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Útdráttur 

Rannsóknir á hafsbotninum og kortlagning hans með fjölgeislamæli eru nokkuð nýjar af 

nálinni á hafsvæðinu umhverfis Ísland. Árið 2000 hófst skipulagt verkefni um kortlagningu 

hafsbotnsins hjá Hafrannsóknastofnun. Það var í leiðangri í þeim tilgangi sem ísjakarákir 

fundust á Langanesgrunni. Markmið þessa verkefnis er að kortleggja svæðið og finna 

ríkjandi stefnu og afstæðan aldur rákanna á hafsbotni og komast að því hvað drífur ísjakana 

áfram. Þau forrit sem notast er við eru CARIS HIPS and SIPS til að hreinsa frumgögn úr 

leiðangrinum og ArcGIS til að kortleggja mælingarnar. Rstudio og LibreOffice komu líka 

við sögu í tölfræðiútreikningum. Eftir hreinsun í HIPS and SIPS voru gögnin færð sem 

punktaskrá í ArcGIS og unnið frekar úr þeim þar. Kortin af svæðinu sýna svæðið mjög vel 

og þær rákir og myndanir sem þar eru. Línuleg greining var framkvæmd og ríkjandi stefnur 

og áttir séðar. Stór hluti rákanna var svo teiknaður sem línur og samskeyti þeirra sýnd sem 

punktar. Rstudio var svo notað til að finna fylgni milli aldurs og stefnu. Kortin leiddu í ljós 

að norðaustur – suðvestur stefna er ríkjandi á svæðinu en rákir í austur – vestur stefnu eru 

marktækt yngri en aðrar rákir á svæðinu. Rákir í norðvestur – suðaustur eru marktækt eldri. 

Helsti drifkraftur ísjakana er að öllum líkindum vindur. 

 

 

Abstract 

In the early days of seafloor mapping, conventional methods had been used. In the year 

2000 we saw the beginning of a new era when it came to mapping the seafloor, when the 

Icelandic Marine Research Institute aquired a new research vessel equipped with a 

multibeam echosounder. The institute launched a research program to map the seafloor 

around Iceland and discovered, in one of the voyages, seabed gouging off Iceland´s 

northeast coast. In this research these gouges will be examined. The aim of this research is 

to find out what drives the icebergs and make a bathymetry map of the area along with 

finding a directional trend and relative age of the gouges. To answer these questions the 

data will be processed in CARIS HIPS and SIPS, ArcGIS and Rstudio along with 

LibreOffice for statistical analysis. HIPS and SIPS is used to clean the raw data, afterwards 

the points are exported as ASCII to ArcGIS and mapped. The bathymetric maps revelead 

the gouges and other formations in the area. Linear analysis was used to show linear trends 

in the data. Large portion of the gouges were then drawn as polylines for further analysis 

and intersections between lines drawn as points. The maps revealed that northeast – 

southwest was the dominant direction of the gouges but east – west gouges were 

statistically younger than other gouges in the area. Northwest – southeast gouges were, 

however, older. The main driving force of the icebergs is most likley wind. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

Efnisyfirlit 

Myndir ................................................................................................................................. vi 

Töflur .................................................................................................................................. vii 

Skammstafanir .................................................................................................................. viii 

Þakkir .................................................................................................................................. ix 

1 Inngangur ...................................................................................................................... 11 

2 Fræðileg umfjöllun ....................................................................................................... 13 
2.1 Dýptarmælingar með hljóðbylgjum ...................................................................... 13 

2.1.1 Ágrip af sögu dýptarmælinga og fjölgeislamælinga .................................... 13 

2.1.2 Hljóð í sjó ..................................................................................................... 14 

2.1.3 Geislamælingar á hafsbotni.......................................................................... 16 

2.2 Ísjakarákir á hafsbotni ........................................................................................... 17 

3 Gögn og aðferðir ........................................................................................................... 19 
3.1 Langanesgrunn ...................................................................................................... 19 

3.2 Gagnaöflun ............................................................................................................ 21 

3.3 Úrvinnsla gagna ..................................................................................................... 22 

3.3.1 Úrvinnsla fjölgeislagagna ............................................................................ 22 

3.3.2 Kortlagning .................................................................................................. 22 

3.3.3 Línulegar myndanir ...................................................................................... 23 

3.3.4 Stefnur og aldur............................................................................................ 24 

3.3.5 Fylgni stefnu og aldurs................................................................................. 24 

4 Niðurstöður.................................................................................................................... 26 
4.1 Kortlagning hafsbotnsins ....................................................................................... 26 

4.2 Línulegar myndanir ............................................................................................... 29 

4.3 Aldur, stefna og fylgni þar á milli ......................................................................... 31 

5 Umræður og lokaorð .................................................................................................... 34 

Heimildir ............................................................................................................................ 37 

Viðauki I ............................................................................................................................. 40 
 



vi 

Myndir 

Mynd 1 Myndin sýnir fjölgeislamæli og vídd geira, sem táknað er með α á myndinni 

(Grant & Schreiber, 1990). ............................................................................... 14 

Mynd 2 Yfirborðsstraumar í hafsvæðinu við Ísland. Rauðar örvar tákna 

Golfstrauminn (atlantssjó), bláar örvar tákna Austur-Grænlandsstrauminn 

(pólsjó), grænar örvar tákna Austur-Íslandsstrauminn (svalsjó) og gular 

örvar tákna strandstraum (strandsjó) (Unnsteinn Stefánsson, 1999) ................ 19 

Mynd 3 Útbreiðsla jökla á síðasta jökulskeiði. Ljósi jökullinn táknar mestu útbreiðslu 

hans fyrir um 20.000 árum. Dekkri hlutinn er yngri (Helgi Björnsson, 

2016). ................................................................................................................ 20 

Mynd 4 Flæðirit við gerð korta af svæðinu ......................................................................... 22 

Mynd 5 Flæðirit við línulega greiningu .............................................................................. 24 

Mynd 6 Flæðirit sem sýnir verkferla í að finna stefnur og afstæðan aldur ráka ................. 24 

Mynd 7 Kortið sýnir staðsetningu og lögun hafsbotns á svæðinu ...................................... 26 

Mynd 8 Myndins sýnir rákir á suðursvæði svæðisins. Við enda sumra rákanna 

myndast hringir sem eru líklegast myndaðir þegar ísjakinn stöðvast og 

byrjar að snúast á sama stað ............................................................................. 27 

Mynd 9 Miklar rákir í norðaustur - suðvestur stefnu eru á þessu svæði. Mögulega 

gæti það stafað af stöðugu flæði ísjaka eftir hlíðinni á síðasta jökulskeiði ...... 28 

Mynd 10 Mikið skorið svæði fyrir miðju rannsóknarsvæðinu ............................................ 28 

Mynd 11 Línulegar myndanir á sunnanverðu svæðinu ....................................................... 29 

Mynd 12 Línulegar myndanir á á miðju svæðinu ............................................................... 30 

Mynd 13 Línulegar myndanir norðarlega á svæðinu .......................................................... 30 

Mynd 14 Stefna og þungamiðja teiknaðra ráka á svæðinu ................................................. 32 

Mynd 15 Afstæður aldur rákanna á samskeytum teiknaðra ráka ........................................ 33 

Mynd 16 Tafla sem sýnir tíðni vindátta og vindhraða í punktinum 66,4991 - 13,3774 

í mismunandi hæð yfir sjávarmáli (Veðurstofa Íslands 2017b). ...................... 40 

Mynd 17 Myndin sýnir vindrós og Weibulldreifingu fyrir punktinn 66,4991 - 

13,3774 (Veðurstofa Íslands 2017b). ............................................................... 40 

 



vii 

Töflur 

Tafla 1 Breyting á hljóðhraða með tilliti til breytinga á eðlismassa .................................... 15 

Tafla 2 Eigindi Kongsberg EM300 fjölgeislamælis (Kongsberg, 2014) ............................. 21 

Tafla 3 Gildi flokka í rastalögum línulegra myndanna ....................................................... 23 

Tafla 4 Niðurstöður fylgniprófa á stefnu og aldri rispanna. Prófin voru framkvæmd í 

Rstudio með cor.test skipuninni ....................................................................... 31 

 



viii 

Skammstafanir 

m - Metri 

km - Kílómetri 

km
2
 - Ferkílómetri 

m/s – Metrar á sekúndu 

Hz – Hertz/rið/einn hringur á sekúndu 

°C – Gráða á selsíus 

ppm – Milljónarhluti (e. Parts Per Million) 

atm – Loftþyngd (e. ATMosphere). 

kW – Kílóvatt 

Lidar – Ljóssjá (e. LIght Detection And Ranging)  

Radar – Ratsjá (e, RAdio Detection And Ranging) 

Sonar – Hljóðsjá (e. SOund Navigating And Ranging) 

rs. -  Rannsóknarskip 

SOFAR – SOFAR lagið (e. SOund Fixing And Ranging channel) 

ASCII – Textaskrá (e. American Standar Code for Information Interchange) 

DD – Tugabrotsgráða (e. Decimal Degree) 

DEM – Stafrænt hæðarlíkan (e. Digital Elevation Model) 

NASA – Geimferðastofnun Bandaríkjanna (e. National Aeronautics and Space 

Administration) 

 



ix 

Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka unnustu minni, Unni Ösp Hannesdóttur, fyrir að veita mér 

ómetanlegan stuðning og skilning á meðan á verkefninu stóð, einnig vil ég þakka föður 

mínum, Björgvin Val Guðmundssyni, fyrir prófarkalestur og ekki síður fyrir að sýína 

verkinu mikinn áhuga og veita mér hvatningu þegar þess þurfti.  

