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1. Cele ćwiczenia
Rozwiązując to zadanie nauczymy się obliczać wysokość, na jakiej powstaje zorza polarna na
podstawie zdjęć wykonanych techniką cyfrową. Zadanie ma na celu:
1. Wykorzystanie metody określania parametru fizycznego (wysokości) na podstawie obiektu
obserwowanego (zdjęć cyfrowych), jako techniki stosowanej w nauczaniu, materiałach
dokumentalnych i badaniach naukowych. Wykorzystanie znajomości trygonometrii i podstaw
fizyki atomowej.
2. Zrozumienie i wykorzystanie podstawowych technik statystycznych (obliczanie błędu
pomiarowego).
3. Zrozumienie i wykorzystanie podstawowych technik analitycznych stosowanych w analizie
obrazów (skala kątowa do wyznaczania wysokości gwiazd)
4. Naukę pracy zespołowej, w której docenia się wkład jednostki i przestrzega demokratycznych
zasad.
5. Wkład w rozwój wiedzy naukowej o zjawisku zórz polarnych i aktywności Słońca.

2. arzędzia
Zadanie opierać się będzie na wykorzystaniu zdjęć cyfrowych wykonanych w Grenlandii (Dania) w
sierpniu 2013 r.

3. Zjawisko zorzy polarnej
Zorze polarne są jednym z najwspanialszych naturalnych widowisk, jakie można zaobserwować na
ziemi. W tym zadaniu zajmiemy się wyjaśnieniem czym są zorze, jak powstają i gdzie występują.
Przedstawimy też dwie metody obliczania lub szacowania wysokości, na jakiej powstaje zorza.

3.1. Czym jest zorza polarna
Zorza polarna jest zjawiskiem poświaty widocznej nocą na niebie na obszarach o dużych
szerokościach geograficznych (Arktyka oraz Antarktyda). Czasami zorza na krótko pojawia się
również na mniejszych szerokościach geograficznych.

Rys. 1. Zdjęcie zorzy polarnej nad biegunem północnym (Aurora Borealis) wykonane we wsi Tasiusaq na południu
Grenlandii (J.C. Casado-starryearth.com)

Zorza polarna występująca na półkuli północnej (gęściej zaludnionej) określana jest nazwą Aurora
Borealis (nazwę tę nadał jej francuski filozof i naukowiec Pierre Gassendi w 1621 r.) Zorza
występująca na półkuli południowej określana jest zaś nazwą Aurora Australis - jest ona zjawiskiem
takim samym, jak zorza występujące na półkuli północnej. Zorza nad biegunem południowym (Aurora
Australis) widoczna jest przede wszystkim na Antarktydzie (rys. 1), chociaż można ją również
zaobserwować na terenie południowej Australii i Ameryki Południowej.
Zorze nie są zjawiskiem występującym wyłącznie na Ziemi. Na innych planetach, takich jak Jowisz
czy Saturn, charakteryzujących się obecnością silnych pól magnetycznych, również występują
podobne zjawiska.

3.2. Powstawanie zórz polarnych
Słońce stale emituje cząsteczki o wysokiej energii, jak również różnego rodzaju promieniowanie
elektromagnetyczne, w tym światło widzialne. Strumień się tych cząsteczek to tak zwany wiatr
słoneczny (gorący gaz lub plazma), który składa się głownie z jonów dodatnich oraz elektronów. Na
Słońcu występują wyzwalające dużą energię zjawiska takie jak wybuchy i koronalne wyrzuty masy

(ang. CMEs – Coronal Mass Ejections), które zwiększają siłę wiatru słonecznego. Cząsteczki wiatru
słonecznego przemieszczają się z prędkością od 300km/s (powolny wiatr słoneczny) do 1000km/s
(szybki wiatr słoneczny) i pokonują odległość do Słońca do Ziemi w dwa - trzy dni. W pobliżu Ziemi
wiatr słoneczny jest odchylany w kierunku przestrzeni kosmicznej przez pole magnetyczne Ziemi
czyli magnetosferę.
Wiatr słoneczny napiera na magnetosferę i odkształca ją. Dlatego też zamiast jednolicie rozłożonych
linii sił pola magnetycznego, zwykle przedstawianych jako działanie modelowego magnesu
umieszczonego w linii północ-południe wewnątrz Ziemi, pojawia się podłużna struktura z długim
ogonem w kształcie komety, znajdującym się w kierunku przeciwnym do Słońca (rys. 2).

