Zorze polarne
24-29 sierpnia 2013 (00:30-1:30 czasu uniw, 02:30 – 03:30 czasu polskiego.),
Grenlandia (Dania)

Zjawisko zorzy polarnej
Rok 2013: Maksymalna aktywność Słońca
Według ostatnich prognoz Słońce wejdzie w kolejną, 24. fazę maksimum swojej aktywności w
połowie 2013 r. (patrz rys. 1). Aktywność słoneczną określa się na podstawie ilości plam słonecznych,
czyli ciemnych obszarów wykrytych na powierzchni Słońca. Gdy zbliża się maksimum aktywności
Słońca, liczba plam na jego powierzchni wzrasta, jak wskazano na rys. 1. Ponadto bieguny
magnetyczne Słońca zamieniają się miejscami. Dane z obserwacji wskazują, że dzieje się to obecnie
(w połowie sierpnia).

Czas (lata)
Rys. 1. Wykres aktywności słonecznej w ciągu ostatnich 13 lat (liczba plam na powierzchni Słońca w czasie).
Za pierwsze maksimum przyjęto ostatnie chronologicznie maksimum słoneczne (koniec 2001r.). Prognozy
wskazują, że kolejne maksimum będzie miało miejsce przed końcem 2013 r. Patrz: http://sidc.be.

Dane z obserwacji w ciągu ostatnich 200 lat wskazują, że maskima aktywności słonecznej
(maksymalne ilości plam słonecznych) występują cyklicznie co około 11 lat (patrz rys. 2).

Rys. 2. Aktywność słoneczna w ciągu ostatnich 50 lat (liczba plam na powierzchni Słońca w czasie).

Jednym z efektów występowania maksimów aktywności Słońca jest wzmożona emisja obdarzonych
wysokim ładunkiem cząstek elementarnych (wiatru słonecznego), które to zjawisko zwane jest
burzami słonecznymi. Główne obserwowane na Ziemi skutki maksimów słonecznych to:
1. Problemy spowodowane zakłóceniami w pracy sieci komunikacyjnych (naziemnych i
satelitarnych).
2. Możliwe zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, spowodowane docieraniem ogromnej
liczby elektronów do powierzchni Ziemi.
3. Możliwy wpływ na klimat na Ziemi.
4. Zwiększenie częstotliwości występowania oraz jasności zórz polarnych (nad biegunem północnym
i południowym).
Podczas maksimum słonecznego w 1989 r. w kilku miastach na północy USA i Kanady intensywne
burze słoneczne spowodowały poważne problemy w dostawach energii elektrycznej. Ponadto z
powodu tych burz kilka satelitów wykazywało okresowe anomalie. Zależność klimatu Ziemi od
aktywności słonecznej jest w ostatnich latach tematem rozważań naukowców. Istnieją wskazówki
sugerujące, że podczas minimów aktywności słonecznej Ziemia ulega ochłodzeniu. Długotrwałe
minimum aktywności słonecznej, które miało miejsce w latach 1645-1715 (tak zwane minimum
Maundera, patrz rys. 3) uważane jest za przyczynę wystąpienia tzw. małej epoki lodowcowej, której
efekty uwidoczniły się w Europie północnej.

Rys. 3. Aktywność słoneczna w ciągu ostatnich 400 lat (liczba plam na powierzchni Słońca w danym czasie).

Podczas maksimów słonecznych wzrasta intensywność wiatru słonecznego, co prowadzi do
zwiększenia strumienia cząstek elementarnych docierających do Ziemi. Ziemskie pole magnetyczne
kieruje strumień cząstek w stronę biegunów, gdzie zderzają się one z atomami i molekułami atmosfery
ziemskiej. W ten sposób powstaje zjawisko zorzy polarnej wokół bieguna północnego (Aurora
borealis) i bieguna południowego (Aurora australis). Najlepszym miejscem do obserwacji zjawiska
zorzy polarnej jest krąg wokół magnetycznego bieguna północnego (między 60. i 70. stopniem
szerokości północnej). Biegun magnetyczny nie pokrywa się z biegunem geograficznym, gdyż jego
położenie zmienia się w czasie. Obecnie biegun magnetyczny zlokalizowany jest na morzu, w pobliżu
brzegów kanadyjskiej Wyspy Ellefa Ringnesa. Dlatego też południowa Grenlandia to doskonałe
miejsce do obserwacji zórz polarnych.

