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O17-8 Zorza  Granice8 
 

 
 
 
 

8. ZORZA POLARNA 
 
8.1. Promieniowanie słońca 
 Każdy z nas jest świadom, że Słońce daje nam światło i ciepło, że bez Słońca nie 
byłoby życia na Ziemi. Wiemy, że jest ono olbrzymią kulą bardzo gorącej materii, która świeci 
podobnie jak kawałek rozgrzanego żelaza. Zazwyczaj wiemy i to, że słońce jest jedną z 
gwiazd, które widzimy na pogodnym nocnym niebie. Astronomia dostarcza nam bardzo dużo 
podstawowych i szczegółowych informacji o Słońcu. Niektóre z nich zebrano w tabeli 8.1. 
 
Tabela 8.1. Niektóre przybliżone wielkości charakteryzujące Słońce 
 Promień     700 000 km 
 Masa      1030 kg  = 330 000 mas Ziemi 
 Średnia gęstość    1,41 g/cm3 
 Energia promieniowana przez słońce  1023 kW 
 Temperatura powierzchni Słońca  6 000 K 
 Temperatura środka słońca    16 106 K 
 Średnia odległość od Ziemi   149 501 000 km 
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 Zauważmy, że w Słońcu istnieją bardzo duże różnice temperatur od tysięcy kelwinów 
na powierzchni do miliardów w jego centrum. W dodatku słońce wypromieniowuje energię 
tylko z powierzchni. Zatem w słońcu musi istnieć transport energii z wnętrza ku powierzchni. 
Istnieją trzy mechanizmy tego transportu: promieniowanie, przewodnictwo cieplne i 
konwekcja. Nośnikiem promieniowania są fotony, które powstają we wnętrzu, ale ich droga ku 
powierzchni jest długa i skomplikowana. Są wielokrotnie pochłaniane i emitowane. Drugi 
proces – przewodzenie też jest bardzo mało wydajne z powodu małego przewodnictwa 
materiału słońca. W warstwach powierzchniowych słońca najbardziej efektywnie działa 
mechanizm konwekcji polegający na cyrkulacji wirów materii słonecznej. Jest to ten sam 
proces, który rozprowadza ciepło z kaloryferów, przenosi ciepło atmosferze Ziemi. Możemy go 
zaobserwować również wlewając śmietanę do gorącej kawy. Istnienie wirów ujawnia się na 
powierzchni słońc w postaci tak zwanych granulacji. Cieplejszy materiał z głębszych warstw 
słońca wypływa na powierzchnię, wypromieniowuje część energii, przez co ochładza się, a 
następnie jest przenoszony w głąb, tam podgrzewa się, by znowu wypłynąć i w ten sposób 
transportuje energię z wnętrza na powierzchnię. Jednak zjawiska na powierzchni słońca nie 
przebiegają płynnie i łagodnie. Powierzchnię można porównać do powierzchni wrzącej zupy, 
która burzy się i pryska na wszystkie strony. Takimi wypryskami na słońcu są protuberancje i 
rozbłyski (rys.8.1). 
 

     
 
Rys. 8.1. „pryskające” w przestrzeń fontanny materii słonecznej 
 Poza światłem z powierzchni słońca wyrzucane są olbrzymie ilości cząstek materii 
naładowanych elektrycznie,  których najliczniejsze są elektrony, ale nie brakuje również 
protonów, jąder helu (cząstek alfa) i zjonizowanych jąder cięższych pierwiastków, a które 
nazywa się promieniowaniem jonizującym lub promieniowaniem kosmicznym (rys. 8.2).  
 

                       
 
Rys. 8.3. Promieniowanie  - żółte, oraz jonizujące – czerwone zwane wiatrem słonecznym. 

http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20101111084721/gupotopedia/pl/images/9/93/Ziemia-kosmos.jpg�
https://www.google.pl/url?q=http://dracul.kill.pl/~bielu/astronomia/slonce/frame.htm&sa=U&ei=0rGIU4_lCoKTqAbZtYKwAw&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNGkO9KwxdH-vd4uyq90zp3umWVbAQ�
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Gdyby to promieniowanie jonizujące docierało bez przeszkód do powierzchni Ziemi,  to życie 
nie byłoby możliwe. Jest ono równoważne promieniowaniu radioaktywnemu, a silny jego 
strumień niszczyłby komórki naszych organizmów, a przede wszystkim kod genetyczny.  
 

