
Sólmyrkvi 20.03.2015 



Þessi sólmyrkvi 

• Sólmyrkvinn 20. mars 2015 er almyrkvi.  

• Ferill almyrkvans liggur aðeins um 70 km austur af 
suðausturhluta Íslands.  

• Í Færeyjum og á Svalbarða sést almyrkvi en á Íslandi sést 
verulegur deildarmyrkvi.  

• Í Reykjavík hylur tunglið 97,5% sólar en 99,4% á Austurlandi. 

•  Þetta er seinasti almyrkvi á sólu sem sést frá Evrópu til 12. 
ágúst 2026. 



 



Um sólmyrkva 

• Sólmyrkvi verður þegar tunglið gengur milli sólar og jarðar og 
myrkvar sólina að hluta til eða í heild frá Jörðu séð.  

• Það gerist aðeins þegar sólin, tunglið og Jörðin eru í beinni línu 
(kallað raðstaða eða okstaða).  

• Sólmyrkvar geta því eingöngu orðið þegar tungl er nýtt.  

• Sólmyrkvar geta verið þrenns konar: Almyrkvar, deildarmyrkvar 
og hringmyrkvar.  

• Almyrkvar á sólu eru tímabundin tilviljun frá náttúrunnar hendi. 

• Frá Jörðu séð eru tunglið og sólin ámóta stór á himninum (um 
hálf gráða). Ástæðan er sú að sólin er um 400 sinnum stærri en 
tunglið að þvermáli en um leið 400 sinnum lengra í burtu frá 
Jörðinni en tunglið. 

 



Sólmyrkvar verða þegar tunglið gengur fyrir sólina og varpar skugga á 
jörðina. Almyrkvi verður þar sem alskuggi tunglsins fellur á jörðina en 
utan þess mjóa svæðis verður deildarmyrkvi. 



Almyrkvi 20.03.2015 

• Almyrkvinn stendur lengst yfir í 2 mínútur og 47 sekúndur. 

• Almyrkvaslóðin er um 480 km á breidd og liggur að mestu yfir 
hafi. 

• Þetta er mesti myrkvi sem sést hefur frá Íslandi frá 
almyrkvanum 30. júní 1954.  

• Síðan 1954 hefur tunglið mest náð að hylja 77% af sólinni (árin 
1986, 1979 og 1971).  

• Við hringmyrkvann 2003 huldi tunglið mest 97% sólar. 

 



Almyrkvi á sólu 

 

Tekur í mesta lagi um 7 mínútur 



Al-, deildar-, hringmyrkvar 

Almyrkvi 

• Við almyrkva hylur 
tunglið skífu sólar í heild 
sinni 

Deildar- og hringmyrkvi 

• Við deildar- eða 
hringmyrkva er aðeins 
hluti sólar hulinn 

• Við hringmyrkva fer 
tunglið allt fyrir sólina en 
er of langt í burtu frá 
Jörðinni til að myrkva 
hana alveg.  

 

Frá Íslandi séð er 

sólmyrkvinn 20. 

mars 2015 “mjög 

verulegur 

deildarmyrkvi”. 



Tíðni sólmyrkva 

• Tíminn sem líður milli myrkva er óreglulegur. 

• Athugun á þúsund ára tímabili (1000-2000 e.Kr.) leiddi 
í ljós 239 sólmyrkva á öld, að meðaltali, á jörðinni í 
heild.  

• Af þeim voru 78 almyrkvar, 77 hringmyrkvar og 84 
deildarmyrkvar.  



Af hverju verða ekki alltaf 

myrkvar þegar.. 
  

sól – tungl – jörð 
 

..raðast í beina línu? 



Halli tunglbrautarinnar 

• Tunglbrautarplanið 
hallar um 5° miðað 
við sólbrautarplanið 

• Skuggi jarðar/tungls 
fer vanalega yfir eða 
undir hinn hnöttinn 

Skuggar hitta 
yfirleitt ekki… 



Skurðpunktar sól- og 
tunglbrautar 

  

Hér er mögulegt að fá myrkva! 



 

Deildarmyrkvi 16. ágúst 2008 



 



 



 

Hér sést lithvolfið og kórónan 



„Demantshringurinn” 

 



Hringmyrkvi á sólu 

• Alskugginn snertir ekki jörðina 

• Tunglið of langt í burtu eða sólin of nærri 



Hringmyrkvinn 2003 

 



 

Næsti almyrkvi á Íslandi 12. ágúst 2026.  

Hér sést ferill þess myrkva 



 

 Fred Espenak hjá NASA sem reiknar út  

sól- og tunglmyrkva www.mreclipse.com 

http://www.mreclipse.com
http://www.mreclipse.com


Viltu fleiri upplýsingar um 
myrkva? 

 

 

 

 
Glærurnar eru unnar upp úr efni 
aðgengilegu á eftirfarandi síðum: 

• www.stjornufraedi.is 

• www.almanak.hi.is 

• Landinn viðtal 

 

 

 

NT – Garðaskóli 2015 

 

 

http://www.stjornufraedi.is/
http://www.almanak.hi.is/
http://www.ruv.is/sarpurinn/ruv/landinn/20150308

