen 

träffar joner av motsatt polaritet på varandra och därmed försvinner de som joner.  α  kallas 
rekombinationskoefficient. 

För  dn/dt  = 0 är jontätheten konstant. Budgetanalogi: I jonspektrat tillkommer och försvinner lika 
många laddade molekylkomplex (joner). 

 n(dn/dt=0) =     (2) 
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Via experiment har α kunnat bestämmas till 1,6 x    s 

Jonisationen q =   jonpar per kubikmeter och sekund över land och ca  över hav. Dessa 

värden kan ses som riktvärden som finns angivna i literaturen. 

Ekvation (1)  gäller för en luftmiljö utan föroreningar, större partiklar eller kondensationskärnor – 
ekvationen representerar därmed en idealiserad luftmiljö och är således enbart ett närmevärde  till 
reala förhållanden. 

Med hjälp av ekv. (2) och den experimentellt framtagna rekombinationskoefficienten har jontätheten 
över land och hav aprox. kunnat bestämmas för jämviktstillståndet (dn/dt = 0). Värdena är 2,5 x  

jonpar per kubikmeter (över land)  och 1 x  (över hav). Dessa värden gäller på basis av den 

idealiserade ekvationen (1) . Mätvärden i reala miljöer har visat att jontätheten är betydligt mindre. 
Mätningar visar nivåer på 0,4 – 0,5 x   småjoner (+ och -) per kubikmeter. Skillnaden mellan 

beräknade och uppmätta värden kan förklaras på följande sätt: I ekv. (1) har man negligerat före-
komsten av större joner och t ex partiklar och vattendroppar. Detta betyder att rekombinationen α  

inte återger det faktiska förhållandet. Mera måste till -  nämligen en tilläggsterm i ekv. (1) som tar 
hänsyn till infångningseffekten av större partiklar och laddningar. 

  term 3                term 4  

dn/dt = q –  α  -   n   -   n N 

Anlagring till oladdad partikel (term 3) . Rekombination med storjon av motsatt polaritet (term 4) 

dn/dt =  q – β n    (3)  

                   β = α n +   +  N 

Koefficienten β är en funktion av luftens sammansättning (damm, aerosoler, föroreningar mm). 
Koefficienten är således ingen konstant. Som exempel kan nämnas att dammrik tropikluft eller luften i 
förorenade storstäder uppvisar mindre antal småjoner än ren arktisk luft.  

En sammanfattande bild är en följande. Joner i atmosfärisk luft genomlöper under sin livsstid olika 
positioneringar  i ett jonspektrum ( jonspektrum= placering på en hastighetsskala). Initialt är jonerna 
små och lättrörliga med rel. hög hastighet. Sedan möter de i kollisionsprocesserna olika öden. Dels 
blir de långsammare (de blir storjoner) och dels försvinner de helt ur spektrat när de möter en jon med 
motsatt polaritet.  

 

5. Den atmosfäriska laddningstransporten 

Luften är ett ledande medium. Om av någon anledning ett fält uppstår i detta medium, så kan man 
förvänta sig att laddningar förflyttar sig längs fältlinjerna.  De positiva jonerna förflyttar  sig i 
fältvektorns riktning och de negativa åt motsatt håll. Summan av dessa transporter av positiva och 
negativa laddningar utgör en elektrisk ström i luften. Varje jon med massan (m) erhåller då en 
acceleration (m a) enl. följande samband: 

m a = e E      (4) 

Denna ordnade rörelse överlagras molekylernas oordnade diffusions- och termodynamiska rörelse. 
Kollisionsprocesser påverkar hela tiden den elektriska transporten. Men i genomsnitt är jonhastigheten 
(v)  proportionell den elektriska fältstyrkan (E) : 
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v = k E      (5) 

Proportionalitetsfakton (k) kallas jonrörlighet och motsvarar den genomsnittliga jonhastigheten i 
fältriktningen (resp. motsatt riktning). I det följande relateras index 1 till positiva joner och 2 till 
negativa.    

Genom en yta på 1 kvadratmeter transporteras per sekund     positiva joner. 

