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          Γεωμαγνηηική καηαιγίδα  (13-14 Μαρηίοσ 2022) 
 

1. Ηλιακή δραστηριότητα (Solar Activity) 

Κατά το άνω χρονικό διάςτθμα (13-14 Μαρτίου 2022) Το μεγαλφτερο γεγονόσ μια 

θλιακι ζκλαμψθ ζνταςθσ Μ2.0 ςθμειϊκθκε ςτισ 14 Μαρτίου 2022 ςτισ 08:40 (peak 

time) και προιλκε από τθν ενεργό περιοχι AR2965 με θλιογραφικζσ ςυντεταγμζνεσ 

Ν23Ε03 (ςχιμα 1). Από τθν ζκλαμψθ αυτι προιλκε μια μικρι διακοπι των 

τθλεπικοινωνιϊν δθμιουργϊντασ μια καταιγίδα τφπου R1.  

 

 
 

Σχήμα 1: Καταγραφι τθσ θλιακισ ζκλαμψθσ ζνταςθσ Μ2.0 ςτισ 14 Μαρτίου 2022  

                 από τουσ δορυφόρουσ Goes.   

 

 

Μια ςτεμματικι εκτίναξθ μάηασ (halo CME) είχε ςθμειωκεί ςτισ 10 Μαρτίου 2022 

ςτισ 19:23 UT από τθν ενεργό περιοχι AR2962 με θλιογραφικζσ ςυντεταγμζνεσ 

N12W12 και καταγράφθκε από το ςτεμματογράφο του LASCO/SOHO. Η πρόβλεψθ 

άφιξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ CME ζγινε με το μοντζλο ΕΑΜ (Effective Acceleration 

Model) του ΕΚΠΑ και υπολογίςτθκε ότι κα φτάςει ςτθ ΓΗ ςτισ 13 Μαρτίου 2022 

μεταξφ  15:59 – 16:38 (https://kauai.ccmc.gsfc.nasa.gov/CMEscoreboard/). Σην 

εκεξήζην Report ηνπ Athens Space Weather Forecasting Center ζύκθσλα κε 

ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ ΕΑΜ Model  είρε γίλεη πξόβιεςε όηη ζηηο 13- 14 

Μαξηίνπ 2022 ζα θαηαγξαθεί  γεσκαγλεηηθή θαηαηγίδα θαηεγνξίαο G1-G2, 

όπνπ θαη ζεκεηώζεθε.  Πξάγκαηη ζηηο 13 – 14 Μαξηίνπ o δείθηεο Κp έδσζε 

κέγηζηε ηηκή   Κp=6 πνπ ζεκαίλεη γεσκαγλεηηθή θαηαηγίδα θαηεγνξίαο G2 

(ζρήκα 2).           

 

Μ2.0 

https://kauai.ccmc.gsfc.nasa.gov/CMEscoreboard/


                                   

          
 

Στήμα 2: Έληαζε ηνπ γεσκαγλεηηθνύ δείθηε Κp ζηηο 13-14 Μαξηίνπ, όπνπ  

θαηεγξάθε ε γεσκαγλεηηθή θαηαηγίδα ηάμεο G2.  

                 

 

2. Ηλιακός άνεμος και γεωμαγνηηική δραζηηριόηηηα (Solar Wind 

Geomagnetic Activity)      

Η κέγηζηε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ειηαθνύ αλέκνπ πήξε ηελ ηηκή 573 Km/s 

ζηηο 13 Μαξηίνπ 2022 ζηηο 10:40 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 25 nT κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

ηηκέο  ζηηο 13-14 Μαξηίνπ 2022. Ελώ ζηηο 15 Μαξηίνπ 2022 θαηαγξάθεθε 

κέγηζηε ηηκή 8 nT . 

 

3. Ηλιακά ενεργηηικά ζωμαηίδια (Solar Energetic Particle Events)                                      

Σηηο 13-15 Μαξηίνπ 2022 δελ θαηαγξάθεθαλ πςειήο ελέξγεηαο ζσκαηίδηα 

πνπ πξνθαινύλ ειηαθέο θαηαηγίδεο. 

 

4. Σηεμμαηικές οπές (Coronal Holes)                                                                                 

Δελ παξαηεξήζεθε ζηεκκαηηθή νπή από ηελ απνζηνιή SDO ζηηο 13-15 

Μαξηίνπ 2022 (ζρήκα 3). 



                    

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

θαίλεηαη όηη δελ εθδειώζεθε ζηεκκαηηθή νπή από 13-15 Μαξηίνπ 2022. 

 

5. Πρόγνωζη γεωμαγνηηικής δραζηηριόηηηας (Geophysical Activity 

Forecast)                                                                                                                 

Σην εκεξήζην Report ηνπ Athens Space Weather Forecasting Center είρε γίλεη 

πξόβιεςε όηη ζηηο 13-15 Μαξηίνπ 2022 ζα ζεκεησζεί γεσκαγλεηηθή 

θαηαηγίδα θαηεγνξίαο G1-G2 ιόγσ ηεο CME πνπ εθδειώζεθε ζηνλ Ήιην ζηηο 

10 Μαξηίνπ. Σηηο 13 Μαξηίνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ζεκείσζε ηελ ηηκή AP = 40 

(εηθόλα 1). Σην ζρήκα 4 απεηθνλίδεηαη ε γεσκαγλεηηθή θαηαηγίδα ιόγσ ηεο 

CME και θ μικρι διακοπι των τθλεπικοινωνιϊν δθμιουργϊντασ μια θλιακι 

καταιγίδα τφπου R1 λόγω τθσ παραπάνω θλιακισ ζκλαμψθσ ζνταςθσ Μ2.0 

ενϊ δελ θαηαγξάθεθαλ πςειήο ελέξγεηαο ζσκαηίδηα. 

 

  

Εικόνα 1: Η εθηίκεζε ηνπ δείθηε ΑP ( International Association of 

Geomagnetism and Aeronomy) 

 

 

 

 



 

 
 

Στήμα 4 : Οη δείθηεο γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ θαηαηγίδσλ από ηηο 13-15 

Μαξηίνπ 2022. 

 

 

 

6. Κοζμική ακηινοβολία 

Η επίδξαζε ηεο γεσκαγλεηηθήο θαηαηγίδαο πνπ ζεκεηώζεθε ζηηο 13-14 Μαξηίνπ  

2022 εκθαλίζηεθε θαη ζηελ έληαζε ηεο θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο όπσο θαηαγξάθεθε 

από ηνπο ζηαζκνύο ησλ κεηξεεηώλ λεηξνλίσλ (www.nmdb.eu; 

http://cosray.phys.uoa.gr). Σηηο 13 Μαξηίνπ 2022 ζηηο 20:00 UT ζεκεηώζεθε κηα 

κείσζε Forbush ηεο έληαζεο ηεο θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθή 

επαλαθνξά κέρξη ηηο 14 Μαξηίνπ 2022 πνπ ζπλερίζηεθε κε κηα δεύηεξε κείσζε 

Forbush πεξηζζόηεξν αηζζεηή ζηνπο πνιηθνύο ζηαζκνύο.  
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