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Total
solformørkelse

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



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



Formørkelsesgeometri:











Vejrudsigten:
Sandsynlighed for solskin: ca. 50 %



Månens skygge:
Månens skygge bevæger sig fra Canada, henover det nordlige
Grønland og ned gennem Sibirien, Mongoliet og Kina.

Hastighed er ca. 1000 km/t – som et jetfly...

Det gælder om at være
på et rigtige sted på det
rigtige tidspunkt.

Foto: NASA



Solformørkelsen 29. marts 2006.



Planeter og stjerner:
Op til 5-10 min. før
2. kontakt vil man
kunne skimte de
klareste planeter
og måske stjerner.











62 min. 60 min.2 min.

Vigtige tidspunkter:
(Barnaul, lokal tid)

- 16.44.57 1. kontakt - Månen rører solranden
- 17.47.31 2. kontakt - Totaliteten starter
- 17.49.47 3. kontakt - Totaliteten slutter
- 18.48.16 4. kontakt - formørkelsen afsluttet.

Varighed i alt: ca. 2 timer og 4 min.
Varighed af totaliteten: 2 min. 16 sek.
Højde over horisonten: 29o

Retning: Vest





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



Kl. 13:55:07

Tyrkiet
29. marts 2006

Kl. 13:53:57



Kl. 13:55:13



Venus -->

Solens korona:





Foto: Christian K. Jensen



Foto: Christian K. Jensen





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.



Aktuelle billeder af Solen:
Fotosfæren: Ingen solpletter Men der er aktivitet…





Aktuelle billeder af Solen:
Koronaen Den ydre korona og stjernehimlen







Koronaen:
Detaljerede modeller af Solens aktuelle magnetfelt muliggør en
forudsigelse af Solens korona.

Kilde



Hvor skal vi hen næste gang?







Andre formørkelser:

Jupiters måne Io
og dens skygge

Saturn set fra Cassini-rumsonden

Mars’ måne
Phobos passerer
ind foran Solen



Et bud på hvordan formørkelsen vil komme til at se ud:




