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1 Inngangur
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1 Inngangur
Það var á þorranum í fyrra að óreyndur eðlisfræðinemi og áhugamaður um ljósmyndun lét
sér detta í hug að norðurljósin sæjust ekki aðeins á hinu sýnilega sviði litrófsins. Hann sat
tíma í rafsegulfræði en eins og svo oft áður þá var hann með hugann við annað. Kvöldið
áður hafði hann verið úti að reyna að taka myndir af norðurljósunum en lítið gekk enda
kunni hann ekki mikið til verka.

Þessa kvöldstund fann hann samt fyrir tilnningu

sem hann hafði ekki oft fundið áður. Um nóttina hafði hann verið að eltast við fegurð
náttúrunnar í afar óvenjulegri en jafnframt heillandi birtingarmynd. Tilviljunarkennd
hegðun sem kveikir í veiðieðlinu, undurfagurt sjónarspil, friður og dulúð. Allt hélst þetta
í hendur. Er nemandinn hugleiddi atburði næturinnar, þennan litríka dans ljóss á himni,
skaut þessi örlitla hugdetta upp kollinum.
Það kom jótt í ljós að hún reyndist á rökum reist.

Hægt og bítandi fann eðlis-

fræðineminn heimildir sem að staðfestu tilvist útfjólublárra og innrauðra litrófslína frá
norðurljósunum. Það kom reyndar í ljós að litróf norðurljósanna nær yr stórt bil og
aðeins brot af orku geislunar þeirra er á hinu sýnilega sviði.

Að sjálfsögðu!, myndu

reyndari menn segja, norðurljósin haga ekki sínu eðli eftir sjónsviði mannfólksins. Segulljósin eru jú margfalt eldri en við mennirnir.

1

Eðlisfræði norðurljósanna og ljósmyndun þeirra er margþætt verkefni. Til þess að
öðlast góðan skilning á þessu merkilega fyrirbæri þurfum við að kunna skil á rafsegulfræði, eðlisfræði þéttefnis og atóm- og sameindafræði. Eðlisfræðileg lýsing á segulsviði
jarðar er ókin og sú þekking sem við höfum aað okkur varðandi eiginleika sólvindarins og víxlverkun hans við segulsvið jarðarinnar er ýmsum annmörkum háð. Hegðun
ókinna atóm- og sameindakerfa þegar orkumikið rafgas streymir um þau reynist okkur
ertt að útskýra.

Að lokum þurfum við að gera okkur grein fyrir eiginleikum þeirra

tækja sem við höfum.

Gleypni linsukerfa, næmni myndaga og ísog andrúmsloftsins

verður að kanna.
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Norðurljós eru dæmi um segulljós.
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2 Markmið verkefnis
Upphaega var markmið þessa verkefnis eftirfarandi: Að leitast við að kanna litróf norðurljósanna með sérstakri áherslu á útfjólublátt og innrautt ljós. Athuga hvort að styrkleiki geislunar væri sambærilegur við hina sýnilegu geislun, hvort framfarir í ljósmyndatækni geri okkur kleift að festa þessa geislun á lmu (eða kísil), og hvort hægt sé að
sameina slíkar myndir af norðurljósum við hefðbundnar ljósmyndir af fyrirbærinu og
skapa þar með nýstárlegar myndir.
Er leið á vorið sá höfundur fram á að ekki tækist að staðfesta tilvist hins ósýnilega
litrófs með beinum mælingum. Helstu ástæðu þess má rekja til skorts á tækjabúnaði þó
að ýmsar leiðir ha verið kannaðar, oft með alvarlegum aeiðingum fyrir tækjabúnaðinn.
Jafnframt hefur virkni sólarinnar veturinn 2007-2008 verið í lágmarki, auk þess voru
skilyrði til norðurljósveiða ansi slæm sökum mikillar skýjahulu. Þegar að höfundur sá
fram á að bein staðfesting yrði ekki möguleg ákvað hann að í staðinn yrði fræðileg hlið
þessa verkefnis könnuð með tilheyrandi heimildaöun. Því hefur meginþungi verkefnisins
ust frá því að vera tilraunalegs eðlis yr í það að vera fræðilegur.
Hægt og bítandi vatt þetta verkefni upp á sig og á endanum gerði höfundur sér grein
fyrir því að sá texti sem honum tækist að koma niður á blað áður en að vorið yrði á enda
myndi aldrei gefa lesenda heilsteypta mynd af eðli norðurljósanna.

Til þess var efnið

einfaldlega of margslungið. Við þetta verður höfundur að una en hann vonar jafnframt
að lesendur sýni því skilning og séu í staðinn opnir fyrir því að við þennan texta verði
bætt er tími gefst til.
Hluti þessa texta er skrifaður fyrir eðlisfræðinga og eðlisfræðinema sem hafa ágætis
tök á undirliggjandi fræðasviðum.

Umfjöllun um annað efni er tiltölulega einföld og

ættu leikmenn að geta lesið þann hluta textans, skilið og jafnvel haft gagn og gaman af.
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Talið er að sumar af teikningunum sem krómagnonmaðurinn gerði á hellisveggi í suðurhluta Frakklands sýni norðurljósin, sjá mynd 1. Þetta eru að sjálfsögðu aðeins vangaveltur en ef þær eru sannar munu þær vera elstu vísanir nútímamannsins í norðurljósin
en talið er að þessi veggjamálverk ha verið gerð fyrir u.þ.b. 30 þúsund árum [1].

Mynd 1: Sú veggjamynd krómagnonmanna sem hugsanlega sýnir norðurljós [1].
Mikið er til af asískum vísunum í norðurljósin og eru þær elstu u.þ.b. 2600 ára gamlar.
Vísanir í segulljósin má hugsanlega einnig nna á nokkrum stöðum í Gamla testamentinu,
frægasta dæmið er líklega í fyrsta kaa bókar Esekíels. Þar segir [2]:
En uppi yr hvelngunni, sem var yr höfðum þeirra, var að sjá sem safírsteinn væri, í lögun sem hásæti, og þar uppi á hásætinu, sem svo sýndist,
var mynd nokkur í mannslíki.

Sú mynd þótti mér því líkust sem glóandi

lýsigull væri þar neðan frá, sem mér þótti mittið vera og upp eftir, en ofan
frá því, sem mér þótti mittið vera, og niður eftir þótti mér hún álits sem
eldur, og umhvers hana var bjarmi. Bjarminn umhvers var tilsýndar líkur
boga þeim, sem í skýjum stendur, þegar rignir.
Þess má geta að enska þýðingin minnir meira á norðurljósin heldur en sú íslenska. Forngrikkir voru duglegir að fjalla um norðurljósin og elsta gríska vísunin í segulljósin má
hugsanlega nna í ritinu Meteorologica eftir Aristóteles. Þar nefnir Aristóteles glóandi
ský á himninum [3]. Þótt ótrúlegt megi virðast geta segulljósin birst við Miðjarðarhað
þó að það sé afar sjaldgæft.

Það verður jafnframt að hafa í huga að segulskautin eru

hreyfanleg og staðsetning norðurljósaslæðunnar því líka. Eftirfarandi tilvitnun kemur úr
Meterologicu [4]:
Sometimes on a clear night a number of appearances can be seen taking
shape in the sky, such as chasms, trenches and blood-red colors.
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Sögur herma að árið 37 e. Kr. ha rómverski keisarinn Tíberíus sent hersveit að hafnarborg Rómar, Ostíu, þar sem hann hélt að hún stæði í ljósum logum. Þau norðurljós
sem sjást á breiddargráðum nálægt Miðjarðarhanu eru yrleitt rauð og jafnframt lágt á
norðurhimni þar sem líklegra er að þau eigi upptök sín. Þetta útskýrir líklega af hverju
mörg dæmi eru um að menn ha ruglast á norðurljósum og ófriðarlogum. Þess má þó
geta að forna hafnarborgin Ostía er í vesturátt frá sjálfri Róm.
Engilsaxneskar heimildir fjalla um gífurlega sterk norðurljós sem birtust á himninum
árið 585 e. Kr. Umfjöllun um norðurljósin á tímabilinu milli 500 og 1100 má einnig nna í
skoskum ritum. Fyrsta þekkta norræna vísunin er í Konungsskuggsjá sem á að hafa verið
einhvers konar lærdómskver fyrir Magnús Lagabæti son Hákonar Hákonarsonar sem má
segja að ha verið fyrsti konungurinn yr Íslandi. Kverið er í samræðustíl milli föður og
sonar og segir þar frá lýsingum Grænlandsfara sem höfðu orðið vitni af norðurljósunum.
Hægt er að spyrja hvort að norðurljós yr Íslandi séu algengari nú en á tímum víkinga
og er þeirri spurningu hugsanlega hægt að svara. Nánar um það síðar.

Mynd 2: Mynd frá árinu 1570 sýnir norðurljósin sem kerti á himnum [1].

Það má telja líklegt að víkingar ha notað norðurljósin er þeir sigldu yr hön. Ef þeir
voru búnir að gera sér grein fyrir því að norðurljósaslæðan teygist venjulega frá austri til
vesturs gátu þeir staðfest að þeir væru á réttri leið. Það kemur talsvert á óvart að ekki
er fjallað um norðurljósin í einhverri af hinum fjölmörgu Íslendingasögum.

Höfundur

leitar í dag að vísunum í norðurljósin í Íslendingasögunum en samtöl við nokkra fróða
íslenskufræðinga hefur ekki leitt neitt í ljós. Til eru ýmis gömul rit sem fjalla um þetta
fyrirbæri en það var Frakkinn Gassendi sem gaf því heitið

aurora borealis

á fyrri hluta

17. aldar. Á endurreisnartímanum spruttu upp margar kenningar sem áttu að útskýra
þetta merkilega fyrirbæri en það var maður að nafni de Mairan sem hélt því fram að
fyrirbærið væri aeiðing víxlverkunar gass frá sólinni við gufuhvolð. Sá hitti aldeilis
naglann á höfuðið.
Hjátrú er óhjákvæmilegur fylgiskur náttúrufyrirbæris eins og norðurljósanna og er
sum hjátrúin skemmtilegri en önnur. Inúítar trúðu því að norðurljósin væru framliðnir
andar að spila einhvers konar knattleik með rostungshöfðum. Í Síberíu var talið að börn
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sem fæddust þær nætur sem norðurljósin voru sterk myndu lifa löngu og hamingjusömu
lí.

Ýmsir indíjánaokkur í Norður-Ameríku höfðu sínar skoðanir á norðurljósunum.

Sumir héldu að ljósin væru fallnir andstæðingar er leituðu hefnda. Aðrir töldu að ljósin
stöfuðu af eldum sem kveiktir voru af dvergum í norðri. Af íslenskri hjátrú er þetta að
segja: Hor ólétt kona á norðurljós eða blikandi stjörnur mun barnið sem hún ber undir
belti tina, það er hafa tinandi augu, eða verða rangeygt.
Á árunum milli 1645 og 1715 var virkni sólarinnar óvenjulega lítil og voru þá sólblettir sjaldséðir.

Þetta tímabil hefur verið kallað á ensku Maunder minimum eftir

stjörnufræðingnum Edward Maunder (1851-1928) sem bar fyrstur manna kennsl á það
með því að rýna í gamlar heimildir.

Eins og mun koma fram seinna í þessari ritgerð

þá er virkni norðurljósanna háð virkni sólarinnar og því sáust sjaldan norðurljós sunnan
við heimskautsbaug á þessum tíma. Mynd 3 sýnir þetta greinilega. Þetta lágildi í virkni
sólarinnar gerðist á sama tíma og mikið kuldaskeið sem hefur verið nefnt Litla ísöldin
reið yr Evrópu, Norður-Ameríku og líklega alla jörðina [5]. Það er gaman að velta fyrir
sér tengslum á milli virkni sólarinnar og hitastigs á jörðinni en út í þá sálma verður ekki
farið hér.

Mynd 3: Sýnir fjölda skrásettra norðurljósa sunnan við heimskautsbaug. Hver stöpull
spannar tíu ár [4].

Sumir hafa haldið því fram að norðuljósin ge frá sér hljóð og því sterkara sem ljósin
eru meira áberandi. Slíkar tilgátur hafa verið afsannaðar að fullu en það tæki hljóð frá
norðurljósunum alla vega 5 mínútur að berast niður að yrborði jarðar. Líklegra er hins
vegar að mikil breyting á raf- og segulsviði nálægt yrborði jarðarinnar valdi því að
neistar streymi á milli hluta og sendi jafnframt frá sér hljóð.
Margir leikmenn halda því fram að norðurljósin birtist frekar á köldum og stilltum
kvöldum. Raunin er sú að virkni norðurljósanna sveiast ekki mikið með árstíðum, hvað
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þá með veðráttu en hins vegar sjáum við norðurljósin ekki á sumrin vegna þess hve sólin
er lengi á lofti. Ástæðan fyrir því að fólk tengir norðurljósin við kulda er líklega sú að
það eru meiri líkur að við sjáum norðurljósin þegar það er heiðskírt en þá eru góðar líkur
á að hæð sé yr landinu og kalt eftir því. Sömu rök geta hugsanlega útskýrt af hverju
fólk tengir norðurljósin við stillur.