Detta ger en elektrisk ström av positiva joner i fältriktning: 

i (1) = v(1) n(1) e                                              eller med (5) 

i (1) = k(1) n(1) e E     (6) 

 analogt för neg.joner som rör sig i motsatt riktning 

i (2) = k(2) n(2) e E      (7) 

Σ av (6) och (7) är vertikalströmtätheten =  e ( k(1) n(1) + k(2) n(2) ) E    (8) 

Följande dimensionsbetraktelse visar att ekv. (8) representerar en vertikalströmstäthet 

[ A /  ]  =   [  / V s      x    A s /       x        V / m ] =  

        rörlighet               x          jontäthet             x              E-fält 

 Rörligheten är enl. (5) laddningens hastighet i enhetsfältet 

Jontätheten = laddningsmängden per kubikmeter  

Fältet har dimensiionen Volt per meter                           

   

                    ]     [   ]          [  ] 

        =    Ampére  /  kvadratmeter 

Inom området Atmosfärelektricitet har man infört följande ekvation för vertikalströmmen  

i   =   λ   x   E    (9)  

                         λ = λ(1) + λ(2)  = λ plus+ λ minus  =  e (k(1) n(1) +  k(2) n(2) 

 

6. Den globala strömkretsen  

Jonisationen är den fundamentala processen som gör att luften kan leda elektrisk ström. Jonisationen 
i atmosfären är en funktion av höjden över marken. I marknära skikt är det radioaktiva gaser som 
huvudsakligen står för jonisationen. Högre upp i atmosfären är det energirik strålning som står för den. 
Mikrofysikaliska processer pågår  i global, regional och lokal skala – och i tid och rum. I den 
experimentella atmosfärfysiken  är 30 km höjd den övre gräns man kan nå med hjälp av radiosonder. 
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Decenniers  mättekniskt arbete har visat att en global elektrisk strömkrets existerar. Denna strömkrets 
har en generator (egentligen flera delgeneratorer) som driver en ström genom seriekopplade  
resistanser  mellan 30 km höjd och markytan. Resistanserna i det elektriska ekvivalentschemat för 
atmosfären kan ses som inverterade konduktanser (λ) som inledningsvis har behandlats. Även 
kapacitanser och induktanser finns i det elektriska ekvivalentschemat.  Dessa tas inte upp här.  De är 
intressanta vid insvängningsfenomen och övergångar mellan olika jämviktstillstånd och därtill 
kopplade tidskonstanter. Frågan som nu måste ställas är: Vilken typ av generator driver strömmen i 
kretsen? Svaret är att den globala generatorn är de ständigt pågående åskvädren i ekvatorialbältets 
fuktvarma områden. Laddningsseparerande termodynamiska transporter bildar den globala 
generatorn i systemet. Vid sidan av den globala generatorn finns det regionala och lokala   
generatorer som har sin orsak i luftutbyte och uppvindar.  

Bilden nedan visar den naturliga bilden av generatorn som i ekvivalentschemat ritas som en 
elektroteknisk generatorsymbol -  den efterföljande figuren visar ekvivalentschemat för strömkretsen 
mellan jordytan och den undre stratosfären. 
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7. Atmosfärelektrisk aerologi och mätningar i marknivån 

Aerologiska mätningarna av det elektriska fältet (E=f(höjden)) har under IQSY programmet genomförts 
med elektrosonder (Mühleisen). Sonden bestod av 2 alphastrålande kollektorer med ett vertikalt 
avstand på 0,4 m som känner av potentialskillnaden (spänningen) mellan de två. Bilder längre fram 
visar utseendet av sonderna och även ballongsläpet med samtliga instrument. Sonderingarna ingick i 
ett internationellt program där man samtidigt startade ballongburna sonder på utvalder platser på 
jorden – Marsta Observatoriet, Meteorologiska Institutionen Uppsala Universitet ingick i detta nätverk. 

