NOAA Κλίμακες Διαστημικού Καιρού
Μετάφραση, επιμέλεια Vouhead Weather (http://weather.vouhead.gr)
Διαστημικός Καιρός (http://weather.vouhead.gr/wxsun.php)

Κατηγορία
Κλίμακα

Φυσικό
μέγεθος

Επίπτωση
Η διάρκεια του συμβάντος θα επηρεάσει τη σοβαρότητα των επιπτώσεων

Περιγραφή

Οι τιμές του Kp* Συμβάντα καταιγίδας αφού
προσδιορίζονται επιτευχθεί το επίπεδο Kp
κάθε 3 ώρες
(Αριθμός ημερών καταιγίδας)

Γεωμαγνητικές Καταιγίδες
G5

G4

G3

G2

G1
*
**

Ακραίο

Σοβαρό

Έντονο

Μέτριο

Μικρό

Μέση Συχνότητα
(1 κύκλος = 11 χρόνια)

Συστήματα τροφοδοσίας: Μπορεί να προκύψουν γενικευμένα προβλήματα στον έλέγχο της τάσης και στη
προστασία λειτουργίας, ορισμένα συστήματα δικτύου μπορεί να καταρρεύσουν πλήρως ή να έχουν διακοπές
ρεύματος. Μπορεί να εμφανιστούν βλάβες σε μετασχηματιστές.
Διαστημικές επιχειρήσεις: Ενδέχεται να υπάρξει εκτεταμένη φόρτιση επιφανείας σε δορυφόρους, ακάτους,
προβλήματα με τον προσανατολισμό, τις ραδιοζεύξεις (Ανερχόμενη/Κατερχόμενη) και τον εντοπισμό.
Άλλα συστήματα: Η ένταση ρεύματος σε αγωγούς μπορεί να ανέλθει στα 100δες αμπέρ, η διάδοση ραδιοκυμάτων
HF(υψηλή συχνότητα) μπορεί να είναι αδύνατη για μία ή δύο μέρες σε πολλές περιοχές, η πλοήγηση δορυφόρων
μπορεί να υποβαθμιστεί για μέρες και ραδιοπλοηγήσεις χαμηλής συχνότητας μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας για
ώρες. Σέλας έχει εμφανιστεί αρκετά χαμηλά, σε Φλόριντα και νότιο Τέξας (τυπικά σε γεωμαγνητικό πλάτος 40°)**
Συστήματα τροφοδοσίας: Πιθανόν να προκύψουν εκτεταμένα προβλήματα στον έλέγχο της τάσης και κάποιες
προστασίες λειτουργίας, θα βγάλουν λανθασμένα εκτός βασικά στοιχεία πόρων από το σύστημα δικτύου.
Διαστημικές επιχειρήσεις: Ενδέχεται να υπάρξει φόρτιση επιφανείας σε δορυφόρους, ακάτους, προβλήματα
εντοπισμού και πιθανόν να χρειαστούν διορθώσεις για προβλήματα προσανατολισμού.
Άλλα συστήματα: Επαγωγικά ρεύματα σε αγωγούς επηρεάζουν τα μέτρα πρόληψης, σποραδικά προβλήματα στη
διάδοση ραδιοκυμάτων HF(υψηλή συχνότητα), η πλοήγηση δορυφόρων υποβαθμίζεται για ώρες και
ραδιοπλοηγήσεις χαμηλής συχνότητας μπορεί να διαταραχθούν. Σέλας έχει εμφανιστεί χαμηλά, σε Αλαμπάμα και
βόρεια Καλιφόρνια (τυπικά σε γεωμαγνητικό πλάτος 45°)**
Συστήματα τροφοδοσίας: Μπορεί να χρειαστούν διορθώσεις της τάσης και σε κάποιες προστασίες λειτουργίας,
θα υπάρξουν ψευδείς συναγερμοί.
Διαστημικές επιχειρήσεις: Ίσως να υπάρξει φόρτιση επιφανείας σε τμήματα δορυφόρων, ακάτων, το ξέσυρμα
σε δορυφόρους χαμηλής τροχιάς να αυξηθεί και ίσως χρειαστούν διορθώσεις για προβλήματα προσανατολισμού.
Άλλα συστήματα: Ίσως να υπάρξει διακοπτόμενη λειτουργία σε δορυφορικές και χαμηλής συχνότητας
ραδιοπλοηγήσεις και η διάδοση ραδιοκυμάτων HF(υψηλή συχνότητα) να είναι διαλείπουσα. Σέλας έχει εμφανιστεί
σχετικά χαμηλά, σε Ιλινόι και Όρεγκον (τυπικά σε γεωμαγνητικό πλάτος 50°)**
Συστήματα τροφοδοσίας: Πιθανόν να υπάρξουν συναγερμοί τάσης σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη και καταιγίδες
μεγάλης διάρκειας ίσως προκαλέσουν βλάβες σε μετασχηματιστές.
Διαστημικές επιχειρήσεις: Ίσως να χρειαστούν χειρισμοί διόρθωσης προσανατολισμού από τον έλεγχο εδάφους,
όπως και επαναπροσδιορισμοί στις προβλέψεις ξεσύρματος δορυφόρων από την τροχιά τους.
Άλλα συστήματα: Η διάδοση ραδιοκυμάτων HF(υψηλή συχνότητα) ίσως εξασθενήσει σε υψηλά γεωγραφικά
πλάτη. Σέλας έχει εμφανιστεί κάπως χαμηλά, σε Νέα Υόρκη και Αϊντάχο (τυπικά σε γεωμαγνητικό πλάτος 55°)**