4 Segulsvið jarðar
4.1 Jörðin í hnotskurn
Það er mikið verk að útskýra hvað það er sem veldur tiltölulega óknu segulsviði umhvers jörðina og margir eiginleikar þess eru huldir vísindamönnum. Menn eru sammála
um að segulsvið jarðar eigi upptök sín í ytri kjarnanum og að með sæmilegri nálgun
megi ímynda sér að segulsviðið sé aeiðing segultvípóls. Hátt hlutfall járns í jörðu og
seguleiginleikar þess gerðu það að verkum að jótt mynduðust kenningar um að jörðin
myndaði einn stóran segul sem væri síðan orsök segulsviðs á yrborði jarðar. Þær kenningar kollféllu þegar sýnt var fram á að járn tapar seguleiginleikum sínum þegar farið er
yr ákveðið markhitastig kennt við Pierre Curie. Þessu hitastigi er náð við u.þ.b.
C fyrir járn og

675◦

C fyrir magnetít, þ.e.a.s.

umfjöllun um fyrirbærið í [6].

Fe3 O4 ,

við eina loftþyngd.

770◦

Sjá nánari

Hitastig jarðar eykst er við nálgumst miðju jarðar og

Mynd 4: Skýringarmynd sem sýnir skiptingu jarðarinnar í mm lög [8].
þrátt fyrir að Curie hitastigið vaxi með þrýstingi ætti það ekki að breytast nema um
nokkrar gráður við mörk möttuls og ytri kjarna. Curie hitastigi er að meðaltali náð á
25 km dýpi.

Það er því neðarlega í jarðskorpunni þar sem algengustu efnin eru

SiO2

4.1 Jörðin í hnotskurn
og

Al2 O3
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auk einhverra efnasambanda járns. Það má sýna að massi og efnasamsetning

jarðskorpunnar getur aldrei lagt til nema örlítinn hluta af heildarsegulsviði jarðarinnar
[7]. Hvað veldur þá segulsviði jarðar?
Mælingar sýna að segulpólar jarðarinnar eru ekki staðsettir við landfræðileg norður og
suðurskaut hennar auk þess sem þeir eru ekki andstæðir á jarðarkringlunni. Rannsóknir
hafa sýnt að segulpólinn í norðri má nna á u.þ.b.
í suðri má nna á u.þ.b.

74◦ suðlægrar breiddar!

82◦ norðlægrar breiddar en segulpólinn

Mælingar sýna jafnframt að segulpóllinn

í suðri ferðast norðvestur með hraðanum 10-15 km á ári og norðurpóllinn ferðast með
hraða af sömu stærðargráðu [9]. Á mynd 5 má sjá hvernig norðursegulskautið hefur færst
til síðastliðin 9000 ár. Við vitum einnig að gömul jarðlög á botni Atlantshafsins sýna að
skautun pólanna hefur snúist við oftar en einu sinni og hafa engar skýringar verið gefnar
á því. Þessar staðreyndir hvetja okkur til að nna betri skýringu á segulsviði jarðar en
að þar sé einfalt segulstál að verki.

Mynd 5: Útkoma reiknilíkans sem sýnir hreyngu segulskautsins frá því 7000 f. Kr. og
til dagsins í dag [10]. Mynd skönnuð úr [7]

Jörðinni er venjulega skipt í mm lög, sjá mynd 4. Yst er jarðskorpa sem eins og
nafnið gefur til kynna er þunnt og stökkt lag jarðefna.

Fyrir neðan jarðskorpuna er

möttullinn en honum er skipt í ytri og innri möttul þar sem eðlismassi hans eykst á
dýpinu 670 km. Öll nýmyndun á yrborði jarðar á rætur að rekja til virkni í möttlinum
en hægt er að ímynda sér hringstreymi þar sem heitara efni verður eðlisléttara og rís
upp á yrborðið á meðan þyngri efni sökkva neðar í möttulinn. Möttullinn er að mestu
leyti úr frumefnunum O, Si og Mg en aðeins tæp 6% eru járn.

Þetta hringstreymi

efnis í möttlinum getur ekki útskýrt segulsvið jarðar jafnvel þó að um 70% af rúmmáli
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jarðarinnar megi nna þar. Við þurfum því að kafa enn dýpra. Nánar tiltekið tæpa 2900
km ofan í iður jarðar þar sem ytri kjarninn byrjar. Við höfum lært að ytri kjarninn sé
vökvakenndur á meðan sá innri sé fastur og að þær upplýsingar ha verið fengnar með
könnun jarðskjálftabylgna. Jafnframt teljum við að kjarninn sé að mestu leyti úr járni.
Það er einmitt þessi vökvakenndi járnkjarni sem virðist útskýra segulsvið jarðarinnar.
Vísindamenn virðast þó ekki hafa útskýrt fullkomlega hvað það er sem knýr þennan rafal
í iðrum jarðar. Sumar telja að þessi rafall sé knúinn af vexti innri kjarnans á kostnað
þess ytri. Við skulum kafa aðeins dýpra í þessi fræði í næsta kaa.

4.2 Segulstraumfræði og líkanagerð
Beita þarf segulstraumfræði ef við viljum skoða hreyngu járns í segulsviði. Við skulum
vinna í viðmiðunarker sem snýst um snúningsöxul jarðarinnar með sama hornhraða,
sem við köllum

Ω,

og jörðin. Þetta viðmiðunarker er ekki tregðuker og því þurfum

við að gera ráð fyrir Coriolis krafti sem og miðsóknarkrafti. Við skulum byrja á því að
setja fram Navier-Stokes jöfnuna sem er hreyjafna fyrir vökva með eðlismassa
hreyst með hraða

u

ρ

sem

miðað við þetta viðmiðunarker [11]:

J × B − ∇p0 + f + µ∇2 u = ρ(

∂u
+ u(∇ · u) + 2Ω × u).
∂t

Jafna Navier-Stokes er aeiðing varðveislulögmála eðlisfræðinnar. Hér er
krafturinn á atareiningu,

J

straumþéttleikinn,

B

er segulæðisviðið,

f

(4.1)

J ×B

Lorentz

er summa allra

0
annarra krafta og p er þrýstingsþátturinn án hins stöðuga þrýstings vegna massa efnisins
og er skilgreindur skv.

∇p0 = ∇p − ρg,
hér er

g

(4.2)

vigur þyngdarhröðunar þar sem búið er að gera ráð fyrir miðsóknarhröðun,

lýsir öllum öðrum kröftum eins og t.d. otkrafti, að lokum er

µ

f

skriðseigja efnisins og

því er síðasti liðurinn í vinstri hlið jöfnu (4.1) vegna núningskrafta í lagstraumsæði.
Síðasti liðurinn í hægri hlið jöfnunnar er vegna Coriolis krafts.
verk að ætla að leysa þessa vigurgildu hlutaeiðujöfnu.

Það er ekki einfalt

Við þurfum t.d. að þekkja

þrýstinginn í ytri kjarnanum sem og alla utanaðkomandi krafta,

f.

Jafnframt vitum

við ekki nákvæmlega hvernig segulsviðið hegðar sér. Jafnvel þó að allar þessar óráðnu
stærðir sem og randskilyrðin væru þekkt er ekki geð að hægt sé að nna nákvæma lausn
á þessu verkefni. Staðreyndin er sú að stærðfræðingum hefur ekki enn þá tekist að sanna
að ávallt sé til lausn á Navier-Stokes jöfnunni og er ein milljón Bandaríkjadala í verðlaun
fyrir hvern þann sem getur sannað þessa tilvistarsetningu eða komið með mótdæmi [12].
Það má segja að Navier-Stokes jafnan hér fyrir ofan og sú jafna sem við munum nú
leiða út hér fyrir neðan séu mikilvægustu jöfnurnar þegar segulstraumfræði jarðarinnar
er skoðuð. Straumþéttleikann má nna með jöfnu Ohms þar sem við höfum bætt við
leiðréttingarlið vegna viðmiðunarkersins:

J = σ(E + u × B),
hér er

σ

leiðnin. Ef við gerum ráð fyrir að straumþéttleikinn,

(4.3)

J , sé alltaf mikið stærri en

4.2 Segulstraumfræði og líkanagerð
∂D/∂t,

færslustraumurinn,
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einfaldast jöfnur Maxwell á þann hátt að við getum ritað:

∇ × B = η(E + u × B),
∂B
∇×E = −
,
∂t
∇ · B = 0,
þar sem

η = σµr µ0 .

(4.4)
(4.5)
(4.6)

Tökum rótið báðum megin í (4.4) og notum okkur þekktar reglur

úr stærðfræðigreiningu til að fá

∂B
1
= ∇ × (u × B) + ∇2 B.
∂t
η

(4.7)

Samsvarandi útleiðsla verður skoðuð seinna í ritgerðinni og þá verður hvert skref útskýrt
betur. Það má einnig krefjast þess að vökvinn sé ósamþjappanlegur sem þýðir að

0.

∇·u =

Nú væri sniðugt að leita að lausnum á þessari diurjöfnu þar sem vinstri hliðin er

núll eða samsíða

B.

Þetta væri dæmi um stöðugan eða jafnvel sjálförvaðan rafal í iðrum

jarðar. Það er hægt að sýna fram á að slíkar aðstæður geta aðeins skapast ef bæði

∇ × u eru nógu stórir en auk þess verða B
við snúningsás kersins.

Þ.e.a.s.

og

u

og

u að búa yr nægilegri ósamhverfu miðað

hreyng efnisins má ekki alltaf vera þvert á stefnu

segulsviðsins.
Nú er von að lesendur spyrji hvort að sjálförvaður rafall stangist ekki á við lögmál
Lenz eða í raun lögmálið um varðveislu orkunnar.

Þetta hefur verið útskýrt sem svo

að lögmál Lenz eigi við um hluti sem eru kyrrstæðir miðað við hvorn annan og að
spanstuðull kersins í heild sinni bæti upp fyrir sjálfspan sérhvers hluta.

Jafnframt

stangast fyrirbærið ekki á við lögmálið um varðveislu orkunnar þar sem orka er færð
inn í kerð á einhvern hátt og hefur storknun innsta lags ytri kjarnans verið nefnd sem
dæmi.
Þegar þessum rafal er lýst er venjulega notuð mynd eins og sú sem sést á mynd 6. Ysti
hluti skífu með radíus

a

er tengdur með vírum sem vefjast umhvers snúningsásinn og

tengjast að lokum við hann. Þarna erum við komin með rafrás sem um æðir straumur.
Ef vírarnir eru vafðir á réttan hátt mun straumur í rafrásinni auka segulæðið í gegnum
skífuna. Snúist skífan með föstum hornhraða

ω

í einsleitu segulsviði fæst hreyspenna,

sbr. Faraday skífa, skv. eftirfarandi jöfnu

Z

a

a

Z
E · dr =

Z
v × B · dr =

0

0

0

a

1
Bωrdr = Bωa2 .
2

(4.8)

Þessi spenna fellur út yr viðnám skífunnar sem og sjálfspan hennar skv. jöfnunni

1
∂I
Bωa2 = IR + L ,
2
∂t
og ef

M

(4.9)

táknar spanstuðul skífunnar og víranna þá gildir

πa2 B = M I.

(4.10)

Ef (4.10) er sett inn í (4.9) fæst

L

∂B
= (M ω/2π − R)B,
∂t

(4.11)
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Mynd 6: Skífurafall sem er notaður til að útskýra hvernig hringstraumur járns getur
myndað segulsvið [11].

sem hefur lausnina


B(t) = B0 exp

Það sést nú að ef eitthvert segulæði

ωc = 2πR/M

ΦB


M ω − 2πR
t .
2πL

æðir í gegnum skífuna og

mun B vaxa eins og veldisvísisfall.

(4.12)

ω > ωc

þar sem

Hér hlýtur því að hafa verið gerð

einhver villa. Tökum eftir því að í þessari útleiðslu var gert ráð fyrir því að

ω

breyttist

ekki með tíma sem er ekki raunhæft. Líklegra er að snúningshraðinn ha jafnvægispunkt
í

ωc

og leyti þangað sé honum hliðrað til. Við skulum hafa í huga að þetta er í raun

frekar barnaleg útleiðsla en hún gefur okkur samt ágæta mynd af eðli þessa rafals.
Hægt er að skoða hvernig segulsvið af völdum ytri kjarnans hegðar sér við yrborð
jarðarinnar. Við það er notuð röð kúlufalla með hlutfallsstuðla sem eru háðir rúmhnitum
og valdir þannig að líkanið passi saman við mæld gildi. Nú breytist segulsvið jarðarinnar
einnig með tíma og því þurfa þessir hlutfallsstuðlar að vera háðir tíma. Ekki verður farið
nánar í þá stærðfræðileikmi hér en áhugasömum lesendum er vísað á [7] og [11].

5 Sólvindurinn og norðurljós
5.1 Sólvindurinn
Segja má að sólvindurinn sé straumur róteinda, rafeinda og annarra léttra einda sem
stefnir radíalt út frá sólinni á hraðanum 300 - 900 km/sek. Vegna þess að langstærsti hluti
gassins er hlaðinn má segja að sólvindurinn sé rafgas. Virkni sólvindarins fylgir ellefu
ára lotu í virkni sólarinnar og er virkni hennar er þessi orð eru skrifuð í lágmarki. Eftir
mm ár mun virkni sólarinnar hafa aukist og tíðni og styrkur norðurljósanna sömuleiðis.
Það má segja að sólin snúist um sjálfa sig séð frá okkur á jörðinni og einn snúningur

5.1 Sólvindurinn
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taki u.þ.b. 27 daga. Þessi lota hefur einnig áhrif á virkni norðurljósanna og taka menn
eftir hámarki í virkni sem endurtekur sig á 27 daga fresti. Gerum ráð fyrir að yrborð
sólarinnar (ljóshvolð) snúist með föstum hornhraða

r, θ

út. Við munum jafnframt nota kúluhnitin

og

Ω

φ

og að rafgasinu sé blásið radíalt

þar sem

φ = π/2

aðeins gas sem berst frá miðbaugi sólarinnar séð frá jörðinni.

a = 7, 0 ·

108

m

og meðalfjarlægð jörðu frá sólu er

R = 1, 5 ·

því við skoðum

Radíus sólarinnar er

1011

m.