Ég vil einnig þakka leiðbeinanda mínum, Ingibjörgu Jónsdóttur dósent, fyrir góða leiðsögn 

og góðar umræður um verkefnið og um leið vil ég þakka bæði Guðrúnu Helgadóttur, 

verkefnisstjóra hjá Hafrannsóknastofnun fyrir að taka vel í hugmyndir mínar og hjálpa mér 

að móta hugmyndina að þessu verkefni, ásamt liðlegheitum í afhendingu gagna og 

Ármanni Höskuldssyni, fyrir alla hjálpina við úrvinnsluna í HIPS and SIPS.  

Að lokum vil ég þakka Páli Reynissyni, starfsmanni Hafrannsóknastofnunar, aðstoðina í 

HIPS and SIPS og sömuleiðis liðlegheitum í afhendingu gagna og Gunnlaugi Magnúsi 

Einarssyni sem hjálpaði mér mikið við úrvinnslu gagna í ArcGIS. 

 

 





11 

1 Inngangur 

Hafsbotninn í kringum Ísland hefur verið kortlagður og dýptarmældur nokkuð lengi, í raun 

frá árinu 1840 þegar Frakkar byrjuðu að herja á fiskistofna hér við land. Þeir héldu  

mælingum áfram fram til 1870 (Íslandskort, 2017). Það varð til þess að Danir hófu sjálfir 

dýptarmælingar hér við land árið 1890, eftir nokkuð langan aðdraganda, og stunduðu þær, 

ásamt útgáfu og uppfærslu sjókorta, með hléum allt til ársins 1930 en þá tóku íslendingar 

sjálfir við taumunum og notuðu til þess vitaskip og varðskip. Íslenzku sjómælingarnar, 

síðar Sjómælingar Íslands, eignuðust sinn fyrsta bát sem notaður var við mælingar árið 

1946. (Árni Þór Vésteinsson, 2005). Sjómælingar Íslands, sem í dag eru hluti af 

Landhelgisgæslunni, hafa séð um mælingar allar götur síðan og ber skylda til að sjá  um 

gerð og útgáfu sjókorta og dýptarmælinga við Ísland, ásamt því að varðveita og safna 

gögnum sem snúa að sjómælingum og sjókortum (Reglugerð um sjómælingar og 

sjókortagerð Landhelgisgæslu Íslands og menntun sjókortagerðarfólks nr. 1173/2008).  

Árið 2000 urðu þó vatnaskil í kortlagningu hafsbotnsins við Ísland þegar Árni Friðriksson, 

nýtt hafrannsóknaskip, kom til landsins útbúið fjölgeislamæli. Frá árinu 2000 hefur 

Hafrannsóknarstofnun verið með verkefni sem snýr að kortlagningu hafsbotnsins með 

fjölgeislamælingum. Til stendur að kortleggja allt hafsvæðið í kringum Ísland og hefur 

mikið verið gert en enn er langt í land. Hafsvæði Íslands er gríðarstórt (757.000 km
2
) og 

gerir Hafrannsóknarstofnun ráð fyrir 10 – 15 árum til að klára verkið (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2015). Verkefnið snýr að hafsbotninum innan efnahagslögunnar og 

er markmið verkefnisins að kortleggja hafsbotninn nákvæmlega á því svæði. Markmið þess 

verkefnis uppfyllir því að einhverju leyti eitt af markmiðum Hafrannsóknarstofnunnar sem 

snýr að því að efla þekkingu um lögun landgrunnsins, gerð þess og jarðfræðilegra 

eiginleika (Hafrannsóknarstofnun, 2017). Eftir að farið var að rannsaka hafsbotninn hér við 

land ítarlega komu í ljós myndanir og eiginleikar sem gefa tilefni til enn frekari rannsókna 

og hafa Ármann Höskuldsson (2007) og Bryndís Brandsdóttir (2015) til dæmis farið í 

ítarlegar rannsóknir á hafsbotninum í kringum Ísland.  

Ein af þessum myndunum eru ísjakarákir út af Langanesi. Þessar ísjakarákir fundust í 

rannsóknarleiðangri sem farinn var árið 2005. Markmið þessa verkefnis er að kortleggja 

það svæði sem um ræðir og sýna kort af botninum og botnhörkunni ásamt því að kortleggja 

rispur í hafsbotninum eftir ísjaka og finna fylgni milli afstæðs aldurs rispanna og stefnu 

þeirra. Kortin verða notuð til greiningar á atburðunum sem rispa botninn, þ.e.a.s. dýpi og 

botnharka og afstæður tími rispanna. Kannað verður hvort það sé ríkjandi stefna í hvert 

skipti eða hvort rákirnar myndist sitt á hvað. Eftirfarandi spurningar verða hafðar af 

leiðarljósi: Hvað segir stefna rákanna um aldur þeirra? Einnig: Hvað ræður stefnu rákanna? 

Kort sem sýnir botnlögun gefur góða mynd af botninum og þeim myndunum sem þar hafa 

orðið ásamt dýpi, botnharkan segir hve mjúkur eða harður botninn er þar sem rákirnar hafa 

myndast. Gerð verður línuleg greining á stefnum á svæðinu sem og að rákirnar verða 

teiknaðar upp eftir kortinu sem sýnir botnlögun og eigindir eins og stefna og afstæður aldur 

skráðar. Fylgnisútreikningar verða gerðir af eigindatöflu til að sjá hvort fylgni sé milli 

afstæðs aldurs og stefnu rákanna. 
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Innihald verkefnisin er eftirfarandi: Fyrst verður farið í fræðilega umfjöllun um efnið og 

saga og þekking á fjölgeislamælingum og ísjakarákum skoðuð. Svo verður farið djúpt í 

aðferðirnar og skýrt frá því hvernig úrvinnsla gagnanna fór fram. Niðurstöður verða 

kynntar með orðum og myndum. Að lokum verða niðurstöðurnar túlkaðar og dregnar 

saman í stuttu máli. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Við botnmælingar eru ýmist notaðar ljósmælingar, þá Lidar eða Radar eða hljóðmælingar, 

Sonar. Hljóðsjá (e. Sonar) er algengasta aðferðin til botnmælinga vegna mikilla 

takmarkana á notkun ljósmælinga í vatni þar sem dýpi mælinga í bestu aðstæðum getur að 

hámarki verið 40 – 50 m (Irish & White, 1998). Í þessu verkefni verður stuðst við 

hljóðsjárgögn úr rs. Árna Friðrikssyni. Þessi kafli tekur á fræðilegum hluta hljóðmælinga í 

vatni og ágripi af sögu þeirra. Einnig verður farið yfir þann búnað sem notaður var til 

gagnaöflunar og rannsóknarsvæðið skoðað til hlítar. 

2.1 Dýptarmælingar með hljóðbylgjum 

2.1.1 Ágrip af sögu dýptarmælinga og fjölgeislamælinga 

Fjölgeislamælingar eru tiltölulega nýjar af nálinni þegar kemur að kortlagningu 

hafsbotnsins en fjölgeislamælingar notast við hljóðsjá sem gefur frá sér hljóðmerki og 

nemur endurkast þess af hindrunum (Zirek & Sunar 2014). Út frá endurkastinu og þeim 

tíma sem líður á milli þess að hljóðið leggur af stað frá sendinum og þangað til skynjarinn 

les það aftur er hægt að reikna út dýpi með tiltölulega lítilli skekkju, að því gefnu að 

hljóðhraði sjávar sé þekktur (Jakobsson o.fl., 2016).  

