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Direcció
rotació

Línies camp
magnètic

Les línies del camp
magnètic del Sol corren
de sud a nord entre
els pols

2 La rotació provoca l’estirada
de les línies, més encara en
l’equador, que gira més ràpid
que els pols

3

Punt
crític

Llaç
corona

Les línies del camp es
retorcen i algunes poden
esclatar a través de la
superfície i formar un llaç

El Sol té un
diàmetre
109 vegades
major que la
Terra

TERRA

4 Quan aquest llaç
supera el punt crític,
esclata i forma una
tempesta solar

COMPARACIÓ
DE MIDA

Està formada per protons
i electrons que es mouen
lliurement. A temperatures
tan elevades, les partícules
es mouen a gran velocitat,
xoquen entre elles i els
protons i electrons no poden
mantenir-se units per formar
àtoms

TAQUES SOLARS

Són regions de la superfície solar una mica més
fosques i fredes que la resta de la fotosfera

Són regions d’alta activitat magnètica que
poden tenir un diàmetre més gran que la Terra

No tots els cicles tenen la mateixa durada
i assoleixen la mateixa intensitat.
Actualment, l’activitat solar està en
augment, però no se sap quan aquest
cicle arribarà al clímax ni quina intensitat
assolirà

La freqüència: varia entre una
per setmana en èpoques de
mínima activitat solar a dos o
tres de diàries en èpoques de
màxima activitat

EJECCIONS DE MASSA CORONAL

COM ES CREU QUE ES FORMEN Ejecció de massa
de la corona

Són expulsions
sobtades de
grans bombolles
de partícules de
la corona solar

Sovint estan relacionades amb
erupcions solars, però també
poden produir-se
de manera aparentment
espontània

FOTOSFERA

És la superfície visible del sol

Temperatura: 5.500°C

Allà és on apareixen les taques
solars com a conseqüència de
l’activitat magnètica interna
de l’estrella

En una tempesta solar, l’estrella emet partícules
d’alta energia que arriben a la Terra

FONT: Reuters i elaboració pròpia

SOL
Format principalment per hidrogen,
tan calent, que la major part del gas
és en realitat plasma

El cicle de les taques
El nombre de taques augmenta i disminueix
seguint un cicle amb una durada mitjana
d’11 anys

1910 1930 1950 1970 1990 2010

Composició (en massa)

ERUPCIONS
SOLARS
Són grans
explosions
a la superfície
del Sol

S’esdevenen en qualsevol
moment del cicle solar, encara
que són més freqüents quan hi
ha més taques en la fotosfera

Hidrogen
71%

Heli
27%

Oxigen 1%

D’altres 1%

Alliberen una quantitat
enorme d’energia...

... i eleven la temperatura
de les regions pròximes a
milions de graus

Solen esdevenir-se a prop
de les taques solars

CORONA
És l’atmosfera
exterior del Sol,
visible com una
corona lluminosa
durant els eclipsis

És menys brillant que la
fotosfera però té una
temperatura molt superior:
més d’1.000.000°C

JOSEP CORBELLA
Barcelona

F lashback al 13 de
març del 1989. Un
núvol de protons
d’alta energia eme-
sos hores abans pel
Sol arriba a la Ter-

ra. L’escut magnètic del planeta
desvia els protons i els envia cap
a la perifèria del Sistema Solar.
Però l’escut té dos punts vul-
nerables, un sobre el pol Nord i
l’altre sobre el pol Sud, i part
dels protons aconsegueixen en-
trar a l’atmosfera. Al cel de les
regions polars apareixen auro-
res espectaculars. No només les
característiques aurores verdes
que dibuixen els àtoms de ni-
trogen a les capes altes de l’at-
mosfera. També aurores verme-
lloses dibuixades per àtoms
d’oxigen en capes més baixes.
La tempesta solar és tan intensa
que al Canadà indueix corrents
magnètics arran de terra i pro-
voca sobrecàrregues en trans-
formadors d’alta tensió. Al Que-
bec, on l’hivern és fred, cau la
xarxa elèctrica i cinc milions de
persones es queden sense electri-