Gerum síðan ráð

fyrir að rafgasinu sé geislað út frá sólinni með föstum hraða og hornhraða

v0

og

ω0

þá

segir varðveisla hverþungans að:

ω0 a2 = ωr2 .
f (r)

Ef við segjum að radíal hraði sé háður fallinu

(5.1)
þá fæst:

ṙ = v = f (r)
a2
θ̇ = ω = ω0 2
r

(5.2)

þar sem punktur fyrir ofan tákn þýðir að dirað hefur verið m.t.t. tíma t. Ef við deilum
efri jöfnunni upp í neðri og losnum þannig við

dt

fæst:

dθ
ω0 a2
=
.
dr
f (r)r2

(5.3)

Þessa jöfnu má heilda frá yrborði sólarinnar og út að fjarlægðinni til jarðar til þess
að fá hornið sem sólvindurinn myndar við radíal ás hnitakersins sem við getum sagt
að sé línan gegnum miðju sólarinnar og jarðarinnar við tímann

t = t0 .

Að sjálfsögðu

geislar sólin rafgasi á öllu yrborði sínu en ef við skoðum aðeins einn geislunarstrók frá
yrborðinu sem gýs á tímanum

t0

og þá í stefnuhorninu

λ

miðað við hnitakerð okkar,

þá getum við reiknað út staðsetningu þess á hvaða tíma sem er. Segjum að
fæst:

Z

2

θ = λ + ω0 a

a

R

dr
r2 f (r)

t0 = 0 ,

.

Nú getum við séð hvaða niðurstöður við fáum fyrir geð fall

þá

(5.4)

f (r)

[13]. Tíminn sem það

tekur sólvindinn að berast til jarðarinnar er einfaldlega

r

Z
t = t0 +
a

dr
.
f (r)

(5.5)

Ef við gerum ráð fyrir að enginn kraftur verki á sólvindinn eftir að hann losnar frá
yrborði sólarinnar þá helst hraði hans óbreyttur.

450 km/s

Gerum ráð fyrir að

f (r) = v0 =

en meðalhraði sólvindarins er nálægt því gildi. Þá tekur það sólvindinn

Z
∆t = t − t0 =
a

r

dr
≈ 4 daga
v0

(5.6)

að berast til jarðarinnar. Þess má þó geta að klassískt reiknaður lausnarhraði agna við
yrborð sólarinnar er

r
vlausn =

2GM
= 616 km/s,
a

(5.7)

5.1 Sólvindurinn
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og því þurfa rafeindirnar að hafa talsvert meiri hraða heldur en það í uppha ef við viljum
að meðalhraði rafeindanna á leiðinni milli sólar og jarðar sé 450 km/s. Hér táknar
massa sólarinnar og

G

M

er þyngdarstuðullinn.

Sólvindurinn ferðast á miklum hraða en lendir svo á óvenjulegri fyrirstöðu.

Þessi

fyrirstaða er ekki á formi eiginlegs efnis, heldur er hún á formi segulsviðs sem víxlverkar
við hlaðnar agnir rafgassins. Segulsvið jarðarinnar þéttist er það verður fyrir höggbylgju
sólvindsins uns nægilegum þéttleika er náð til þess að sporna við vindinum. Hægt er að
nna fjarlægðina frá yrborði jarðar þar sem þetta óstöðuga jafnvægi á sér stað. Þetta
er gert með því nota orkuþéttleika en okkur gefst ekki tími til þess nú.
Við miðbaug, þar sem fyrirstaða segulsviðsins er mest er ólíklegt að rafgas geti smogið
inn að jónahvol jarðarinnar. Í staðinn fer rafgasið eftir brautum þar sem hraðavigur
rafgassins og segulsviðið eru því sem næst samsíða. Kraftajafna Lorentz segir að

F = q · (E + v × B),
og þar sem styrkur segulsviðsliðsins,
sem verkar á ögn með hleðslu

q

B,

og hraða

(5.8)

yrgnær styrk rafsviðsins,

v

E,

er krafturinn

í raun aðeins háður krossfeldinu sem tekur

lággildi þegar hraðavigurinn og segulsviðið eru samsíða.

Ef við ímyndum okkur að

segulsvið jarðarinnar sé afar líkt segulsviði tvípóls með skautin nálægt pólum jarðarinnar
sjáum við að segulsviðslínurnar vísa því sem næst radíalt út frá jörðinni við pólana
en eru þvert á radíal stefnu nálægt miðbaug.

Þetta útskýrir þá miklu fyrirstöðu sem

sólvindurinn verður fyrir við miðbaug og af hverju rafgasið smýgur í átt að jörðinni
nálægt segulskautunum. Þessi straumur rafgass við segulskautin er kallaður Birkeland
straumur eftir norska landkönnuðinum og eðlisfræðingnum Kristian Birkeland [14]. Þetta
útskýrir jafnframt af hverju segulljósin sjást nálægt segulskautunum.

5.1 Sólvindurinn

13

Mynd 7: Skýringarmynd sem sýnir víxlverkun sólvindarins við ystu lög andrúmsloftsins.
Segulhvörn (e. magnetopause) eru fyrir innan höggbylgjuötinn (e. bow shock) sem
verður þegar sólvindurinn víxlverkar við segulsvið jarðar. Á milli höggbylgjuatarins og
segulhvarfanna er segulslíðrið (e. magnetosheath) en þar má nna mikið rafgas. Fyrir
innan segulhvörn er segulhvolð (e. magnetosphere) en það er skilgreint sem það svæði
fyrir utan jónahvolð þar sem segulsvið jarðarinnar stjórnar algjörlega hreyngu rafgass. Inni í segulhvolnu má meðal annars nna tvö Van Allen belti þar sem hlaðnar
agnir eru í fjötrum segulsviðslína. Fyrir innan segulhvolð má nna rafgasshvolð (e.
plasmasphere) en það er á milli jónahvolns og segulhvolfsins.

Sólarljós jónar agnir í

efri hluta jónahvolfsins sem getur gufað upp meðfram segulsviðslínum og í átt að segulhvolnu. Venjulega er sagt að rafgashvolð innihaldi þann hluta rafgassins sem hefur
tiltölulega litla orku. Við segulskautin (e. polar cusp) getur rafgas smogið í átt að jörðu
án þess að tapa mikilli orku [3].

5.2 Van Allen beltin
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Skil rafgass sólvindarins og segulsviðs jarðar eru kölluð segulhvörf (e. magnetopause)
og eru rannsóknir á eiginleikum þeirra ansi margslungnar. Við segulhvörn er ysta lag
lofthjúps jarðarinnar. Það er kallað segulhvolð og er á sífelldri hreyngu sökum breytileika sólvindarins og segulsviðs jarðar. Segulhvolnu er síðan skipt í minni svæði. Innsta
svæðið er kallað rafgasshvolð en þar má nna kaldar agnir með litla orku (nokkur eV)
og þéttleikann

N = 109

til

1010 m−3

[11]. Skilin á milli rafgasshvolfsins og segulhvolfsins

Re = 6370 km er nálgun
6
7 −3 og orka
Fyrir utan rafgasshvörn er þéttleikinn N = 10 til 10 m

eru kölluð rafgasshvörn og eru í fjarlægðinni 3 til 6
á radíus jarðarinnar.

Re

þar sem

rafeindanna í kringum 1 eV. Inni í segulhvolnu má einnig nna tvö belti sem venjulega
eru kölluð Van Allen belti eftir vísindamanninum sem heimtaði að settur yrði Geiger
nemi í Explorer 1, fyrsta gervitungl Bandaríkjamanna. Þó að Van Allen eigi hrós skilið
fyrir að fá vilja sínum framgengt verður einnig að nefna Norðmanninn Carl Störmer sem
lést stuttu eftir að Explorer fór í loftið. Störmer spáði réttilega fyrir um tilvist Van Allen
beltanna [3]. Það sem einkennir Van Allen beltin eru orkuríkar rafeindir og róteindir,
rafeindirnar hafa orku af stærðargráðunni nokkur MeV en róteindirnar hafa orku á bilinu
10 til 700 MeV. Það eru þessar orkuríku agnir sem streyma í átt að yrborði jarðarinnar
og mynda norðurljósin.

5.2 Van Allen beltin
Margir sem þekkja eitthvað til norðurljósanna tengja þau við Van Allen beltin án þess þó
að gera sér nákvæmlega grein fyrir því hvaða hlutverki þau gegna. Van Allen beltin eru
tvö. Hið ytra er á bilinu 3-10

Re

og inniheldur aðallega orkuríkar rafeindir en auk þess

eitthvað af jónum. Þessar rafeindir koma frá sólvindinum og berast niður í Van Allen
beltið með leiðum sem ertt er að útskýra í stuttu máli. Það er stærra en hið innra belti
en styrkleiki segulsviðsins sem fangar eindirnar er að sama skapi minni. Það er talað um
að orka rafeindanna í ytra Van Allen beltinu sé á bilinu 0.1 - 10 MeV. Innra Van Allen
beltið má nna á bilinu frá 0.1 til 1.5

Re

og inniheldur mikið magn orkuríkra róteinda

með orku sem er meiri en 100 MeV. Þar má einnig nna rafeindir en orka þeirra er meiri
en 100 keV. Því er haldið fram að róteindir innra beltisins séu aeiðing

β− geislunar sem

komið er af stað með árekstrum við geimgeisla. Styrkleiki Van Allen beltanna er háður
agnaæði sólvindarins og getur því breyst mikið dag frá degi [15].
Hlaðnar agnir eru fastar í Van Allen beltunum og ferðast fram og til baka á milli
sérstakra spegilpunkta eftir segulsviðslínum. Það væri gaman að útskýra hegðun agna í
Van Allen beltunum betur.

5.3 Norðurljós
Norðurljósin má sjá sem slæður er liðast eftir himninum. Þessar slæður geta verið hundrað og allt upp í nokkur þúsund kílómetrar að lengd en þó ansi þunnar, ekki nema
nokkur hundruð metrar. Algengast er að norðurljósin eigi upptök sín í 90-130 km hæð
en þó getur rauði hluti norðurljósanna mælst alveg niður í 70 km hæð og allt upp í
300 km hæð.

Eins og nafnið gefur til kynna sjást norðurljósin aðeins á norðlægum

breiddargráðum en hámarksstyrkur þeirra er á 64° til 70° segulbreiddargráðu norðlægrar

5.3 Norðurljós
breiddar [7].

15

1 Norðurljósaslæðan umkringir í raun segulskautin á segulbreiddargráðum

á bilinu 60°-75° en breidd þessarar slæðu vex eða minnkar eftir virkni sólvindarins. Hin
fjölbreyttu segulljós myndast þegar rafgas rignir neðan úr segulhvolnu og víxlverkar við
atóm og sameindir í jónahvolnu. Dæmigerð orka þessara rafeinda er á bilinu 0.5-20 keV
og styrkleiki þess ljóss sem myndast er á bilinu 5-100 kR [16].

2

Um liti og lögun norðurljósanna er fjallað í litlu kveri sem geð var út af Veðurstofunni
árið 1956. Við skulum sjá hvað það hefur að segja [17]:
Litur norðurljósa getur verið með ýmsu móti, þó er gulgrænn eða grænn litur algengastur.

Þegar norðurljósin eru mjög dauf, greinir augað enga liti,

og virðast þau þá gráhvít. Ekki er óalgengt að ýmis litbrigði sjáist í norðurljósunum, og er rautt eða fjólublátt algengustu litirnir.

Þessir litir sjást

oft í jöðrum mjög bjartra norðurljósa. Sjaldgæfara er það, að norðurljósin
í heild ha annan lit en þann gulgræna, þó það komi fyrir. Stundum sjást
rauð norðurljós. Geta þau verið af mismunandi lögun, en munu hér á landi
jafnan sjást á suðurlofti. Mjög mikil og áberandi rauð norðurljós sáust hér á
landi og víðar í Evrópu að kvöldi 25. janúar 1938.
Það sem kom í framhaldi af þessu gladdi höfund mjög mikið þar sem það rennur stoðum
undir þær tilgátur sem hann setti fram og fjallað er um í markmiðslýsingu:
Einnig er það til, að norðurljós séu blá (mjög sjaldgæft).

Það eru aðeins

stakir norðurljósageislar sem sést hafa með þessum lit. Einnig mun það vera
til, að norðurljósageislar séu útfjólubláir, þar eð stundum hafa komið fram á
ljósmyndum norðurljósageislar, sem ekki hafa sést berum augum.
Hægt er að okka norðurljósin eftir lögun þó að útlit þeirra sé mjög fjölbreytilegt.
Samkvæmt kverinu er norðurljósum skipt í tvo okka eftir því hvort í þeim sjáist geislar
(lóðréttir ljósstar) eða ekki. Við birtum þessa okkun í heild sinni eins og hún birtist í
kveri Veðurstofunnar [17]:



Norðurljós án áberandi lóðréttra ljósstafa eða geisla:

 Bogi.

