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Aktywność słoneczna
Aktywność słoneczna – zmiany zachodzące na powierzchni i atmosferze Słońca. Zmiany te powodują
fluktuacje(przypadkowe wahania) promieniowania, które dociera do Ziemi w postaci fal
elektromagnetycznych, w tym i światła, oraz strumienia cząstek emitowanych przez Słońce (wiatr
słoneczny). Do aktywności słonecznej zalicza się też zmiany w liczbie i rozmieszczeniu plam słonecznych
oraz koronalnych wyrzutów masy.
Z polami magnetycznymi Słońca wiążą się liczne zjawiska i to one właśnie stanowią o aktywności
słonecznej. Przejawia się ona:

●

●

●

fotosferze w postaci plam i pochodni
w chromosferze jako rozbłyski i
protuberancje;
w koronie słonecznej jako rozbłyski i
wyrzuty materii[1]

Źródło: www.planetoida.w.interia.pl.

Schematy klasyfikacji plam na Słońcu
Plamy występują na tarczy słonecznej pojedynczo lub w grupach. Większe i bardziej rozwinięte plamy mają ciemniejsze centrum
zwane umbra otoczone przez jaśniejszy obszar zwany penumbra.
Grupy plam mogą występować w nieskończonej liczbie form i wielkości, od pojedynczych plamek do skomplikowanych układów
wielu różnorodnych plam. Mimo tego astronomowie byli w stanie zdefiniować pewne szerokie kategorie dla grup plam.
Wykorzystując schemat klasyfikacji plamy są klasyfikowane zgodnie z trzema opisami kodowymi:[2]
A. Pojedyncza (jednobiegunowa) grupa bez penumbra, zwykle na początku lub
końcu występowania plam w grupie.
B. Grupa dwubiegunowa z penumbra w którejkolwiek z plam.
C. Grupa dwubiegunowa z penumbra na jednym z biegunów, zwykle
otaczającym umbra największej z głównych plam.
D.Grupa dwubiegunowa z penumbra na obu biegunach, o rozpiętości nie
większej niż 10 sekund łuku (120000 km).
E.Grupa dwubiegunowa z penumbra na obu biegunach, o rozpiętości
pomiędzy 10 a 15 sekund łuku (120000-180000 km).
F. Grupa dwubiegunowa z penumbra na obu biegunach, o rozpiętości powyżej
15 sekund łuku (180000 km).
H. Pojedyncza (jednobiegunowa) grupa z penumbra, zwykle największa plama
z penumbra jest pozostałością poprzednio istniejących grup
dwubiegunowych.
Dla naszego zadania ta klasyfikacja (A-H) jest najistotniejsza, gdyż to właśnie
według niej będziemy chcieli automatycznie oznaczać plamy.
Drugi z kodów ma 6 wartości i odnosi się do penumbra największej z plam w
grupie:
x. Bez penumbra (występuje dla grup A i B).
r. Penumbra częściowo otacza największą plamy podczas formowania się lub
zanikania.
s. Małe, quasi-symetryczne, eliptyczne lub okrągłe penumbra. Występuje tylko
pojedyncze umbra lub zlana grupa naśladująca kształtem penumbra. Długość (w
kierunku N-S) nie przekracza 2,5 sekundy łuku (30000 km).
a. Małe, asymetryczne penumbra o nieregularnym zarysie. Długość (w kierunku NS) nie przekracza 2,5 sekundy łuku (30000 km).
h. Duże, symetryczne penumbra. Długość (w kierunku N-S) przekracza 2,5 sekundy
łuku.
k. Duże, asymetryczne penumbra. Długość (w kierunku N-S) przekracza 2,5
sekundy łuku.
Trzeci z kodów opisuje koncentrację i układ plam w wewnętrznej części grupy
(między biegunami). Występują 4 wartości:
x. Przypisana grupom jednobiegunowym.
o. Otwarta: nieliczne (lub brak) plamy między głównymi plamami biegunowymi.
i.Pośrednia: Liczne plamy pomiędzy biegunowymi. Wszystkie plamy w części
środkowej pozbawione rozwiniętego penumbra.
c.Domknięta: Liczne rozwinięte plamy pomiędzy biegunowymi. Co najmniej jedna
plama wewnętrzna posiada rozwinięte penumbra. W przypadkach krańcowych
całe grupy plam wewnętrznych objęte są wspólnym penumbra..

Źródło :www.mimuw.edu.pl

Cykl aktywności słonecznej
Podstawowy okres zmian aktywności słonecznej wynosi około 11 lat. W jednym takim cyklu Słońce zmienia poziom
aktywności od minimum do następnego minimum.
Miarą aktywności jest tzw. liczba Wolfa, którą opisuje wzór:

gdzie:
●

●

●

●

R – liczba Wolfa,
g – obserwowana liczba grup plam,
p – łączna liczba plam widocznych na Słońcu,
k – współczynnik zależny od użytego instrumentu, służy do porównywania wyników różnych obserwatoriów.[1]

Rozbłysk słoneczny
Rozbłysk słoneczny – zespół zjawisk i procesów fizycznych wywołany nagłym wydzieleniem w atmosferze Słońca
ogromnej ilości energii spowodowany przez proces anihilacji pola magnetycznego. Energia ta została wcześniej
zakumulowana w polach magnetycznych obszarów aktywnych.
Czas trwania rozbłysku waha się od kilkunastu minut dla najsłabszych zjawisk aż do około półtorej godziny w zjawiskach
najbardziej intensywnych. Zjawiska tworzące łącznie rozbłysk słoneczny przebiegają we wszystkich warstwach
atmosfery słonecznej, a nawet częściowo w fotosferze. Podczas rozbłysku emitowane są ogromne ilości energii w postaci
fal elektromagnetycznych (od gamma do radiowych) oraz strumienie cząstek (elektronów, protonów, jonów) o
prędkościach dochodzących do 70% prędkości światła.
Podstawą tej klasyfikacji jest pomiar strumienia emisji rentgenowskiej w zakresie długości fal od 0,1 do 0,8 nanometrów
na odległości Ziemi od Słońca. Najsłabsze klasyfikowane zjawiska dają w maksimum strumień na poziomie 10-8 W/m² i
uzyskują oznaczenie A, dziesięć razy silniejsze B, kolejne 10 razy silniejsze C, potem M i najsilniejsze X (co odpowiada
poziomowi strumienia 10-4 W/m²). Klasyfikacja ma charakter ciągły. Oznacza to, że np. rozbłysk klasy M3 jest trzy razy
silniejszy od rozbłysku klasy M1 i jego strumień rentgenowski w maksimum jasności wynosił 3×10-5 W/m².[1]

Źródło: www.skyandtelescope.pl/2011

Źródło: ww:losyziemi.pl

Koronalny wyrzut masy
Koronalny wyrzut masy (ang. coronal mass ejections –
CMEs) – olbrzymi obłok plazmy, w którym pole
magnetyczne jest bardziej intensywne, przyspieszane w
obszarze korony słonecznej i wyrzucane w przestrzeń
między planetarną. Masa materii skupionej w
ukształtowanym plazmoidzie sięga miliardów ton, a
składa się głównie z elektronów i protonów z
niewielkim dodatkiem jonów cięższych pierwiastków,
jak hel, tlen i żelazo. Obłoki wyrzuconej plazmy osiągają
prędkość od prawie 200 do ponad 2000 km/s. Wyrzuty
koronalne są skutkiem rekoneksji magnetycznej
podczas rozbłysków słonecznych i protuberancji.
Podczas minimum aktywności zjawisko zanika, a
podczas maksimum częstość wzrasta do 4 – 5 dziennie.
W przestrzeni międzyplanetarnej plazma ta rozchodzi
się w postaci stosunkowo dobrze ukierunkowanego i
wąskiego wyrzutu rozszerzającego się do średnicy np.
50 milionów km na odległości orbity Ziemi.
Jedynie nieliczne koronalne wyrzuty masy (zazwyczaj
typu HALO) osiągają okolice Ziemi, a wtedy powodują
zaburzenia ziemskiej magnetosfery i zorze polarne.
Bardzo intensywne burze magnetyczne mogą
spowodować uszkodzenia sieci przesyłowych energii
elektrycznej na rozległych obszarach i zakłócać
łączność radiową, głównie w zakresie fal krótkich. Fale
uderzeniowe otaczające wyrzuty koronalne mogą
zmieniać trajektorie satelitów. Nie stanowią natomiast
zagrożenia dla astronautów ze względu na brak cząstek
o wysokiej energii we wnętrzu. Plazmoidy powstają
jedynie w tym samym czasie co rozbłyski, nie poruszają
się natomiast w przestrzeni tak szybko jak powstałe
wówczas cząstki o dużych energiach. Te właśnie mogą
niszczyć panele baterii słonecznych, powodować
gromadzenie ładunku elektrycznego na satelitach, a dla
astronautów stanowią zagrożenie.[1]

Źródło: www.lasco-www.nrl.navy.mil

Zorza polarna (Aurora borealis, Aurora australis)
Zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety, która
posiada silne pole magnetyczne o charakterze dipolowym (dwubiegunowym).
Na Ziemi zorze występują na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami
podbiegunowymi, chocicaż w sprzyjających warunkach bywają widoczne nawet w okolicach 50.
równoleżnika. Zdarza się, że zorze polarne na półkuli północnej obserwowane są nawet w krajach
śródziemnomorskich. Na półkuli północnej zorza jest określana łacińską nazwą Aurora borealis, a
południowa zorza polarna nosi nazwę Aurora australis.
Powstawanie zorzy polarnej:
Powstawanie zjawiska związane jest z przepływem prądu w jonosferze na wysokości około 100 km ponad
powierzchnią Ziemi, w obszarze przenikania pasów radiacyjnych i górnej atmosfery ziemskiej.
Słońce stale emituje strumień naładowanych cząstek, czyli wiatr słoneczny. Podczas rozbłysków Słońce
wyrzuca większe ilości takich cząstek; należą do nich protony o energiach do 1 GeV oraz elektrony o kilka
rzędów wielkości mniejszej energii. W pobliżu Ziemi tory lotu tych cząstek są w większości odchylane
przez ziemskie pole magnetyczne. Schwytane przez ziemską magnetosferę cząstki poruszają się po torze o
kształcie helisy wzdłuż linii pola magnetycznego łączących obydwa ziemskie bieguny magnetyczne,
powodując wzbudzenia atomów w obszarze polarnym, a skutkiem tego świecenie zorzowe. Atmosfera na
dużych wysokościach jest zjonizowana i rozrzedzona, co jest przyczyną także emisji linii wzbronionych.
Świecenie zorzowe tworzy ponad 270 linii emisyjnych, głównie tlenu i azotu.
Wiatr słoneczny tworzą emitowane stale przez Słońce protony i elektrony o mniejszych prędkościach, a
zatem i energiach, również wtedy, gdy na Słońcu nie obserwuje się plam. Także te są pułapkowane przez
ziemskie pasy radiacyjne, ale ze względu na mniejsze energie nie wzbudzają tak intensywnie plazmy
jonosferycznej, jak cząstki emitowane podczas rozbłysków i nie powodują większych zórz.[1]

Zorze były wywoływane – co najmniej dwukrotnie – poprzez detonację ładunku jądrowego grzejącego jonosferę, co zostało
skrytykowane przez ekologów. Aparatura amerykańskiego programu badawczego HAARP również wywołała sztuczną zorzę
polarną na skutek podgrzania jonosfery falami elektromagnetycznymi w zakresie fal krótkich o dużej energii skupionymi na
niewielkiej przestrzeni.
Zorze są obserwowane podczas burz jonosferycznych, a wysoka wówczas jonizacja powoduje zaburzenia w rozchodzeniu się
fal radiowych, a nawet zupełny zanik.
Rozróżnia się typy systematyczne zórz: pasma, łuki, kurtyny, promienie, korony i inne. Stwierdzono emisje w zakresie barwy
niebieskiej, zielonej, żółtej i czerwonej, a bardzo często białe. Kolor zjawiska jest skutkiem różnej intensywności linii
emisyjnych.
Kolor zorzy zależy również od określonego gazu. Na czerwono i na zielono świeci tlen, natomiast azot świeci w kolorach
purpury i bordo. Lżejsze gazy – wodór i hel – świecą w tonacji niebieskiej i fioletowej.
Zorze polarne były obserwowane na wszystkich planetach-olbrzymach w Układzie Słonecznym, przeważnie pierwsze
rejestracje były spoza zakresu widzialnego. Szczególnie silne zjawiska zorzowe występują na Jowiszu; na kształt i rozciągłość
tych zjawisk mają wpływ przepływy plazmy związane z księżycami galileuszowymi. Na Saturnie zorze obserwowano w
ultrafioleci i w świetle widzialnym, dzięki sondzie Cassini. Występują również na Uranie i Neptunie.
Teoretycznie również planeta pozasłoneczna posiadające pole magnetyczne i magnetosferę poddaną oddziaływaniu wiatru
gwiazdowego może posiadać zorze polarne. Rozdzielczość współczesnych teleskopów nie pozwala na uchwycenie obrazu
takiego zjawiska, ale towarzysząca zorzom emisja fal radiowych może zostać wykryta za pomocą radioteleskopów. Sygnały,
które mogą pochodzić od zórz polarnych wychwycono z układów zawierających bardzo chłodne gwiazdy i brązowe karły.[1]

Burza magnetyczna roku 1859
Między 28 sierpnia a 2 września 1859 obserwowano liczne plamy na Słońcu. Angielski amator Richard Carrington
zaobserwował rozbłysk, który, jak wiadomo z badań współczesnych, powinien wówczas utworzyć koronalny wyrzut
masy (CME). Obłok dotarł do Ziemi po 18 godzinach, gdy zazwyczaj czas ten wynosi 3–4 dni.
Ta burza słoneczna była przyczyną jednej z najbardziej intensywnych burz magnetycznych na Ziemi w dotychczasowej
historii. Zaburzenia ziemskiego magnetyzmu spowodowały awarie sieci telegraficznych w całej Europie i Ameryce
Północnej, a nawet okazjonalne zapalanie się od iskier papieru w telegrafach. Mimo odłączenia baterii, indukowany
prąd był na tyle silny, iż pozwalał na przesyłanie wiadomości telegraficznych.
Zorza polarna widoczna wówczas na całym świecie, została zaobserwowana nawet na Karaibach, a w Górach Skalistych
była tak jasna, że blask obudził kopaczy złota, którzy zaczęli przygotowywać śniadanie, myśląc, że to już ranek.
Promieniowanie docierające do atmosfery ziemskiej podczas burz słonecznych powoduje wiązanie azotu
atmosferycznego w azotany. Burza z roku 1859 wytworzyła znaczne ilości azotanów. Jedną z metod badania stężenia
tego związku w atmosferze w przeszłości jest analiza zawartości związków azotu w rdzeniach lodowców. Badania takie
dostarczają dowodów, iż podobnie intensywne zdarzenia, jak odnotowane w 1859 roku, występują średnio raz na 500
lat.
W raporcie Amerykańskiej Akademii Nauk zawarto ostrzenie iż podobna burza, jak ta z roku 1859, dzisiaj mogłaby
spowodować globalną katastrofę. Szybkie zmiany pola magnetycznego na dużym obszarze podczas burzy magnetycznej
powodują indukowanie się siły elektromotorycznej w przewodnikach, która może spowodować zniszczenie
transformatora wysokiego napięcia, co zdarzyło się w 1989 roku. Według NASA duża burza, zniszczyłaby w samych
Stanach Zjednoczonych ok. 350 transformatorów i lokalnych stacji elektroenergetycznych, dostarczających energii dla
130 milionów osób. Burza wielkości tej z 1859 roku mogłaby zniszczyć cały system energetyczny krajów
uprzemysłowionych. Spalone transformatory nie mogą być naprawione, trzeba je wymienić na nowe, a czas produkcji
jednego wynosi ok. 12 miesięcy, pod warunkiem. Sieci energetyczne w Europie są ze sobą mocno powiązane, co grozi
reakcją łańcuchową – awaria części sieci pociąga za sobą przeciążenie innych fragmentów i kolejne awarie. Ochronę
mogą stanowić systemy wczesnego ostrzegania oraz kondensatory zabezpieczające transformatory energetyczne.
Obecnie jednak system wczesnego ostrzegania posiada tylko USA, a żadna inna ochrona nie jest stosowana.[1]
.

Prognozowanie zorzy
Indeks Kp
Indeks zaburzenia pola magnetycznego Ziemi:
Indeks Kp wzrasta wraz z pojawieniem się w obszarze
ziemskiego pola magnetycznego wiatru słonecznego i materii
wyrzucanej w przestrzeń z powierzchni Słońca - ich
następstwem są najczęściej pojawiające na obszarach
okołobiegunowych zorze polarne. W przypadku potężniejszych
wyrzutów materii słonecznej w kierunku Ziemi, poziom zaburzeń
pola magnetycznego znacznie wzrasta (obrazują to
magnetometry), a obszar nad którym może zaistnieć zorza
polarna powiększa się.
Zaburzenia pola magnetycznego odpowiadające burzom
magnetycznym pojawiają się wraz ze wzrostem indeksu Kp do
poziomu czerwonego na wykresie, przekraczającego poziom 5.
Dla obszarów okołobiegunowych często wystarczy to, by zorza
polarna uwidoczniła się na nocnym niebie, jednak dla
obserwatorów w strefie niższych szerokości geograficznych, np.
na terenie Polski bywa najczęściej, że Kp=7 stanowi dopiero
dolny próg, po przekroczeniu którego można liczyć na
wystąpienie zórz polarnych. Każdy słupek odpowiadający trzem
godzinom jest uśredniony na podstawie odczytów z
magnetometrów rozsianych po całym świecie.
Lokalnie zaburzenia mogą być większe niż sugeruje to powyższy
zestaw uśrednionych danych, ale pojedynczy odczyt lokalny nie
ma znaczenia w ustalaniu globalnego wskaźnika Kp czy
ogłaszania stanu burzy magnetycznej.[3]

Indeks BZ
wartość Bz to jedna ze składowych pola magnetycznego. Wartość pola mierzy się w nanoteslach (nT). Bz wskazuje
aktualną niestabilność magnetosfery, czyli zmiany w kierunku międzyplanetarnego pola magnetycznego. W przypadku, gdy
pole to jest skierowane w kierunku północnym, strzałka pokazuje wartość dodatnią i kierunek północny, gdy w kierunku
południowym, wartość ujemną i kierunek południowy. Aktywność geomagnetyczna wzrasta, gdy Bz kształtuje się na
poziomie ujemnym, a więc gdy pole magnetyczne wiatru słonecznego jest skierowane na południe, tj. przeciwnie do
kierunku pola magnetycznego Ziemi. Prędkość i gęstość wiatru słonecznego decydują o dynamice zorzy polarnej i stopniu
jej intensywności. Zazwyczaj prędkość waha się w granicach od 200 do 1200 km/sek., średnia wartość wynosi nieco ponad
300 km/sek. W czasie burz magnetycznych prędkość może wykraczać poza typowe granice. Ciśnienie dynamiczne (w nPa),
rośnie wraz z obniżaniem się wskaźnika Bz. Zazwyczaj utrzymuje się na poziomie 1-5 nPa.[3]

Typy burz magnetycznych.

Za każdym razem, materia słoneczna uderzająca w ziemskie pole magnetyczne może wywołać odmienne typy burz magnetycznych.
Skala siły takich burz mieści się w przedziale od G1 do G5. Burze, w zależności od swojej siły, mogą powodować znaczne utrudnienia
(G2/G3) w działaniu sieci telekomunikacyjnych, radiowych, urządzeń wykorzystujących sygnał GPS, lub całkowicie uniemożliwiać ich
działanie, a także powodować przerwy w dostawach prądu, awarie systemów elektrycznych i energetycznych etc. (G4/G5). Z burzami
magnetycznymi wiąże się jednak też występowanie pięknych zórz polarnych. Wyróżnia się:

- burza kategorii G1 - burza słabej siły, zachodzi przy wzroście indeksu Kp do 5. To najniższy stopień skali. Występowanie zórz
polarnych wywołanych podczas takiej burzy najczęściej ogranicza się do rejonów biegunowych i okołobiegunowych. Średnio
występuje 1700 razy podczas całego cyklu słonecznego, a 900 dni na cykl (1 cykl = 11 lat).
- burza kategorii G2 - burza umiarkowana, pojawia się przy wzroście indeksu Kp do 6. Występowanie zórz polarnych ogranicza się
najczęściej do terenów położonych na szerokości geomagnetycznej nie większej niż 55 stopni (licząc od biegunów). W praktyce,
sporadycznie zdarza się, że przy burzy tej siły zorze są w stanie uwidocznić się nad północnymi regionami Polski i regionami na
porównywalnych szerokościach geograficznych, choć w większej ilości przypadków do zórz nad Polską potrzeba burzy o kategorię
aktywniejszej. Średnio występuje 600 razy podczas całego cyklu słonecznego (a 360 dni w cyklu).
- burza kategorii G3 - burza silna, pojawia się przy wzroście indeksu Kp do 7. Występowanie zórz polarnych ogranicza się do 50
stopnia szerokości geomagnetycznej. Możliwe występowanie zórz nad najbardziej wysuniętymi na północ miejscami Polski, dość
często także w większości kraju. Ten typ burzy pojawia się średnio 200 razy w ciągu cyklu słonecznego (a 130 dni w cyklu).
- burza kategorii G4 - burza ciężka, pojawia się przy wzroście indeksu Kp do 8. Występowanie zórz polarnych poszerza się do 45
stopnia szerokości geomagnetycznej. Możliwe występowanie zjawiska nad całą Polską i licznymi regionami Europy Środkowej.
Średnio występuje 100 razy w ciągu cyklu słonecznego (60 dni w cyklu).
- burza kategorii G5 - burza ekstremalna, pojawia się przy wzroście indeksu Kp do 9. Występowanie zórz polarnych poszerza się do
40 stopnia szerokości geomagnetycznej lub jeszcze bardziej (praktycznie cała środkowa Europa, aż po północne granice Włoch czy
Hiszpanii). Średnio występuje 4 razy w ciągu cyklu słonecznego (i 4 dni w cyklu).[3]

"Radio-Blackouts" - Przerwy radiowe.
Podczas trwania rozbłysków słonecznych klasy M lub X z obszarów aktywnych po widocznej z Ziemi stronie Słońca, zdarza się
emitowanie w przestrzeń silnie naładowanych elektrycznie jonów, elektronów, protonów, powodujące zakłócenia lub całkowite
przerwy w działaniu urządzeń radiowych na powierzchni Ziemi oraz innych systemów elektronicznych wykorzystujących sygnał GPS.
Awarie takie występują zazwyczaj na tej części globu ziemskiego, która znajduje się w strefie dnia podczas trwania takiego rozbłysku.
W zależności od siły rozbłysku, jego skierowania w stosunku do Ziemi oraz właściwości materii wyrzucanej w rozbłysku, wyróżnić
można pięć podstawowych klas takich awarii radiowych, wywołujących określone skutki:
- przerwa stopnia R1 - przerwa słaba - Nawigacja: sygnały nawigacyjne niskich częstotliwości są degradowane w krótkich odstępach
czasu. Radio HF: Słabe lub nieznaczne pogorszenie komunikacji HF po stronie nasłonecznionej, sporadyczne utraty kontaktu
radiowego. Możliwe występowanie przy rozbłyskach silniejszych od klasy M1.0. W ciągu cyklu słonecznego pojawia się średnio 2000
razy, a trwa łącznie przez 950 dni w ciągu cyklu.
- przerwa stopnia R2 - przerwa umiarkowana - Nawigacja: sygnały nawigacyjne na niskich częstotliwościach są degradowane na czas
do kilkudziesięciu minut. Radio HF: Porównywalne przerwy jak przy systemach nawigacyjnych, możliwe utraty kontaktu radiowego
do kilkudziesięciu minut. Występowanie przy rozbłyskach silniejszych od klasy M5.0. W ciągu cyklu słonecznego pojawia się średnio
350 razy, a trwa łącznie przez 300 dni w ciągu cyklu.
- przerwa stopnia R3 - przerwa silna - Nawigacja: sygnały nawigacyjne niskich częstotliwości są degradowane przez około godzinę.
Radio HF: obejmuje szerokie rejony (w strefie nasłonecznionej) przerwami radiowymi na czas około godziny. Występowanie przy
rozbłyskach silniejszych od klasy X1.0. W ciągu cyklu słonecznego pojawia się średnio 175 razy, a trwa łącznie przez 140 dni w ciągu
cyklu.
- przerwa stopnia R4 - przerwa ciężka - Nawigacja: dochodzi do całkowitego wyłączenia systemów pracujących na niskich
częstotliwościach, co powoduje zwiększenie błędu pozycjonowania, na okres od jednej do dwóch godzin. Możliwe również drobne
zakłócenia nawigacji satelitarnej na terenach nasłonecznionych. Radio HF: komunikacja radiowa zostaje przerwana na większości z
terenów nasłonecznionych podczas rozbłysku, na czas trwania od jednej do dwóch godzin. Występowanie przy rozbłyskach
silniejszych od klasy X10.0. W ciągu cyklu słonecznego pojawia się średnio 8 razy i trwa łącznie również przez 8 dni w ciągu cyklu.
- przerwa stopnia R5 - przerwa ekstremalna - Nawigacja: systemy niskich częstotliwości nie działają przez wiele godzin. Zwiększone
błędy satelitarnych systemów nawigacyjnych na całej nasłonecznionej powierzchni, a strefa przerwy może rozprzestrzeniać się
częściowo nawet nad rejony znajdujące się w strefie nocy (nieosłonecznionej). Radio HF: pojawia się przerwa radiowa na wszystkich,
również wysokich częstotliwościach, na całej strefie nasłonecznionej i utrzymuje się co najmniej przez kilka godzin. Powoduje m.in.
całkowity zanik komunikacji radiowej z jednostkami morskimi i powietrznymi. Występowanie przy rozbłyskach silniejszych od klasy
X20.0. W ciągu cyklu słonecznego pojawia się średnio mniej niż jeden raz.

Typy burz promieniowania (burze radiacyjne).
W czasie rozbłysków o znacznej energii (klasa M/X) za każdym razem emitowana jest tzw. burza promieniowania (radiacji).
Wysokoenergetyczne protony uwalniane w czasie rozbłysku poruszają się z prędkością światła i osiągają Ziemię po 8 minutach od rozbłysku
(niektóre z naładowanych cząstek osiągają Ziemię po około 20 minutach od rozbłysku). Gdy taka burza promieniowania dociera do naszej
planety, może powodować zakłócenia łączności i degradacje sygnałów radiowych. Samoloty pasażerskie na wysokich szerokościach
geograficznych zmuszane zostają do zejścia na niższe pułapy w celu utrzymania kontaktu z kontrolą naziemną, satelity "atakowane" przez
wysokoenergetyczne cząstki mogą przestać działać na czas takich burz, astronauci podczas spacerów w otwartej przestrzeni kosmicznej
narażeni są na niebezpieczną dawkę promieniowania. Cząstki uwalniane w rozbłysku, docierając do magnetosfery i poruszając się wzdłuż linii
ziemskiego pola magnetycznego, mogą nad biegunami wzbudzać plazmę jonosferyczną wywołując niekiedy zorze polarne. Wzrost liczby cząstek
energetycznych towarzyszy wzrostowi siły radiacji. Wyróżnia się następujące kategorie burz promieniowania:
- burza kategorii S1 - burza słaba - strumień jonów o energii E>=10 MeV cząstek/(s·sr·cm2). Zagrożenia biologiczne: brak. Działanie satelitów:
brak. Inne systemy: niewielkie zaburzenia sygnałów radiowych na wysokich częstotliwościach (HF) w strefie szerokości okołobiegunowych.
Występuje średnio 50 razy w cyklu słonecznym.
- burza kategorii S2 - burza umiarkowana - strumień jonów o energii E>=102 MeV cząstek/(s·sr·cm2). Zagrożenia biologiczne: pasażerowie i
załogi samolotów na wysokich pułapach na wysokich szerokościach geograficznych mogą być narażeni na zwiększone ryzyko promieniowania.
Działanie satelitów: możliwe rzadkie zaburzenia, raczej w charakterze pojedynczych zdarzeń. Inne systemy: małe efekty na propagację fal HF w
strefie szerokości okołobiegunowych. Występuje średnio 25 razy w cyklu słonecznym.
- burza kategorii S3 - burza silna - strumień jonów o energii E>=103 MeV cząstek/(s·sr·cm2). Zagrożenia biologiczne: ryzyko napromieniowania
astronautów podczas prac w otwartej przestrzeni kosmicznej. Pasażerowie i załogi samolotów mogą otrzymać niewielką dawkę
promieniowania, porównywalną do jednokrotnego rentgenowskiego prześwietlenia płuc. Działanie satelitów: pojedyncze błędy w systemach
elektronicznych, szumy na detektorach satelitów wykonujących fotografie, możliwe trwałe uszkodzenia elementów i detektorów nieosłoniętych
przed promieniowaniem, spadek napięcia w bateriach słonecznych. Inne systemy: zdegradowana propagacja radiowa na falach HF w strefie
szerokości okołobiegunowych, prawdopodobne błędy systemów nawigacyjnych we wskazywaniu poprawnej pozycji. Występuje średnio 10 razy
w cyklu słonecznym.
- burza kategorii S4 - burza ciężka - strumień jonów o energii E>=104 MeV cząstek/(s·sr·cm2). Zagrożenia biologiczne: nieuniknione zagrożenie
promieniowania dla astronautów podczas prac w otwartej przestrzeni kosmicznej. Pasażerowie i załogi samolotów na wysokich szerokościach
geograficznych narażeni na ryzyko promieniowania. Działanie satelitów: mogą występować problemy z systemami pamięci, znaczne szumy na
detektorach satelitów wykonujących fotografie. Duże degradacje efektywności baterii słonecznych. Inne systemy: blackouty fal radiowych HF w
strefie szerokości okołobiegunowych, możliwe zwiększone błędy systemów nawigacyjnych na czas kilku dni. Występuje średnio 3 razy w cyklu
słonecznym.
- burza kategorii S5 - burza ekstremalna - strumień jonów o energii E>=105 MeV cząstek/(s·sr·cm2). Zagrożenia biologiczne: nieuniknione
znaczne napromieniowanie astronautów podczas prac w otwartej przestrzeni kosmicznej, pasażerowie i załogi samolotów na wysokich
szerokościach geograficznych narażeni na zwiększone ryzyko promieniowania. Działanie satelitów: satelity mogą stawać się bezużyteczne,
zaburzenia systemów pamięci mogą powodować utratę kontroli. Poważne szumy i zakłócenia na detektorach satelitów wykonujących fotografie.
Możliwe trwałe uszkodzenia baterii słonecznych. Inne systemy: całkowity blackout fal radiowych HF w strefie szerokości okołobiegunowych z
możliwością poszerzenia do wysokich szerokości geograficznych. Znaczne błędy systemów nawigacyjnych mogą praktycznie uniemożliwiać
jakąkolwiek nawigację. Występuje średnio rzadziej niż 1 raz w cyklu słonecznym.[3]

Fragmenty relacji przygotowaniej przez Tomasza Gołombka

Pana Tomasz interesuje się astronomią amatorska i regularne prowadzi obserwacje nieba od 2007 roku,
najbardziej interesuje go pogoda kosmiczna i obserwacje aktywności słonecznej oraz zjawisk w Układzie
Słonecznym; wrażeniami z obserwacji dzielę się od blisko sześciu lat na blogu, który wykorzystuję też
jako narzędzie popularyzacji i zachęcania innych do własnych obserwacji, od 2009 roku udziela się też
miłośniczo na forach, głównie Polskim Forum Astronautycznym i Astromaniaku.
Na stronie prowadzonej przez Pana Tomasza istnieje możliwość zapisania się do newslettera, dzięki
któremu będziemy poinformowani o prawdopodobieństwie wystąpienia silnej burzy magnetycznej.
Link do subskrypcji- www.docs.google.com/forms/d/1mFw_Qs64-2gCl8VbGjlTLP4xdDwHG6ZDssJkSdp9Ef8/viewform
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Pierwszy rozdział tej historii Słońce napisało 15 marca. Obszar
aktywny oznaczony numerem 2297 wyemitował tego dnia
długotrwały, acz niewielkiej energii rozbłysk klasy C9.1 w
zakresie promieniowania rentgenowskiego, którego
maksimum przypadło na godz. 02:15 CET. Rozbłyskowi
towarzyszył koronalny wyrzut masy (CME) typu "partial halo"
- materia została wyrzucona w przestrzeń w niemal
najbardziej rozległym wydaniu, chociaż najbardziej obiecująca,
najgęstsza część CME została skierowana wyraźnie na zachód
od linii Słońce-Ziemia, co widać na materiałach z korongrafów
sondy LASCO. Przy wyrzutach "full-halo" wyrzucana materia
widoczna jest w postaci pełnego okręgu otaczającego Słońce,
oddalającego się od przysłoniętej tarczy we wszystkich
możliwych kierunkach; tym razem do tej sytuacji nie doszło, a
fragment skierowany ku Ziemi był bardzo niewyraźny.
Krótko po rozbłysku w okolicach Ziemi sonda GOES-13
zarejestrowała wzrost strumienia wysokoenergetycznych
protonów, co zawsze traktuje się jako jedno z kilku
potwierdzeń, iż także w stronę Ziemi jakaś część wyrzutu
została uwolniona. Rozbłyski klasy C są zjawiskami relatywnie
słabymi, ale przede wszystkim bardzo powszechnymi - o ile
tarcza słoneczna nie jest wolna od obszarów aktywnych,
rozbłyski takie zachodzą niemalże każdego dnia, stąd nigdy nie
były i prawdopodobnie nie będą traktowane jako zjawiska
mogące wywoływać aż tak znaczące wybuchy aktywności zórz
polarnych.

Agencja NOAA wydaje ostrzeżenie o możliwej burzy kategorii G1 17 marca, z możliwością jej zaistnienia dopiero 18 marca na
wypadek gdyby fragment CME dotarł do Ziemi później (co było uzasadnionym myśleniem z uwagi na niską siłę rozbłysku,
przy którym materia nie została wyrzucona tak energicznie jak w silnych rozbłyskach klasy M czy X). Po czwarte model WSAEnlil prognozujący ruch wyrzutów koronalnych ustala przewidywany moment uderzenia na 17 marca o 21:00 CET, z
zakresem błędu wynoszącym +/- 7 godzin.
We wtorek 17 marca, już około godz. 05:30 CET w Ziemię uderzył koronalny wyrzut masy z wyżej wspomnianego rozbłysku ponad 15 godzin szybciej względem prognozy. Uderzenie początkowo zgodnie z prognozą nie było silne i wywołało zaledwie
słabą burzę magnetyczną kategorii G1, której zasięg ograniczał się do szerokości okołobiegunowych. Około trzy godziny
później aktywność burzy wzrosła jednak do kategorii G2, indeks zaburzeń ziemskiego pola magnetycznego (Kp) wzrósł do 6
w 9-cio stopniowej skali. Pomiary właściwości wiatru słonecznego zbierane przez sondę ACE znajdującą się w punkcie
Lagrange'a L1 między Słońcem a Ziemią zaczęły wykazywać wzrost prędkości wiatru do około 600 km/sek. względem 400
km/sek. w godzinach porannych, wzrost gęstości z 5 do ponad 40 protonów/cm3, ale przede wszystkim zmianę w
skierowaniu pola magnetycznego wiatru z północnego (składowa Bz) na południowe, zmianę która jest motorem
napędowym do wywoływania wzmożonej aktywności geomagnetycznej. W takich chwilach bombardujący magnetosferę
wiatr słoneczny ma "otwartą furtkę" do łatwiejszego przenikania przez magnetosferę i wywoływania zórz polarnych w
wydaniu bardziej rozległym niż standardowo, ponieważ skierowanie jego pola jest przeciwne względem skierowania pola
magnetycznego Ziemi; gdy jego skierowanie jest dodatnie (północne), magnetosfera "odbija" znaczącą większość cząstek "
w przestrzeń, co dynamicznie wycisza aktywność zórz.

Rozpoczęcie burzy magnetycznej kategorii G4 około godz. 15:00 CET było znakiem, który jednoznacznie
wskazywał na występowanie zórz polarnych nad szerokościami umiarkowanymi, w tym nad Polską, aż do 45
stopnia szerokości geograficznych. Niestety do zmierzchu pozostawały jeszcze ponad dwie godziny i to głównie
dla wschodnich województw, które żegnają się ze Słońcem nawet pół godziny przed zachodnimi. Pewnym jest, że
w tym momencie zorze tańczyły już nad nami, ale z uwagi na godzinę nie było możliwym ich dostrzeżenie można było jedynie zgrzytać zębami, że dzieje się to teraz, a nie wieczorem. Poprzednio w czasie gotowości
zorzowej ogłoszonej tu na początku stycznia przy burzy G3, aktywność zórz do wieczora wygasła.
Granice widoczności owalu zorzowego dotarły nie tylko nad umiarkowane, ale nawet nad niskie (!!) szerokości
geograficzne daleko na południe od Polski - do Słowenii czy Węgier (!!!) - w tej sytuacji zjawisko mogło być bez
trudu do zauważenia w zenicie, zwłaszcza w północnej części kraju, w chwilach kiedy bywało najbardziej
intensywne.

Zorza polarna z 17.03.2015 r.
Kiskunmajsa, Węgry (!)
Credit: Laszlo Vig

Ciężka burza magnetyczna kategorii G4 utrzymywała się non stop od godz. 14:58 do 21:34 CET. W tym czasie oficjalny indeks zaburzeń pola
magnetycznego wynosił Kp=8 w 9-cio stopniowej skali, jednak warto pamiętać, że jest to wskaźnik uśredniony za każde trzy godziny na podstawie
magnetometrów rozsianych po całym świecie. Lokalnie w województwach północnych Kp zauważalnie przekraczał 8 dochodząc do 8,56; z kolei na
wysokich szerokościach geograficznych bez trudu osiągnął maksymalne w skali 9 jednostek. O maksymalnej w skali burzy G5 nie można jednak
mówić, ponieważ nie liczą się odczyty z lokalnych magnetometrów na szerokościach bliższych biegunom, a wyniki uśrednione, widoczne na wcześniej
widocznych wykresach, gdzie każdy słupek odpowiada jednostce czasu równej 3 godzinom - w regionach bliskich biegunom nawet przy słabych
burzach w znaczeniu globalnym lokalne zaburzenia mogą osiągać porównywalnie wysokie wartości. W mojej lokalizacji dla przykładu o godz. 20:12
CET indeks Kp wynosił równe 8,25.
O 21:34 CET burza osłabła do poziomu silnej kategorii G3. W tym czasie obserwacje zórz z Polski stały się nieco bardziej sporadyczne, ale nadal się
pojawiały - zasięg zjawiska wciąż obejmował przynajmniej umiarkowane szerokości geograficzne. Uspokojenie burzy (o ile można mówić o
uspokojeniu przy burzy trzeciej kategorii) było jednak krótkotrwałe i zanim nadeszła północ, ponownie aktywność geomagnetyczna wzrosła do
poziomu z godzin popołudniowych i wczesnowieczornych, przynosząc po krótkiej przerwie trzeci epizod z ciężką burzą kategorii G4. Właściwości
wiatru słonecznego nie ulegały większym wahaniom, prędkość nieustannie wynosiła około 650 km/sek., ale gęstość obniżyła się poniżej 10
protonów/cm3 co skutkowało nieco mniejszą intensywnością zórz.
Zjawisko znów było raportowane z Polski częściej, tym razem o wyraźniejszych barwach względem pierwszych obserwacji dokonanych w czasie
zmierzchu. Był to epizod pojedynczy i ostatni - w drugiej połowie nocy po około 12 godzinach nastąpiła zmiana w skierowaniu pola magnetycznego
wiatru słonecznego na północne, co szybko wygasiło aktywność zórz i już o godz. 02:13 CET burza posiadała status jedynie umiarkowanej (G2)
ograniczając się z zasięgiem do wysokich szerokości geograficznych. 18 marca nad ranem, po 27 godzinach od rozpoczęcia najsilniejsza burza
magnetyczna obecnego cyklu aktywności słonecznej dobiegła końca.
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