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Γεωμαγνηηική καηαιγίδα  (15 Ιοσνίοσ 2022) 
 

1. Ηλιακή δραστηριότητα (Solar Activity) 

Η Μ3.4 ειηαθή έθιακςε πνπ πξνεγήζεθε ηεο γεσκαγλεηηθήο θαηαηγίδαο ζεκεηώζεθε 

ζηηο 13 Ινπλίνπ 2022 ζηηο 04:07 UT (peak time) θαη πξνήιζε από ηελ ελεξγό πεξηνρή 

AR3032 κε ειηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (N26E53) (ζρήκα 1). Από ηελ έθιακςε 

απηή πξνήιζε κηα κηθξή δηαθνπή ησλ ηειεπηθνηλσληώλ δεκηνπξγώληαο κηα θαηαηγίδα 

αθηηλνβνιίαο ηύπνπ R1. 

 

 

Σχήμα 1: Καταγραφή τησ ηλιακήσ έκλαμψησ ένταςησ Μ3.4 ςτισ  13 Ιουνίου 2022  από τουσ 

δορυφόρουσ Goes.   

Η ζηεκκαηηθή εθηίλαμε κάδαο (partial halo CME) πνπ πξνθάιεζε ηελ  γεσκαγλεηηθή 

θαηαηγίδα ζηηο 15 Ινπλίνπ 2022 πξνεγήζεθε ηεο ειηαθήο έθιακςεο Μ3.4 από ηελ 

ίδηα ελεξγό πεξηνρή.  Σπγθεθξηκέλα ε ζηεκκαηηθή εθηίλαμε κάδαο πξνήιζε από ηελ 

ελεξγό πεξηνρή AR3032 κε ειηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (N21E44) θαη ζεκεηώζεθε 

ζηηο 13 Ινπλίνπ 2022 ζηηο 03:12 UT. Η πξόβιεςε άθημεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο CME 

έγηλε κε ην κνληέιν ΕΑΜ (Effective Acceleration Model) ηνπ ΕΚΠΑ θαη 

ππνινγίζηεθε όηη ζα θηάζεη ζηε ΓΗ  από ηηο 14 Ινπλίνπ ζηηο 23:33 UT έσο 15 

Ινπλίνπ ζηηο 16:50 UT. 

Σην εκεξήζην Report ηνπ Athens Space Weather Forecasting Center ζύκθσλα κε 

ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ ΕΑΜ Model  είρε γίλεη πξόβιεςε όηη ζηηο 15 Ινπλίνπ 2022 ζα 

θαηαγξαθεί  γεσκαγλεηηθή θαηαηγίδα θαηεγνξίαο G1 ιόγσ ηηο CME, όπνπ θαη 

ζεκεηώζεθε.  Πξάγκαηη ζηηο 15 Ινπλίνπ o δείθηεο Κp έδσζε κέγηζηε ηηκή   Κp=5 πνπ 

ζεκαίλεη γεσκαγλεηηθή θαηαηγίδα θαηεγνξίαο G1 (ζρήκα 2).           

Μ3.4 



 

 

 

Στήμα 2: Έληαζε ηνπ γεσκαγλεηηθνύ δείθηε Κp, όπνπ  θαηεγξάθε ε γεσκαγλεηηθή 

θαηαηγίδα ηάμεο G1 ζηηο 15 Ινπλίνπ 2022.  

 

2. Ηλιακός άνεμος και γεωμαγνηηική δραζηηριόηηηα (Solar Wind 

Geomagnetic Activity)      

Η κέγηζηε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ειηαθνύ αλέκνπ πήξε ηελ ηηκή 613 Km/s 

ζηηο 15 Μαξηίνπ 2022 ζηηο 05:48 UT όπσο θαηαγξάθεθε από ηελ απνζηνιή 

ΑCE. 

Η ηηκή ηεο θαηαθόξπθεο ζπληζηώζαο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ ειηαθνύ 

αλέκνπ BZ πνπ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ησλ γεσκαγλεηηθώλ 

θαηαηγίδσλ εθηηκήζεθε ζε κέγηζηεο ηηκέο εσο 11 nT κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

ηηκέο  ζηηο 15 Ινπλίνπ 2022.  

 

3. Ηλιακά ενεργηηικά ζωμαηίδια (Solar Energetic Particle Events)                                      

Σηηο 13-16 Ινπλίνπ  2022 δελ θαηαγξάθεθαλ πςειήο ελέξγεηαο ζσκαηίδηα πνπ 

πξνθαινύλ ειηαθέο θαηαηγίδεο. 

 

 

 



 

 

4. Σηεμμαηικές οπές (Coronal Holes)      

Σην κειεηώκελν ρξνληθό δηάζηεκα εθδειώζεθε ε ζηεκκαηηθή νπή  (CH1081) όπνπ 

βξίζθνληαλ ζηνλ Ήιην ζε ζέζε νξαηή σο πξνο ηε Γε από ηηο 12-13 Ινπλίνπ 2022 θαη 

νη  επηδξάζεηο έθηαζαλ ζηε Γε ζηηο 16 Ιοσνίοσ 2022 όπνπ θαη ν  δείθηεο Κp πήξε ηελ 

ηηκή Κp=4  (ζρήκα 1). 

 

 

 Στήμα 3: Εηθόλα ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ από ην SDO/AIA ζην θαλάιη 193 όπνπ    

θαίλεηαη  ε ζηεκκαηηθή νπή  (CH1081) ζηηο 12 Ινπλίνπ 2022. 

 

5. Πρόγνωζη γεωμαγνηηικής δραζηηριόηηηας (Geophysical Activity 

Forecast)                                                                                                                 

Σην εκεξήζην Report ηνπ Athens Space Weather Forecasting Center είρε γίλεη 

πξόβιεςε από ηηο 13 Ινπλίνπ 2022 όηη ζηηο 15 Ινπλίνπ 2022 ζα ζεκεησζεί 

γεσκαγλεηηθή θαηαηγίδα θαηεγνξίαο G1 ιόγσ ηεο CME πνπ εθδειώζεθε 

ζηνλ Ήιην ζηηο 13 Ινπλίνπ 2022. Σηηο 15 Ινπλίνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε AP 

ζεκείσζε ηελ ηηκή AP = 17. 
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