Kp=9

4 ανά κύκλο
(4 μέρες ανά κύκλο)

Kp=8

100 ανά κύκλο
(60 μέρες ανά κύκλο)

Kp=7

200 ανά κύκλο
(130 μέρες ανά κύκλο)

Kp=6

600 ανά κύκλο
(360 μέρες ανά κύκλο)

Συστήματα τροφοδοσίας: Πιθανόν να υπάρξουν διακυμάνσεις τάσης σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Kp=5
Διαστημικές επιχειρήσεις: Μικρή επίδραση στις δορυφορικές επιχειρήσεις είναι πιθανόν να υπάρξει.
Άλλα συστήματα: Υπάρχει επίδραση στην αίσθηση προσανατολισμού στα μεταναστευτικά ζώα, όπως και σε όλες
τις άλλες κατηγορίες της κλίμακας. Σέλας εμφανίζεται συνήθως σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη, σε βόρειο Μίσιγκαν
και Μέιν.**

1700 ανά κύκλο
(900 μέρες ανά κύκλο)

Με βάση αυτό το μέγεθος, όμως λαμβάνονται υπόψιν κι άλλα φυσικά μεγέθη
Για συγκεκριμένες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιήστε το γεωμαγνητικό πλάτος για να καθορίσεται πιθανές θεάσεις (δείτε στο www.swpc.noaa.gov/Aurora)

Ηλιακές Καταιγίδες
S5

S4

S3

Ακραίο

Σοβαρό

Έντονο

S2

Μέτριο

S1

Μικρό

Επίπεδο ροής > Αριθμός συμβάντων αφού
επιτευχθεί το επίπεδο ρής**
10 MeV
σωματίδια (ιόντα)*

