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Mikael Svalgaard - presentation

Uddannet fysiker fra Kbh. Universitet
Har forsket i optik og nanoteknologi på DTU
Afdelingsleder på NKT Photonics A/S
Ivrig amatør-astronom og astro-fotograf
Udvikler astronomi undervisning til folkeskolen



Total 
solformørkelse

- Dag bliver til nat
- Planeter synlige
- Kold luft
- Morgenrøde
- Forudsigelighed
- Eksotiske steder

Michael Cramer Andersen



Seneste totale solformørkelse i Danmark
28. juli 1851

- og den næste kommer i 2142…



Tegninger af total 
solformørkelse i 
Danmark 28. juli 1851









Hovedaktørerne: Solen og Månen

Månens afstand: 352.280 km
Månens vinkeldiameter: 0.565 grader

Solens afstand: 151.989.855 km
Solens vinkeldiameter: 0.525 grader



Hovedaktørerne: Solen og Månen

Solen er 400 gange større end Månen
og 400 gange længere væk!

- derfor har de samme størrelse på himlen



Solformørkelse set fra Jorden
... fra Mars

... fra Jupiter

... fra Saturn

(alle billeder i samme målestok)



Alting bevæger sig i solsystemet!

-en sjælden gang sker der trafikuheld....
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Formørkelsesgeometri:
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Satellitfilm:
Solformørkelsen den 
29. marts 2006.

Månens skygge:
Månens skygge bevæger sig 
med ca. 3000 km/t 
– som et jagerfly på fuld kraft...
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Solens anatomi

Kernen

Radiativ zone

Konventions 
zone

Photosfæren

Konvektions celler 

Chromosfæren

Koronaen

Solpletter

Protuberans



Solaktivitet:

Antallet af solpletter er et 
mål for Solens magnetiske 
aktivitet.

Der har næsten ikke været 
nogen solpletter i de 
seneste år og aktiviteten er 
ved at vokse igen.



Koronaen ved solplet minimum og maksimum

(Kina - 2009) (Australien - 2012)



Den kommende formørkelse i Kina









Anji
30°°°°31'N, 119°°°°37'Ø
GMT+8 (ej sommertid i Kina)





Vejrudsigten:

Sandsynlighed for at vi ser formørkelsen: ca. 50 %
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72 min. 79 min.5 min. 39 sek. 

Nøgle-tal for formørkelsen:
(lokal tid)

- 1. kontakt - Månen rører solranden 8:20:49
- 2. kontakt - Totaliteten starter 9:33:02
- 3. kontakt - Totaliteten slutter 9:38:41
- 4. kontakt - formørkelsen afsluttet 10:58:00

Varighed i alt: 2 timer 37 min.
Varighed af totaliteten: 5 min. 39 sek. 
Højde over horisonten: 55°°°°

Retning:  98°°°° (øst)
Måne-skygge hastighed: 850 m/s
Måne-skygge bredde: 248 km



Himlen under formørkelsen

Kig især efter:
Merkur, Venus, Sirius



Kl. 13:55:07

Tyrkiet 
29. marts 2006

Kl. 13:53:57



Kl. 13:55:13



Sollyset slipper kun igennem få 
steder på Månens rand, hvor der er 
lidt dybere kratere og månedale.

Solskiven svinder ind til en bue, der 
bliver mindre og mindre
(set igennem formørkelsesbriller!)

Kort efter kan man se: 

- BAILYS PERLER

- DIAMANTRING-EFFEKTEN
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Venus →→→→

Tyrkiet - 2006



Rusland - 2008







Medbragt sol-teleskop

Hydrogen-alfa filter
(656.28 nm = rødt 
lys hvor solen er 
særlig kontrast-rig)







Almindeligt solfilter (hvidt lys)



Hydrogen-alfa solfilter 





Protuberans



Solplet



Praktiske oplysninger:

Viktors Farmor sørger for:

- Solformørkelsesbriller 
(sendes sammen med billetter)

- Teleskop med solfilter
- Klart vejr?!
- Champagne
- Samling af video og fotografier på hjemmeside



Dette foredrag, film og billeder fra tidligere 
solformørkelser, m.m. kan findes på:

www.leif.org/mikael