                  
 
Rys. 8.4. Pole magnetyczne ziemi na modelu i przebieg linii niezakłóconego  pola. 
 
 
 
8.2. Siła Lorentza 
 Na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym działa siła Lorenza 
wyrażająca się wzorem: 

     ( )BveF ×=    (8.1) 

W który  F  jest wektorem siły,  v  - wektorem prędkości, a  B  - wektorem indukcji 
magnetycznej. Wzór (8.1)  jest iloczynem wektorowym, w którym wektor siły jest  prostopadł 
zarówno do wektora prędkości jak i do wektora indukcji magnetycznej.. Kierunek siły 
działającej na ładunek dodatni poruszający się w polu magnetycznym wyznacza reguła śruby 
prawoskrętnej wyjaśniona na rysunku 8.5.  Zwrot (strzałka) wektora siły jest zgodny z 
kierunkiem ruchu śruby prawoskrętnej obracanej w ten sposób, by pierwszy z wektorów 
iloczynu (prędkość) po najmniejszym kącie pokrył się z kierunkiem drugiego z wektorów 
(indukcji magnetycznej). Dodatkowo regułę tę zilustrowano regułą prawej dłoni (rys. 8.5d), a 
na rysunku 8.5b kierunkiem ruchu śruby prawoskrętnej dla ładunku dodatniego (czerwona 
strzałka) lub ujemnego (niebieska strzałka). Na rysunku 8.5a  pokazano zakrzywienie toru 
ładunku dodatniego i ujemnego poruszającego się w polu magnetycznym wytworzonym przez 
parę magnesów stałych. Działanie siły Lorenza można pokazać na wiązce elektronów 
poruszających się w danych lampach oscyloskopowych i również kineskopach telewizyjnych 
co pokazano na rysunku 8.6. Źródłem elektronów jest katoda K – żarząca się spirala metalowa 
(wolfram). Przesłona  W  wycina wąską wiązkę elektronów, które są przyspieszane i 
ogniskowane za pomocą układu anod A1,  A2,  A3. Pary płytek y i x służą jako dwa 
kondensatory odchylające wiązkę elektronów w kierunki pionowym (y)  i poziomym (x). 
Wiązka pada na fluoryzujący ekran szklany powodując jego świecenie. Całość znajduje się w 
próżniowej obudowie szklanej.  W przypadku, gdy do płytek kondensatorów x  i y nie jest 
przyłożone napięcie, wiązka jest dokładnie zogniskowana i na ekranie daje jeden punkt 
zlokalizowany dokładnie na jego środku.  
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Doświadczenie polega na przyłożeniu pola magnetycznego prostopadłego do kierunku ruchu 
elektronów. Służą do tego da magnesy stałe. W przypadku, gdy magnesy są ustawione 
pionowo, wiązka elektronów odchyla się poziomo. Jak pokazano czerwoną strzałką na rysunku 
8.6.   
 
  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
  a    b  c   d 
Rys. 8.5. działanie siły Lorentza na poruszający się ładunek elektryczny.  a) Ugięcie kierunku 
ruchu ładunków dodatniego (czerwona linia) i ujemnego (niebieska). b) Ruch śruby 
prawoskrętnej obracanej w prawo (góra) lub w lewo (dół). c) kierunki wektorów iloczynu (8.1). 
d) Reguła prawej dłoni. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8.6. Budowa lampy oscyloskopowej i wychylenie plamki (czerwona strzałka na ekranie) 
spowodowane działaniem indukcji magnetycznej wytworzonej przez dwa magnesy. 
 
