


ΒΙΝΤΕΟ

https://www.youtube.com/watch?v=eUlUM5LqhDQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uk5VL890Uio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NcBIgVCR4iA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dtKIeYM0P3A&feature=youtu.be


ΒΙΝΤΕΟ

https://www.youtube.com/watch?v=FGdMYAzkrxw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iki9O1PIUrs&feature=youtu.be
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Εικόνα 1.6 / σελ. 28

(Πάνω) Δύο εικόνες της περιοχής της 
έκλαμψης της 6ης Σεπτεμβρίου 2017. Δί-
νεται η κατάσταση στην ηλιακή ατμό-
σφαιρα τρία λεπτά πριν από την έναρξη 
της έκλαμψης (αριστερά) και δέκα λε-
πτά αργότερα (δεξιά). (Κάτω) Σχεδόν 
ταυτόχρονη εικόνα του συμπλέγματος 
των κηλίδων στη φωτόσφαιρα. Το μέ-
γεθος της Γης (περίπου 12.600 χιλιόμε-
τρα διάμετρος) δίνεται για σύγκριση σε 
όλες τις εικόνες (Πηγή: NASA/SDO και 
Helioviewer.org).



Εικόνα 1.7 / σελ. 31

(Πάνω) Σκίτσο της ανάδυσης σωλήνων 
μαγνητικής ροής από τη ζώνη μετα-
φοράς στη φωτόσφαιρα και πάνω από 
αυτή. (Κάτω) Σύνθεση παρατηρήσεων 
του μαγνητικού πεδίου σε σύμπλεγμα 
κηλίδων στη φωτόσφαιρα με τις δυνα-
μικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου 
πάνω από αυτή. Το λευκό και το μαύρο 
χρώμα είναι τεχνητά και χρησιμοποιού-
νται για να φαίνονται ξεκάθαρα οι δύο 
πολικότητες του μαγνητικού πεδίου 
(Πηγή: [15]).



Εικόνα 2.1 / σελ. 37

Το μεγάλης κλίμακας ηλιακό μαγνητικό δίπολο, με τον βόρειο (Ν) και τον νότιο (S) πόλο του. Η εικόνα του Ήλιου 
είναι από παρατήρηση, ενώ οι μαγνητικές «δυναμικές γραμμές» είναι υπολογισμένες από αριθμητική προσομοίωση 
(Πηγή: NASA). 



Εικόνα 2.2 / σελ. 42

Δραστηριότητα εκλάμψεων στον Ήλιο όπως έχει μετρηθεί από την Αμερικανική NOAA μέσω των 
δορυφόρων GOES κατά το τριήμερο 12-14 Ιουλίου 2000.
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Το βέλος του χρόνου σε μια τυπική ηλιακή έκρηξη, από την αρχή της έκρηξης ως και τη διάρκεια των συνεπειών της στο δια-
στημικό περιβάλλον της Γης. Συνολικά, από την αρχή της έκρηξης ως και το τέλος των συνεπειών της μπορεί να περάσει 
ακόμα και μία ολόκληρη εβδομάδα.



Εικόνα 3.1 / σελ. 56

Μέτρηση του γήινου μαγνητικού πεδίου από το αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς μία ημέρα πριν (αριστερά) και μία ημέρα μετά (δεξιά) 
από τη μεγάλη έκλαμψη της 1ης Σεπτεμβρίου του 1859 (Πηγή: Βρετανικός Γεωλογικός Κατάλογος). 



Εικόνα 3.2 / σελ. 58

Το βόρειο σέλας με βάση την έμπνευση του Frederic Church (1865). Το πρωτότυπο φυλάσσεται στο 
Αμερικανικό Μουσείο Τέχνης Smithsonian στην Ουάσιγκτον. 



Εικόνα 3.3 / σελ. 60

Άποψη του κατεστραμμένου, λόγω διαστημικού καιρού, μετασχηματιστή του υδροηλεκτρικού δικτύου 
της πόλης του Κεμπέκ στον Καναδά. Το γεγονός συνέβη στις 13 Μαρτίου 1989, μέσα σε 90 δευτερό-
λεπτα από την έναρξη των έντονων διαταραχών του γεωμαγνητικού πεδίου (Πηγή: J. G. Kappenman, 
mpelectric.com). 



