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• Sólstormar

geimveðurspárit

Norðurljós yfir Kópavogi.

Ljósm. ÞA, 19. september 2012.



Birta

Sólargangur – Tunglið – Ljósmengun

• Nokkur stig eru á birtu himinsins (11. okt.)

sólarlag – efri rönd sólar við sjónbaug (18:20)

myrkur – sólmiðja -6° undir sjónbaug (19:08)

dagsetur – sólmiðja -18° undir sjónbaug (21:01)

• Bjart tunglið getur truflað norðurljósaskoðun

• Tunglið getur þó nýst við baklýsingu á landslagi við 
norðurljósamyndatökur (sest 16:59, rís 03:42)

• Ljósmengun í þéttbýli, dreifbýli og sumarhúsabyggðum 
truflar norðurljósaskoðun

• Veðurstofuvefurinn birtir gögn um sólargang og tunglið



Breytileg skýjahula

 

http://brunnur.vedur.is/athuganir/skyjahula/



Líkur á léttskýjuðu

• Líkur á hálfskýjuðu eða betra í Reykjavík um 
miðnætti að vetri eru um 30%.

• Besta af þremur kvöldum í röð gefur líkur á 
hálfskýjuðu eða betra um 60%

• Besta af fimm stöðum (Rvk, Bol, Ak, Dt, Vm) um 
miðnætti að vetri gefur líkur á hálfskýjuðu eða betra 
um 70%

• Veðurstofuvefurinn birtir athuganir og spár um 
skýjahulu

http://www.vedur.is/vedur/spar/skyjahula/

http://www.vedur.is/vedur/athuganir/skyjahula/
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Segulsvið jarðar

 



 

 



Segulmælingastöð 
Raunvísindastofnunar Háskólans

 

Segulmælingastöðin í Leirvogi í Mosfellsbæ hefur verið starfrækt síðan 1957



Segulmælingastöðin í Leirvogi

 

http://www.raunvis.hi.is/~halo/leirvogur.html



Kp-kvarði  –  Styrkur segulstorma

GFZ-Potsdam:  Unnin frá 13 segulmælingastöðvum

• Gögnum frá 
segulmælingastöðvum 
víða um heim er safnað 
saman og búinn til 
einfaldur mælikvarði á 
skammtímatruflanir á 
segulsviði jarðar

• Kp-kvarði (0-9) er 
þægilegur, en ólínulegur

0-4 algengt (90%)

7-8 sjaldgæft (1%)

9 fáheyrt

http://www-app3.gfz-potsdam.de/kp_index/



Segultruflanir – sveiflur
Myndir frá Þorsteini Sæmundssyni

 Dægursveifla Árssveifla

11 ára sveifla



 

 



Sólstormar – Geimveður

 

http://soho.esac.esa.int/

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_284/1024/latest.html
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_igr/1024/latest.html


Mælingar á virkni norðurljósa úr 
gervitunglum (NOAA)

• Nokkur NOAA-gervitungl á pólbraut mæla eindastraum 
niður í segulljósabeltin (norðurljós og suðurljós)

• Út frá þessum mælingum er afl og útbreiðsla segulljósa 
metin

http://www.swpc.noaa.gov/pmap/



Mælingar á virkni norðurljósa úr 
gervitunglum (NOAA)

• Ritið sýnir breytileika í mældri virkni segulljósa sl. viku

• Virkni norður- og suðurljósa helst í hendur

• Aukin meðalvirkni varir oft samfellt í 1-2 daga

• Innan þess tíma er öflug virkni í stuttum gusum sem vara í 
skamma stund (minna en 1 klst)



Geimveðurspárit – 1-4 klst
Geimveðurspár frá NOAA

 

http://www.swpc.noaa.gov/wingkp/

• Gervitungl milli jarðar og sólar mælir eindastraum á leið til 
jarðar og sendir gögnin til jarðar

• Ritið sýnir mælingar og 1-4 klst spár um styrk sólstorma

• Styrk sólstorma er varpað yfir í Kp-kvarða (styrkur 
segulstorma)



Geimveðurspárit – 3d og 2v
Geimveðurspár frá NOAA

 • Gervitungl fylgjast 
stöðugt með umbrotum 
á sólu

• 3 daga geimveðurspá 
er gerð hvert kvöld

• Vikulega eru gefnar út 
27 daga horfur



 

 

Í Kópavogi.  Ljósm. ÞA 19. september 2012



 

 

Í Kópavogi.  Ljósm. ÞA 19. september 2012



 

 

Í Kópavogi.  Ljósm. ÞA 19. september 2012



 

 

Í Kópavogi.  Ljósm. ÞA 19. september 2012



 

 

Í Kópavogi.  Ljósm. ÞA 19. september 2012



 

 

Í Kópavogi.  Ljósm. ÞA 19. september 2012



 

 

Í Kópavogi.  Ljósm. ÞA 19. september 2012


	Slide 1
	
	Yfirlit
	Birta Sólargangur – Tunglið – Ljósmengun
	Breytileg skýjahula
	Líkur á léttskýjuðu
	Slide 7
	Segulsvið jarðar
	Slide 9
	Segulmælingastöð Raunvísindastofnunar Háskólans
	Segulmælingastöðin í Leirvogi
	Kp-kvarði – Styrkur segulstorma GFZ-Potsdam: Unnin frá 13 segulmælingastöðvum
	Segultruflanir – sveiflur Myndir frá Þorsteini Sæmundssyni
	Slide 14
	Sólstormar – Geimveður
	Mælingar á virkni norðurljósa úr gervitunglum (NOAA)
	Slide 17
	Geimveðurspárit – 1-4 klst Geimveðurspár frá NOAA
	Geimveðurspárit – 3d og 2v Geimveðurspár frá NOAA
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26

