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1. janúar 2021 var mönnuðum
sólskinsstundamælingum hætt í Reykjavík

- Sólskin hefur verið mælt með sömu aðferð
í Reykjavík frá upphafi mælinga 1923

- Sjálfvirkur sólskinsstundamælir var settur upp á 
turnþaki Veðurstofunnar árið 2006

- Hann hefur nú tekið yfir

- Báðar aðferðir hafa kosti og galla

- Ljóst að það verða breytingar á mælingum við þessa yfirfærslu



Campbell-Stokes sólskinstundamælirinn

- Glerkúlan safnar
sólgeislunninni í brennidepil

- Svíður blað sem liggur fyrir
aftan

- Sólskin mælt sem lengd
brenndrar rákar

Sumarblað frá 4. júní 2020:
sólskin 15,4 klst

Vetrarblað frá 6. febrúar 2020:
sólskin 2,4 klst
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Nokkrir gallar

• Fyrir góðar mælingar má ekkert skyggja á sólina, frá mæli séð

• Á þeim stöðum þar sem sólargangur er langur að sumri skyggir mælirinn á 
ákveðnum tíma dags sjálfur á sólina og því er í raun þörf á tveimur mælum 
sem vísa í sitt hvora áttina

• Blaðið brennur að jafnaði ekki nema þegar sólin er a.m.k. 3° yfir 
sjóndeildarhring

• Þegar bjart er með köflum brennir mælirinn meira af spjaldinu en sem 
samsvarar sólskinsköflum

• Pappírstegund/ástand blaðsins (þurrt/rakt) hefur áhrif á við hvaða 
geislunarstyrk blaðið brennur

• Sólskinsblöðin þykja dýr 

• Skipta þarf um blað í mælinum daglega, eftir sólsetur

• Aflestur er matskenndur, einkum þegar skiptist á sólskin og skýjað veður, 
við sólarupprás og sólsetur

• Ekki er hægt að rafvæða mælinn



Kostir

- Aðferðin er einföld og mælirinn krefst lítils viðhalds

- Sama aðferð hefur verið notuð frá upphafi

- Sama aðferð hefur verið notuð um allan heim til lengri tíma
.... en þar hafa sjálfvirkir mælar líka verið að taka yfir

Sólskin hefur verið mælt mannað
- í dag eingöngu á Akureyri

Sjálfvirkar sólskinsstundamælingar



Veðráttan (1992)



Kipp & Zonen sjálfvirkur sólskinsstundamælir

- Sólskin er mismunur í mælingum
tveggja ljósnæmra nema, þar
sem annar er alltaf í skugga inni í 
mælinum

- Munurinn þarf að vera 120 W m-2 

- nóg sólskin fyrir skuggavarp

- Sólskin er uppsafnað tímabil yfir
þröskuldi
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Helstu gallar eru tengdir rekstri mælisins

- Vatnsgufa getur þést innan á glersívalningi mælisins

- Skipta þarf um þurrkefni ef raki kemst inn í mæli

- Mælt er með því að endurkvarða mælinn á tveggja ára fresti

- Mælir nemur ekki sólskin ef hrím eða snjór þekur mælinn 
- en ekki heldur Campbell-Stoke mælirinn....

Báðar tegundir mæla á Akureyri
Ljósmynd: GNP



Mikil fylgni milli mannaðra og sjálfvirkra mælinga

- Varla nokkurn mun að sjá
að vetrarlagi

- Mannaðar mælingar oft 
undir yfir sumartímann

- Sammála um að tvítoppa
sumur, oft skýjað í júní

- Mesti munur júní 2019:
35 klst
Fjórði bjartasti júní frá
upphafi mælinga

- Á ársgrundvelli er 
munurinn að meðaltali
33 klst (2%)



Breytingar í dægursveiflu einkum síðdegis og á kvöldin

Heiðskírir dagar fáir
og frekar að vetri

Heiðskírt (0-1/8)

Mannaðar mæla
meira yfir hádaginn

Sjálfvirkar mæla
meira síðdegis og á kvöldin



Meira sólskin á kvöldin að sumarlagi

Minna sólskin yfir hádaginn
Aðeins meira sólskin að morgni/síðdegis



Við breytinguna “birtir” í Reykjavík

Breytingar í mælingum við að fara úr mönnuðum í sjálfvirkar mælingar
eru einkum tvær

- Minna sólskin mælist yfir hádaginn

- Meira sólskin mælist á sumarkvöldum
(og þegar sól er lágt á lofti)

- Seinni þátturinn er stærri

Mælt sólskin í Reykjavík eykst, 

mest yfir sumartímann og

á ársgrundvelli um 2% (33 klst)


