ZJAWISKO ZAĆMIENIA SŁOŃCA
Materiał pomocniczy do ćwiczenia „Pomiar
zmian zachodzących w atmosferze w czasie
całkowitego zaćmienia Słońca w roku 2012”
Autorzy:
○
○
○
○
○
○

Miguel Ángel Pío Jiménez. Astronom z Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich
Dr. Miquel Serra-Ricart. Astronom z Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich
Juan Carlos Casado. Astrofotograf z tierrayestrellas.com, Barcelona.
Dr. Lorraine Hanlon. Astronom, University College, Dublin, Irlandia.
Dr. Luciano Nicastro. Astronom, Istituto Nazionale di Astrofisica, IASF Bolonia.
Dr. Davide Ricci. Astronom, Istituto Nazionale di Astrofisica, IASF Bolonia.

Współpraca:
o
o

Dr. Eliana Palazzi. Astronom, Istituto Nazionale di Astrofisica, IASF Bologna.

Ms. Emer O Boyle. University College Dublin, Irland.
3.1 Co to jest zaćmienie?

Zaćmienie polega na tym, że jedno ciało niebieskie, na przykład Księżyc, znajdzie się pomiędzy
innym ciałem niebieskim, na przykład Ziemią, a źródłem światła, na przykład Słońcem. W układzie
Słońce-Księżyc-Ziemia terminu „zaćmienie” używa się do opisu dwóch różnych zjawisk.
1. Zaćmienie Słońca ma miejsce wtedy, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i
całkowicie lub częściowo zablokuje dochodzące do Ziemi światło słoneczne. Dlatego zaćmienie Słońca
może się zdarzyć tylko wtedy, gdy Księżyc znajduje się w nowiu. W przypadku zaćmienia całkowitego
Księżyc kompletnie przesłania tarczę Słońca. W przypadku zaćmienia częściowego tylko część tarczy
słonecznej jest zasłonięta.
2. Zaćmienie Księżyca ma miejsce wtedy, gdy księżyc znajdzie się cieniu Ziemi. Taka sytuacja
wymaga by Księżyc, Ziemia i Słońce były ustawione prawie w jednej linii, z Ziemią znajdującą się
pomiędzy Słońcem a Księżycem. .Dlatego zaćmienia Księżyca występują tylko podczas pełni.
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3.2 Historyczne znaczenie zaćmień.
Źródła historyczne zawierają wiele wzmianek, dotyczących zaćmień w różnych epokach i
obserwowanych przez różne kultury; jedno z nich pochodzi z Chin z roku 709 p.n.e., a drugie z Babilonu
z roku 332 p.n.e. Najstarsze zarejestrowane zaćmienie Słońca zostało zanotowane w Chinach 22
października 2137 p.n.e. i z tego, co wiemy, astronomowie Hsi i Ho zapłacili życiem za to, że je źle
przepowiedzieli.
W czasach nowożytnych zaczęto obserwować zaćmienia w roku 1715. Mapa, wykonaną przez
Edmunda Halley'a, wyobrażała zarys obszaru, na którym miało nastąpić całkowite zaćmienie. W
rzeczywistości całkowite zaćmienie obserwowano kilkadziesiąt kilometrów dalej. Poprawiona mapa
zawierała zarys obszaru, na którym obserwowano całkowite zaćmienie wraz z przewidywaniami dla
zaćmienia, które obserwowano w Europie w roku 1724.
Umiejętność przewidywania zaćmień Słońca była bardzo ważna. W czasie zaćmienia występują
najlepsze warunki do badania górnych warstw atmosfery Słońca, zwłaszcza tzw. „chromosfery”, którą
można wyraźnie zaobserwować tylko podczas zaćmienia.
Dopiero jednak od połowy XIX wieku, dzięki rozwojowi spektrografii, obserwacja Słońca oraz,
takich zjawisk jak zaćmienia, zaczęła mieć większe znaczenie. Kolejnym ważnym wynalazkiem, który dziś
jest bardzo dobrze znany, a który pojawił się na początku dziewiętnastego wieku i którego rozwój nastąpił
w tym samym stuleciu, jest fotografia. Możliwość robienia zdjęć i spektrogramów/ podczas zaćmień
Słońca, obserwowanych z różnych miejsc, okazała się bardzo ważna, gdyż w owych czasach nie istniały
żadne teorie na temat Słońca i jego budowy. Nie istniał opis fizyczny Słońca, a astrofizyka ograniczała się
głównie do astrometrii. Podczas całkowitego zaćmienia słońca, które miało miejsce w roku 1868 i było
widoczne w Indiach, P.J.C. Janssen zaobserwował widmo chromosfery słonecznej i zauważył bardzo
jaskrawą linię emisji w pobliżu znanej już wtedy długości linii dubletu sodu. Ponieważ linia była bardzo
jaskrawa, przewidział, że będzie widoczna także w miejscu, z w którym nie obserwowano zaćmienia. N.
Lockyer (założyciel znanego czasopisma Nature), znajdując się w Anglii, zmierzył dokładnie pozycję tej
linii i stwierdził, że nie ma ona nic wspólnego z liniami sodu, lecz widać ją wyłącznie w widmie Słońca.
Wyciągnął stąd wniosek że linia ta pochodzi od nieznanego w tych czasach na Ziemi pierwiastka ‘helu’
(od greckiego boga Słońca, Heliosa). Dopiero w roku 1895 udało się wyizolować hel na Ziemi.
Po odkryciu helu nastąpiły kolejne odkrycia bardzo jasnych linii widmowych, które początkowo
uważano za pochodzące od ‘koronium’, gdyż pochodziły z korony Słońca, ale inaczej niż w przypadku
helu, nie potrafiono ich wytłumaczyć aż do roku 1939, kiedy to ustalono, że linie te powstają w wyniku
przejść energetycznych pomiędzy różnymi poziomami energetycznymi w atomach żelaza lub niklu.
Przejścia te, których wzbudzenie wymaga stosunkowo dużych energii, związane są z jedną z niewielu
wciąż nie do końca zrozumianych tajemnic budowy Słońca. Dlaczego w górnych warstwach Słońca
panują znacznie wyższe temperatury (rzędu milionów stopni), niż w warstwie widzianej gołym okiem,
zwanej fotosferą, która ma około 5800 stopni Kelvina.
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3.3 Warunki występowania zaćmień.
Jak wiemy, orbity Ziemi i Księżyca nie leżą w tej samej płaszczyźnie, więc przez większą część
czasu Księżyc jest albo powyżej, albo poniżej ekliptyk, czyli płaszczyzny określonej przez ruch Ziemi
dookoła Słońca. Aby doszło do zaćmienia, Księżyc musi znaleźć bardzo blisko płaszczyzny ekliptyki, w
fazie nowiu (zaćmienie Słońca) albo pełni (zaćmienie Księżyca) (Rysunek 1).

Rys. 1: Zaćmienie Słońca i orbita Księżyca. „Obszar krytyczny” wyznacza pas, w którym może nastąpić
zaćmienie.

Podczas zaćmienia Słońca, do Ziemi musi dotrzeć przynajmniej stożek półcienia Księżyca,
powodując zaćmienie Słońca widoczne w jakimś miejscu naszej planety (Rysunek 2).
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Rys. 2: Obszary cienia i półcienia podczas zaćmienia.

Konfiguracja Słońca, Ziemi i Księżyca, pozwalająca na wystąpienie zaćmienia Słońca występuje
dwa lub trzy razy w roku - co 173.31 dni
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