Zorze polarne
Jak już wspomniano, wspaniały niebiański spektakl zorzy polarnej można obejrzeć, gdy emitowany
przez Słońce strumień pełnych energii cząstek dociera do atmosfery ziemskiej w postaci tak zwanego
wiatru słonecznego. Kierunek wchodzenia tych cząstek w atmosferę regulowany jest polem
magnetycznym Ziemi. Cząstki wchodzą w atmosferę wyłącznie w pobliżu bieguna północnego (zorza
północna) i bieguna południowego (zorza południowa). Zorze polarne mogą przybierać różnorodne
formy. Czasami przyjmują postać kurtyn świetlnych, szybko zmieniających się i świecących różnymi
kolorami. Emisja światła następuje w górnych warstwach atmosfery, na wysokości między 100 a 400
km. Jest ona skutkiem zderzania się wiatru słonecznego (przede wszystkim elektronów) z atomami
tlenu (odcienie zieleni) lub cząsteczkami azotu (odcienie czerwieni). W latach 2011 i 2012
obserwowano intensywne zorze polarne związane z trwającym okresem zwiększonej aktywności
słonecznej (patrz rys. 1).

Cel wyprawy
Wyprawa Shelios 2013 (więcej informacji na stronie http://www.shelios.com/sh2013a) organizowana
jest przez stowarzyszenie naukowo-kulturalne Shelios. Jej koordynatorem jest prezes stowarzyszenia
Dr Miquel Serra-Ricart, astronom z Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich. Głównym celem
wyprawy będzie obserwacja i gromadzenie obrazów zorzy polarnej z południa Grenlandii w okresie
maksymalnej aktywności słonecznej (patrz rys. 1).

Rys. 4. Cyframi w kółkach (1,2,3) oznaczono miejsca, z których prowadzone będą obserwacje i nadawane
transmisje zjawiska zorzy polarnej na żywo.

Transmisje
Jeśli warunki pogodowe pozwolą, transmisje nadawane będą codziennie od 24 do 29 sierpnia 2013 z
trzech różnych miejsc w południowej Grenlandii (patrz rys. 4). Pierwsze miejsce to okolice lodowca
Qaleraliq (długość geogr. = 46.6791W; szerokość geogr. = 60.9896N, rys. 5). Drugie miejsce to wieś
Tasiusaq (rys. 6), a trzecie to wieś Quasiarsuk (Hostal Leif Eriksson, patrz rys. 7). Transmisje będą się
odbywać nocą (z punktu widzenia Europy) i trwać będą godzinę: od 00:30 do 1:30 UT - czasu
uniwersalnego (22:30–23:30 czasu lokalnego dnia poprzedniego w Grenlandii, a 2:30–3:30 CET czasu środkowoeuropejskiego, obowiązującego w tej chwili w Polsce). Zjawisko zorzy polarnej
transmitowane będzie na stronie live.gloria-project.eu w dwojaki sposób:

1) Transmisja na żywo. Transmisja na żywo z kamery dającej czarno-biały obraz, skierowanej na
niebo, pokazującej faktyczne ruchy zorzy.
2) Zdjęcia w odstępach jednej minuty. Podczas transmisji na żywo, na wspomnianej stronie co
minutę zamieszczane też będą dwa kolorowe zdjęcia rozgwieżdżonego nieba, wykonane w tym
samym czasie dwoma aparatami Canon 5D Mark II, wyposażonymi w identyczne obiektywy i
umieszczonymi w dwóch różnych, oddalonych od siebie o kilka kilometrów miejscach (maksymalna
odległość między nimi może wynieść 50 km). Zdjęcia te, udostępniane na stronie internetowej, będą
służyć studentom/uczniom do obliczania wysokości, na jakiej powstaje zorza, za pomocą paralaksy
(szczegóły dostępne są w instrukcji dla uczestników).