Upp úr 1850 fór að bera mjög á vilja til að framkvæma nákvæmar dýptarmælingar á 

hafsbotni til að geta kortlagt hann eins nákvæmlega og kostur var. Á þessum tíma voru 

miklar framfarir í tækni og ýttu til að mynda lagning símastrengja milli Norður Ameríku 

og Evrópu ásamt miklum framförum innan haffræðinnar undir nauðsyn og vilja til þess að 

kortleggja hafsbotninn. Í upphafi var hampspotti eða línspotti þyngdur með blýi látinn síga 

í sjóinn og eftir að sökkan á enda spottans hafði náð botni, var hann einfaldlega mældur og 

lengd hans skráð sem dýpi á þeim punkti. Aðferðin var þó mjög ónákvæm og gat skeikað 

um allt að 100 m á miklu dýpi. Fljótlega var þó spottanum skipt út fyrir þunnan vír sem tók 

ekki á sig jafn mikinn straum og sökk hraðar. Mælingarnar urðu nákvæmari og skekkjan 

komin niður í 10-20 m þegar best lét. Samt sem áður voru mælingar tímafrekar og þá 

sérstaklega ef mælipunktarnir voru margir (Dierssen & Theberge, 2014). 

Snemma á 20. öldinni hafði verið í gangi vinna sem átti að auðvelda innsiglingu skipa í 

hafnir í slæmu skyggni. Sú tækni sem notuð var þar byggði á því að senda hljóðbylgjur 

neðansjávar frá baujum eða vitaksipum sem hægt væri að hlusta eftir og sigla í átt að. 

Sama tækni var einnig til staðar fyrir samskipti milli skipa. Seinna var farið að vinna með 

þessa sömu tækni til að reyna að sjá fyrir ísjaka eða aðrar hindranir sem hætta steðjar af á 

hafi úti. Þá var útbúinn búnaður sem sendi frá sér hljóðmerki og nam endurkast þess, ef 

eitthvað yrði. Við prófanir kom í ljós að það kom alltaf endurkast frá hafsbotninum. Eftir 

þessa óvæntu uppgötvun varð mikil framför á sviði dýptarmælinga og tækninni fleygði 

hratt fram (Diessen & Theberge. 2014; Jakobsson o.fl., 2016). 

Á 7. áratug síðustu aldar kom loks fram á sjónarsviðið fjölgeislamælir sem gerði 

kortlagningu hafsbotnsins enn viðráðanlegri en áður. Fjölgeislamælir hafði það fram yfir 
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fyrri tækni að geta kortlagt breiðari feril undir mælitækjunum en áður, en í stað þess að 

vera bundinn við einn punkt undir botni skipsins getur fjölgeislamælir unnið með 130° - 

150° vítt horn á sendunum, eins og sýnt er á mynd 1 (Jakobsson o.fl., 2016). 

Fjölgeislamælingar hafa verið notaðar við kortlagningu hafsbotnsins hér við Ísland og 

víðar með góðum árangri síðastliðin ár en rs. Árni Friðriksson er útbúinn EM 300 

fjölgeislamæli (Guðrún Helgadóttir, 2012). Vegna þess hve ný af nálinni fjölgeislamæling 

er, hefur aðeins lítill hluti hafsbotnsins verið kortlagður nákvæmlega (Jakobsson o.fl., 

2016). Með tilkomu geislamæla hefur þó verið hægt að gera nákvæm kort sem sýna lögun 

hafsbotnsins og myndanir á honum.  

  

Mynd 1 Myndin sýnir fjölgeislamæli og vídd geira, sem táknað er með α á myndinni (Grant & 

Schreiber, 1990). 

Með tilkomu fjölgeislamæla mátti mæla styrk hljóðmerkisins sem kemur til baka en þannig 

er hægt að sjá hve mikið botninn endurkastar af hljóði og þar af leiðandi botnhörkuna. 

Áður fyrr var hægt að mæla botnhörku en þá voru upplýsingar um botnhörkuna ekki 

tengdar dýptartölum svo erfitt gat verið að staðsetja gögnin. Í dag er botnharka og dýpi 

lesin úr hverju hljóðmerki fyrir sig og því tengd. Botnharkan gefur mikilvæga mynd af 

sjávarbotninum og eiginleikum hans, hún er t.d. notuð af vísindamönnum í olíuleit og 

sjómönnum sem leita að hentugum aðstæðum fyrir veiðar og segir til um mýkt eða hörku 

botnsins (Stuart, 2011; Antony o.fl., 2010). 

2.1.2 Hljóð í sjó 

Hljóðhraði er sá hraði sem tekur fyrir hljóð að ferðast í gegnum efni í öllum fösum. 

Hljóðhraða í lofftæmi má skilgreina með eftirfarandi jöfnu: 

hljóðhraði (m/s) = tíðni (Hz) * bylgjulengd (m) 
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Hljóðhraði í vatni er hinsvegar háður eðlismassa vatnsins. Eðlismassi sjávar er hærri heldur 

en eðlismassi ferskvatns og því berst hljóð með meiri hraða í gegnum sjó en ferskvatn. 

Þetta þarf að hafa í huga þegar mælingar eru gerðar. Eðlismassi sjávar er þó sjaldan alveg 

eins í gegnum vatnssúluna frá botni skips niður á sjávarbotn og breytist líka á láréttu plani 

sem og með tíma og því getur reynst mjög vafasamt að treysta nákvæmni mælingarinnar. 

Í sjó eru það helst selta, hiti og þrýstingur sem hafa áhrif á eðlismassann og þar af leiðandi 

hljóðhraða í sjó. Þrýstingur fer alltaf hækkandi með dýpi, því er hægt að slá föstu en hið 

sama á ekki við um seltu og hita. Selta eykst þó yfirleitt með dýpi en vissulega getur verið 

munur milli mismunandi laga. Hiti fer hinsvegar yfirleitt lækkandi með dýpi. Tafla 1 sýnir 

áhrif breytinga á seltu, hitastigi og þrýstingi á hljóðhraða í sjó (Discovery of Sound in the 

Sea, 2017a). 

Tafla 1 Breyting á hljóðhraða með tilliti til breytingar á eðlismassa 

Breyta  Breyting Breyting á hraða 

Hiti + 1°C + 4,0 m/s 

Selta  + 1 ppm + 1,4 m/s 

Þrýstingur + 10 atm (~100m) + 1,7 m/s 

 

Þrýstingur verður ráðandi breyta í hljóðhraða með dýpi. Selta og hiti geta haft áhrif í efri 

lögum sjávar og myndað svokallað SOFAR lag. SOFAR (Sound Fixing and Ranging) lagið 

myndast á því dýpi þar sem hljóðhraði er lægstur, yfirleitt á um 1000 metra dýpi. Lagið 

myndast yfirleitt við það að hitastig fer lækkandi með dýpi og þar með hljóðhraði, þar til 

jafnvægi er komið á hitastigið. Þar sem þrýstingur fer alltaf hækkandi með dýpi gerir hann 

það að verkum að hljóðhraði eykst aftur með dýpi. SOFAR lagið virkar svo sem 

bylgjuleiðari fyrir lágtíðni hljóðbylgjur og getur hljóð ferðast mörg þúsund kílómetra innan 

SOFAR lagsins án þess að fara út fyrir það, SOFAR lagið hefur reynst vel í hernaði og við 

rannsóknir (Ocean Explorer, 2010, 8. júní). 

Við ferðalag hljóðs í gegnum vatnssúluna dregur úr styrk þess. Hljóð dreifist í allar áttir frá 

hljóðgjafa og í vatni er hægt að ímynda sér kúlu sem stækkar með tímanum, en þegar hún 

stækkar dofnar hljóðið að sama skapi. Í sjónum er auðvitað takmarkað dýpi og því myndar 

hljóðdreifingin strokk þegar „kúlan“ hefur stækkað umfram dýpi vatnsins. Dreifing í formi 

kúlu og strokks eru þó einungis nálgun á dreifingu hljóðs í vatni. Þegar tekið er tillit til 

mismunandi hljóðhraða í gegnum vatnssúluna er ljóst að hljóðið dreifist mis hratt. Slíkt 

þarf auðvitað að hafa í huga þegar skoðaður er endurvarpsstyrkur hljóðs og botnharka 

skoðuð. Þá þarf að gera ráð fyrir lengd hvers geisla fyrir sig ásamt hljóðhraða 

vatnssúlunnar (Discovery of Sound in the Sea, 2017b). 

Hljóðstyrkur minnkar þó ekki bara með fjarlægð heldur hafa sameindir í vatninu einnig 

áhrif. Hljóðið hefur þau áhrif á sameindirnar að hreyfing þeirra verður örari og þar með 

hitna þær og vatnið sem þær mynda. Tíðni hljóðsins hefur allt að segja hvað þetta varðar. 