Fremur mjór og hreyngarlítill bogi, sem liggur oft þvert yr himininn

í stefnu frá vest-suðvestri til aust-norðausturs. Sjá mynd 3 í viðauka.

 Band.

Líkist boga, en er óreglulegri að lögun.

Er oft sem skeifa eða S í

laginu. Oft á mikilli hreyngu.

 Slæða.

Óreglulega dreifð norðurljós án áberandi geisla.

Venjulega á lítilli

hreyngu. Líkjast stundum skýjum. Sjá mynd 2 í viðauka.



Norðurljós með áberandi lóðréttum ljósstöfum eða geislum:

 Geislabogi.

Svipar til boga, en lóðréttir geislar eru áberandi í boganum. Sjá

mynd 4 í viðauka.

1
2

Nánar verður fjallað um segulbreiddargráður í næsta undirkaa.
Táknið R stendur fyrir Rayleigh en eitt R er jafngilt ljósæði upp á 1010 ljóseindir/m2 s.
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 Geislaband.
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Svipar til bands, en lóðréttir geislar eru áberandi. Sjá mynd 5

í viðauka.

 Geislaslæða.

Líkist hangandi tjaldi, sem bylgjast um himininn.

Lengri

geislar en í geislabandi. Sjá myndir 5 og 6 í viðauka.

 Stakir geislar.

Oft mjög langar lóðréttar ljósrákir og er stefna þeirra ávallt

frá sjóndeildarhring að punkti mjög hátt á himni, en liggja aldrei þvert yr
háhvolð.

 Kóróna.

Geislaslæða (eða geislabönd) mjög hátt á himni, og virðast geisl-

arnir koma saman í einum punkti.
Athugandi getur fengið nálgun á fjarlægð norðurljósanna frá athugunarstað ef hann
gerir ráð fyrir að norðurljósin séu í 100 km hæð. Hann þarf aðeins gráðuboga og frumstæða þekkingu á rúmfræði. Ef að athugandi sér norðurljósin undir

45◦

gráðu horni á

næturhimninum getur hann áætlað að þau séu í 100 km fjarlægð. Hér er að sjálfsögðu
gerð sú grófa nálgun að athugunarstaðurinn og upptök norðurljósanna myndi tvö horn
í rétthyrndum þríhyrningi. Þessi nálgun virðist engu að síður virka ágætlega.

5.4 Hegðun norðurljósanna
Margt er enn á huldu um eðli norðurljósanna þó að miklar framfarir ha orðið með
bættum mæliaðferðum á seinni hluta tuttugustu aldarinnar. Miklar rannsóknir eru enn
stundaðar á þessu sviði og má t.d. nefna THEMIS verkefnið sem NASA stendur fyrir
[18].

Niðurstöður þessa verkefnis benda meðal annars til þess að segulsviðslínur milli

jarðar og sólar spili stórt hlutverk í hegðun norðurljósanna.
Það er venja að skilgreina segultíma (e. geomagnetic time) út frá segulskautinu og
þeim baug jarðarinnar sem snýr að sólu við sumarsólstöður. Þannig má jafnframt staðsetja segulbreiddar- og segullengdargráður. Þessi aðferð gefur færi á að samræma mæliniðurstöður og túlkun þeirra. Samkvæmt [19] er miðnætti í segultíma í Reykjavík nálægt
00:20 og erum við á 64. segulbreiddargráðunni. Forritið sem er á vefsíðunni sem bent er
á í [19] getur reiknað segultíma sem og segulbreiddar- og segullengdargráður allt frá árinu 1900 til 2008. Hægt væri að nota samskonar aðferðir til þess að reikna sömu stærðir
fyrir þúsund árum en þannig gætum við komist að því hvort að íslensku landnemarnir
ha orðið eins varir við norðurljósin og við erum í dag. Útreiknuð segulbreiddargráða
minni en 64° þýðir færri norðurljós en hámarksstyrkur norðurljósanna er eins og áður
sagði á 64° til 70° segulbreiddargráðu.
Margar greinar hafa verið ritaðar um tíðni norðurljósanna og hvenær mestar líkur
eru á að sjá þau. Á Norðurlöndunum og Svalbarða má nna stórt net myndavéla sem
fylgist með næturhimninum. Sumar þessara myndavéla hafa gífurlegt myndsvið og mm
þeirra mynda ASC (e. all-sky camera) netið þar sem hver myndavél sér hringlaga svæði
á næturhimninum sem er 600 km í þvermál í 100 km hæð. Mynd 8 sýnir niðurstöður
mælinga á tíðni norðurljósaslæðunnar sem umlykur segulskautin. Takið eftir því hvað
dreingin er jöfn yr nokkurra klukkustunda tímabil. Svo virðist þó sem tíðni norðurljósa
sé algengari rétt fyrir segulmiðnætti heldur en eftir segulmiðnætti. Þetta er í samræmi
við reynslu þeirra sem stunda ljósmyndun norðurljósanna.

5.4 Hegðun norðurljósanna

Mynd 8:
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Fjöldi norðurljósaslæða sem fall af segultíma.

Lóðrétta punktalínan sýnir

segulmiðnætti miðað við staðsetningu myndavélanna. Þær norðurljósaslæður sem voru
taldur urðu að uppfylla ákveðin skilyrði. Þess var krast að slæðurnar næðu yr a.m.k.
180° lengdargráður en auk þess voru ýmsar afmyndanir norðurljósaslæðunnar ekki taldar
með. Punktalínan er búin að leiðrétta fyrir virkni myndavélanetsins. MLT stendur fyrir
magnetic local time [20].

Á fjölmörgum vefsíðum er spáð fyrir um virkni norðurljósanna. Eins og áður kom
fram þá snýst sólin um sjálfa sig með 27 daga lotu og má einnig greina 27 daga lotu í
virkni norðurljósanna. Nokkrar stærðir eru notaðar til þess að gera þessar spár en sú
þeirra sem mest er farið eftir heitir Kp stuðullinn. Meðaltal mælinga á láréttum þætti
(e. horizontal component) segulsviðs á ellefu stöðum á yrborði jarðarinnar gefur okkur
þennan Kp stuðul. Meirihluti þessara mælistöðva er á norðurhveli jarðarinnar og eru því
betur til þess fallnar að spá fyrir um virkni norðurljósanna heldur en suðurljósanna. Kp
stuðullinn tekur gildi frá 0 og upp í 9 og samsvarar ökti í segulsviði á bilinu 0-500 nT en
kvarðinn er ekki línulegur. Með hækkandi Kp stuðlu aukast líkur á að sjá norðurljósin.
Jafnframt breikkar norðurljósaslæðan þegar Kp stuðullinn er hár en eins og áður hefur
komið fram þá geta norðurljósin sést óvenjulega sunnarlega þegar segulstormarnir eru
hvað öugastir. Þeim sem hafa áhuga á vita hvenær best sé að skipuleggja norðurljósaathuganir er vísað á eftirfarandi vefsíður.

12

Mikið er fjallað segulstorma (e. magnetic storm) og norðurljósahviður (e. magnetic
substorm) í heimildum eins og [7]. Því miður gefst höfundi ekki tími til að fjalla um þau
fyrirbæri.

1
2

http://www.gedds.alaska.edu/auroraforecast
http://www.spaceweather.com/
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5.5 Segulljós sólkersins
Segulljósin má ekki aðeins nna á jörðinni. Margar af plánetum sólkersins skarta þessu
magnaða sjónarspili.

Vitað er um tilvist segulljósa á eftirfarandi plánetum:

Venus,

Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus. Segulljósin eru sterkust á Júpíter en segulsvið
hennar er sterkara en allra annarra pláneta í sólkernu. Þetta segulker tengist einnig
tunglum Júpíters og þá einna helst hinu jarðfræðilega virka Íó sem gýs út efnum sem síðan
víxlverka við segulsvið Júpíters og myndar hringlaga belti. Geislun frá rafgasi í þessu
belti má greina á jörðinni. Í segulhvol Júpíters má nna tvö Van Allen belti rétt eins og
þau sem umlykja jörðina. Sökum þess hve segulsvið Júpíters er sterkt getur orka agnanna
í þessum beltum þó orðið margfalt meiri en í Van Allen beltum jarðarinnar.

Engar

lífverur myndu lifa slíka geislun af. Það sama má líklega segja um estan tækjabúnað
en Pioneer og Voyager geimförin urðu fyrir skemmdum er þau lentu í geislun vegna
segulsviðs Júpíters.

Orka segulljósanna á Júpíter eru talin vera

105

stærðargráðum

meiri heldur en orka segulljósanna á jörðinni og sterkasta litrófslínan er rauð sökum
mikils magns af vetni í andrúmslofti Júpíters.

Uppi eru áform um að senda geimfar

sem fer á sporbaug umhvers Júpíter og mun m.a. einbeita sér að rannsókn segulljósa
plánetunnar. Geimfarið verður í mikilli nánd við plánetuna og er því mikilvægt að braut
þess sé vandlega reiknuð svo að það fari ekki of nálægt hinum banvænu geislabeltum.
Ef allt gengur upp mun JUNO geimfarið senda frá sér fyrstu háupplausnar myndirnar
af segulljósum Júpíters árið 2016 [21]. Mynd 9 sýnir segulljós á Júpíter.

Mynd 9: Útfjólublá segulljós yr Júpíter. Myndin er tekin af Hubble geimsjónaukanum
[21].

6 Mæling litrófs
6.1 Inngangur
Til þess að hægt sé að nema geislun á innrauða og útfjólubláa litrónu með einföldum
myndavélum þarf styrkur þessarar tilteknu geislunar að vera af svipaðri stærðargráðu og
styrkleiki sýnilegrar geislunar á næturhimninum. Það er greinilegt að geislun á þessum

6.2 Inngangur að atóm- og sameindafræði
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öldulengdum er til staðar í norðurljósunum, sjá t.d. [3] og [22].

Því á aðeins eftir að

kanna styrkleika þessarar geislunar samanborið við hina sýnilegu. Hægt er að færa rök
fyrir estum ef ekki öllum af þeim öldulengdum sem sjást í litró norðurljósanna með
því að vísa í atóm- og sameindafræði. Það er hins vegar erðara að útskýra af hverju
sumar öldulengdir hafa meiri styrk en aðrar.
Frumefnin súrefni og nitur mynda lang stærstan hluta þess efnis sem nna má í
lofthjúp jarðar. Af þeirri ástæðu er rökrétt að áætla að litróf norðurljósanna sé skipað
af hrörnunarlínum þessara atóma og sameinda.
rófseiginleika sameindanna

O2

og

N2

Við skulum því aðeins rifja upp lit-

og stöku frumeindanna O og N. Kainn sem hér

fer á eftir er í raun ekkert annað en drög að lengri og ýtarlegri umfjöllun um atóm- og
sameindafræði.

6.2 Inngangur að atóm- og sameindafræði
Dreingu rafeinda á brautum umhvers kjarnann er lýst með skammtatölum en þær segja
til um á hvaða hvelum rafeindirnar dvelja. Þessar skammtatölur eru fjórar talsins, þær
eru aðalskammtatalan

n

sem stjórnar orku og stærð brautarinnar og getur tekið gildin

1, 2, 3, . . ., hverþungatalan l sem segir til um lögun og brautarhverþunga rafeindarinnar og getur tekið gildin 0, 1, . . . , n−1, ofanvarpstalan ml sem lýsir stefnu brautarinnar og
hegðun rafeindarinnar í segulsviði og getur tekið gildin −l, −l+1, . . . , l−1, l , að lokum er
það ofanvarpstala spuna, ms , sem segir til um hvort innbyggður spuni rafeindarinnar vísi
1
1
upp eða niður miðað við óákveðinn mæliás, hún getur tekið gildin − og . Skammta2
2
tölurnar fjórar segja til um það hvernig rafeindir atóma raðast á brautir. Það er venja
að láta bókstana s, p, d, og f tákna gildi hverþungatölunnar

l,

þ.e.a.s. hvort að hún

taki gildin 0, 1, 2 eða 3. Það er skemmst frá því að segja að aðalskammtatalan

n segir til

2
um númer þess hvels sem rafeindin er á. Sérhvert hvel hefur pláss fyrir 2 · n rafeindir og
skiptast þau í

n

undirhvel þar sem fyrsta undirhvelið hefur pláss fyrir 2 rafeindir og er

táknað með bókstafnum s þar sem hverþungatala rafeindanna er 0, annað undirhvelið
hefur pláss fyrir 6 rafeindir og er táknað með bókstafnum p þar sem hverþungatala
þeirra rafeinda er 1, þannig heldur þessi regla áfram. Á hverju undirhveli er pláss fyrir
ákveðinn fjölda rafeinda eins og hverþungatalan segir til um. Nú getur ofanvarpstalan

ml

tekið

(2l − 1)

gildi og fyrir sérhvert gildi á

að hvort jákvæð eða neikvæð.

ml

getur ofanvarpstala spuna verið ann-

Þetta útskýrir í rauninni af hverju það er pláss fyrir 2

rafeindir á undirhveli s, 6 rafeindir á undirhveli p, o.s.frv. Við skulum hafa í huga að einsetulögmál Paulis kemur í veg fyrir að tvær rafeindir í sama ker geti haft nákvæmlega
sama skammtaástand sem einkennt er af þessum fjórum skammtatölum. Einsetulögmál
Paulis gildir um allar fermíeindir en það eru eindir sem hafa hálftölu spuna. Þegar við
skoðum rafeindaskipan þurfum við því að hafa þessar fjórar skammtatölur í huga. Það
er gott að skilgreina þrjár tölur í viðbót en þeir sem læra um skammtafræði ættu að
þekkja vel til þeirra. Þetta eru tölurnar S, L og J en það má líta á þær sem summur
ofanvarpstölu spuna, þ.e.

ms ,

ofanvarpstölu hverþunga,

ml ,

og að lokum heildarhver-

þunga en hann getur tekið mismunandi gildi eftir því hvaða gildi S og L hafa. Talan

~ +L
~ en það er nóg fyrir okkur að vita að J getur tekið
J~ = S
|L − S| ≤ J ≤ L + S. Til er regla sem lýsir því hvernig rafeindir raðast á

J tengist lengd vigursins
gildi á bilinu
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brautir atóma og er hún kennd við þýska eðlisfræðinginn Friedrich Hund. Þessar reglur
eru þrjár talsins og eru venjulega kallaðar reglur Hunds [23].