Rys. 5. Obóz na lodowcu Qaleraliq. Będzie to główne miejsce nadawania transmisji, oznaczone numerem 1 na
rys. 4 (J.C. Casado-starryearth.com).

Rys. 6. Wieś Tasiusaq, drugie miejsce nadawania transmisji - patrz rys. 4 (J.C. Casado-starryearth.com).

Transmisje będą dostępne na portalu projektu GLORIA live.gloria-project.eu oraz na portalu
głównego partnera - telewizji satelitarnej sky-live.tv. Portal GLORIA będzie też podawać bieżące
informacje o pogodzie oraz o wszelkich zmianach w harmonogramie transmisji. Transmisje będą
reklamowane na kilku stronach internetowych oraz anonsowane z kilkugodzinnym wyprzedzeniem w
sieciach społecznościowych projektu GLORIA.

Rys. 7. Zorza północna (Aurora Borealis) zaobserwowana pod koniec sierpnia 2011 r. w mieście Quasiarsuk w
Grenlandii południowej (miejsce nr 3 na rys. 4). Zdjęcie zrobiono podczas wyprawy Shelios 2011 (patrz:
shelios.com/sh2011, D. Padrón- starryearth.com).

Zadanie edukacyjne
Proponujemy następujące zadanie do wykonania na podstawie zrobionych podczas wyprawy zdjęć
zorzy polarnej:
Obliczanie wysokości powstawania zorzy polarnej na podstawie wykonanych zdjęć, metodą oceny
kolorów oraz za pomocą paralaksy.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu GLORIA: gloria-project.eu.

Linki
Podczas transmisji codziennie udostępniane będą informacje na temat aktywności Słońca, pochodzące
z następujących źródeł:
○ Najnowsze zdjęcia Słońca w różnych zakresach widma, pochodzące z satelity SOHO
(działającego w ramach międzynarodowej współpracy agencji kosmicznych ESA i NASA):
http://sohowww.estec.esa.nl/data/realtime-images.html
○ Aktywność Słońca i jej prognozy:
■ Europa: http://sidc.oma.be/index.php3
■ USA: http://www.sec.noaa.gov/SW9/

Współorganizator:
Siódmy Ramowy Program Unii Europejskiej (EU, FP7/2007-2013, INFRASTRUCTURES-2011-2,
INFRA-2011-1.2.1: e-Science environments) współpracujący przy transmisjach w ramach projektu
GLORIA – „GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-science” (numer umowy dotacji:
283783)

W Polsce członkami sieci Gloria są naukowcy z zespołu "Pi of the Sky" pracujący na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych i
w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Koordynatorem polskiej grupy jest
profesor Akeksander F. Żarnecki z WF UW.

Współpraca przy transmisji wideo:

Współpraca w ramach sieci:

- INAF-IASF Bolonia – uczestnictwo w przekazie internetowym
- Instytut Astrofizyki Wysp Kanaryjskich - uczestnictwo w przekazie internetowym
- Uniwersytet Warszawski - uczestnictwo w przekazie internetowym
- Uniwersytet w Oksfordzie - uczestnictwo w przekazie internetowym
- Supercomputer Center, Katalonia (CESCA) - uczestnictwo w przekazie internetowym
- Firma Alared Web Solutions - uczestnictwo w przekazie internetowym

- Firma Canarcloud - uczestnictwo w przekazie internetowym
- HEAnet, Irlandia - uczestnictwo w przekazie internetowym
- Instytut Astronomii Czeskiej Akademii Nauk - uczestnictwo w przekazie internetowym
- University College, Dublin, Irlandia - uczestnictwo w przekazie internetowym

Współpraca:

- Jednostka wojskowa Wysp Kanaryjskich – współpraca przy komunikacji satelitarnej
- Firma Tasermiut South Greenland – współpraca w dziedzinie logistyki na Grenlandii.