Εικόνα 3.4 / σελ. 61

Μία εικόνα χίλιες λέξεις: η μαγνητική σύνδεση Ήλιου-Γης σε ένα απλουστευτικό σχήμα, με τον Ήλιο 
στα αριστερά και τη Γη με τη μαγνητόσφαιρά της στα δεξιά (Πηγή: ESA).
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Εικόνα 3.7 / σελ. 70

Διαστημικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο που δείχνουν έμπρακτη έμφαση στην πρόγνωση του διαστημικού καιρού. 
Πρόκειται για τις NASA και NOAA (ΗΠΑ), ESA και MOSWOC (Ευρώπη), ROSCOSMOS (Ρωσία), JAXA (Ιαπω-
νία), CNSA (Κίνα), KASI (Νότια Κορέα), ΒΟΜ (Αυστραλία), SANSA (Νότια Αφρική) και ISRO (Ινδία). Έπονται 
και άλλες.



Εικόνα 4.1 / σελ. 80

(Αριστερά) Μαγνητόγραμμα του κέντρου δράσης ΝΟΑΑ AR 12673 (του ίδιου με αυτό της Εικόνας 
1.6), παρατηρημένο στις 5 Σεπτεμβρίου 2017. Κάτω και αριστερά φαίνεται ένα εξαιρετικό σύμπλεγμα 
δ-κηλίδων. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 το κέντρο δράσης έδωσε την ισχυρότερη έκλαμψη των τελευταίων 
12 ετών (Χ9.3). (Δεξιά) Αντίστοιχο μαγνητόγραμμα του κέντρου δράσης ΝΟΑΑ AR 12104, παρατηρη-
μένο στις 6 Ιουλίου 2014. Δεν υπάρχει δ-κηλίδα εκεί. Το κέντρο δράσης δεν έδωσε κάποια σημαντική 
έκλαμψη (Πηγή: δορυφόρος Hinode). 



Εικόνα 4.2 / σελ. 83

Υπολογισμένη μαγνητική συν-
δεσιμότητα του κέντρου δρά-
σης NOAA AR 10486 σε στιγ-
μιότυπο της 29ης Οκτωβρίου 
2003 όπως παρατηρήθηκε από τον 
μαγνητογράφο MDI της αποστο-
λής SOHO. 



Εικόνα 4.2 / σελ. 83

Εικοσιτετράωρες πιθανότητες 
για εκλάμψεις τάξεως Μ και Χ με 
βάση την τιμή της Beff  σε δεδο-
μένη στιγμή όπως προέκυψαν 
από στατιστικά σημαντικό δείγμα 
μαγνητογραμμάτων του SOHO/
MDI (Πηγή: [62]).



Εικόνα 5.1 / σελ. 85

Εγκαταστάσεις της υπηρεσίας πρό-
γνωσης εκλάμψεων A-EFFort της 
ESA, στο Κέντρο Ερευνών Αστρο-
νομίας και Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών της Ακαδημίας Αθηνών. 
Πρόκειται για δύο δίδυμους εξυπη-
ρετητές που έχουν κοινή βάση δε-
δομένων και είναι συνδεδεμένοι με 
έναν «καρδιακό παλμό» ώστε, όταν 
ο ένας σταματήσει να λειτουργεί 
για οποιονδήποτε λόγο, ο άλλος 
να ξεκινά αυτόματα. Έτσι διασφα-
λίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη 
λειτουργία της υπηρεσίας, χωρίς 
ανθρώπινη παρέμβαση.



Εικόνα 5.1 / σελ. 85

Τυπικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας 
με τις πιθανότητες των εκλάμψεων 
για ένα κέντρο δράσης το οποίο 
βρισκόταν στην επιφάνεια του 
Ήλιου εκείνη τη στιγμή.
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Εικόνα 5.5 / σελ. 94

Διάγραμμα αξιοπιστίας πιθανολο-
γικής πρόγνωσης. Στον οριζόντιο 
άξονα η πιθανότητα πρόγνωσης, με 
την παρατηρούμενη συχνότητα εμ-
φάνισης στον κατακόρυφο άξονα. 
Η διαγώνιος εκφράζει τέλεια πιθα-
νολογική πρόγνωση, ενώ η οριζό-
ντια διακεκομμένη γραμμή εκφρά-
ζει τον μέσο ρυθμό εμφάνισης του 
φαινομένου (κλιματολογία). 