Hátíðnihljóð hefur meiri áhrif á hreyfingu sameindanna en lagtíðnihljóð. Ástæða þess er sú 

að hátíðnihljóð, eins og nafnið gefur til kynna, sendir frá sér fleiri merki á sekúndu en 

lágtíðnihljóð og veldur því að hraði sameindanna eykst. Hægt er að  sjá hliðstæðu í því að 
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þegar manneskja nuddar saman höndunum, verður hitinn sem myndast við núninginn meiri 

eftir því sem hraðinn eykst. Hið sama á við um hljóðið, eftir því sem hljóðmerkin verða 

tíðari draga sameindirnar í sig meiri orku, hreyfast hraðar og gefa frá sér meiri varma 

(Discovery of Sound in the Sea, 2017c). 

Hljóðmerki geta einnig orðið fyrir truflunum, eða hindrunum á leiðinni. Hljóðið 

endurkastast af lífverum sem synda undir mælitækið þegar það sendir frá sér merki. Það 

getur komið sér vel, ef leitað er eftir fiski en hefur truflandi áhrif þegar tilgangur 

mælinganna er annar. Einnig endurkastast hljóðið af loftbólum í sjónum. Slíkt endurkast 

getur þó verið kærkomið fyrir vísindamenn en það getur einnig haft truflandi áhrif, ef ekki 

er verið að leita eftir því endurkasti. Loftbólur, dýr og jafnvel önnur skip geta einnig gefið 

frá sér hljóð sem geislamælirinn nemur, slíkt er kallað hávaði (e. noise) og er hægt að stilla 

tíðni hljóðmerkjanna til að reyna að minnka áhrif hávaða á mælingarnar (3-L 

Communication SeaBeam Instruments, 2000). 

2.1.3 Geislamælingar á hafsbotni 

Hér að framan var stiklað á stóru í sögu geislamælinga og fjölgeislamælinga. 

Fjölgeislamælir er, eins og nafnið gefur til kynna, mælitæki sem  vinnur með fleiri en 

einum geisla, í þessu tilfelli hljóðgeisla. Fjölgeislamælar senda frá sér hljóðmerki og nema 

endurkast þess, líkt og hefðbundnir geislamælar, þeir nema með fleiri geislum og taka því 

breiðari feril á hafsbotninum en hefðbundnir geislamælar. Þar sem fjölgeislamælar taka 

breiðari feril, stundum breidd sem samsvarar margfaldri dýpt mælisvæðis,  getur slíkt þó 

haft áhrif á gæði mælinganna og er því einnig hægt að stilla hornið milli geislanna og þar 

með breidd ferilsins sem mældur er. Það er mun fljótlegra að kortleggja hafsbotninn með 

fjölgeislamæli en hefðbundnum geislamæli. Fjölgeislamælar geta sent tugi, stundum yfir 

hundrað, hljóðmerki frá sér í einu (L-3 Communication SeaBeam Instruments, 2000). 

Fjöldi hljóðmerkja  ræðst af gerð tækis. 

Geislamælar nema endurkastið þegar það kemur upp af botninum aftur. Dýptartölur eru 

fengnar með tímanum sem líður frá því að geislinn var sendur og endurkastið mælist og 

hann síðan helmingaður eftir að gert hefur verið ráð fyrir hljóðhraða sjávar á þeim stað sem 

mælingin fer fram. Þegar mælirinn nemur hljóðmerkið aftur getur hann einnig mælt styrk 

þess, það er þó misjafnt eftir tegundum en sá sem notaður var við gagnaöflun í þessu 

verkefni hefur þá virkni. Styrkur endurkastsins gefur til kynna botnhörkuna og þar af 

leiðandi gerð botnsins. Harðir hlutir hafa sterkara endurvarp heldur en mjúkir. Ef 

hafsbotninn er gerður úr hörðu bergi, frekar en mjúku seti, þá skynjar geislamælirinn 

töluvert endurkast. Endurkastið er mælt með neðansjávarómnema (e. hydrophone) sem 

skynjar endurvarpið og mælir styrk þess, með tilliti til taps vegna ferðalags í gegnum 

vatnssúluna (L-3 Communication SeaBeam Instruments, 2000). 

Mælingar eru misgóðar og ráðast gæði mælinganna mikið af mælitækjunum sem notuð 

eru. Það er hægt að skipta villu í mælingum fjölgeislamæla í þrjá meginflokka: Stórar 

villur, kerfisbundnar villur og tilviljunarkenndar skekkjur. Bilanir í búnaði valda stórum 

villum og valda útlögum, eða dindlum, í mælingunum. Kerfisbundnar villur orsakast af illa 

uppsettum tækjum, hvort sem er tæki sem nema hreyfingu skips eða mælitækin sjálf. 

Tilviljunarkenndar skekkjur er yfirleitt hægt að hreinsa með tölfræðigreiningu (Artilheiro, 

1998). Vegna þessara skekkja þarf að hreinsa gögnin áður en hægt er að nota þau til 

greiningar.  
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2.2 Ísjakarákir á hafsbotni 

Charles Darwin viðraði þá hugmynd að ísjakar gætu rispað hafsbotninn þegar þá ræki upp 

á grynningar, fyrstur manna árið 1855 (Darwin, Burkhardt & Smith, 1989). Kenningin fékk 

svo byr undir báða vængi fljótlega eftir að farið var að kortleggja hafsbotninn með 

fjölgeislamælum. Á norðurslóðum, bæði við Kanada og Rússland, fóru um og upp úr 1970 

að finnast merki um rákir myndaðar af ísjökum (Wadhams, 2000). Upp úr því voru 

rákirnar rannsakaðar til hlítar. Ein helsta ástæða rannsókna á rákunum var ótti við að 

ísjakar gætu klippt í sundur leiðslur sem flyttu jarðefnaeldsneyti með hafsbotninum 

(Barrette, 2011). Síðar hafa líffræðingar einnig bent á að rákirnar geti myndað banvænar 

aðstæður fyrir lífverur í hafinu þar sem seltumikill og súrefnissnauður sjór leggst í rákirnar 

og blandast illa eðlisléttari sjó ofan við þær (Kvitek, Conlan & Iampietro, 1998). 

Rákirnar hafa fundist víða um hnöttinn og meira að segja nokkurra milljóna ára gamlar 

undir setlögum (Jakobsson o.fl., 2016; Dowdeswell & Ottesen, 2013). Einnig hafa þær 

fundist á heitari hafsvæðum líkt og við Flórídaskaga í Bandaríkjunum (Hill & Condron, 

2014). Rákir sem þessar gefa vísbendingar um dýpi á því svæði sem þær finnast þegar 

atburðurinn á sér stað sem og hnattræna legu á þeim tíma sem rákirnar myndast.  Ísjakar 

verða sjaldan þykkari en 600m og því er líklegt að rákir sem finnast dýpra en það hafi 

myndast þegar sjávarstaða var til að mynda lægri en hún er nú, t.d. á ísöld eða ísjakar hafi 

brotnað af skriðjökli sem gengur hratt út í djúpan sjó en það eru þó afar fáir ísjakar sem 

verða þykkari en 600m (Dowdeswell & Ottesen, 2013; Dowdeswell & Bamber, 2007). 

Hafís er tvennskonar, annarsvegar er borgarís, sem brotnað hefur af skriðjöklum sem ganga 

í sjó fram og hinsvegar er ís myndaður úr sjó. Borgarísjakar eru sterkbyggðari en hafís sem 

myndast hefur í sjó og eru þeir iðulega stærri. Flatarmál borgarísjaka getur hlaupið á km
2
 

og þeir rist hundruði metra og ferðast langt og lengi í sjó áður en þeir bráðna. Á leið sinni 

getur þá rekið yfir grynningar og þeir skorið rákir í hafsbotninn. Borgarísjakar við 

Norðurskautið eru minni og óreglulegri að stærð heldur en þeir sem finnast við 

Suðurskautið og því getur verið erfitt að spá fyrir um rek þeirra. Hafís sem gerður er úr sjó 

er veikbyggðari en borgarís. Hann er gljúpur og innri bygging hans er margbrotin, 

samansett úr misstórum brotum, sem veikja ísinn. Slíkur ís getur þó rispað hafsbotninn  við 

sérstakar aðstæður. Þegar tvær hafísbreiður mætast og rekast saman mynda þær hrygg eða 

hryggi á yfirborði íssins. Þetta er alls ekki óalgengt og hefur reynst mikil þraut fyrir þá sem 

ferðast yfir ísinn. Hryggurinn eða hryggirnir geta lifað af bráðnunina yfir sumarmánuðina 

og haldið svo áfram að stækka á næsta vetri. Það gerist þó og það styrkir hryggina í 

leiðinni. Eins og eðlilegt er með ís á floti, ristir hann dýpra eftir því sem hryggurinn 

byggist upp og myndar kjöl eða kili neðansjávar. Kjölurinn getur náð botni og byrjað að 

rispa hafsbotninn þegar samskeytin færast (Barrette, 2011). 