En kortfattad beskrivning av sonderingsförfarandet. Mätningar av elektriska faktorer i atmosfären 
kräver mycket speciella instrument pga låga temperaturer som råder högre upp och pga  extremhöga 
ingångsresistanser [> 10(15)Ohm] till mätförstärkare (elektrometrar). Att förena låga temperaturer, hög 
luftfuktighet (moln) och skakningar i turbulens med säkerhet i mätningar är mycket svår.  Mühleisen- 
sonden klarade av den kombinationen och därför användes den i programmet. Mätningen av fältet 
gick till på följande sätt: 2 kollektorer (i sonden) förde in potentilaldifferensen i en förstärkare med 
elektrometerrör som sedan omvandlade spänningen till en frekvensmodulerad signal i ultrakortvågs- 
bandet. Med enYagiantenn kunde sedan signalerna fångas upp vid observatoriet och presenteras på 
en analog skrivare.  

Ballongsläpet bestod av 2 ballonger med olika storlek. Under den stora ballongen fanns det en 
avskiljningsdosa och under den mindre en pejlsändare sedan under båda en vanlig meteorologisk 
sond av typ Väisälä för mätning av tryck, temperatur och rel. fuktighet. Under Väisäläsonden infästes 
Elektro-Mühleisensonden, via en 20m lång högisolerande polystyrenlina, för mätning av det elektriska 
fältet. 

Själva förberedelsen innan starten av släpet var tidsödande pga kalibreringar av båda sonderna och 
en del aneroider för förhandsinställningar av höjdberoende funktioner i instrumenten. Sedan var det 
ibland besvärlig att kunna kontrollera ballongerna vid växlande vindar och tvära kast. Dessutom var 
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det under dessa förhålllanden nödvändigt att undvika elektrostatiska uppladdningar – eftersom detta 
kunde äventyra hela mätningen. Före starten fästes hela släpet i  en 40 m hög torn via en speciell lina 
(se bild). Starten utlöstes genom att kapa denna lina med en speciell elektrisk anordning.  Ballongerna 
bar sedan upp mätinstrumenten till en förutbestämd höjd. Vid denna höjd kapades den stora 
ballongen av och på de sättet kunde vi mäta även på nedfärden – den mindre ballongen hade en 
anpassad lyftkraft för en nedfärd med lagom hastighet. Med hjälp av pejlsändaren kunde vi bestämma 
instrumentens landningsplats och på de sättet kunde vi plocka upp systemet och använda alla delar 
på nytt i en ny sondering.  

Som nämndes tidigare så har kontinuerliga registreringar av de fyra elektriska grundelemten 
genomförts i det marknära skiktet  med ett Kasimir-Dolezalek-System. Givarna var de följande: nivån 
på  fältet kändes av med en speciell kollektor, vertikalströmmen fångades upp med ett trangulärt 
trådnät och ledningsförmågornas givare bestod i två cylindriska aspirerade kondensatorer där luftens 
laddningar fördes via ett fält till en mätelektrod. Via högisolerande kablar överfördes sedan signalerna 
(10tal meter) till var sin elektrometerenhet i centralsystemet (se bild). 

 

8. Luftelektriska faktorers betydelse för klimatet och luftkvaliteten 

Luftens laddningshalt är av fundamental betydelse eftersom mikrofysikaliska processer vid 
interaktionen av iskristaller och vattendroppar i exvis moln har i sin förlängning en inverkan på 
kondensationsprocesser och nederbörd eller avsaknaden av den. Därmed berörs samhällsområden 
som sammanhänger med jordbruk, odling och boskapsskötsel. En nationalekonomisk betydelse 
således. Urbaniseringen och tillväxten av megastäder  inverkar signifikant på luftens halt av 
föroreningar och aerosoler. Som inledningsvis har visats så påverkas luftens laddningsspektra 
dramatiskt med ökningen av kondensationskärnor – minskningen av skogsarealer i fuktvarma 
områden och tillväxten av befolkningscentra kommer framledes att förändra det atmosfärelektriska 
klimatet på ett genomgipande sätt. Av denna anledning är det värdefullt att historiska mätdata finns 
insamlade för att kunna användas i bedömningar av elektroklimatet. 