Rys. 2. Artystyczny obraz Słońca emitującego wiatr słoneczny oraz koronalny wyrzut masy (obłok plazmy)
przemieszczający się w kosmosie. Docierając do Ziemi, większość cząstek odchylana jest przez ziemskie pole magnetyczne,
co daje efekt ogona komety. Niektóre cząsteczki wchodzą w atmosferę Ziemi, kierowane w stronę jej biegunów
magnetycznych liniami ziemskiego pola magnetycznego, co przedstawiono na rysunku liniami zielonymi.

Niewielka liczba cząstek niesionych wiatrem słonecznym wchodzi w atmosferę, kierowana liniami
ziemskiego pola magnetycznego. Cząstki te, uwięzione w magnetosferze, zderzają się z obojętnymi
atomami i cząsteczkami w górnych warstwach ziemskiej atmosfery. Zazwyczaj są to atomy tlenu (O)
oraz cząsteczki azotu (N2), które znajdują się w stanie obojętnym, na najniższym poziomie
energetycznym, zwanym poziomem podstawowym. Energia dostarczona przez cząstki niesione
wiatrem słonecznym wzbudza te atomy i cząsteczki. Powracają one do stanu podstawowego oddając

energię poprzez emisję światła (rys. 3). To właśnie światło, widziane z Ziemi, nazywamy zorzą
polarną.
Zorze pojawiają się zazwyczaj na wysokości od 100 do 400km ponieważ tam właśnie atmosfera, choć
rozrzedzona, jest jeszcze na tyle gęsta, że zderzenia z cząstkami wiatru słonecznego następują
wystarczająco często.

Rys. 3.- Kiedy elektron niesiony wiatrem słonecznym
zderza się z atomem tlenu (O) lub cząsteczką azotu (N2) w
górnych warstwach atmosfery, oddaje energię, powodując
wzbudzenie atomu. Powracając do stanu podstawowego
atom
oddaje
energię
w
postaci
światła
o
charakterystycznym widmie, odpowiadającym określonej
barwie, jak wskazano na rysunku.

3.3. Gdzie, kiedy jak i obserwować zorze polarne
Zorze występują na niektórych obszarach Ziemi, zwanych owalami zorzowymi, które znajdują się
odpowiednio wokół bieguna północnego i bieguna południowego (rys. 4).

Rys. 4. Owal zorzowy na półkuli północnej. Widoczny obszar częstego występowania zórz polarnych oraz zmniejszenie
szerokości owalu po stronie dziennej (dolna część zdjęcia). Kolorami oznaczono prawdopodobieństwo zaobserwowania
zorzy, a czerwoną linią zaznaczono południową (mniejszą) szerokość geograficzną, na której można zobaczyć zorze (patrz:
model Ref6 OVATION-NASA)

Im silniejszy jest wiatr słoneczny i im bardziej cząstki emitowane przez Słońce naładowane są
energią, tym większe są owale zorzowe. Dlatego więc w okresie, gdy Słońce wykazuje aktywność
średnią lub niską owale zorzowe są niewielkie, a granice występowania zorzy polarnej na półkuli
północnej przesuwają się na północ. Natomiast podczas wielkich burz słonecznych owal na półkuli
północnej poszerza się i przesuwa na południe.

Rys. 5. Przesunięcia północnego bieguna magnetycznego. Zorze powstają w obrębie owali wokół biegunów magnetycznych
Ziemi (patrz rys. 4).