Þær segja til um hvaða

rafeindaskipan hefur lægstu orku og er þar af leiðandi líklegust þar sem eðlisfræðileg
ker hafa tilhneigingu til að leita í lægstu orkuástönd. Við skulum rifja þær upp:

1. Fyrir gen fjölda rafeinda hefur sú skipan sem hefur hæsta gildi á S lægstu orku.
2. Fyrir geð gildi á S þá hefur hæsta mögulega gildi L lægstu orku.
3. Ef minni eða jafnt og helmingur ysta undirhvels er fylltur þá hefur sú rafeindaskipan sem gefur lægsta gildi á J minnstu orku. Ef ysta undirhvelið er meira en
hálullt þá gefur hæsta gildið á J minnstu orku.

Þegar grunnástönd fyrir rafeindaskipan atóma eru ákvörðuð skal farið eftir þessum reglum. Fyrst leitumst við við að uppfylla reglu eitt, síðan reglu tvö og að lokum reglu þrjú.
Þegar við höfum komist að því hvaða gildi á S, L og J gefa okkur lægstu orku er venjan
að rita ástandið á eftirfarandi hátt:

2S+1

LJ .

(6.1)

Þessi ritháttur lýsir ástandi atómsins og má með því sjá hvort að það sé í grunnástandi
(þá fer það eftir reglum Hunds) eða hvort að það sé í einhverju af hinum fjölmörgu
örvuðu ástöndum sínum.
Atóm fara eftir sérstökum valreglum þegar þau gleypa eða senda frá sér ljóseind.
Þessar valreglur segja til um það hvaða breytingar á skammtatölum eru leylegar.

∆l = ±1
∆ml = 0, ±1
∆ms = 0.
Tökum eftir að engin regla segir til um breytingu á aðalskammtatölunni

(6.2)

n en staðreyndin

er sú að allar breytingar á henni eru leylegar. Það mikilvægasta við aðalskammtatöluna
er að hún segir til um orku brautarinnar skv. jöfnunni

∆E ' −13, 6
þar sem

Z

Z2
eV
n2

(6.3)

er sætistala frumefnisins sem um ræðir. Þessi jafna er aðeins góð nálgun fyrir

atóm með lága sætistölu þar sem þær rafeindir sem eru á ytri brautum sjá ekki alla
hleðslu kjarnans vegna þeirra rafeinda sem eru fyrir innan. Betri nálgun má fá með því
að bæta við empírískt ákvörðuðum leiðréttingarstuðlum.
Næst skulum við líta á rafeindaskipan staks súrefnisatóms, hún er táknuð með

1s2 2s2 2p4 . Þar sem tölurnar segja til um aðalskammtatöluna, bókstarnir segja til um
hverþungatöluna eins og áður kom fram og veldisvísarnir segja til um fjölda rafeinda
á hverju undirhveli. Af þessu má því ráða að súrefnisatómið hefur átta rafeindir. Tökum eftir því að á fyrstu tveimur undirhvelunum eru S og L núll. Það eru einungis þau
undirhvel sem eru ekki algjörlega full sem leggja eitthvað til talnanna S og L. Við sjáum

6.3 Efnasamsetning lofthjúpsins
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að á ysta undirhvelinu eru fjórar rafeindir. Þær raða sér því þannig að þrjár rafeindir
hafa

ms =

1
2 og sú síðasta verður því að hafa gildið

ms = − 12 ,

því er

S=3·

1
2

−

1
2

= 1.

Næst viljum við hámarka L. Víð sjáum að fyrstu þrjár rafeindirnar raða sér á svigrúm
sem hafa gildi

ml = 1, 0 og -1,

saman leggja þau ekkert til L. Síðasta rafeindin velur það

svigrúm sem gefur hæsta gildi á

ml ,

þ.e.

ml = 1,

og því er L = 1. Nú, ysta undirhvelið

er meira en hálullt og því er lægsta orkuástandið þegar J = S + L = 2. Við getum því
ritað grunnástand súrefnisatómsins á eftirfarandi hátt:

3

P2 .

(6.4)

Takið eftir því að við notum táknið P sem þýðir að talan L hefur gildi 1.

Þetta er

hliðstæða þess þegar við notuðum bókstana s, p, d og f fyrir gildi hverþungatölunnar

ml = 0, 1, 2

og 3. Næst viljum við svara því hvernig öll hin fjölmörgu örvuðu ástönd

súrefnisatómsins eru fundin. Við viljum einnig komast að því hver orkumunur þessara
ástanda og grunnástandsins er og sömuleiðis hvernig atómið örvast upp á þessi ástönd.
Meira um það þegar tími gefst.

6.3 Efnasamsetning lofthjúpsins
Efnasamsetning og þéttleiki lofthjúpsins er að sjálfsögðu talsvert háð hæð yr sjávarmáli.
Við vitum að niðri á jörðinni er u.þ.b. 78% þess lofts sem við öndum að okkur nitur,

N2 ,

en 21% er súrefni,

og koltvísýring.

O2 .

Auk þessara lofttegunda má einnig nna argon, vatnsgufu

Þéttleiki lofthjúpsins minnkar eins og veldisvísisfall og í 100 km hæð

er hann 6 stærðargráðum minni en við sjávarmál. Við 80 km hæð yr sjávarmáli nær
útfjólublá geislun frá sólinni að kljúfa súrefnissameindina í tvennt en við það myndast
tvö stök súrefnisatóm sem eru venjulega táknuð með OI. Hvarð má tákna með

O2 + γ → O + O.

(6.5)

Styrkur OI nær hámarki við 105 km hæð en efnasamsetning lofthjúpsins í 100 km hæð
er sem hér fer: 76,5%

N2 ,
O2

yrhöndinni á kostnað
en styrkur

N2 .

20,5 %
og

N2

02

og 3,0 % OI [3]. Eftir það nær styrkleiki OI jótt

og í 400 km hæð er styrkur OI hundrað sinnum meiri

Efnasamsetning lofthjúpsins í þeirri hæð þar sem norðurljósin eiga sér

stað í skiptir okkur miklu máli enda stjórnar hún, ásamt orku og eiginleikum þeirra agna
sem hún víxlverkar við, litró norðurljósanna.

6.4 Árekstrar og öldulengdir
Þegar rafeindir frá sólvindinum rekast á súrefnis eða nituratóm í lofthjúp jarðar eiga
atómin það til að örvast upp á orkuríkari ástönd. Atómin stoppa stutt í þessum orkuríkari
ástöndum og falla niður á lægra orkuástand og geisla við það frá sér ljóseind. Öldulengd
ljóss er í öfugu hlutfalli við orku þess samkvæmt jöfnunni

E=

hc
λ og því segir orkustökkið

okkur til um öldulengd ljóssins sem geislar út frá atóminu. Það er ekki á okkar færi að
útskýra af hverju líftími örvaðra ástanda er mismunandi.
Það er mikið verk að ætla sér að lýsa öllum þeim hvörfum sem eiga sér stað þegar
rafgas úr ytri lögum andrúmsloftsins sleppur inn í jónahvolð.

Einfaldast er að segja
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að efni jónahvolfsins lendi í árekstrum við rafeindir og róteindir og örvist við það upp
á hærra orkustig.

Síðan falla þessi ástönd aftur niður á lægri orkustig og geisla við

það út ljóseindum sem bera orkumismuninn.

Ef við viljum lýsa þessu ferli betur þá

verður að taka marga þætti með í útreikningana. Við þurfum að þekkja efnasamsetningu
lofthjúpsins og orkudreingu þeirra agna sem mynda rafgassstrauminn. Það sem á eftir
fer er tilraun höfundar til að lýsa helstu efnaferlum norðurljósanna á eins auðskilin hátt
og mögulegt er.
Svo virðist sem rannsóknir á litró norðurljósanna séu ekki eins algengar nú í uppha
21. aldarinnar og þær voru um miðbik 20. aldar. Þó eru reyndar til undantekningar,
sjá [24]. Flestar þær heimildir sem höfundinum hefur tekist að grafa upp og fjalla um
litróf norðurljósanna að einhverju leyti eru komnar til ára sinna.

Það þýðir þó ekki

að lítið mark sé hægt að taka á heimildunum þar sem að sú tækni sem notuð er við
að mæla litróf geislunnar er í grunnin óbreytt frá því sem hún var fyrir hundrað árum
síðan. Eins og áður sagði eiga OI og

N2

lang stærstan hlut í þessu litró. Einnig má

þó nefna NI, þ.e.a.s. nitur atóm, natríum, Na, og HI, vetnisatóm. Við höfum skoðað
fræðin sem lýsa örvun og hrörnun en það er hins vegar talsvert meira mál að spá fyrir
hverjar þessara litrófslína eru algengar og hverjar ekki. Í staðinn gerum við mælingar á
litró norðurljósanna yr tíma þar sem ýmsum tegundum norðurljósanna bregður fyrir.
Með tíð og tíma ættum við að sjá hver hlutfallslegur styrkur sérhverrar litrófslínu er,
hvaða lína er algengust og hvaða línur birtast aðeins við sérstök skilyrði. Við vísum í
rannsóknaniðurstöður sem eru birtar í eftirfarandi heimildum [7] [22] [25] [26] [27].
Hinn einkennandi græni litur norðurljósanna hefur öldulengdina

λg = 557.7 nm

og

−
stafar af eftirfarandi hvar þar sem e táknar rafeind

O(3 P ) + e− → O(1 S) + e− ,
O(1 S) → O(1 D) + hν (λg = 557.7 nm).

(6.6)

Þetta hvarf lýsir hrörnun súrefnisatóms af 2. örvuðu ástandi niður á 1. örvaða ástand
og líftími þess er stuttur, u.þ.b.

tλ = 0.74 s.

grunnástand tekur hins vegar lengri tími, eða

Hrörnun frá 1.

tλ = 110 s,

örvaða ástandi niður á

og er því hvar lýst með

O(1 D) → O(3 P ) + hν (λg = 630.0, 636.4 nm).

(6.7)

Þetta hvarf verður aðeins í mikilli hæð þar sem helmingunartími þessa hvarfs er svo
langur. Í neðri lögum lofthjúpsins er þéttleiki agna það mikill að örvaða ástandið nær ekki
að geisla út ljóseind heldur fjarar út við ófjaðrandi árekstra sem eru langtum algengari.
Rauð segulljós í mikilli hæð eru sjaldgæf fyrirbæri. Talsvert algengari er fjólublái liturinn
sem sést við jónun

N2 .

Hvarnu má lýsa á eftirfarandi hátt:

e− + N2 → N2+∗ + 2e−
N2+∗ → N2+ + hν (391.4 nm, 427.8 nm, o.fl.).
Hér táknar

∗ örvað ástand. Samkvæmt [7] er styrkur

N2

(6.8)

geislunarinnar sambærilegur við

græna ljósið frá súrefnisatómunum. Hins vegar eru augu mannsins næmust fyrir grænu
ljósi og nnst okkur því sem styrkur þess sé meiri. Umfjöllun um næmni augnanna má
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nna í hinum afar fræðandi fyrirlestrum eftir Feynman [28]. Lesendum er einnig bent
á mynd 1 í viðauka en þar má sjá fjólublá litinn sem stafar af hrörnun nitursameinda.
Nitur geislar einnig frá sér rauðum lit sem má stundum sjá neðst í ljósstöfum norðurljósa.

6.5 Hið ósýnilega litróf
Hér fyrir ofan hefur stuttlega verið gert grein fyri helstu línum í hinu sýnilega litró
norðurljósanna. En hvað með hið ósýnilega? Það var einmitt leitin að hinu ósýnilega
litró norðurljósanna sem olli því að út í verkefnið var farið. Það verður að teljast ólíklegt
að hið strjála orkuróf atóma og sameinda lagi sig að sjón mannanna. Líklegra er að við
sjáum aðeins brot af því sem fer fram á himinhvolnu.