Ett stort och ofta förbisett område är inomhus- och arbetsplatsklimatologi. Detta område utvecklades 
av mig vid Yrkesmedicinsk Centrum vid Sahlgrenska US. Speciella mätinstrument togs fram på basis 
av jonspektrometern som konstruerades av mig i Uppsala. Vidare inkluderades  elektriska faktorer  i 
klimatbeskrivningen. En bärande del var och är att föroreningshalten och transporten av ämnen 
huvudsakligen styrs av luftelektriska faktorer i miljöer med syntetmaterial och moderna ytbeläggningar. 
En förstärkande faktor är här undermålig ventilation. I Antologin 2010 – Vision och Verklighet – finns 
den yrkesmedicinska betydelsen närmare beskriven.  Precis som för utomhusluften så karakteriseras  
inomhusluften av de elektriska faktorerna: laddningshalt, fält och elektriska transporter mot föremål 
och biologiska ytor som hud, luftvägar och andningsorganen som bronker och lungor. För en bättre 
framtid gäller det att hålla luften ren och att eliminera utsläpp av olika slag. Detta är egentligen den 
viktigaste delen av klimatfrågan – luften är vårt viktigaste livsmedel. Mina resultat presenterades  vid 
WHO-möten och en Human-Computer-Interaction konferens på Hawaii 1988 med stor framgång – 
inkluderingen av elektriska faktorer vid beskrivningen av inomhusklimatet är numera accepterad.   

Skogsavverkningen i ekvatorialområdena påverkar atmosfäriska värmetransporter och generatorsidan 
av det atmosfärelektriska systemet. Klimatfrågan behandlas med tonvikt på koldioxid  – vilket är bra 
om man även tar hänsyn till vattenånga och methan mm i form av ekvivalenter.  Vattenånga har en 
stark luftelektrisk koppling både på åsksidan i kretsen och på förbrykningsdelen (åskfri område). En 
viktig punkt saknas fortfarande i klimatdebatten nämligen de stora  värmeutsläpp från befolknings- 
centra (megastäder) inklusive kärnkraftverk. Man betecknar kärnkraft som klimatneutral. Verknings- 
graden är ca 30 procent och ca 440 kärnkraftverk producerar ca 360 000 MW. En punkt att fundera 
över. Sedan avfacklingen vid borrtorn och de enorma gräsbränder som ständigt pågår på jordklotet. 
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Vad är konsekvensen för elektroklimatet?  Kan vara värt att belysa och därmed bredda klimatfrågan   
Perifert kan nämnas att forskare i Brasilien arbetar med en metod att tappa av energin ur den 
fuktvarma luften i ekvatoriala områden. Försöken visar utvecklingsbara resultat. Det måste här även 
sägas att åskväder och urladdningar har negativa konsekvenser eftersom de inverkar på elektroniska 
system som vårt samhälle numera är beroende av. Mänskliga ingrepp på naturen medför alltid en risk 
eftersom man inte vet var balanspunkterna i återkopplade system  finns. Atmosfären är ett system 
med oändlig många återkopplade processer. Åskurladdningar medför även  s k VLF-strålning som har 
diskuterats i samband med medicinska problem – ett forskningsprojekt har genomförts med Karolinska 
US, Reumatologiska Kliniken. Vår digitaliserade värld med lavinartat tillväxt av elektromagnetisk 
förmedlad information via vår atmosfär måste belysas närmare – icke termiska biologiska effekter är 
möjliga. 

För en bättre framtid gäller det att vara återhållsam med påverkan av atmosfären och  ingrepp i 
naturliga kretslopp och utnyttjandet av resurser. Detta är i och för sig ingen en nyhet - men värt  att 
påminna om i detta sammanhang.  

 

De följande sidorna visar bilder från de ´´analoga 60 och 70talet´´ där resultaten presen-terades på 
skrivare och mätsystemen bestod av elektronrör, transistorer och koppartråd som för det mesta löddes 
ihop för egen hand vid laboratoriebordet. Beräkningar gjordes med räknesticka. Önskvärt precision 
erhölls med iterativa metoder och inga batterier eller monitorer behövdes.  Nu kan man fråga sig: Hur 
klarade man att samla in mätdata utan digitalteknik. Svaret: Mycket bra. 