Jeżeli aktywność Słońca jest bardzo duża, czasami owal rozciąga się nad południową częścią Stanów
Zjednoczonych i nad Europą. Przy danym poziomie aktywności słonecznej najwęższa część owalu
zorzowego zawsze znajduje się po stronie dnia (południa), a najszersza część owalu znajduje się po
stronie nocy na Ziemi. Dlatego też zorze najlepiej widoczne są o północy czasu lokalnego.
Strefy najczęstszego występowania zórz polarnych odpowiadają obrębowi owali zorzowych (rys. 5).
Na półkuli północnej strefa ta obejmuje Alaskę, Kanadę północną, południową Grenlandię, Islandię,
północną Skandynawię (Norwegia, Szwecja, Finlandia) oraz północną Syberię. Strefa najczęstszego
występowania zorzy na półkuli południowej (Aurora Australis) znajduje się na Antarktydzie. W
obrębie tych owali częstotliwość występowania zórz skali roku może przekroczyć 240 nocy rocznie w
okresach wysokiej aktywności słonecznej (zorze dyskretne), przy czym zmniejsza się ona zarówno w
kierunku do wewnątrz, jak i na zewnątrz owalu (zorze rozproszone). Mieszkańcy południowych
Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Europy południowej i sąsiednich obszarów mogą obejrzeć zorzę
(rozproszoną) tylko raz w ciągu całego życia. Szacuje się, że na równiku zorza występuje zaledwie raz
na 200 lat.
W Europie południowej zjawisko zórz polarnych obserwuje się niezwykle rzadko.
Prawdopodobieństwo jego wystąpienia we Francji to raz na rok, a na południu Hiszpanii i Włoch
zaledwie 0,2 raza na rok. W czasie ostatniego maksimum aktywności słonecznej zorzę zauważono w
rejonie Morza Śródziemnego w Hiszpanii dnia 6 kwietnia 2000 r. (rys. 6). Wciąż pamiętane jest też
wystąpienie zorzy podczas hiszpańskiej wojny domowej dnia 25 stycznia 1938 – zorza była wówczas
widoczna w Andaluzji.

Rys. 6. Zorza północna (rozproszona), widoczna jako silne światło o barwie czerwonej, na północ od miasta Figueres w
prowincji Girona dnia 6 kwietnia 2000. Foto: Pere Horst.

Słońce, nasza gwiazda, wykazuje różne cykle aktywności. Podczas szczytowych okresów aktywności
wiatr słoneczny nasila się, więc łatwiej jest zaobserwować zorze. Głównym możliwym do
zaobserwowania parametrem jeśli chodzi o aktywność słoneczną jest ilość plam na powierzchni
Słońca. Plamy słoneczne są obszarami chłodniejszymi od otoczenia, więc widoczne są jako obszary
ciemniejsze. Gromadzenie danych przez wiele lat doprowadziło do odkrycia, że ilość plam na
powierzchni Słońca wzrasta co około 11 lat, tak więc cykl aktywności naszej gwiazdy wynosi 11 lat.
Ostatnie maksimum aktywności Słońca wystąpiło pod koniec 2000 r. Według najnowszych danych
kolejne maksimum wystąpić ma w drugiej połowie 2013 r.
Zorze polarne świecą słabiej niż Słońce, więc mogą być obserwowane tylko w nocy. Słabe zorze
charakteryzują się stopniem jasności zbliżonym do jasności Drogi Mlecznej, podczas gdy najjaśniejsze
mogą mieć jasność księżyca w pełni. Ze względu na fakt, że zorze polarne występują tylko na
obszarach okołobiegunowych, nie są one widoczne latem z powodu braku nocy i świecącego nawet o
północy Słońca. Zorze można obserwować od sierpnia do maja, a ich występowanie nasila się w
okolicach równonocy (wrzesień - marzec) z powodu korzystnego ukształtowania pola magnetycznego
Ziemi. Występujące w tym okresie burze geomagnetyczne umożliwiają naładowanym cząstkom
wiatru słonecznego wejście w atmosferę Ziemi w okolicach biegunów.
Zorze polarne mogą przybierać rożne formy, kształty i kolory, a także bardzo szybko zmieniać się w
czasie. Podczas jednej nocy zorza polarna może ukazać się początkowo jako jeden łuk,
rozpościerający się na horyzoncie, najczęściej w linii wschód-zachód. Około północy łuk ten może
zwiększyć natężenie swojego światła i zacząć tworzyć wokół fale lub wiry, a także pionowe struktury,
wyglądające jak wydłużone świetlne kurtyny utkane ze światła i promieni. W pewnym momencie całe
niebo może wypełnić się wstęgami, spiralami i promieniami światła drgającymi i przesuwającymi się