Drifkraftar ísjaka á floti eru sjávarstraumar og vindar. Efri hluti ísjakans tekur á sig vind og 

virkar eins og segl og sá hluti ísjakans sem er neðansjávar verður fyrir áhrifum 

sjávarstrauma. Það eru drifkraftarnir sem sjá til þess að ísjakarnir rispi hafsbotninn. 

Drifkrafturinn verður fyrir það fyrsta að vera meiri heldur en viðnámið sem hafsbotninn 
veitir. Ef drifkrafturinn er jafn eða minni en viðnámið situr ísjakinn fastur. Í öðru lagi þarf 

ísinn að vera harðari en hafsbotninn, ef svo er ekki  og drifkrafturinn yfirvinnur viðnámið 

verður  hornið sem sem myndast í jafnvægi við hafsbotninn svo  lítið að engin rákamyndun 

á sér stað. Ef ísjakinn er harðari en hafsbotninn og drifkrafturinn nægilega stór myndar 

ísjakinn áfallshorn þegar árekstur við hafsbotninn á sér stað og ferill hans sker rákir eftir 
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hafsbotninum. Áfallshorni er náð á mismunandi vegu. Ef um borgarísjaka er að ræða getur 

ísjakinn snúið sér til að ná áfallshorni eða, líkt og með hryggi í hafís mynduðum úr sjó, þar 

sem getur verið ógerlegt fyrir hryggina að snúa sér að ráði, þá getur brotnað úr kili þeirra 

til að mynda téð áfallshorn (Barette, 2011). Hér við Íslandsstrendur eru allar líkur á því að 

rákir í hafsbotni séu til komnar vegna borgarísjaka. 

Eins og komið hefur fram eru það sjávarstraumar, nánar tiltekið yfirborðsstraumar og 

vindar sem knýja áfram ísjaka á reki. Wagner o.fl. (2016) gerðu líkan sem útkskýrir rek 

stakra ísjaka um höfin. Líkanið leiddi í ljós að stærð ísjaka og vindhraði hefur mikið að 

segja hvað varðar stefnu og hraða ísjakanna. Ef um stóra ísjaka er að ræða, ferðast þeir 

með yfirborðsstraumum og verða fyrir litlum áhrifum vinds. Ef aftur á móti ísjakinn er 

minni og vindur mikill rekur ísjakann í vindstefnu, ef vindhraði (m/s) er ˃1% af lengd 

ísjakans (m) telst vindhraði mikill. Ef vindhraði er aftur á móti ˂1% af lengd ísjakans og 

ekki er um stóran ísjaka að ræða, rekur hann með 90° horni á vindstefnu.  
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3 Gögn og aðferðir 

Gögnin eru fengin úr leiðangri rs. Árna Friðrikssonar og var notast við CARIS HIPS and 

SIPS 10.1 til hreinsunnar á mælingunum. ArcGIS var notað til frekari greiningar á 

gögnunum. Í kaflanum verður farið yfir rannsóknarsvæðið ásamt öflun, úrvinnslu og 

greiningu þeirra gagna sem notuð voru við verkefnið. 

3.1 Langanesgrunn 

Rannóknarsvæðið er hluti af 

Langanesgrunni eða 

Langanesflaki og er um 30 

sjómílur NA af Langanesi. 

Langanesgrunn hefur verið 

friðað fyrir veiðum með 

botnvörpu, flotvörpu og línu 

síðan árið 1994 (Reglugerð 

um friðunarsvæði við Ísland 

310/2007). Svæðið sem um 

ræðir er á landgrunnsbrúninni 

og er dýpi þar frá ca. 200m 

niður í rúmlega 500m. Það 

afmarkast við 66° 54' 21.88" - 

66° 29' 31.97" N og 13° 41' 

47.36" - 12° 57' 6.09" V. 

Svæðið þekur um 618,6 km
2
.  

Sjógerðin á því dýpi sem 

skoðað er telst til svalsjávar. 

Svalsjór er myndaður við 

kælingu  og blöndun pólsjávar 

við sjó sem upphaflega er 

kominn úr atlantssjó. Selta 

svalsjávar er á bilinu 34,6-

34,9 og hiti á bilinu 1°- 3°, þó 

er ársmeðaltal á sjávarhita við Austurland, frá Langanesi suður fyrir Hamarsfjörð 4,2°, en 

alla jafna er sjávarhiti mjög svipaður frá Skjálfanda suður að Berufirði. (Unsteinn 

Stefánsson, 1999). Mynd 2 sýnir sjógerðir og blöndun stefnu strauma á hafsvæðinu í 

kringum Ísland. Úti við landgrunnsbrúnina á Norðusturlandi ferðast Austur-

Íslandsstraumurinn suðaustur með landinu. Sami straumur fer svo síðar suður með 

Austurlandi þar sem hann mætir loks Golfstraumnum og blandast honum norðan Færeyja. 

Á síðasta jökulskeiði var sjávarstaða þó önnur en hún er í dag. Þegar umfang jökla var 

mest, fyrir um 20.000 árum síðan var yfirborð sjávar um 120m neðar en það er í dag í ljósi 

þess hve mikið vatn var bundið í jöklum. Jökullinn sem þá var, huldi Ísland að stórum 

Mynd 2 Yfirborðsstraumar í hafsvæðinu við Ísland. Rauðar 

örvar tákna Golfstrauminn (atlantssjó), bláar örvar tákna 

Austur-Grænlandsstrauminn (pólsjó), grænar örvar tákna 

Austur-Íslandsstrauminn (svalsjó) og gular örvar tákna 

strandstraum (strandsjó) (Unnsteinn Stefánsson, 1999) 
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hluta og skagaði langt út á landgrunnið og jafnvel lengra fyrir vestan land. Á 

norðausturlandi stóð Langanes þó undan jökli (Helgi Björnsson, 2016). Mynd 3 sýnir 

áætlaða útbreiðslu jökulsins þegar hann var hvað mestur, fyrir um 20.000 árum og svo fyrir 

um 9.800 árum. Það má því ætla að eitthvað hafi gengið fram á landgrunnið af 

borgarísjökum úr skriðjöklum á nálægum svæðum. 

 

Mynd 3 Útbreiðsla jökla á síðasta jökulskeiði. Ljósi jökullinn táknar mestu útbreiðslu hans fyrir um 

20.000 árum. Dekkri hlutinn er yngri (Helgi Björnsson, 2016). 

Borgarísjakar birtast við og við á svæðinu þegar þá rekur að norðan, þá iðulega frá 

Grænlandi. Á vefsvæði Veðurstofu Íslands (2017a) er að finna heilmikinn fróðleik og 

upplýsingar um hafís og borgarísjaka við landið, bæði sem fundist hafa í eftirlitsferðum, 

sést af skipum sem eiga leið um svæðið og úr gömlum annálum, allt aftur á 13. öld. Þar má 

sjá að rek borgarísjaka er reglulegur atburður, en þó fremur sjaldgæfur. Á þeim tíma sem 

reglulegt eftirlit hefur verið stundað, hefur hafísbreiðan einnig náð nokkrum sinnum yfir 

svæðið sem um ræðir. 

Samkvæmt vindatlas Veðurstofu Íslansd (2017b) er algengasta vindstefna úr norðvestri 

(330°) líkt og sjá má í myndum 16 og 17.  Vindurinn blæs iðulega úr norðlægri stefnu en 

sjaldnast úr suðvestri, þ.e.a.s. af landinu. Vindatlasinn sýnir aðeins reiknað vindafar og skal 

skoðaður með þeim fyrirvara. Aftur á móti gefur hann góða mynd af vindáttum og tíðni 

þeirra á svæðinu. 

Landgrunnið í kringum Ísland er eyjagrunn (e. insular shelf) þar sem Ísland er á 

úthafsskorpu og hafa landið og landgrunnið myndast samtímis og þar af leiðandi  er 

landgrunnið í kringum Ísland gert úr basalthraunum, líkt og landið sjálft. Set berst til sjávar 

með framburði af landi, t.d. með ám eða foki, jafnvel með jöklum sem ganga í sjó fram, 

líkt og hefur verið á síðustu ísöld. Setið berst út með landgrunninu og sest á jöðrum 

landgrunnsins eða í landgrunnshlíðunum og hleður fram landgrunnsbrúnina (Karl 
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Gunnarsson 1980). Úti fyrir norðausturlandi er setlagið á landgrunninu sagt nokkuð þunnt 

þó ekki hafi verið gerðar miklar rannsóknir á því.  

Á svæðinu sem um ræðir hafa fundist rákir á hafsbotninum. Rákirnar myndast þegar ísjaka 

rekur yfir grynningar, líkt og landgrunnið, og þeir draga kjöl sinn eftir hafsbotninum fyrir 

tilstilli vinda og strauma og rispa hann. Rispurnar sem finna má á svæðinu eru tiltölulega 

litlar og stuttar, þó finna megi stærri og áberandi rákir. 

