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Kritische frequentie. 

Dit is de hoogste frequentie van een loodrecht omhoog gestuurd signaal dat nog wordt 

gereflecteerd. 

Sturen we een signaal niet loodrecht omhoog, dan worden hogere frequenties dan de kritische 

frequentie nog gereflecteerd. 

De hoogste niet-loodrecht gereflecteerde frequentie is de Maximum Usable Frequency (MUF). 

Deze kritische frequentie wordt ook wel Nyquist frequentie genoemd. 

Wanneer signalen boven de kritische frequentie aanwezig zijn, worden deze frequentie gespiegeld. 

Dit verschijnsel wordt aliassen genoemd en is een goed hoorbaar verschijnsel van een ongewenst 

signaal. 

Invloed van de zon op de ionosfeer. 

We kunnen heel simpel beginnen met de invloed van de zon op de ionosfeer, door een verschil te 

maken dus dag en nacht. 

Overdag schijnt de zon. Hierdoor komt een grote hoeveelheid synchrotron straling in de ionosfeer 

terecht, en zal de ionisatie hoog zijn. 

De elektronendichtheid neemt toe, waardoor de frequentie van de ionosfeer hoog is. De frequentie 

kan op het hoogtepunt van de zonneactiviteit wel 30 MHz zijn. 

s Nachts echter schijnt de zon niet. Hierdoor zal de er geen straling vanaf de zon komen, en dus zal 

de elektronendichtheid zakken, waardoor de frequentie terug kan lopen tot soms wel 10 MHz. 

Hierdoor zien we dat een aantal lagen van de ionosfeer volledig oplost nachts. 

 

Een tweede manier waarop de zon invloed heeft op de elektronendichtheid is door middel van het 

fenomeen zonnevlammen. 

Hierbij "spuwt" de zon als het ware een grote golf synchrotron straling uit, waarvan een deel in de 

ionosfeer komt. De ionosferische frequentie zal hierdoor omhoog schieten en kan een voor een 

bepaalde tijd (kan minuten zijn, kan uren zijn) de communicatie vanaf de aarde stilleggen, zowel naar 

en van de ruimte als naar en van de aarde. 

Maximum Usable Frequency [MUF]. 

In de radio-uitzending maximale bruikbare frequentie ( MUF ) is de hoogste radiofrequentie die kan 

worden gebruikt voor de verzending tussen twee punten via reflectie van de ionosfeer op een 

bepaald tijdstip ,onafhankelijk van het zendvermogen. 

Dit gegeven is bijzonder nuttig met betrekking tot kortegolf uitzendingen . 
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In korte golf radio communicatie: 

Een belangrijke functie van de lange afstand propagatie waarbij de radiogolven weerkaatsen 

op de geïoniseerde lagen van de atmosfeer. 

Zo kunnen radiogolven achter de horizon , om de bocht van de aarde komen. Maar de 

brekingsindex van de ionosfeer neemt af met toenemende frequentie , zodat er een 

bovengrens voor de frequentie kan worden gebruikt .  

Radiogolven boven deze frequentie worden niet gereflecteerd door de ionosfeer. 

De MUF is mede afhankelijk van het aantal zonnevlekken, hoe meer zonnevlekken, hoe 

hoger de MUF. 