szybko na horyzoncie. Może to trwać od kilku minut do kilku godzin, choć zwykle trwa ok. 15-20
minut. Gdy zaczyna się rozjaśniać, zjawisko to słabnie i tylko niewielkie obszary nieba jaśnieją dopóki
nie nastanie świt.
W normalnym oświetleniu ludzkie oko widzi kolory od fioletu, którego długość fali wynosi około
390nm, aż do czerwieni(długość fali około 700nm). Kiedy zorza jest słaba, wydaje się nie mieć
żadnego koloru, ponieważ w warunkach słabego oświetlenia nasze oczy odbierają światło za pomocą
światłoczułych receptorów zwanych pręcikami, które jednak nie rozróżniają kolorów. Przy lepszym
oświetleniu człowiek zaczyna widzieć kolory za pomocą słupków – receptorów pozwalających
rozróżniać kolory. W pierwszej kolejności widzimy barwę zieloną, najbardziej powszechną, na którą
oko jest najbardziej czułe (długość fali - 555nm). Za pomocą aparatów cyfrowych oprócz barw
zielonej i czerwonej widać całą gamę kolorów (niebieski, fioletowy, żółty...).
Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że słyszeli dźwięki wydawane przez zorzę, takie jak syczenie i
trzaski. Choć zorze występują na wysokościach powyżej 100km to wydaje się, że związane z nimi
pole magnetyczne może wytworzyć ładunek elektrostatyczny, powodujący np. świst wśród gałęzi
drzew, jednak pomiary za pomocą urządzeń nie potwierdzają tej hipotezy. 1.

4. Metodyka
4.1. Szacowanie wysokości powstawania zorzy na podstawie kolorów. Metoda 1 – kolory.
Kolory, które dostrzegamy podczas zorzy zależą od tego, jakie atomy lub cząsteczki znajdują się w
górnej warstwie atmosfery i ulegają wzbudzeniu energią cząstek niesionych przez wiatr słoneczny
(przede wszystkim elektronów), a także od tego, jaki poziom energii te wzbudzone atomy/ cząsteczki
osiągną. Jak wspomniano powyżej, wzbudzony atom lub cząsteczka powraca do stanu pierwotnego
emitując fotony o pewnej energii, co widziane jest jako konkretny kolor. Na wysokości kilkuset
kilometrów oprócz normalnego powietrza (składającego się głównie z cząsteczkowego tlenu i azotu)
występuje także tlen atomowy. Podstawowe składniki atmosfery: azot i tlen generują pełen zakres
kolorów zorzy, choć gazy takie jak wodór i hel również mogą emitować światło o rożnych barwach.