3.2 Gagnaöflun 

Leiðangurinn sem gögnin eru fengin úr var farinn í júní mánuði árið 2005. Markmið 

leiðangursins var undirbúningur fyrir rannsóknarverkefni á vegum 

Hafrannsóknastofnunnar um lífríki á hafsbotni. Leiðangurinn stóð yfir í rúma 3 

sólarhringa, frá 6. júní til 9. júní, og voru um 910 lengdarkílómetrar mældir og sköruðust 

ferlar mælingar um 20% í leiðangrinum. 

Fjölgeislamælirinn í Árna Friðrikssyni var af gerðinni Kongsberg-Simrad EM 300 en um 

borð var einnig síriti sem tók seltu og hitamælingar í yfirborði á meðan á leiðangrinum 

stóð (Guðrún Helgadóttir, 2012). Gögnin sem notuð eru í þessu verkefni eru þó aðeins hluti 

af öllum leiðangrinum og var þeirra aflað við mælingar 7. og 8. júní. 

 

Tafla 2 Eigindi Kongsberg EM300 fjölgeislamælis (Kongsberg, 2014) 

Tíðni 30 kHz Breidd geisla 1x1°, 1x2°, 2x2°. 2x4° 

Hámarksvídd ferils >5000 m Dýpi 10m - <5000 m 

Fjöldi geisla 135 Púls lengd 0,7; 2 eða 15 m/s 

Aftoppur 4,5 eða 9 kW Breidd geira 150° 

  

Hafrannsóknarstofnun afhenti frumgögn til verkefnisins þegar þess var óskað ásamt 

skipaskránni sem inniheldur upplýsingar um rannsóknarskipið sem notað er við 

mælingarnar og skrá sem leiðréttir mælingar fyrir sjávarföllum. Búið var að kvarða gögnin 

við afhendingu. 

Í þessu verkefni verða botnhörkugögnin ekki notuð vegna umfangs þeirra og stærð 

verkefnsins. Mikill tími fer í úrvinnslu þeirra og er gagnaskra þeirra stór. Markmið þessa 

verkefnis krefjast ekki botnhörkugagna en þau nýtast vel til greiningar á gerð hafsbotnsins 

og setlaga. Botnharka hefur til að mynda verið notuð við rannsóknir á ísjakarákum og 

greiningu þeirra. Þá var hún notuð til að finna út botnstrauma á svæðinu. Með 

botnhörkunni var hægt að sjá hvernig set settist fyrir í hlíðum ísjakarákanna og þar með 

áætla botnstraum á svæðinu (Bellec o.fl., 2007). 
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3.3 Úrvinnsla gagna 

3.3.1 Úrvinnsla fjölgeislagagna 

Fjölgeislagögnin voru skoðuð og unnin í forritinu CARIS HIPS and SIPS 10.1. Gögnin 

koma með .all sniði úr Kongsberg mælinum og þarf að breyta þeim yfir í HIPS lesanlegar 

skrár til að geta skoðað þær í HIPS and SIPS. Til að fá réttar mælingar þarf að leiðrétta 

fyrir staðsetningu mæla í skipinu og straumum og er það gert með skipaskránni og skrá 

sem leiðréttir fyrir sjávarföllum sem minnst var á hér ofar. Þar sem búið var að útbúa 

verkefnaskjal og það átti bara eftir að lesa gögnin inn í það verður ekki farið ítarlega í þá 

vinnu í þessari lýsingu.  

Þegar verkefnaskjal er búið til, er sett í það skipaskráin og ýmsar aðrar upplýsingar er 

varða verkefnið sem um ræðir, líkt og staðsetning, dagsetningar og tímabelti (CARIS, 

2013). Eftir að verkefnaskjalið hefur verið sett upp eru gögnin lesin inn í það svo frekari 

úrvinnsla geti hafist. Þegar gögnin eru lesin inn eru þau flokkuð eftir dögum og þeim breytt 

í HIPS lesanlega skrá um leið. Þegar gögnin hafa verið lesin inn er sjávarfallaskrá lesin og 

gögnin leiðrétt fyrir sjávarfjöllum. 

Hreinsun gagna er mikilvæg til að hafna slæmum mælingum og fá sem nákvæmasta mynd 

af hafsbotninum og til að tryggja gæði gagnanna. Síur eru notaðar við hreinsun gagna til að 

sigta út og hafna slæmum mælingum. Í þessu verkefni var ekki notuð sía en gögnin þess í 

stað hreinsuð handvirkt. Hreinsunin fór fram í „swath editor“ verkfærinu í HIPS and SIPS. 

„Swath editor“ hreinsar eina línu í einu. Til að gera þetta sem fljótlegast voru 5 mælingar 

birtar í einu og mælingum sem skáru sig úr var hafnað. Ástæða þess að ekki voru notaðar 

síur er sú að tryggja gæði 

gagnanna,  því ef síur eru hafðar 

of fínar hreinsa þær góðar 

mælingar en aftur á móti ef síur 

eru hafðar of grófar hreinsa þær 

ekki nógu vel og eftir standa 
ómarktækar mælingar sem ætti 

að hafna. Því var ákveðið að 

nota ekki síur í þessu verkefni. 

Vegna þessa tók drjúga stund að 

hreinsa gögnin. Þegar því var 

lokið voru þau gögn sem 

hreinsuð voru flutt út sem 

punktaskrá í ASCII formi. 

ASCII skráin innhélt 

staðsetningu puntkanna í 

tugabrotsgráðum (DD), lengd 

og breidd, ásamt dýpi. 

3.3.2 Kortlagning 

Við kortlagningu gagnanna var 

forritið ArcMap 10.5 notað. 

Þeim skrefum sem lýst er í 

Mynd 4 Flæðirit við gerð korta af svæðinu 
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mynd 4 var fylgt. ASCII skráin fyrir dýpi sem færð var úr HIPS and SIPS var lesin inn í 

ArcMap sem punktaskrá með xyz gildin breiddargráður (DD), lengdargráður (DD) og dýpt 

(m). Í ArcCatlaog var gert nýtt landgagnasafn (e. geodatabase) og inn í landgagnasafnið 

var búið til nýtt fitjugagnamengi (e. feature geodataset). Punktaformskráin sem lesin var úr 

ASCII skránni var flutt inn í gagnamengið og í kjölfarið gerð fold (e. terrain) úr 

punktafitjunni í gagnamenginu. 

Lengd milli punkta í foldinni var höfð 10 m og viðeigandi eigindarflokkur valinn sem 

hæðarmæling. Í þessu tilviki var það flokkurinn „Elevation“ en hann sýnir dýpi punktanna. 

ArcCatalog var svo látið reikna út eigindir píramídanna sem mynda foldina. Til að geta 

búið til nýja fold í fitujgagnamengi verður að virkja „3D analyst“ viðbótina. 

Foldin er mjög hentug til úrvinnslu stórra gagnasafna. Hún ræður auðveldlega við 

gagnasafn á stærð við það sem notast var við hér og enn stærri gagnasöfn og 

pýramídamyndun foldarinnar gerir það að verkum að hún hentar einstaklega vel við gerð 

stafræns hæðarlíkans (DEM) eins og þess sem vinnur vel með sónar mælingar og 

dýptargögn. 

 

Tafla 3 Gildi flokka í rastalögum línulegra myndanna 

 Láréttar myndanir Lóðréttar myndanir Skáhallar myndanir 

Flokkur 1 -153,5046 - -2,9131 -115.3858 - -2.8051 -74,016 - -3,137 

Flokkur 2 -2,9131 – 1,3755 -2,8051 – 1,3260 -3,137 – 0,6923 

Flokkur 3 1,3755 – 185,2084 1,3260 – 258,7308 0,6923 – 276,7054 

 

 

Við gerð rasta var notast við verkfærið „Terrain to Raster“ undir „3D Analyst Tools“ í 

verkfærakistunni. Kostir þess að notast við fold við gerð hæðarrasta eru margir en þeir 

helstu eru hversu viðráðanleg fold er í svo stórum gögnum, þar sem punktarnir hlaupa á 

milljónum og háskerpu brúun er  milli punkta. Rastinn var notaður til kortlagningar á 

dýptarkorti af svæðinu. 

