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Gosmekkir – drullug klakkaský?
• Öflugt uppstreymi – allt að veðrahvörfum
– Rís uns hann nær flotjafnvægi

• Rakt ský (amk. ef jökulbráð) – þétting gufu 
– votinnrænt ferli 

• Mikið úrfelli  - mestmegnis fast efni
– Þó eru dæmi um að öskueðju rigni nærri eldstöð

• Innblöndun lofts á hliðum makkar 
– Blómkálshöfuð

– Kælandi áhrif 

– Ef rakara en mökkur eykst votinnrænt ris



  
Mökkurinn í 6 – 7 km hæð



  



  
(Sigmar Jónsson, ISAVIA)



  



  

Aqua 1. maí kl. 13:15

Minni mökkur 1. maí
(þurr?)

Sést samt á gervihnattamynd



  

Lagskiptur mökkur 6. maí



  

6. maí 2010

Samsett mynd 6. maí



  

Hvert er samband 
gosstyrks og makkarhæðar ?
• Leiða má út samband varmalosunar og 

makkarhæðar (sjá t.d. Björn Oddson 2007)

• Þessi útleiðsla tekur m.a. tillit til votinnrænna 
ferla í mekki og staðallofthúps. 

• Reynslulíking með sama form var þróuð af 
Carey og Sparks (1997) og Mastin (2008?)
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Eitt gos á punkt!



  

Makkarhæð og Q

Hér eru notuð klukkutíma meðaltöl gilda frá 
veðursjánni ( DT=5 mín, 12 gildi per klst)



  

Uppsöfnuð losun

• Uppsöfnuð losun er mest í maí
– Lítill munur á klst gildum og 5 mín gildum.

• Fræðilegi ferill mitt á milli CS og M



  

Hvaða veður vantar í reynslulíkingar?
• Fræðilegi ferillinn miðar við staðal lofthjúp, 

en tekur tillit til votinnrænna ferla
– Áhrif innblöndunar vegna vinds sleppt 
• Kæling sem lækkar mökkinn, rakt loft hækkar

– Staðal lofthjúpur gerir ráð fyrir að hitafallandi 
(og stöðugleiki) sé alltaf sá sami
• Augljóslega getur stöðugleiki haft mikil áhrif á ris 

makkarins
– Sér í lagi má búast við því að hitahvörf geti stoppað 

mökkinn frá kraftlitlu gosi neðarlega í veðrahvolfi

• Áhugavert að reynsluferlar eru fyrir ofan 
og neðan fræðilega ferilinn



  



  



  

 Lagskipting í sondu
• Í hádegissondu sama dags má sjá tvö veik 

hvörf í um 2600 og 2950 m



  



  

Tilraunir með BENT

• BENT er einvídd líkan af gosmekki
– Náttúrulegum hnit, fylgir mekkinum
– Tekur tillit til innblöndunar vinds og 

stöðugleika 
• Lofthjúpsgögn frá sondu

– Tekur ekki tillit til votinnrænna ferla í 
mekkinum.

• Bent hefur verið keyrt fyrir mismunandi 
gosstyrk fyrir allar sondur sem sleppt var 
meðan á gosinu stóð. 



  

Línurnar sýna hvernig sambærilegur gosstyrkur nær mislangt upp.
Mismunur dag frá degi er vegna ólíkra aðstæðna í lofthjúpi.

Línurnar sýna hvernig sambærilegur gosstyrkur nær mislangt upp.
Mismunur dag frá degi er vegna ólíkra aðstæðna í lofthjúpi.
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Tilraunir hingað til hafa ekki notað “fittuð” gildi fyrir styrk gossins
og því passar radarhæðin ekki endilega við reiknaða

Tilraunir hingað til hafa ekki notað “fittuð” gildi fyrir styrk gossins
og því passar radarhæðin ekki endilega við reiknaða



  

Umræða
• Aðstæður í lofthjúpi hafa áhrif á það 

hversu hátt gosmökkur nær

• Þó gosið væri stöðugt myndi hæð makkar 
rokka til
– Fer þó eftir styrk gossins – Mjög öflug gos fara 

beint upp í heiðhvolf.

• Tilraunir með BENT benda til þess að 
aðstæður í maí hafi verið “gosmekki 
hliðhollar”

• BENT er mjög einfaldað líkan og frekari vinnu er 
þörf við að kanna kosti þess og galla