Tlen
Emisja energii przez atomy tlenu wzbudzone energią elektronów wykazuje pewne charakterystyczne,
warte omówienia cechy. Zazwyczaj wzbudzony atom lub cząsteczka powraca do stanu podstawowego
natychmiast, a emisja fotonu trwa mikrosekundy. W przypadku atomów tlenu trwa to jednak znacznie
dłużej. Atom tlenu powraca do stanu podstawowego dopiero po trzech czwartych sekundy, emitując
zielony foton. Emisja fotonu barwy czerwonej trwa prawie 2 minuty. Jeżeli w ciągu tego czasu atom
zderzy się z inną cząsteczką, w czasie zderzenia oddaje on energię i nie emituje światła. Zderzenia są
bardziej prawdopodobne tam, gdzie atmosfera jest gęstsza (na niższych wysokościach). Dlatego też
świecenie atomów tlenu na czerwono występuje dopiero na wysokościach większych niż 200 km,
gdzie zderzenia pomiędzy cząsteczkami powietrza a atomami występują rzadko. Poniżej wysokości
100 km nie jest nawet możliwe wystąpienie koloru zielonego. Na dolnych krańcach zorzy emisji
koloru zielonego również przeciwdziałają zderzenia, więc widoczne są jedynie barwy niebieska i
czerwona (różowa), będące efektem emisji światła przez azot cząsteczkowy.
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Patrz: artykuł http://www.acoustics.hut.fi/projects/aurora/BNAM-ukl.pdf

Rys. 7.- Wykres przedstawia widmo emisyjne tlenu atomowego.
Zaznaczono główne linie emisyjne odpowiadające barwie zielonej,
najczęściej spotykanej w przypadku zorzy polarnych.

Podsumowując, tlen daje dwie główne barwy zorzy: światło zielone – długość fali 557.7 nm
(pamiętajmy, że jeden nanometr to 10-9 m, a angstrem to 10-10 m) oraz światło czerwone,
występujące rzadziej – długość fali 630 nm (rys. 7).

Azot
Azot, który przy zderzeniu stracił część zewnętrznych elektronów stając się jonem, emituje światło
niebieskie. W przypadku wzbudzenia przez zderzenie z elektronem niesionym wiatrem słonecznym
emituje światło czerwone (rys. 8).

Rys. 8. Widmo emisyjne azotu cząsteczkowego w zakresie widzialnym
podczas zorzy polarnej, z zaznaczonymi liniami emisyjnymi

Na podstawie wszystkich powyższych informacji można w sposób schematyczny oszacować
wysokość formowania się zorzy polarnej na podstawie jej koloru.
1. Powyżej 200 km występuje czerwonawy odcień tlenu atomowego (rys. 9a)

2. Na wysokości między 100 a 200 km występują odcienie zieleni, charakterystyczne dla emisji
tlenu atomowego (najczęstsza barwa zorzy, patrz: rys. 9a, b, c).
3. Na wysokości około 120 km występują niebiesko-fioletowe odcienie azotu cząsteczkowego
(rys. 9c).
4. Przy wysokiej aktywności Słońca (burzach słonecznych) na dolnym krańcu zorzy pojawia się
łuk w odcieniach różu na wysokości 90-100 km; jego źródłem jest azot cząsteczkowy (rys.
9b).

Rys. 9. Kolor zorzy pozwala określić wysokość, na jakiej ona powstała (patrz tekst). Wszystkie zdjęcia wykonane zostały w
czasie wyprawy Shelios 2000 (więcej informacji pod adresem shelios.com/sh2000) przez M.C. Sosa Diaz. Właścicielem
praw do tych zdjęć jest tierrayestrellas.com

4.2. Obliczanie wysokości powstawania zorzy polarnej za pomocą paralaksy. Metoda 2 –
paralaksa.
Wysokość, na której tworzy się zorza polarna można obliczyć na podstawie zdjęć wykonanych przez
dwie rożne osoby oddalone od siebie o kilkanaście kilometrów. Każda z nich widzi tę samą zorzę na
tle gwiazd w innym miejscu i pod trochę innym kątem. Odległość kątową można zmierzyć, a znając
odległość między obserwatorami (obliczając ją z mapy lub z użyciem GPS) można obliczyć wysokość
pojawienia się zorzy. Stosując tę metodę norweski fizyk Carl Stormer, na podstawie 40000 zdjęć
wykonanych w latach 1909 –1944 oszacował granice wysokości występowania zórz polarnych,
określając je jako przedział pomiędzy 70km a 1100km, przy czym średnią wysokość określił jako
100km.