citat durant nou hores. Les pèr-
dues al país s’estimen en 2.000
milions de dòlars. Als Estats
Units i el Regne Unit, les xarxes
resisteixen, però les companyies
elèctriques es troben desenes de
transformadors inoperants. Les
agències espacials, quan fan ba-
lanç de danys, han perdut la co-
municació de manera temporal
amb 1.600 naus i satèl·lits.
Retorn al 2012. Dos cicles so-

lars després, el Sol torna a estar
en una fase d’activitat creixent,
com el 1989. Escup bombolles

de protons d’alta energia cada
vegada amb més freqüència. La
gran majoria no van dirigides
cap a la Terra. Però entre el 2 i el
4 de març hi va haver un avís. Al
marge d’una interrupció de les
comunicacions per radiofreqüèn-
cies que va afectar la Xina, l’Ín-
dia i Austràlia, va quedar en un
ensurt.
De cara als propers mesos, els

especialistes enmeteorologia es-
pacial –com es diu la disciplina
que estudia les tempestes so-
lars– pronostiquen un augment
d’aquest tipus de fenòmens. “No
podem predir quan arribarà el
cicle solar al seu punt culminant
ni quina intensitat assolirà, però
és clar que en aquests moments
hi ha un augment d’activitat del
Sol”, informa Blai Sanahuja, es-
pecialista en física solar i helios-
fèrica de l’Institut de Ciències
del Cosmos a la Universitat de
Barcelona.
També és clar que la humani-

tat és avui més vulnerable a les
tempestes solars que en el pas-
sat. Si la gran tempesta del 1859
només va inhabilitar instal·la-
cions de telègraf, avui una tem-
pesta similar afectaria xarxes

PREVISIÓ. . .

El més probable
és que l’activitat solar
continuï augmentant
fins al 2013...

Elrugitdel

Les tempestes solars van en augment.
Com afectaran la Terra en els propersmesos?

SOL
Meteorologia espacial

. . . INCERTA

... però els astrònoms
reconeixen que
la predicció té un
gran marge d’error

Tendències
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TERRA

L’escut magnètic, tanmateix, té una
bretxa als pols, per on poden entrar
les ejeccions de massa coronal

LA VANGUARDIA

Magnetopausa

Camp magnètic

Superfície de xoc
entre el vent solar
i el camp magnètic

60.000 km

En el costat no il·luminat, el camp
es deforma i s’allarga arrossegat
pel vent solar en la direcció
oposada al Sol fins als
300.000 km

SATÈL·LITS
Àvids de capturar
electrons per formar
àtoms d’oxigen, els
protons poden fer
malbé els circuits
electrònics
dels satèl·lits

XARXA ELÈCTRICA
En casos d’erupcions
solars de gran magnitud,
els efectes poden arribar
fins a la superfície
terrestre i causar
avaries en centrals
elèctriques

TELECOMUNICACIONS
Tots els dispositius
electrònics són
potencialment
vulnerables
a aquests
protons...

VENT SOLAR
Flux continu de gas amb
càrrega elèctrica propulsat
des del Sol

La Terra té un nucli de ferro que actua
com un imant i crea un camp magnètic
al voltant del planeta

El camp magnètic terrestre
protegeix el planeta de les
partícules carregades procedents
del Sol i dels rajos còsmics

Partícules
de vent solar
deflectades

Velocitat mitjana:
400 km/s

Temperatura:
1.500.000°C

... la qual cosa pot causar
efectes a gran escala si
incideix en nodes crítics de
xarxes de comunicacions

AURORES
Quan els protons
(amb càrrega elèctrica
positiva) troben
els àtoms d’oxigen
i nitrogen de les capes
de l’atmosfera, els roben
electrons i els ionitzen,
la qual cosa dóna lloc
a aurores boreals
i australs