Βιολογικά: Αναπόφευκτα υψηλός κίνδυνος από έκθεση σε ακτινοβολία για αστροναύτες σε συνθήκες EVA
105
(εργασίες εκτός ακάτου), πιθανός ο κίνδυνος για επιβάτες και πληρώματα σε αεροσκάφη μεγάλου υψομέτρου.***
Δορυφορικά: Δορυφόροι μπορεί να καταστούν άχρηστοι, ο αντίκτυπος στις μνήμες συστημάτων τους μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ελέγχου, έντονο θόρυβο σε δεδομένα εικόνας, οι ιχνηλάτες τους μπορεί να χάσουν την
ικανότητα εντοπισμού πηγών (άστρων) και είναι πιθανή η μόνιμη βλάβη στα ηλιακά τους πάνελ.
Άλλα συστήματα: Πιθανόν να υπάρξει πλήρες μπλάκαουτ επικοινωνιών στα ραδιοκυμάτα HF(υψηλή συχνότητα)
στις πολικές περιοχές και τα σφάλματα θέσης κάνουν τη πλοήγηση εξαιρετικά δύσκολη.
Βιολογικά: Αναπόφευκτος κίνδυνος από έκθεση σε ακτινοβολία για αστροναύτες σε συνθήκες EVA (εργασίες
εκτός ακάτου), πιθανός ο κίνδυνος για επιβάτες και πληρώματα σε αεροσκάφη μεγάλου υψομέτρου.***
Δορυφορικά: Δορυφόροι πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε μνήμες συστημάτων τους και θόρυβο στα
συστήματα εικόνας, οι ιχνηλάτες τους (άστρων) μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα προσανατολισμού και η
αποδοτικότητα των ηλιακών τους πάνελ μπορεί να υποβαθμιστεί.
Άλλα συστήματα: Πιθανόν να υπάρχουν μπλάκαουτ επικοινωνιών στα ραδιοκυμάτα HF(υψηλή συχνότητα) στις
πολικές περιοχές και σφάλματα στα συστήματα πλοηγήσεων για αρκετές μέρες.
Βιολογικά: Συνιστάται αποφυγή κινδύνου με έκθεση σε ακτινοβολία για αστροναύτες σε συνθήκες EVA (εργασίες
εκτός ακάτου), πιθανός ο κίνδυνος για επιβάτες και πληρώματα σε αεροσκάφη μεγάλου υψομέτρου.***
Δορυφορικά: Δορυφόροι πιθανόν να διαταραχθούν από μεμωνομένα προβλήματα, να έχουν θόρυβο στα
συστήματα εικόνας και να μειωθεί κάπως η αποδοτικότητα των ηλιακών τους πάνελ.
Άλλα συστήματα: Πιθανόν να υπάρξει υποβάθμιση των επικοινωνιών στα ραδιοκυμάτα HF(υψηλή συχνότητα)
στις πολικές περιοχές και σφάλματα θέσης στα συστήματα πλοήγησης.
Βιολογικά: Πιθανός ο κίνδυνος από έκθεση σε ακτινοβολία για επιβάτες και πληρώματα σε αεροσκάφη μεγάλου
υψομέτρου στις πτήσεις σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.***
Δορυφορικά: Δορυφόροι σπάνια θα διαταραχθούν από μεμωνομένα προβλήματα.
Άλλα συστήματα: Πιθανόν να υπάρξουν επιπτώσεις στις επικοινωνίες στα ραδιοκυμάτα HF(υψηλή συχνότητα)
στις πολικές περιοχές και στα συστήματα πλοήγησης στους πόλους.
Βιολογικά: Κανένα πρόβλημα.
Δορυφορικά: Κανένα πρόβλημα.
Άλλα συστήματα: Μικρές επιπτώσεις στα ραδιοκυμάτα HF(υψηλή συχνότητα) στις πολικές περιοχές.

Λιγότερα από 1 ανά κύκλο

104

3 ανά κύκλο

103

10 ανά κύκλο

102

25 ανά κύκλο

10

50 ανά κύκλο

*
Τα επίπεδα ροής είναι ο μέσος όρος ανά 5λεπτη μέτρηση. Ροή σε σωματίδια ·s-1·ster-1·cm.-2 Με βάση αυτό το μέγεθος, όμως λαμβάνονται υπόψιν κι άλλα φυσικά μεγέθη
** Αυτά τα συμβάντα μπορεί να κρατήσουν περισσότερο από μία μέρα
*** Τα σωματίδια υψηλής ενέργειας (>100 MeV) είναι ο καλύτερος δείκτης για κίνδυνο από ακτινοβολία σε επιβάτες και πληρώματα. Οι έγκυες γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες

Μπλακάουτ Ραδιοσυχνοτήτων
R5
R4
R3
R2
R1
*
**

Ακραίο

HF(υψηλή συχνότητα): Πλήρες μπλακάουτ** για αρκετές ώρες σε όλη την ηλιοφωτιζόμενη πλευρά της γης, με
αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας σε ναυτικούς και πιλότους εν πλω, σε αυτόν τον τομέα.
Πλοήγηση: Σήματα χαμηλής συχνότητας, που χρησιμοποιούνται στα συστήματα πλοήγησης της ναυσιπλοΐας και
αεροπλοΐας, παρουσιάζουν διακοπές για αρκετές ώρες στην ηλιοφωτιζόμενη πλευρά της γης, προκαλώντας την
αδυναμία προσδιορισμού θέσης. Πιθανόν διακοπές να υπάρξουν και στη μη ηλιοφωτιζόμενη πλευρά της γης.

HF(υψηλή συχνότητα): Μπλακάουτ για μία με δύο ώρες στην περισσότερη ηλιοφωτιζόμενη πλευρά της γης,
με αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας αυτές τις ώρες.
Σοβαρό Πλοήγηση: Σήματα χαμηλής συχνότητας, που χρησιμοποιούνται στα συστήματα πλοήγησης, παρουσιάζουν
παροδικές διακοπές για μία με δύο ώρες, προκαλώντας την αύξηση λαθών στον προσδιορισμό θέσης. Επίσης
μικρές διακοπές μπορεί να υπάρξουν στη δορυφορική πλοήγηση, στην ηλιοφωτιζόμενη πλευρά της γης.
HF(υψηλή συχνότητα): Μπλακάουτ για περίπου μία ώρα σε μεγάλη έκταση της ηλιοφωτιζόμενης πλευράς
Έντονο της γης, με αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας αυτό το διάστημα.
Πλοήγηση: Σήματα χαμηλής συχνότητας, στα συστήματα πλοήγησης, υποβαθμίζονται για περίπου μία ώρα.
HF(υψηλή συχνότητα): Περιορισμένο μπλακάουτ για κάποια 10λεπτα στην ηλιοφωτιζόμενη πλευρά της γης, με
Μέτριο με αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας αυτά τα 10λεπτα.
Πλοήγηση: Σήματα χαμηλής συχνότητας, στα συστήματα πλοήγησης, υποβαθμίζονται για κάποια 10λεπτα.
HF(υψηλή συχνότητα): Ασθενής ή μικρή υποβάθμιση στα ραδιοκύματα, στην ηλιοφωτιζόμενη πλευρά της Γης,
Μικρό με αποτέλεσμα την περιστασιακή απώλεια επαφής.
Πλοήγηση: Σήματα χαμηλής συχνότητας, στα συστήματα πλοήγησης, υποβαθμίζονται για σύντομα διαστήματα.

Η ροή μετράται στο εύρος των 0.1-0.8 nm σε W·m.-2 Με βάση αυτό το μέγεθος, όμως λαμβάνονται υπόψιν κι άλλα φυσικά μεγέθη
Κι άλλες συχνότητες μπορούν επίσης να επηρεαστούν κάτω από αυτές τις συνθήκες

URL: www.swpc.noaa.gov/NOAAscales

Δορυφόρος GOES Αριθμός συμβάντων αφού
επιτευχθεί το επίπεδο ρής
Ακτίνες-Χ
αιχμή φωτεινότητας (Αριθμ. ημερών καταιγίδας)
ανά κλάση και ροή*

X20
(2x10-3)

Λιγότερα από
1 ανά κύκλο

X10
(10-3)

8 ανά κύκλο
(8 μέρες ανά κύκλο)

X1
(10-4)

175 ανά κύκλο
(140 μέρες ανά κύκλο)

M5
(5x10-5)

350 ανά κύκλο
(300 μέρες ανά κύκλο)

M1
(10-5)

2000 ανά κύκλο
(950 μέρες ανά κύκλο)
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