Oznaczmy pozycje obserwatorów jako O1 i O2 i przyjmijmy, że znajdują się one na podobnej
wysokości nad poziomem morza. Pozycje te znajdują się w znanej odległości od siebie, którą
oznaczamy jako d. Załóżmy. że odległość d stanowi linię prostą (zakrzywienie powierzchni ziemi na
odcinku kilku kilometrów można pominąć). Patrząc na tą samą zorzę A, każdy z obserwatorów widzi
ją na tle trochę innego fragmentu nieba, a ich linie obserwacji tworzą kąt α, który można zmierzyć (za
pomocą paralaksy) (rys. 10).

Rys. 10. Obliczanie wysokości powstawania zorzy polarnej za pomocą paralaksy (trójkąta paralaktycznego) (szczegółowe
informacje w tekście). Autor rysunku: J.C. Casado.

Zgodnie z zasadą podobieństwa trójkątów, kąt α’ utworzony przez wierzchołki trójkąta O1AO2 jest
równy kątowi α.
Chcemy znaleźć wysokość h zorzy. Wysokość ta jest prostopadła do powierzchni ziemi (linii O1 O2).
Kąty β1 i β2 są znane, podobnie jak wysokość zorzy nad horyzontem (pokrywa się ona z
wysokościami gwiazd, na których tle jest widoczna; skoro wysokości gwiazd są znane, możemy
określić też wysokość zorzy) oglądanej odpowiednio przez obserwatorów O1 i O2. Wykorzystujemy
trójkąt O1AO2 (wzór sinusów):

Rozwiązujemy równanie, aby otrzymać h1 [1]:

Na podstawie trójkąta O1AP możemy określić wysokość h:

Otrzymujemy więc wysokość h zorzy polarnej (w miejsce h1 podstawiając wyrażenie [2] i wiedząc, że
sin) = sin( ):

Wiedząc, że

, możemy zastosować wzór :

1) Obliczamy wysokość zorzy na podstawie lokalizacji obserwatorów (np. O1 ) znając kątową skalę
zdjęć i rozdzielczość zdjęcia zorzy w pikselach, wykonanego na tle gwiazd- dla zdjęć każdego z
obserwatorów.
2) Następnie obliczamy wysokość h zorzy na podstawie odległości między obserwatorami, wiedząc,
że

i zakładając, że znamy d; należy więc podstawić wartości do wyrażenia [4].

Do obliczeń tych wykorzystamy niektóre gwiazdy (znajdujące się na zdjęciach cyfrowych),
położeniem odpowiadające wysokości zorzy. Konieczna jest znajomość: dokładnych współrzędnych
miejsc prowadzenia obserwacji prze obu obserwatorów, ich wysokości nad poziomem morza oraz
dokładnego czasu obserwacji. Do obliczenia wysokości β1 β2 potrzebne też będzie jakieś
oprogramowanie astronomiczne (np. darmowy program Stellarium, dostępny na stronie
stellarium.org).

5. Materiały źródłowe
ref1 - Zdjęcia fotosfery słonecznej z Internetu.
1. wykonane z kosmosu (satelita SOHO)
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_igr/1024/latest.jpg
2. wykonane przy pomocy sieci teleskopów naziemnych (GONG)
http://gong2.nso.edu/dailyimages/
3. zdjęcia fotosfery słonecznej wykonane zrobotyzowanym teleskopem słonecznym (TAD) w
obserwatorium Teide, IAC, w ramach projektu GLORIA http://users.gloria-project.eu
(eksperyment solarny)
ref2 – zdjęcia widowiskowych zjawisk astronomicznych http://www.tierrayestrellas.com
ref3 – Ośrodek analizy danych o wpływach słonecznych (Solar Influences Data Analysis Center) SIDC, Królewskie Obserwatorium Astronomiczne, Belgia
http://sidc.oma.be/index.php3
ref4 – Centrum prognozowania pogody w kosmosie (Space Weather Prediction Center) - SWPC, USA
http://www.swpc.noaa.gov/
ref5
Prognozy
występowania
zórz
polarnych
(model
OVATION)
http://helios.swpc.noaa.gov/ovation/index.html