3.3.3 Línulegar myndanir 

Mynd 5 sýnir hvernig línulegar myndanir voru fundnar með „Image analysis“. Rastinn sem 

notaður var við kortlagningu var einnig notaður sem sú þekja sem sett var inn í 

greiningartólið. Línulegumyndanirnar voru mismunandi, ýmist lóðrétt (norður – suður), 

lárett (austur – vestur) og svo skáhallar (ýmist norðvestur – suðaustur eða norðaustur – 

suðvestur). Til að að auðvelda úrlestur gagnanna var röstunum gefið gildi og þeim skipt 

niður í þrjá flokka. Flokkur 2, sem innihélt flest gildi var hafður glær en jaðarflokkarnir 

litaðir, þar sem þeir sýna línuleg mynstur. Tafla 2 sýnir flokkana og þau gildi sem í þá 

féllu. 
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Línuleg greining er sía sem síar út brúnir og stefnu í þá átt sem 

valin er. Við línulega greiningu er hægt að sjá ríkjandi stefnu á 

svæðinu, en hún tekur ekki bara út rispur, heldur allar 

línulegar myndanir á svæðinu. 

3.3.4 Stefnur og aldur 

Rákirnar voru einnig teiknaðar sem línur inn í 

fitjugagnamengið til að finna stefnu þeirra  og aldur, eins og 

sjá má á mynd 6. Stefna línanna var skráð með grófum 

aðferðum. Eigindi stefnuflokks voru ns (norður – suður), av 

(austur – vestur), nasv (norðaustur – suðvestur) og nvsa 

(norðvestur – suðaustur). Til að hjálpa við greiningu voru 

eigindi línanna skráð inn með sýnilegt hnitakerfi á kortinu. 

Í heildina voru teiknaðar 928 línur. Vegna þess hve margar 

rákir eru á svæðinu voru stærstu rákirnar á öllu svæðinu 

teiknaðar upp. Eftir að rákirnar höfðu verið teiknaðar var 

„Linear directional mean“ verkfærið notað til að finna 

þungamiðju hverrar stefnu fyrir sig. 

Til að átta sig betur á afstæðum aldri rákanna var „Intersect“ 

verkfærið notað þar sem línulagið sem teiknað hafði verið var 

sett inn í verkfærið og útkoman 

punktar allstaðar þar sem voru 

samskeyti milli tveggja eða 

fleiri lína. Punktaskráin hafði 

eigindina aldur sem fyllt var út, 

ýmist 0 fyrir þá eða þær línu(r) 

sem lágu undir og 1 fyrir 

ofanáliggjandi línu. Kortin sýna 

stefnu yngri línunnar en með 

þessari aðferð fæst afstæður 

aldur línanna en ekki er 

mögulegt að sjá hve langur tími 

líður á milli þeirra atburða sem 

mynda þær. Kort voru svo 

útbúin með upplýsingum, ýmist 

um samskeyti og stefnu eða 

einungis stefnu. Öll kort voru 

prentuð með 300 ppi. 

3.3.5 Fylgni stefnu og 

aldurs 

Til að finna fylgni milli stefnu 

og afstæðs aldurs rákanna var 

notast við tölfræðiforritið 

Rstudio. Fyrst var eigindatafla punktaskráarinnar færð úr ArcGIS sem textaskrá (.txt). Hún 

Mynd 5 Flæðirit við línulega 

greiningu 

Mynd 6 Flæðirit sem sýnir verkferla í að finna stefnur og 

afstæðan aldur ráka 
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var svo lesin inn í LibreOffice og breytt þar. Búnir voru til nýjir dálkar sem hétu „ns“, 

„nasv“, „av“ og „nvsa“. Formúla með IF skipun var keyrð svo að viðeigandi dálkar fengu 

gildið 1 í samræmi við stefnu línanna. Sem dæmi er sýnd formúlan fyrir „ns“ dálkinn hér 

að neðan: 

=IF(G2=“ns“; 1; 0) 

Formúlan sýnir að ef G dálkur, sem innheldur stefnu línanna, innhélt gildið „ns“ fékk 

dálkurinn „ns“ gildið 1. Ef dálkur G innihélt hinsvegar ekki „ns“ varð gildið 0. Formúlan 

var heimfærð á hina dálkana í sama formi. Engin NA gildi eru til staðar í dálknum sem 

inniheldur stefnu og því var ekki gert ráð fyrir þeim í formúlunni. 

Eftir að stefnur höfðu verið flokkaðar í sér dálka og gefið tölulegt gildi var skráin vistuð 

sem CSV skrá með .txt endingu og lesin inn í Rstudio. Gagnasafnið var skýrt gogn í 

Rstudio og cor.test skipunin keyrð til að finna aldur gagnanna. 

cor.test(gogn$ns, gogn$aldur) 

cor.test(gogn$nasv, gogn$aldur) 

cor.test(gogn$av, gogn$aldur) 

cor.test(gogn$nvsa, gogn$aldur) 

Niðurstöður cor.test skipunarinnar gefa skýrar og góðar niðurstöður með p-gildi og fylgni 

og öryggisbili. Prófin miðast við 95% öryggsibil eða p-gildi = 0,05. 
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum verða sýndar niðurstöður kortlagningar og tölfræðiathuganna sem lýst var í 3. 

kafla og gerð verður grein fyrir niðurstöðum. 

4.1 Kortlagning hafsbotnsins 

Mynd 7 sýnir dýptarkort og staðsetningu svæðisins. Yfirlitskortið er í skalanum 

1:6.000.000 og er notast við hæðarlíkan og vatnafarsfláka frá Landmælingum Íslands og 

dýptarlíkan af norður Atlantshafi frá NASA (Shuttle Radar Topography Mission).  

 

Mynd 7 Kortið sýnir staðsetningu og lögun hafsbotns á svæðinu 
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Stærra kortið er í skalanum 1:170.000 og sýnir greinilega hvernig hafsbotninn hefur mótast 

af ísjökum. Dýpið er skilgreint í metrum og lengdar- og breiddarbaugar hafðir til 

viðmiðunar á stefnu og vegalengd, þá er einnig stika sem sýnir vegalengd á kortinu. 

Á mynd 8 má sjá rispur sunnarlega á svæðinu. Á myndinni má sjá hvernig sumar rispur 

enda snöggt og í enda þeirra myndast hringur. Slíka myndun má til að mynda sjá greinilega 

austanmegin í myndinni, rétt sunnan við miðju. Líklegast er að þessir hringir myndist 

þegar ísjakinn nemur staðar og fer að snúast á staðnum og myndar hringi á 

snúningspunktinum. 

 

 

Mynd 8 Myndins sýnir rákir á suðursvæði svæðisins. Við enda sumra rákanna myndast hringir sem 

eru líklegast myndaðir þegar ísjakinn stöðvast og byrjar að snúast á sama stað 

 

Mynd 9 sýnir suðurhluta svæðisins þar sem greinileg línuleg myndun er í svæðinu. Þar má 

sjá hvernig margar rákir rispa svæðið frá suðvestri í norðaustur. Svæðið er í brekku og 

virðast rispurnar fylgja hornréttum ferli á hallann. 

Á mynd 10 má svo aftur á móti sjá mikið skorið svæði og hluta af mikilli lægð fyrir miðju 

svæðinu. Rispurnar ganga þvers og kruss yfir svæðið og virðast ekki fylgja neinu mynstri 

eða reglu á þessu svæði. 
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Mynd 9 Miklar rákir í norðaustur - suðvestur stefnu eru á þessu svæði. Mögulega gæti það stafað af 

stöðugu flæði ísjaka eftir hlíðinni á síðasta jökulskeiði 

 

Mynd 10 Mikið skorið svæði fyrir miðju rannsóknarsvæðinu 
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4.2 Línulegar myndanir 

Við línulega úrvinnslu gagnanna kom í ljós galli í gögnunum sem rekja má til úrvinnslu 

þeirra í HIPS and SIPS. Gallinn sést greinilega á eftirfarandi kortum og lýsir sér sem 

hæðarójöfnur í siglingarlínu skips. Á kortunum kemur þetta fram sem línulegar myndanir í 

siglingaleiðinni og er auðséð. Yfirlitskortið er það sama og sjá má á mynd 4 – 7 en er í 

skalanum 1:480.000. Kortin sem þysjað er inn á eru á skalanum 1:60.000. Áttir eru merktar 

inn á myndirnar og það er skali fyrir miðju kortinu til lengdarviðmiðunar. Sá tekur til allra 

korta nema yfirlitskorts á hverri mynd. 

Mynd 11 sýnir línulegar myndanir á suðurhluta svæðisins. Kortið tekur til svipaðs svæðis 

og mynd 9 og sýnir hvernig línuleg myndun er mest skáhallt á myndina og lóðrétt. Í 

greiningunni komu í ljós afar fáar myndanir lárétt á myndina. 

 

 

Mynd 11 Línulegar myndanir á sunnanverðu svæðinu 

 

Á mynd 12, sem sýnir svipaðan stað og mynd 10, má sjá líka hegðun og í mynd 11, þar 

sem skáhallar línur á myndina eru ráðandi, þó töluvert sé um lóðréttar myndanir. Sömu 

sögu er að segja með láréttar myndanir og á fyrri mynd. 

