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A Nap forog. Egy fordulat 27 földi napot vesz igénybe. 



I. rész 

Napkitörések, a Nap – Föld kapcsolat 



Flare: A Nap villáma 

Kísérőjelenség: CME Coronal Mass Ejection 







A bolygóközi mágneses tér (IMF) jellemzői 





Geostationary Operational Environmential Satellite 



A Föld magnetoszférájának a jellemzőit az IRF méri 

Svédországban 





Auroral Oval 

PCA: Polar Cap Absorption 





A flare-ek a Nap villámai. A Nap mágneses terének gyors 

és nagymértékű változása miatt jönnek létre. Feltűnésükkel 

legtöbbször együtt jár egy CME (Coronal Mass Ejection), 

azaz tömegkilökődés. Az anyag rendszerint 2-3 nap alatt éri 

el a Földet. 

Az anyagi sugárzás a napszél. (Solar Wind SW) 

A napszél az archimédeszi spirális alakú bolygóközi 

mágneses tér erővonalai mentén halad. A bolygóközi 

mágneses tér, IMF (Interplanetary Magnetic Field) 

erősségét a Nap és a Föld mágneses terének 

találkozásánál keringő űrszondák, pl. a SOHO és az ACE 

müszerei (pl. SEM) mérik. 

Ha az IMF déli irányultságú, azaz a Bz komponens értéke 

negatív,akkor a Föld mágneses erővonalai közvetlenül 

kapcsolódnak a napszélhez, a Napból érkező energia bejut 

a magnetoszférába. 

A magnetoszférában találhatók a Van Allen övek. 



A Napból érkező elektromágneses hullámok spektruma. t = 8’ 

II. rész 

A napsugárzás hatásai  az elektromágneses hullámok 

tartományában 



A Nap képe a 304 Angström hullámhosszon 



M-osztályú flare 2014 október 3-án 





Solar Terrestrial Activity Report 

Last major update issued on November 21, 2014 at 05:25 UTC.  





A legfontosabb adatok 

J.Bartels és társai 1939-ben hozták létre a geomágneses aktivitás mértékét 

jellemző Kp indexet. (A p a planetary szó első betűje.) A közepes földrajzi 

szélességeken működő mérőállomások a földmágnesség H és D komponensei egy 

háromórás időszakban mért legnagyobb változásának a logaritmusát veszik 

és azt elhelyezik egy 0-tól 9-ig terjedő skálán. Ebből származtatják az a-indexet az 

alábbi skála szerint. Az A-index a napi nyolc háromóránkénti mérési érték átlaga. 

K    0    1    2    3    4     5     6      7     8      9 

a    0    3    7   15   27   48   80  140  240  400  



A naptevékenységi periódusok különbözősége 



Nagytávolságú összeköttetések lehetőségeinek a 

szemléltetése a VOACAP szoftver segítségével 







14100 kHz 2014. november 19. 17:00 UT SSN = 92 

A VOACAP szoftver online használatának a lehetőségei  



21100 kHz 2014. november 19 21:00 UT  SSN = 92 



A WSPR szoftver használata az aktuális terjedési lehetőségek vizsgálatára 





Images courtesy of SOHO consortium. SOHO is a project of international cooperation between ESA and NASA. 