 
 
 
8.3. Wiatr słoneczny w magnetosferze Ziemi 
 Cząstki stanowiące składniki wiatru słonecznego są naładowane elektrycznie, więc 
kiedy wchodzą w magnetosferę Ziemi działa na nie siła Lorentza. I chociaż wartość indukcji 
magnetycznej pola ziemskiego jest mała, to jednak na długiej drodze wywiera znaczący wpływ 
na tor cząstek. Na rysunku 8.7 pokazano, że siła Lorentza  działa w każdym miejscu w 
kierunku osi spirali zakrzywiając tor ruchu. Średnica zwojów spirali zależy od prędkości; jest 
tym mniejsza im mniejsza jest prędkość (rys. 8.8a). Kierunek przemieszczania się cząstki może 
być zgodny w kierunkiem indukcji magnetycznej niezależnie od znaku ładunku elektrycznego, 
a jedynie od kąta jaki prędkość cząstki tworzy z kierunkiem indukcji magnetycznej (rys.8.8b). 
W efekcie większość cząstek nie dociera do powierzchni ziemi. Krążąc po spiralach tworzą  
przestrzenne ładunki elektryczne.  

v 

B  
v  

B  

F  
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 Elektrony o stosunkowo małej masie mają zostają uwięzione w odległości większej od 
powierzchni ziemi tworzą pas zewnętrzny. W rejonie równika rozciąga się od w przestrzeni w 
odległości od 3 do 10 promieni Ziemi (19 – 64  tysięcy kilometrów).  Natomiast cząstki 
naładowane dodatnio, o większej energii, tworzą wewnętrzny pas rozciągający się w odległości 
od 0,016 do 1,6 promienia ziemi (100 do 10 000 km), Pasy van Allena pokazano 
schematycznie na rysunku 8.9. Cząstki wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego o 
największej energii ulegają nieznacznemu odchyleniu i docierają do powierzchni Ziemi jako 
promieniowanie kosmiczne.  
  
 

     
Rys. 8.7. Ruch po spirali cząstki o dodatnim ładunku elektrycznym poruszającej się z 
prędkością  v  w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magnetycznej  B.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a       b 
Rys 8.8.  W jednorodnym polu magnetycznym średnice zwojów spirali rosną wraz z 
prędkością  naładowanej cząstki Kierunek przemieszczania się zależy od kąta jaki prędkość 
cząstki tworzy z kierunkiem indukcji magnetycznej. 
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Rys. 8.9. Schemat pasów van Allena otaczające ziemię. W rzeczywistości każda cząstka 
zatacza własną spiralę o średnicy zależnej od jej energii kinetycznej (prędkości) oraz gęstości 
zwojów zależnych od kąta jaki jej prędkość tworzy z kierunkiem indukcji magnetycznej. 
 
Ruch cząstek po spirali niezawodnie wiedzie ku biegunom magnetycznym. Jednak droga do 
powierzchni Ziemi znacznie się wydłuża, dzięki czemu jony tracą energię w kolejnych 
zderzeniach z atomami atmosfery ziemskiej. W pobliżu biegunów magnetycznych Ziemi w 
coraz gęstszych warstwach atmosfery tracą śmiercionośną energię i w końcu ulegają 
neutralizacji.   
 
 
 
8.4. Deformacja pola magnetycznego ziemi 
 
 

                                       
 
Rys. 8.10. Pole magnetyczne wokół przewodu z prądem. Kierunek indukcji magnetycznej jest 
określony reguła śruby prawoskrętnej  oraz/lub prawej dłoni. Gdy kciuk wskazuje kierunek 
prąd, palce dłoni wskazują kierunek indukcji magnetycznej.  
 
 

B 

http://ciekawafizyka.files.wordpress.com/2012/03/28_16a_van_allen_belts.jpg�
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 Przepływ wiatru słonecznego nie jest obojętny dla kształtu magnetosfery. Wiemy, że 
prąd elektryczny płynący przez przewód wytwarza wokół przewodu wirowe pole magnetyczne. 
Prąd jest spowodowany przepływem elektronów o ładunku elektrycznym ujemnym. Każdy 
elektron dodaje swój własny przyczynek do wypadkowego pola magnetycznego. Podobnie 
cząstki wiatru słonecznego wytwarzają wokół toru swego ruchu przyczynki pola 
magnetycznego, które dodają się do pola magnetycznego Ziemi. Z tego powodu pole 
magnetyczne Ziemi zostaje zniekształcone w sposób pokazany na rysunku 8.11.Po stronie 
słońca obszar pola magnetycznego ziemi zmniejsza się, a po stronie odsłonecznej ulega 
znacznemu powiększeniu.   
 