Það gladdi því höfund mikið

þegar hann rak augun í grein sem er meira en 50 ára gömul og er eftir vísindamann sem
vann ötult starf við rannsókn norðurljósanna. Við vitnum í upphaf greinar [22] eftir A.
B. Meinel:
A preliminary survey of the near-infrared spectrum of the night sky and
a low-latitude aurora has been made with a very fast-grating spectrograph
giving a relatively high dispersion. The spectrum of both the night sky and of
the aurora was found to contain a large number of intense emission features
from 7700 A to the limit of the plate sensitivity at 8900 A. The night-sky
spectrum appears to be composed solely of molecular radiations, while that
of the aurora shows in addition very strong OI and NI permitted radiations.
Fljótlega fundust eiri heimildir sem studdu þennan grun, ein þeirra segir [26]:
. . . the resulting atmospheric emissions occur in a very wide wavelength
range, from the IR, near-IR, visible, near-UV, to the far-UV radiations. Rees
(1975a) estimated that only about 4% of the electron energy is radiated in
the visible, near-IR and near UV.
Það kemur í ljós að litróf norðurljósanna er gífurlega fjölbreytt og nokkrar litrófslínur
þeirra geta verið ansi sterkar samanborið við hina sterkustu grænu línu í 557.7 nm. Það
er of tímafrekt að útskýra tilurð allra þeirra litrófslína sem mælst hafa (þó að það sé
að sjálfsögðu hægt með atóm- og sameindafræði) og í staðinn ætlum við að vísa í mynd
10. Það er mikilvægt að hafa það í huga að styrkleiki litrófslína er breytilegur eftir eðli
norðurljósanna. Það eru því engin leið að tala um algildan styrkleika einhverrar litrófslínu
samanborið við aðra. Eins og þeir sem hafa farið oftar en einu sinni á norðurljósaveiðar
geta vottað um þá eru litir norðurljósanna breytilegir. Oftast sést hin einkennandi græna
slykja en þó má einnig greina aðra liti í sumum tilfellum.

Beinar vísanir í mælingar

litrófsgreina geta því í raun aldrei sagt okkur nákvæmlega til um hlutfallslegan styrkleika
litrófslínanna. Til þess yrði að gera litrófsgreiningu með víðu mælisviði og yr langan
tíma sem þannig myndi skila gríðarlega miklum fjölda atburða. Jafnframt væri hentugt ef
mælingarnar væru gerðar á eiri en einum stað á jörðinni til þess að útrými staðbundnum
einkennum ef einhver eru.

Einnig væri hægt að nota gervitungl til slíkra mælinga.

Nákvæmar mælingar sem þessar hafa ekki enn þá verið gerðar samkvæmt bestu vitund
höfundar.

6.5 Hið ósýnilega litróf
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Samkvæmt niðurstöðum líkansins sem sjá má á mynd 10 eru þó nokkrar litrófslínur
sem hafa talsverðan styrk samanborið við þá sterkustu. Þær línur sem höfundi nnst
áhugaverðastar með tilliti til útfjólublárrar og innrauðrar ljósmyndunar hafa eftirfarandi
öldulengdir: 337.1, 391.4, 775.4 og 844.5 nm. Eins og mun koma fram seinna í þessari
ritgerð þá falla allar þessar öldulengdir vel innan þeirra marka sem ákvarðast af ytri
aðstæðum og ljósmyndabúnaði.

Nánari umfjöllun um þessar áhugaverðu litrófslínur

verður að bíða betri tíma en það er áhugavert að skoða dálkinn á mynd 10 sem sýnir
gróega þau hvörf (e. excitation mechanism) sem eiga sér stað.

6.5 Hið ósýnilega litróf

Mynd 10: Niðurstöður fræðilegs líkans sem gert var af D. J. Strickland. Hér táknar
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∗

að ertt er að mæla litrófslínurnar með búnaði sem notar ljósmyndagler (e. optically
thick). Samkvæmt þessu líkani er græna litrófslínan greinilega sterkasta litrófslínan en
þó er styrkleiki lína með öldulengdinar 337.1, 391.4, 775.4 og 844.5 nm talsverður [29].
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6.6 Tíðni og styrkleiki útgeislunar
Nú þegar við erum búin að kynnast mörgum af litrófslínum norðurljósanna er rökrétt að
spyrja hversu algengar þær séu á næturhimninum. Þeir sem hafa séð norðurljósin oftar
en einu sinni hafa líklega tekið eftir því að norðurljósin eru einkennandi gulgræn og ef
að einhverjir aðrir litir birtast á næturhimninum þá eru þeir oftast veikari en sá græni.
Spurningin er í raun og veru: Hversu tíðar og sterkar eru hinar fjölmörgu litrófslínur
samanborið við þá grænu? Um þetta hefur verið fjallað í mörgum greinum og hafa t.d.
verið smíðuð líkön sem spá fyrir um hegðun atóma og sameinda þegar þau verða fyrir
rafeindaregni að ofan, sjá t.d. [30]. Að sjálfsögðu verða slík líkön afar ókin ef gert er
ráð fyrir hinum mismunandi örvuðu ástöndum sem atómin geta náð. Auk þess víxlverka
atómin og sameindirnar innbyrðis án þess að rafeindir sólvindarins taki þátt.
Höfundur á enn eftir að nna vísindalega umfjöllun sem gerir grein fyrir öllum þeim
fjölmörgu víxlverkunum, örvunum og hrörnunum, sem geta átt sér stað þegar straumur
rafeinda og róteinda fellur niður í jónahvolð. Það er hugsanlegt að þetta ker sé einfaldlega of ókið til þess að vísindamenn reyni að lýsa því í heild sinni. Kannski þarf það
verkefni einfaldlega að bíða betri tíma, þegar reiknigeta og þekking okkar á eðli norðurljósanna er orðin enn þá meiri. Þó að okkur ha kannski ekki enn þá tekist að setja fram
heilsteypta mynd af víxlverkun norðurljósanna þá hafa menn reynt að líkja eftir hegðun norðurljósanna með grafískum forritum, sjá [31]. Hér virðist sem tilraunaeðlisfræðin
henti betur en hin kennilega eðlisfræði.

7 Sjón
Það kemur á óvart hvað eðlisfræði sjónar er margslungið fyrirbæri. Í augum okkar eru
tvenns konar sjónfrumur kallaðar star og keilur [28]. Starnir skynja ljósstyrk en gera
ekki greinarmun á mismunandi litum á meðan keilurnar eru þrenns konar og næmar fyrir
mismunandi öldulengdum. Ljós berst að auganu í gegnum ljóshimnuna sem virkar eins
og linsa. Myndinni er varpað á sjónuna (einnig kölluð nethimna) þar sem sjónfrumurnar
nema ljósið. Dreing sjónfrumanna á kúpta sjónuna er ekki jöfn en keilur eru algengastar
í miðju sjónunnar sem er kölluð sjóngróf. Það er einmitt sjóngrón sem við notum þegar
við einblínum á einhvern ákveðinn hlut en þar er sjónin nákvæmust. Í auganu eru ekki
bara þessar tvær tegundir af frumum. Þar má einnig nna frumur sem hafa samskipti
við sta og keilur og taka þær þátt í miðla boðum frá auganu til heilans. Þessar frumur
virðast hafa áhrif á það hvernig boð berast til heilans og því má með sanni segja að
gagnaúrvinnsla sé ekki einungis framkvæmd í heilanum.
Það kannast estir við það að sjá lítið sem ekki neitt þegar gengið er inn í myrkvað
herbergi eftir að hafa verið í miklu ljósi. Ef numið er staðar í einhvern tíma mun þó sjón
heilbrigðs manns batna og á endanum tekst honum að greina útlínur þeirra hluta sem
má nna í herberginu án þess þó að greina mismunandi liti. Þessi nætursjón kemur til
vegna mikillar ljósnæmni stafanna. Á hinn bóginn, eru keilurnar talsvert virkari í mikilli
birtu enda greinum við þá mun á litum.
Sjón okkar er því ansi háð þeim birtuskilyrðum sem við erum stödd í hverju sinni.
Venja er að skipta þessum mismunandi tegundum sjónvirkni í þrennt og eru stigin kölluð
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Mynd 11:
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Logrinn af ljómgjöf (e. luminous eciency) augna okkar við mismunandi

aðstæður sem fall af öldulengd.

Hágildi í photopic virkni er í kringum 550 nm en

hágildið í scotopic virkni við 500 nm. Gögn eru fengin frá [32].

á ensku: photopic, mesopic og scotopic en engin íslensk orð hafa fundist sem lýsa
þessum hugtökum.

Virkni augna okkar er photopic við vellýstar kringumstæður en

þá sjáum við mismunandi liti með hjálp keilanna.

Ef birtuskilyrði eru afar slæm er

sjónvirkni okkar scotopic og koma þá aðeins starumurnar við sögu. Í skilyrðum sem
eru þarna mitt á milli er talað um að virkni augnanna sé mesopic. Á mynd 11 má sjá
graf af ljómgjöf augna okkar (e. luminous eciency) sem fall af öldulengd við photopic
og scotopic virkni [32]. Ljómgjöf er hlutfall þess ljósæðis sem augu okkar nema og
ljósæðis ljósgjafans um samsvarandi rúmhorn [33]. Það má áætla að virkni augna okkar
sé mesopic þegar við horfum á norðurljósin yr snævuþökktu landi sem endurvarpar
frá sér tunglsljósinu.
Af myndinni má áætla að næmni augnanna við mesopic aðstæður sé einhvers staðar
mitt á milli ferlanna á mynd 11. Við sjáum jafnframt að augu okkar eru ansi lítið næm
fyrir öldulengdum frá 400 nm og niður úr og að sama skapi frá 700 nm og upp úr. Búið er
að nefna hinar ansi sterku litrófslínur frá hrörnun

N2+

sameinda. Sú sterkasta af þessum

litrófslínum hefur öldulengdina 391,4 nm og er því mannfólki ósýnileg að mestu leyti.
Einnig má nna nokkrar tiltölulega sterkar litrófslínur sem hafa öldulengd sem er hærri
en 700 nm, sú sterkasta af þeim er líklega með öldulengdina 775.4 nm.
Við tökum eftir því að hágildi í ljósnæmni augna okkar er nálægt 550 nm en þar má
einmitt nna þá litrófslínu norðurljósanna sem er hvað sterkust. Myndavélar eru hannaðar til þess að taka myndir sem eru í samræmi við það sem augu okkar sjá. Litalmur
eru húðaðar með mismunandi silfurkristöllum í lögum á þann hátt sem gefur rétta
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mynd af fyrirbærinu. Í stafrænum myndavélum er oftast notast við svokallaðar Bayer
síur sem er fylki ljósnæmra díla og er sérhver díll næmur fyrir rauðu, grænu eða bláu
ljósi.

Til þess að líkja eftir ljósnæmni augna okkar eru hafðir tveir grænir dílar fyrir

sérhvern rauðan og bláan en auk þess fer einhver litavinnsla fram í örgjörvum myndavélarinnar.

Útskýringu á virkni Bayer ljóssíunnar má sjá á mynd 12.

Auk Bayer sía

eru einnig til CYGM og RGBE síur sem nota aðra grunnliti heldur en aðeins rauðan,
grænan og bláan. Jafnframt eru til svokallaðir Foveon nemar en virkni þeirra má segja
að hermi eftir virkni litlmunnar.

Mynd 12: Virkni Bayer sía útskýrð [34].

Af þessu má dæma að þær ljósmyndavélar sem seldar eru fjöldanum eru hannaðar
til þess að líkja eftir skynhrifum sjónar og henta því ekki endilega fyrir vísindalega
ljósmyndun. Það ætti hins vegar að vera lítið mál að hanna myndavél sem gerir ekki
upp á milli mismunandi öldulengda og er jafnvel næm á miklu stærra sviði heldur en
venjulegar myndavélar eru í dag. Hinum þremur ljósnæmu dílum má t.d. raða eins og
hornalínum í fylkjum. Á þann hátt er jafn mikið af hverjum díl á myndögunni. Einnig
mætti fjölga tegund ljósnæmra díla úr þremur í fjóra eins og í tilfelli CYGM og RGBE
ljóssía. Við það mætti jafnframt auka mælisvið myndavélarinnar án þess að það hefði
stórvægileg áhrif á ljósnæmni vélarinnar.

8 Eiginleikar glers
Markmið þessa kaa er að komast að því á hvaða hátt eiginleikar glers í linsum setja
okkur skorður við ljósmyndun innrauðs og útfjólublás ljóss.

Þegar ljós sem ferðast í

andrúmslofti lendir á linsu speglast hluti þess en hinn hlutinn heldur áfram inn í glerið.
Á næstu skilmörkum á þetta ferli sér aftur stað. Við höfum áhuga á því að vita hversu
stórt hlutfall ljóss kemst í gegnum þetta linsuker, þ.e.a.s. hversu mikil gleyping á sér
stað, og einnig viljum við vita að hvaða leyti gegnumskin ljóss er háð öldulengd þess.
Hér munum við notast við afar skýra framsetningu á þessum fræðum sem fengin er úr
[35]. Samkvæmt lögmáli Beer's fylgir styrkur ljóss í efni sem ferðast eftir z-ás eftirfarandi
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jöfnu

I(z) = I0 e−αz ,
þar sem

I0

er styrkur ljóss í

z=0

og stuðullinn

α

(8.1)

er kallaður gleypnistuðull. Við sjáum

α gerir það að verkum að ljósbylgjan deyr hraðar út í efninu. Skilgreinum
gegnskin (e. transmission), T , sem hlutfall þess ljósas sem fer í gegnum efnið og þess sem
fellur á efnið og endurkast (e. reection), R, sem hlutfall þess ljósas sem endurkastast
að hátt gildi á

við skil efnisins og þess sem fellur á efnið. Ef gleypnin (e. absorbtion) er engin gildir að
sjálfsögðu

R + T = 1.