Bild på sidan 9: Observatoriet på Uppsalaslätten i vinterskrud. På sid.10: Sonderings-utrustning, 
markstation och 2 sonder (Mühleisen). På sid. 11: Ballongsläp vid masten med inritade ballonger. På 
sid. 12: Basstation (Kasimir-Dolezalek) för mätning av de 4 elektriska grundelementen. På sidan 13: 
Yagi-antenn för signalmottagning från den högre atmosfären och radioaktivitetsmätning 
(filterbandmetod, Friesecke-Höpfner). På sid. 15: två banbrytande rapporter på tillämpningsområdet: 
lufthygien-yrkeshygien. På sid. 16: jonspektrometern. Intresserade läsare hänvisas till Prof. 
G.H.Liljequists lärobok, min doktorsavhandling samt tidigare Antologier från Strömstadakademin (se 
Referenser).  
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Överblick över observatoriets område och givare på markytan. Den trekantiga strukturen (höger 
(mitten) i bilden)  är antennen för vertikalströmmen.    

 

Mottagningsstation för fältsonderingar i atmosfären – två elektrosonder  uppe till höger i bilden. 
Mottagare (Rhode o Schwarz). Pejlsystemet med höjd och sidvinkel. 
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Ungefär så här såg det ut innan starten i lugnt väder innan ballong- släpet lyfte. Vid oroliga 
förhållanden växlade ballongerna formen mellan ´cigarr´ och ´pannkaka´ - då  krävdes det mycket av 
manskapet att  hålla koll på naturkrafterna och kontakten med  elektroniken i observatorie- 
byggnaden. 
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Kazimir-Dolezalek-Mätstation för kontinuerlig registrering av de 4 atmosfärelektriska variablerna (fält, 
vertikalström och negativ och positiv ledningsförmåga).  

Fyra kablar överför signalerna från givarna till registreringen – se kurvorna i mitten av systemet. 
Analog registrering. 

Yagiantennen för mottagning av mätdata ur atmosfären upp till 20 km höjd 
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Mätstationen för luftradioaktivitet           
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Jonspektrometer konstruerad av E.Ungethum.  

Jonspektrumanalyser har tillämpats i kombination med IR-Spektroskopi för kartläggningar av bl.a. 
luftkvaliteten i förorenade arbetsmiljöer. Mikromiljögruppen (se Antologi 2010) i Göteborg har  tilläm- 
pat metoden i talrika utredningar så även  vid utredningen av de stora inomhusproblemen som fanns i 
Gällivarekommunhus (80talet). Mätmetoden kunde avslöja kasein- och limrelaterad gasavgivning (från 
området under golvmattan) som orsak till medicinska problem. En speciell för mätningen framtagen   
´´elektronisk näsa´´  ingick i uppsättningen av instrument. Med den kunde källan exakt bestämmas. 
Efter våra mätningar kom det nya byggnadstekniska riktlinjer för golvbeläggningar. Ett bra exempel på 
hur fysikaliska mätmetoder för grundforskning kan komma till nytta i miljömedicinska sammanhang.  

 

9. Avslutning 

Meningen med detta bidrag till årets Antologi av Strömstadakademin är att visa att vår atmosfär är ett 
elektrisk system och att elektriska processer är sammankopplade med de flesta av cyklar som 
påverkar vår livs- och arbetsmiljö – utomhus och inomhus. Vattenånga och föroreningshalt spelar en 
central roll i processerna vilket har visats inledningsvis. Skogsavverkningen i ekvatoriala områden 
inverkar på den hydrologiska cykeln och därmed på växthuseffekten och i sin förlängning på den 
globala elektriska strömkretsen – så inverkar även befolkningscentra med utsläpp av värme och 
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föroreningar. Otaliga Processer i atmosfären med positiva och negativa återkopplingar gör att många 
balanspunkter finns, där jämvikten kan rubbas och delsystem kan tippa över. Involverade parametrars 
tidsderivator och tidskonstanter i delsystemen gör det svårt att överblicka utfallet när parametrar i 
processerna förändras. Den snabba förändringen av global medeltemperatur är ett oroande exempel. 
Säkra prognoser på längre sikt kan inte göras. Därför kan konstateras  att artificiella  utsläpp av 
föroreningar och värme måste hållas nere. Denna rekommendation för en bättre framtid är en 
självklarhet eftersom luft och vatten är våra viktigaste livsmedel. Tyvärr påverkas den globala 
utvecklingen av krafter och kortsiktiga intressen som står i motsatsförhållande till denna självklarhet.  
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