    
 
Rys. 8.11. Deformacja pola magnetycznego ziemi wywołana wiatrem słonecznym. Czerwona 
strzałka pokazuje kierunek ruchu najszybszych cząstek 
 
 Jednak część najszybszych cząstek przenika przez osłonną warstwę pola 
magnetycznego i przez atmosferę, dociera do powierzchni Ziemi  w postaci promieniowania 
kosmicznego. Procent przenikającego promieniowanie jest tak mały, że nie zagraża życiu 
biologicznemu.   
 
 
 
8.5 Światło zorzy polarnej 
 
 Kiedy cząstki  zawarte w pasach van Allena docierają do atmosfery ziemi w pobliżu 
biegunów (por. tys. 8.9). Na wysokości ok. 100 km od powierzchni ziemi coraz częściej 
zderzają się atomami gazu atmosfery. Atomy te bardzo często są już częściowo zjonizowane i 
wzbudzeniu ulegają elektrony z głębszych powłok elektronowych. Z tego powodu światło 
zorzy zawiera inne długości fal niż światło widzialne emitowane w promieniowaniu 
temperaturowym. Dotyczy to przede wszystkim atomów wieloelektronowych a więc tlenu i 

http://www.shakwmakw.com/wp-content/uploads/2014/03/الغلاف-المغناطيسي-للأرض.jpg�
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azotu. Atomy wzbudzone szybko wracają do stanu podstawowego emitując fotony. Oczywiście 
natężenie światła jest proporcjonalne do ilości cząstek emitowanych przez słońce. Z  
Tego powodu intensywność zorzy zależy od aktywności słońca, a szczególnie od rozbłysków. 
Rysunek 8.12 przedstawia zorzę polarną widzianą z kosmosu, a na rysunku i 8.13 pokazano 
różne rodzaje świecenia zorzy polarnej. 
 
 
 

    
 
Rys. 8.12.   Zorza na Ziemi i na Saturnie widziana z kosmosu  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zorza_polarna  
http://odkrywcy.pl/query,zorza%20polarna,szukaj.html?smg4sticaid=6183e9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zorza_polarna
http://odkrywcy.pl/query,zorza%20polarna,szukaj.html?smg4sticaid=6183e9


 109 

   
Pasma http://www.dzieckowpodrozy.pl/zorza-polarna-rovaniemi-finlandia-obserwacja-gdzie-opinie/   
Łuki  http://podroze.onet.pl/ciekawe/zorza-polarna-na-alasce/9g4pg 
 

    
Kurtyny http://kochanezdrowie.blogspot.com/2014/10/zorza-polarna-magiczne-zjawisko.html 
https://stellar.dirty.ru/poliarnyi-feniks-1016695/    
 

    
 Promienie  http://pl.gde-fon.com/download/wiato_przelewowy_Promienie_Zorza-polarna/336328/2560x1600 
https://www.meteoprog.pl/pl/news/54592/  
 

   
Korony  http://www.robertdee.pl/zorza-polarna/;   http://ulicamotyli.blogspot.com/2016/04/norwegia-zorza-
polarna-aurora-borealis.html   

http://www.dzieckowpodrozy.pl/zorza-polarna-rovaniemi-finlandia-obserwacja-gdzie-opinie/
http://podroze.onet.pl/ciekawe/zorza-polarna-na-alasce/9g4pg
http://kochanezdrowie.blogspot.com/2014/10/zorza-polarna-magiczne-zjawisko.html
https://stellar.dirty.ru/poliarnyi-feniks-1016695/
http://pl.gde-fon.com/download/wiato_przelewowy_Promienie_Zorza-polarna/336328/2560x1600
https://www.meteoprog.pl/pl/news/54592/
http://www.robertdee.pl/zorza-polarna/
http://ulicamotyli.blogspot.com/2016/04/norwegia-zorza-polarna-aurora-borealis.html
http://ulicamotyli.blogspot.com/2016/04/norwegia-zorza-polarna-aurora-borealis.html
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