Ný staðsetning, ef svo má að orði komast, er tekin fyrir á mynd 13. Þar er skoðað 

norðursvæðið sem sýnir svipaða hegðun og á fyrri myndum. Þó er enn minna um að vera á 

myndinni sem sýnir láréttar myndanir en áður og einnig minna um lóðréttar myndanir. 
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Mynd 12 Línulegar myndanir á á miðju svæðinu 

 

Mynd 13 Línulegar myndanir norðarlega á svæðinu 
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4.3 Aldur, stefna og fylgni þar á milli 

Við túlkun niðurstaðna á aldri og stefnu kemur í ljós að norðaustur – suðvestur stefnan er 

tíðust eins og sjá má mynd 14. Kortin eru í skalanum 1:363.000. Kortin fjögur sýna stefnur 

í tvær áttir hvor, þá gagnstæðar áttir í hvert sinn, því ekki er alltaf auðvelt að sjá á hvorum 

enda línunnar atburðurinn hófst og á hvorum hann endaði. Þungamiðja er sýnd á kortunum 

sem svört ör og þá í þá stefnu sem rákirnar liggja eins og þær voru teiknaðar. Stefna 

þungamiðju sýnir á engan hátt raunverulega stefnu þungamiðju teiknaðra lína. 

Mynd 15 sýnir sömu liti og mynd 14 og er í sama skala. Punktarnir í kortunum eru á 

samskeytum lína og eru litaðar eftir því hvor línan er yngri. Ef til að mynda rispa í norður – 

suður stefnu og rispa í austur – vestur stefnu skarast og norður – suður rispan liggur ofan á 

austur – vestur stefnunni er hún teiknuð rauð á kortinu. Hún myndi ekki finnast græn á 

kortinu því sá punktur fengi einkunn sem eldri en hinn og er því ekki teiknaður. Því eru 

sömu samskeyti aldrei teiknuð oftar en einu sinni á öll fjögur kortin. Líkt og á mynd 14 

tekur skalinn á myndinni til allra kortanna. 

Niðurstöður fylgniprófa í Rstudio sýndu að aðeins tvö próf af fjórum leiddu af sér 

marktækar niðurstöður. Bæði austur-vestur og norðvestur-suðaustur höfðu p-gildi undir 

0,05 og því hægt að fullyrða með 95% vissu að prófið sé marktækt. Austur-vestur hafði 

jákvæða fylgni uppá 0,1036709 en norðvestur-suðaustur höfðu aftur á móti  neikvæða 

fylgni uppá -0,1113233. Tafla 4 sýnir niðurstöður prófanna. 

 

Tafla 4 Niðurstöður fylgniprófa á stefnu og aldri rispanna. Prófin voru framkvæmd í Rstudio með 

cor.test skipuninni 

 Norður - 

Suður 

Norðaustur - 

Suðvestur 

Austur - 

Vestur 

Norðvestur- 

Suðaustur 

p-gildi 0,3142 0,6953 0,0001025 3,00 x10
-5

 

Efri mörk 95% 

öryggisbils 

-0,02551985 -0,06285372 0,05154175 -0,16278270 

Neðri mörk 95% 

öryggisbils 

0,0792270 0,04195314 0,015523660 -0,05925983 

Fylgni 0,02692533 -0,01047907 0,1036709 -0,1113233 
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Mynd 14 Stefna og þungamiðja teiknaðra ráka á svæðinu 
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Mynd 15 Afstæður aldur rákanna á samskeytum teiknaðra ráka 
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5 Umræður og lokaorð 

Kortið af svæðinu heppnaðist vel og sýnir mjög vel svæðið og þær rispur sem þar eru. 

Kortin af línulegri greiningu leiða þó í ljós galla í kortinu sem má líklegast rekja til þess 

þegar gögnin voru hreinsuð. Ef til vill hefði verið hentugt að nota síu á gögnin við 

hreinsun. Einnig hefði verið hægt að nota „smoothing“ síu í „Image analysis“ þar sem 

línulega greiningin var gerð, sem sléttir úr og lagar ójöfnur í rastanum. Það hefði ef til vill 

lagað þessar villur eitthvað. 

Niðurstöður sýna svart á hvítu að ríkjandi stefna jökulráka á svæðinu er norðaustur – 

suðvestur. Línuleg greining leiðir í ljós að rákirnar stefni frekar lóðrétt (norður – suður) á 

myndina þegar greiningin fer fram heldur en lárétt (austur – vestur). Svæðið er mjög rispað 

og mikið um litlar rispur á svæðinu sem tímafrekt hefði reynst að teikna. Því voru 

teiknaðar helstu rákir og teknar nokkrar minni líka. Í heildina voru það tæplega 1.000 rákir 

sem voru teiknaðar og úr þeim komu rúmlega 1.400 punktar á samskeytum. Tveir punktar 

koma á hver samskeyti og því voru þetta um 700 samskeyti þar sem norðaustur – suðvestur 

var yfirleitt yngst, enda flestar rákir í þá stefnu. Marktæk fylgni var þó á milli aldurs og 

austur – vestur ráka og norðvestur – suðaustur, þar sem austur – vestur rákir eru marktækt 

yngri en aðrar rákir á svæðinu og norðvestur – suðaustur rákir marktækt eldri. Ekki er gott 

að segja hvað veldur því og er það tilefni til frekari rannsókna á svæðinu. 

Stefna rákanna virðist passa ágætlega í módel Wagner o.fl. (2016) þar sem ísjaka rekur 90° 

á vindstefnu í litlum vindi. Miðað við það, og vindsstyrk sem vindatlas Veðurstofunnar 

gefur upp (mynd 14) væru þetta stórir ísjakar sem um ræðir eða hátt í 900m langir. Það 

verður þó að taka til athugunar að vindhraðinn er að öllum líkindum breytilegur eftir 

árstíma og gæti vindhraði verið lægri, en vindatlasinn segir til um, þegar þessir atburðir 

eiga sér stað. Líkanið segir einnig til um að stórir ísjakar reki með yfirborðsstraumum, og 

ef vindur er mikill, eða meiri í m/s en ca. 1% af lengd ísjakans í m rekur ísjakann undan 

vindi. Ef svo er væru stærstu rákirnar í norðvestur – suðaustur stefnu. Það var ekki skoðað 

sérstaklega í þessu verkefni, þ.e.a.s. stærð ráka miðað við stefnu. Það er ef til vill efniviður 

í annað verkefni. Það verður þó að nefna að margar rákir taka greinilegar stefnubreytingar 

á ferli sínum og er ekki ólíklegt að það ráðist af breyttum vindhraða, eða vindátt, miðað við 

líkanið. Ekki er gott að segja út frá þessum niðurstöðum um uppruna ísjakanna sem rispa 

botninn, enda ekki lagt upp með það í byrjun verkefnisins. 

Stefnu og lengd þungamiðjunnar sem sjá á má mynd 12 er lítið að marka. Staðsetningin er 

þó rétt af teiknuðum rákum. Það sést glöggt á þungamiðju norðaustur – suðvestur rákanna 

að hún stefnir í norður - suður. Stefna línanna er ákvörðuð út frá því hvor endinn er upphaf 

línunnar og hvor endir þegar þær eru teiknaðar. Því er lengd þeirra og stefna ómarktæk  þar 

sem ekki var gætt að því þegar línurnar voru teiknaðar. 

Niðurstöður þessa verkefnis eru mjög áhugaverðar og veitir þetta verkefni góða mynd af 

hreyfingu borgarísjaka úti fyrir norðaustur landi. Frekari rannsóknir, líkt og aldursgreing á 

setlögum á svæðinu, gæti verið mjög áhugaverð og gefið mjög góða sögulega  mynd af 

veðurfari og straumum í hafinu hér í kringum Ísland. 

Jökulrákir hafa einnig fundist úti fyrir Vestfjörðum við kortlagningu hafsbotnsins og munu 

eflaust finnast fleiri svæði eftir því sem meira af hafsbotninum verður rannsakað. Verkefni 
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eins og þetta telst nokkuð lítið en hefur vonandi eitthvað gildi í frekari rannsóknum á 

jökulrákum í kringum Ísland. 
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Viðauki I 

 

Mynd 16 Tafla sem sýnir tíðni vindátta og vindhraða í punktinum 66,4991 - 13,3774 í mismunandi hæð 

yfir sjávarmáli (Veðurstofa Íslands 2017b). 

 

Mynd 17 Myndin sýnir vindrós og Weibulldreifingu fyrir punktinn 66,4991 - 13,3774 (Veðurstofa 

Íslands 2017b). 



41 

 