El nitrogen, més
lleuger, predomina
a les capes més
altes i dóna lloc a
aurores verdes

El nitrogen, més
lleuger, predomina
a les capes més
altes i dóna lloc a
aurores verdes

L’oxigen es troba en capes
més baixes i dóna lloc a
aurores vermelloses

Els protons de les tempestes solars poden
produir diversos efectes a la Terra

Missió conjunta de l’ESA i la NASA.
Llançada el 1995 i encara activa, és la que ha
aportat més informació sobre el nucli, la corona
i el vent solar

Missió doble de la NASA
llançada l’any 2006: observa
els fenòmens solars
amb dos satèl·lits alhora

Missió de la NASA llançada
l’any 1997 les observacions de la qual
s’utilitzen per fer prediccions
sobre tempestes solars

elèctriques, telecomunicacions,
satèl·lits, línies aèries i en gene-
ral qualsevol tecnologia basada
en l’electrònica. “Les tempestes
geomagnètiques suposen una
seriosa amenaça per a la nostra
societat altament vulnerable i
dependent de la tecnologia”, ad-
vertia Mike Hapgood, assessor
del Govern britànic sobremeteo-
rologia espacial, el 19 d’abril a la
revista científica Nature.
Vista la vulnerabilitat de tec-

nologies estratègiques davant
els canvis d’humor del Sol, sor-
prèn l’escassa capacitat que te-
nen els científics per predir com
evolucionarà l’activitat solar en
els propers mesos. Si el que ha
succeït en el passat serveix de
guia, la freqüència de les tem-
pestes solars hauria d’augmen-
tar durant almenys un any més i
el clímax del cicle solar s’hauria
de registrar el 2013. Aquesta
predicció, secundada per la
NASA, es basa en el fet que els

cicles solars tenen una durada
mitjana d’11 anys i els últims
màxims es van registrar el 1980,
el 1991 i el 2002.
Però “la durada dels cicles

solars pot oscil·lar entre 9 i 14
anys”, adverteix Sanahuja. “I
com que encara no comprenem
bé com es genera el camp mag-
nètic a l’interior del Sol, que és
el que origina el cicle solar, no
podem predir amb garanties
quant durarà el cicle actual”.
De la mateixa manera que no

es pot predir la durada del cicle,
tampocno es pot predir si es pro-
duirà alguna tempesta tan in-
tensa com la del 1989, afegeix
Ignasi Ribas, astrònomde l’Insti-
tut de Ciències de l’Espai (CSIC-
IEEC) que estudia els efectes de
l’activitat solar sobre les atmos-
feres dels planetes. “L’únic que
podem fer –explica– és extrapo-
lar a partir dels registres del pas-
sat. Però els registres del passat
són limitats, així que ningú no té

una predicció fiable del que pas-
sarà en els propers mesos”.
La fiabilitat de la meteorolo-

gia espacial és comparable a la
que tenia la meteorologia at-
mosfèrica fa cent anys, quan els
científics encara no comprenien
bé la física de l’atmosfera i els
registres del passat eren incom-
plets. Sense models adequats

per descriure el comportament
de l’atmosfera, era habitual que
els meteoròlegs s’equivoquessin
fins i tot en les prediccions a
curt termini.
Una dificultat afegida per pre-

dir com evolucionaran les tem-
pestes solars en els propers me-
sos és que “el cicle actual és una
cosa anòmala”, observa Ribas.
“L’últim mínim d’activitat solar
va arribar una mica més tard del
que s’esperava i es va prolongar
durant dos anys, que és més de
l’habitual”. Significa això que el
clímax també s’endarrerirà?
“No ho sabem”.
El que sí que saben els espe-