(8.2)

Ef endurkast á sér stað á báðum skilum efnis með þykkt

l

auk gleypni verður jafnan

fyrir gegnskin

T = (1 − R1 )e−αl (1 − R2 ),
og ef endurskinið er jafnt á báðum ötunum fæst

(8.3)

R 1 = R2 ≡ R

og þá er

T = (1 − R)2 e−αl .
Nú þurfum við bara að nna leið til þess að reikna út

(8.4)

R

og

α

til þess að gera okkur

grein fyrir því hvaða skorður linsukerð setur. Ljós er rafsegulbylgja sem má lýsa með
einföldum atarbylgjum. Ef við skoðum rafsvið skautaðrar rafsegulbylgju sem ferðast í
stefnu z-áss fæst:

E(z, t) = E0 ei(kz−ωt)
þar sem

E0

er sveiuvídd bylgjunnar en

2π
nω
=
,
(λ/n)
c

k=
þar sem

λ

(8.5)

er öldulengd ljóssins og

n

(8.6)

er brotstuðull efnisins sem það ferðast í. Stærðin

k

er kölluð bylgjutala. Eigi deyng sér stað í efninu má láta brotstuðulinn vera tvinngildan

k = ñ

ω
ω
= (n + iκ) .
c
c

(8.7)

Jafnan fyrir rafsviðshluta rafsegulbylgjunnar verður þá

E(z, t) = E0 e−

κωz
c

eiω(

nz
−t)
c

.

(8.8)

Þar sem við vitum að styrkur ljóss er háður tvíveldi rafsviðsins þá sjáum við að

α=

2κω
4πκ
=
.
c
λ

(8.9)

Þetta þýðir að til þess að vita gleypnistuðulinn þurfum við að þekkja þverhluta brotstuðulsins. Jöfnur Maxwells má rita:

∇ · D = ρ,

(8.10)

∇ · B = 0,

(8.11)

∂B
,
∂t
∂D
∇×H = J +
.
∂t
∇×E = −

(8.12)
(8.13)
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Í línulegum (e. linear) og einsleitum (e. isotropic) efnum gildir eftirfarandi

D = εr ε0 E,
1
H =
B,
µr µ0

(8.14)
(8.15)

og því fæst ef við g.r.f. að ljósið ferðist eftir efni með enga hleðslubera að:

∂H
,
∂t
∂E
∇ × H = εr ε0
.
∂t
∇ × E = −µr µ0

Tökum rótið báðum megin í (8.16) og losum okkur við

(8.16)
(8.17)

∇×H

með því að nota (8.17)

til þess að fá

∇ × (∇ × E) = −µr µ0 εr ε0

∂2E
.
∂t2

(8.18)

Samkvæmt reglu úr stærðfræðigreiningu gildir

∇ × (∇ × E) = ∇(∇ · E) − ∇2 E,

(8.19)

og því fæst:

∇2 E = µr µ0 εr ε0

∂2E
,
∂t2

(8.20)

sem er einfaldlega bylgjujafnan í þremur víddum. Hins vegar ef við gerum ráð fyrir að
það séu hleðsluberar í efninu og notum að

∇2 E = σµr µ0

J = σE

þar sem

σ

∂E
∂2E
+ µr µ0 εr ε0 2 .
∂t
∂t

er leiðnistuðullinn fæst:

(8.21)

ef að atarbylgjan í (8.5) uppfyllir þessa jöfnu þarf

k 2 = iσµr µ0 ω + µr µ0 εr ε0 ω 2 ,
sem sýnir hvernig

n

og

κ

(8.22)

eru fengin. Sjáum jafnframt að brotstuðullinn er háður tíðni

ljóssins sem um hann fer.

Nú má nota þekkt jaðarskilyrði fyrir raf- og segulsviðið á

efnaskilum til þess að sýna að endurskinsstuðullinn R fyrir ljós sem fellur hornrétt á
skilöt fæst skv.

R=

ñ − 1
ñ + 1

2

=

(n − 1)2 + κ2
.
(n + 1)2 + κ2

(8.23)

Einnig má leiða út jöfnur sem lýsa endurskinsstuðlinum þegar ljósið fellur ekki undir
réttu horni, þær jöfnur eru kenndar við Fresnel, en við munum ekki gera það hér.
Nú höfum við allt til reiðu sé hinn tvinngildi brotstuðull þekktur. Brotstuðull glers
er að sjálfsögðu háður efnasamsetningu þess sem er ansi fjölbreytt. Gler er í grunninn
búið til úr kísil sem er oftast fenginn úr sandi. Auk kísils eru önnur efni einnig notuð við
myndun glers en þau eru mismunandi eftir því hvaða eiginleika glerið á að hafa. Hráefnin
eru brædd við hátt hitastig og síðan snöggkæld þannig að þau nái ekki að mynda reglulega
kristalbyggingu. Fræðin á bakvið gerð glers er talsvert ókin og afbrigðin eru ansi mörg.
Framleiðendur ljósmyndaglerja virðast ekki hrifnir af því að gefa út upplýsingar um
efnasamsetningu sinna glerja og því getum við t.d. ekki sagt hverjir nákvæmir eiginleikar
Olympus 14-45 mm Zuiko linsu eru. Það sem við getum gert er að vitna í umfjöllun um
hreint

SiO2

gler [35]:
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Silica is a glass, and hence does not have a regular crystal lattice.

The

infrared absorbtion is therefore caused by excitation of vibrational quanta in
the
Hz

SiO2 molecules themselves. Two distinct peaks are observed at 1.4 × 1013
13 Hz (9.1µm) respectively. These correspond to
(21µm) and 3.3 × 10

dierent vibrational modes of the molecule. . . . The ultraviolet absorbtion in
silica is caused by interband electronic transitions.

SiO2

has a fundamental

band gab of about 10 eV, and interband transitions are possible whenever the
photo energy exceeds this value. Hence we observe an absorption threshold
in the ultraviolet at

2 × 1015

Hz (150 nm).

Við sjáum því að gleypni hreins glers er því sem næst engin á bilinu 200-2000 nm,
en það er einmitt það bil sem við höfum áhuga á að skoða með myndavél.

Innihaldi

glerið hins vegar önnur efni eins og t.d. úor eða baríum geta eiginleikar glersins breyst
talsvert. Hegðun linsunnar við mismunandi hitastig getur t.d. verið mjög fjölbreytt eftir
því hvernig gler er í henni. Það er hægt að skoða upplýsingar um meira en tvöhundruð
tegundir ljósmyndaglerja í handbókum eins og [36]. Þar kemur í ljós að þrátt fyrir að
glerin ha mismunandi eiginleika þá er gleypni þeirra nálægt stofuhita lítil sem engin á
bilinu 200-2000 nm. Þetta er ekki í samræmi við þá umfjöllun um eiginleika linsa fyrir
stafrænar myndavélar sem höfundur hefur rekist á. Þar er ýjað að því að gleypni linsanna
sé ekki óvera á öllu bilinu frá 200-2000 nm. Á mynd 13 má sjá graf af brotstuðli hreins
SiO2 glers sem og gleypnistuðli þess sem fall af öldulengd.

Við sjáum að á sýnilega

sviðinu lækkar brotstuðullinn með aukinni öldulengd en auk þess má greina þá tvo
gleypnitoppa sem fjallað er um í [35] og eru vegna víxlverkunar við tvo titringshætti

SiO2

sameindarinnar. Við sjáum einnig gleypnitoppinn á útfjólublá sviðinu sem kemur

til vegna örvunar rafeinda.
Eins og áður hefur komið fram þá eru til fjölmargar tegundir af gleri með mismunandi
efniseiginleika.

Nákvæmar upplýsingar um eiginleika ljósmyndalinsa eru af skornum

skammti en almenn umfjöllun um þær virðist benda til þess að gleypni þeirra sé talsvert
meiri en gleypni hreins SiO2 . Ef framleiðendur sitja á upplýsingum um eiginleika linsa
sinna verða vísindamenn að mæla hana sjálr með þar til gerðum aðferðum eða þá notast
við hreinar SiO2 linsur, svokallaðar kvars linsur, sem eru talsvert dýrari en venjulegar
linsur.

9 Eiginleikar myndaga
9.1 CMOS eða CCD
Þær stafrænu myndavélar sem eru í notkun í dag hagnýta annað hvort CMOS (e. complimentary metal-oxide-semiconductor) eða CCD (e. charge-coupled device) myndögur.
Báðar nota samsetningu n- og p-íbættra háleiðara til að mynda rökrásir.

Í grófum

dráttum er munurinn á myndögunum sá að CCD myndagan vinnur miðlægt úr hleðslumerki sérhvers díls til að mynda spennumerki á meðan sérhver díll CMOS myndögu
myndar sjálfstætt spennumerki. Hin miðlæga vinnsla CCD myndögunnar gerir það að
verkum að myndagan vinnur hægar heldur en CMOS myndagan en í staðinn er líka
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Mynd 13: Graf sem sýnir brotstuðul hreins SiO2 glers (e. fused silica) og gleypnistuðul
sem fall af öldulengd [37].

einfaldara að samhæfa allar aðgerðir hennar. CCD myndagan krefst meiri orku og er
dýrara að framleiða hana. Hún er þó betri að því leyti að hún skilar meiri tónadýpt og
er almennt sagt að myndgæðin séu meiri. Hin litla orkuþörf CMOS myndögunnar og
hið einfalda framleiðsluferli gerir það hins vegar að verkum að allir helstu framleiðendur
ljósmyndavéla eru nýlega farnir að hafa CMOS myndögur á sínum stærstu og bestu
vélum. Þess má geta að þó að CCD og CMOS myndögurnar byggi á sömu háleiðaratækni þá er CMOS myndagan talsvert yngri. Þeir sem eru að hugsa sér að fjárfesta
í háleiðaratækninni ættu því frekar að veðja á CMOS tæknina. CCD myndögurnar
eru hins vegar enn þá vinsælli á hinar sértæku myndavélar þar sem upplagið er ekki eins
mikið. Eins og áður sagði myndar sérhver díll CMOS myndögunnar því sem næst sjálfstæða einingu þar sem straum og síðan spennumerki er unnið. Þar af leiðandi er hluti
sérhvers díls ekki næmur fyrir ljósi. Það er gott að ímynda sér fötu sem hefur óvenju
breiðan barm þannig að hluti þess vatns sem er látið falla ofan í hana fer forgörðum.
Til þess að berjast gegn þessu er svokallaðar míkrólinsur settar fyrir framan sérhvern
díl myndögunnar og er þeirra hlutverk að beina því ljósi sem annars færi forgörðum í
áttina að ljósnæma hluta dílsins. Í þessum sjálfstætt starfandi dílum þarf magnara en
þeir gera aukið suð í myndögunni óhjákvæmilegt. Þetta suð er líklega helsta ástæðan
fyrir því að sértækar myndavélar eins og þær sem eru notaðar við vísindastörf beita
frekar CCD myndögum en CMOS. Þrátt fyrir þennan mun á myndögunum byggja
þær báðar á sömu háleiðaratækninni.
þessara myndaga á sama tíma.

Það má því lýsa eðlisfræðilegum eiginleikum

9.2 Fræði
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Mynd 14: Virkni míkrólinsa útskýrð. Þessi mynd var fengin að láni af heimasíðu Canon
myndavélaframleiðandans.

9.2 Fræði
Gleypni ljóseinda í efni er háð orku ljóseinda en hún ræðst af tíðni þess samkvæmt

Eljos = hν =
þar sem

h

er fasti Planck's,

c

1, 24
h·c
=
eV
λ
λ[µm]

er hraði ljóss í tómi,

ν

(9.1)

er tíðni ljóssins en

λ

er öldulengd

þess. Ljóseindir eru gleyptar af háleiðaranum ef orka þeirra er meiri eða jöfn orkugeil
háleiðarans,

1, 12eV .

Eg .

ESi =
= 1107 nm.

Hreinn kísill, uppistaðan í myndögum, hefur orkugeilina

Ef við nnum hæstu mögulegu öldulengd með jöfnu (9.1) fæst

Mynd 15: Skýringarmynd sem lýsir virkni ljósdíóðu.

λmax

Díóðan er bakspennt þannig að

sterkt rafsvið myndist yr berasnauða bilið sem merkt er með i á myndinni. Þegar atóm
í berasnauða bilinu gleypa ljóseind myndast hleðsluberar, rafeindir og holur, sem stefna
í átt að íbættu lögunum. Við þetta myndast straumur í rásinni sem er í réttu hlutfalli
við fjölda ljóseinda [35].
Dílar CMOS og CCD myndaganna byggja á tækni ljósmyndadíóðanna.
hreint kísillag með þykkt

l

sett á milli p- og n-íbættra laga eins og sjá má á mynd 15.

Orkugeil kísils er eins og áður sagði
ljóssins

P/~ω .

Þar er

ESi = 1, 12 eV .