cialistes en meteorologia espa-
cial és que, si la Terra es veu ex-
posada a una gran tempesta so-
lar, les conseqüències poden ser
greus. Tots els sectors que depe-
nen de tecnologies com les co-
municacions electròniques, el
posicionament per satèl·lit o el
subministrament elèctric –en su-

ma, pràcticament qualsevol sec-
tor– es poden veure afectats.
Sobretot en latituds altes, que
són les més exposades a les par-
tícules energètiques solars que
entren a l’atmosfera pels pols.
No és probable que una gran

tempesta solar arribi en el cicle
actual, ja que la probabilitat que
arribi en qualsevol cicle és bai-
xa. Però “ens hauríem de prepa-
rar per a un episodi de meteo-
rologia espacial que només hagi
de passar un cop cada mil anys”,
argumentaMike Hapgood aNa-
ture recordant el terratrèmol i el
tsunami que l’any passat van
causar la catàstrofe nuclear de
Fukushima. “Aquesta àrea de la
ciència –conclou– s’ha allunyat
dels seus orígens en l’astrono-
mia i l’enginyeria de comuni-
cacions i ara es gestiona millor
com un risc ambiental per a la
societat i l’economia, igual com
amb terratrèmols, volcans i inun-
dacions”.c

XARXES VULNERABLES

Xarxes elèctriques
i telecomunicacions
són vulnerables a una
gran tempesta solar

Aurores boreals alCarib
L A H I S T Ò R I A D E L E S O B S E R V A C I O N S S O L A R S

MISSIONS
PRINCIPALS QUE
OBSERVEN EL SOL

DES DE L’ANTIGUITAT. La pro-
va més antiga d’observació de
taques solars és en un catàleg
astronòmic xinès de l’any
364 a.C. Al món occidental,
la primera menció es troba
en un text del filòsof
grec Teofrast escrit prop
de 300 anys a.C.

EL SOL GIRA. Havent inventat
el telescopi, el gran científic
italià Galileo Galilei va
observar i va dibuixar les ta-
ques solars l’estiu de l’any
1612. Com que Galileu cada
dia feia les observacions a la
mateixa hora, es va adonar
que les taques es desplaçaven
sobre la superfície de l’estre-
lla, cosa que va demostrar
que el Sol gira.

EL CICLE SOLAR. El cicle solar
el va descobrir l’any 1843 l’as-

trònom alemany Samuel
Heinrich Schwabe, que, des-
prés d’efectuar observacions
minucioses del sol durant
anys, es va adonar que hi ha
una variació periòdica en el
nombre de taques que es po-
den comptar sobre la superfí-
cie de l’estrella.

EL CICLE NÚMERO 1. Havent
estudiat els registres d’obser-
vacions solars efectuades des
de l’època de Galileu, al segle
XIX l’astrònom suís Rudolf
Wolf va demostrar que el Sol
havia tingut una activitat cícli-
ca almenys des del 1745. A
partir dels estudis de Wolf,
els astrònoms van decidir
designar el cicle del 1755 al
1766 com a cicle número 1.

LA TEMPESTA SOLAR MÉS
IMPORTANT. L’astrònom afi-

cionat britànic Richard Car-
rington va observar la prime-
ra erupció solar l’1 de setem-
bre del 1859. Aquella erupció
va coincidir amb la tempesta
solar més gran que s’havia
registrat mai. Durant aquell
episodi, es van avariar els
telègrafs de tot Europa i Amè-
rica del Nord, i es van veure
aurores boreals des del pol
fins al Carib.

LA CAUSA DE LES TEMPESTES.
El fenomen que causa les tem-
pestes solars –les ejeccions
de massa coronal, en què el
Sol expulsa partícules d’alta
energia– no es va descobrir
fins al 1971.

CICLE 24. Si prenem el cicle
del 1755 al 1766 com a referèn-
cia inicial, actualment el Sol
es troba en el cicle 24.

ACE

LATITUDS ALTES

Les regions polars, les
més exposades a les
partícules energètiques
que vénen del Sol

STEREOSOHO