A ljósgeislans er

Hlutfall þess ljóss sem er gleypt í kíslinum er

(1 −

P

en þá er æði

e−αl ). Við skulum
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gera ráð fyrir að sérhver gleypt ljóseind myndi rafeindar-holu par og að ákveðið hlutfall

η

þessarar hleðslu

myndi straum í ytri rásinni, þetta hlutfall er kallað skammtanýtni

(e. quantum eciency). Ljósstraumurinn (e. photo current), þ.e.a.s. straumurinn sem
myndast í ytri rásinni vegna innfalls ljóss er þá

Ipc = eη

P
(1 − e−αl )
~ω

(9.2)

Ef við skilgreinum næmni (e. responsivity) sem hlutfall ljósstraumsins og ljósasins og
köllum breytuna

Re

fæst

Re =

ηe
(1 − e−αl ).
~ω

(9.3)

Re hefur einingarnar amper á watt og fellur með η og (1 − e−αl ). Ef þessar
stærðir nálgast einn verður Re ' e/~ω . Að sjálfsögðu vildu menn helst að myndögurnar

Við sjáum að

gætu haft 100% næmni yr allt það tíðnisvið sem myndavélin á að starfa á.

Svo er

ekki raunin en þó eru til CCD myndögur sem hafa allt að 90% næmni á einhverjum
öldulengdum.

Mynd 16: Skýringarmynd sem sýnir baklýsta CCD myndögu [38].

Þegar ljósdíóður eru hannaðar er þess gætt að efra íbætta lagið gleypi sem minnst
af ljóseindum. Þess vegna er það lag látið vera mjög þunnt en auk þess er hentugt að
láta orkugeil þess vera meiri en mestu orku þess ljóss sem á að mæla. Það er fræðilega
séð betra að nota háleiðara sem hafa beinar orkugeilar í berasnauða bilinu.

Það er

vegna þess að gleypnin er miklu meiri og viðbragðstíminn er styttri. Þrátt fyrir það er
venjulega notað Si sem hefur óbeina orkugeil og því lægri gleypni ólíkt háleiðurum eins
og GaAs. Ástæðan fyrir þessu er sú að kísiliðnaðurinn er orðinn svo gífurlega háþróaður
samanborið við aðra tækni.
Talað er um að CCD myndögur séu annað hvort framlýstar (e. front illuminated)
eða baklýstar (e. back illuminated) og er skammtanýtni síðarnefndari tegundarinnar
talsvert meiri.

Þrátt fyrir þetta er í raun og veru enginn munur á þessum tveimur

tegundum myndaga. Baklýst myndaga er nefnilega ekkert annað en venjuleg framlýst
myndaga sem er búið að snúa við.

Þegar myndögunni er snúið við þarf ljósið ekki

10 Gleypni andrúmsloftsins
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Mynd 17: Skammtanýtni baklýstrar 800×1980 díla myndögu.
unnar hefur þykktina 15µm

Virki hluti myndög-

◦
en mælingin er gerð við -130 C. Suð í myndögum eykst

með hitastigi [38].

að ferðast um lag af rafrásum sem gleypa ljóseindir. Baklýstar myndögur eru einnig
látnar vera þynnri heldur en þær framlýstu en gleypni háleiðara eftir öldulengdum er
háð þykkt hans.

Þess má geta að baklýstar myndögur eru almennt dýrari en hinar

framlýstu og svo virðist sem stærstu framleiðendur myndavéla noti enn þá eingöngu
framlýstar myndögur.

10 Gleypni andrúmsloftsins
Við höfum sýnt að litróf norðurljósanna teygir anga sína inn á útfjólubláa og innrauða
svið litrófsins og teljum við að hægt sé að nema þá geislun með hentugri myndavél
og linsu.

Ekki má gleyma einum þætti sem stjórnar því hversu mikið ljós berst að

augum okkar og jafnframt linsum er við lítum upp í næturhimininn. Það er að sjálfsögðu
gleypni andrúmsloftsins. Eins og estir vita þá ver ósonlagið okkur fyrir hinum óæskilegu
útfjólubláu geislum sem valda því að húðlitur okkar dekkist er við verðum fyrir stórum
skammti af sólarljósi en getur jafnframt valdið stökkbreytingu á erfðaefni frumna okkar
sem leiðir síðan til húðkrabbameins. Sem betur fer ver ósonlagið okkur fyrir stærstum
hluta þessa útfjólubláa ljóss og gerir þ.a.l. jörðina lífvænlega. Nú verðum við að spyrja:
Hvernig er gleypni andrúmsloftsins háð öldulengd og hversu mikil er hún?
Ísog sameinda í andrúmsloftinu verður þegar ljóseind hefur orku sem samsvarar

1 Nákvæmari útskýring á því hvað veldur þessari

ákveðinni titringstíðni sameindarinnar.

ísogi verður ekki skoðuð hér. Við getum hins vegar aftur notað lögmál Beers sem segir
að styrkur fellur skv.

I(z) = I0 e−αz ,
þar sem við köllum

1

α ísogsstuðul og I0 er upphafsstyrkur ljóssins.

Hér er orðið ísog notað í stað gleypni.

(10.1)
Ef ísogsstuðull breytist

11 Niðurstöður
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með staðsetningu þarf að rita [39]

I(z) = I0 e−

Rz
0

α(x)dx

.

(10.2)

Hægt er að rita ísogsstuðulinn sem margfeldi líkindaatar og þéttleika gass en þá er

α = σ · n.

Ef að við gerum ráð fyrir að líkindaöturinn og þéttleiki gass breytist með

hæð og jafnframt að það séu eiri en ein gastegund sem taki þátt í gleypni ljóss.

Þá

fáum við

I(z) = I0 e−
þar sem

j

P Rz
j

0

σj (x)nj (x)dx

,

(10.3)

telur öll þau gös sem víxlverka við ljósið. Hér er við hæ að velja z = 100 km

þar sem norðurljósin eiga upptök sín í u.þ.b. þeirri hæð. Hægt er að nna tiltölulega
nákvæmar upplýsingar um líkindaöt og þéttleika gasa í andrúmsloftinu sem fall af
hæð yr sjávarmáli, sjá t.d. [40].

Við verðum þó að hafa í huga að líkindaöturinn

breytist með öldulengd þess ljóss sem fer um gasið og því er ísogsstuðullinn einnig háður
öldulengd. Það kemur í ljós að ísog andrúmsloftsins er talsvert mikið á öldulengdum á
bilinu 200-400 nm og því er ekki víst að mælingar á styrkleika norðurljósanna á þessum
öldulengdum sé sambærilegur við hinn upprunalega styrkleika. Í versta falli er ísogið það
mikið að við getum aðeins vonast til þess að mæla öldulengdir sem eru á mörkum hins
sýnilega litrófs. Svo sem eins og 391.4 nm línuna sem kemur til vegna nitursameindin
jónast. Þar er næmni augna okkar þó orðin svo lítil að sérútbúin myndavél gæti breytt
því hvernig við sjáum norðurljósin. Samkvæmt [29] o.. heimildum borgar sig ekki að
gera mælingar á litró norðurljósanna fyrir neðan 310 nm frá jörðu. Jafnframt gerir ísog
andrúmslofts fyrir ofan norðurljósin það að verkum að ekki er hægt að gera mælingar
niður fyrir 170 nm. Frumrannsóknir á ísogi andrúmsloftsins á innrauða bilinu benda til
þess að það sé óverulegt.

11 Niðurstöður
Markmið þessa verkefnis er í raun tvíþætt. Annars vegar að öðlast skilning á eðlisfræði
norðurljósanna og hins vegar að kanna tilvist útfjólublárra og innrauðra litrófslína norðurljósanna og ljósmyndun þeirra. Hið fyrra markmið reyndist ókið enda er að mörgu
að hyggja. Í seinna verkefninu var ekki nóg að sanna tilvist þessara ósýnilegu litrófslína.
Það varð einnig að kanna eiginleika ljósmyndaglerja og myndaga auk þess sem kanna
varð gleypni andrúmsloftins. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru eftirfarandi:
1. Tilvist innrauðra og útfjólublárra litrófslína hefur verið staðfest með vísunum í
fjölmargar heimildir. Styrkleiki þessara litrófslína virðist ekki vera eins mikill og
styrkleiki hinnar einkennandi grænu litrófslínu en þó nægur til þess að auðveldlega
megi nema hann með þar til gerðum mælitækjum.
2. Gleypni ljósmyndaglerja má lágmarka með því að nota kvars linsur en notkun annarra tegunda ljósmyndaglerja þarf ekki að leiða til óæskilegrar gleypni, sérstaklega
á innrauða bili litrófsins.
3. CCD myndögur eru næmar á bilinu 200-1100 nm og má auka næmni þeirra með
því að nota baklýsingu.

11 Niðurstöður
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4. Ísog andrúmsloftsins gerir það að verkum að ekki má búast við að nema ljós frá
norðurljósunum með öldulengd fyrir neðan 310 nm. Ísog andrúmsloftsins á nærinnrauða bilinu virðist vera óverulegt.
Það má því álykta að með heppilegum ljósmyndabúnaði sé lítið mál að taka myndir
sem sýna ljós frá norðurljósunum með öldulengd á bilinu 300-1000 nm. Það getur þó
verið að hinar fjöldaframleiddu myndavélar sem nna má á markaðinum í dag henti
illa til slíkrar myndatöku. Ástæða þess gæti t.d. verið sú að næmni þeirra myndaga
sem eru notaðar deyr hratt út fyrir utan sýnilega litróð og þá sérstaklega á útfjólublá
sviðinu. Þekkt er að framleiðendur setja innrauðar síur fyrir framan myndögur til þess
að hjálpa myndavélunum að nna réttan brennipunkt. Einnig getur verið að nota þur
sérstaklega smíðaðar linsur sem hafa litla gleypni á útfjólubláa sviðinu.
Höfundur er þeirrar skoðunnar að greina megi innrauðar litrófslínur norðurljósanna
með venjulegri stafrænni myndavél þegar búið er að fjarlægja innrauðu síuna sem situr
ofan á myndögu hennar. Ef næmni myndögunnar er nægilega mikil og sérstök kvars
linsa er notuð er það jafnframt mjög líklegt að greina megi útfjólubláar litrófslínur með
stafrænni myndavél. Á markaðinum í dag eru nú þegar komnar myndavélar sem hannaðar eru með vísindastörf í huga og hafa breiðara næmnisvið en dæmigerðar stafrænar
myndavélar. Vonast höfundur til þess að geta fest kaup á slíkri myndavél í náinni framtíð
og staðfesta þannig þessa tilgátu.

12 Lokaorð
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12 Lokaorð
Eftir því sem höfundur kynnist eðlisfræði norðurljósanna meira kemst hann að því hvað
það er margt sem er ólært. Eðlisfræði norðurljósanna teygir vænghaf sitt yr víðfeðm
fræðasvið. Fræðin sem liggja þar að baki eru ókin og verða ekki útskýrð með einfaldri
vísan til eðlisfræðilegra fyrirbæra eins og t.d. tvístrun ljóss, sbr.

regnboginn.

Þessi

fjölbreytileiki eykur áhuga höfundar á viðfangsefninu þar sem yrgripsmikla þekkingu
þarf til þess að öðlast fullan skilning.
Sagan segir að Einar Benediktsson ha reynt að selja norðurljósin.

Norðurljósin

verða ekki fjötruð en þau leysa úr læðingi hugarug. Við erum hugfangin af norðurljósunum. Þau vekja sterkar tilnningar, jafnvel ættjarðarást (sic), líkt og segir í einu ljóða
Steingríms Thorsteinssonar:

Þú , vorgyðja! svífur úr suðrænum geim
á sólgeisla vængjunum breiðum
til Ísalands fannþöktu fjallanna heim
að fossum og dimmbláum heiðum;
ég sé hvar í skýjum þú brunar á braut,
ó ber þú mitt ljóð heim í ættjarðar skaut.

***

Svo frjáls vertu, móðir! sem vindur á vog,
sem vötn þín með straumunum þungu,
sem himins þíns bragandi norðljósa log
og ljóðin á skáldanna tungu
og aldrei, aldrei bindi þig bönd
nema bláfjötur Ægis við klettótta strönd.

Vorhvöt e. Steingrím Thorsteinsson
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A Ljósmyndir af norðurljósum
Á næstu blaðsíðum má sjá ljósmyndir af norðurljósunum. Lárus Sigurðarson er ungur
og efnilegur atvinnuljósmyndari og hafa norðurljósamyndir hans heillað höfund sem og
fjölda annarra. Hér gefur að líta mm af bestu norðurljósamyndunum sem Lárus tók
veturinn 2006-2007 en auk þess er ein mynd eftir höfund þessarar ritgerðar sem var tekin
nú í vetur. Henni er bætt við vegna þess að hún sýnir vel hinn fjólublá lit norðurljósanna.



Mynd 1 er tekin af höfundi þessarar ritgerðir en hún sýnir fjólubláan lit norðurljósanna. Hún er tekin við Almannagjá en horft er í norður í átt að Ármannsfelli
og Hrafnabjörg. Fjólubláa ljósið myndast þegar jónaðar nitursameindir falla niður

1

af örvuðu ástandi sínu.



Mynd 2 og allar myndirnar sem koma þar á eftir eru eftir Lárus Sigurðarson.
Myndin sýnir norðurljósaslæðu yr skíðasvæðinu í Bláfjöllum.



Mynd 3 sýnir geislaslæðu og boga í fjarska en jafnframt má sjá þrjú stjörnuhröp á
myndinni. Myndin er tekin í Kjósinni.
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Mynd 4 er tekin við Þingvallavatn og sýnir hvernig sterkur geislabogi teygir sig
yr himinhvolð. Ljós í fjarska lýsir upp himininn.
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Mynd 5 sýnir geislabönd og geislaslæðu og er tekin við Þingvallavatn.



Mynd 6 er tekin við Nesjavelli og sýnir afar sterka geislaslæðu.
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