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Koniec ery ryb cz.2 - Naukowcy dowodza
05/02/2011 13:52 by PaweÂ³ Licznerski

CYKLE SÂ£ONECZNE I SÂ£ABNÂ¡CE ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE
[WSPÃ“Â£CZESNA WIEDZA NAUKOWA ]
Â
Magnetosfera Ziemi chroni nas przed wiatrem sÂ³onecznym. Pole magnetyczne naszej planety odchyla wiÃªkszoÂ¶Ã¦
czÂ±stek wiatru sÂ³onecznego, ktÃ³re opÂ³ywajÂ± z dala ZiemiÃª. Podobnie jak wzorce pogodowe na Ziemi, rÃ³wnieÂ¿
wzorce wiatru sÂ³onecznego mogÂ± zmieniaÃ¦ siÃª bardzo gwaÂ³townie. Nasza magnetosfera szybko jednak reaguje
na te zagroÂ¿enia i absorbuje te uderzenia. Ich wizualnym przejawem jest zorza polarna, ktÃ³rÂ± moÂ¿na
zaobserwowaÃ¦ na nocnym niebie.
Â
Tymczasem w zewnÃªtrznej i w wewnÃªtrznej przestrzeni zachodzÂ± dziwne rzeczy. Pole magnetyczne Ziemi
sÂ³abnie. W rzeczy samej to osÂ³abienie zaczÃªÂ³o siÃª 2000 lat temu i 500 lat temu jego tempo nagle wzrosÂ³o. W
ostatnich 20 latach pole magnetyczne Ziemi staÂ³o siÃª nieobliczalne. Aeronautyczne mapy Â¶wiata, ktÃ³re
wykorzystuje siÃª w lotnictwie do lÂ±dowania przy pomocy automatycznych pilotÃ³w, muszÂ± byÃ¦ rewidowane
globalnie, aby system autopilotÃ³w nadal dziaÂ³aÂ³.
Â
Gigantyczna wyrwa w polu magnetycznym Ziemi
Â
PiÃªÃ¦ satelitÃ³w kosmicznych Themis wykryÂ³o wyrwÃª w ziemskim polu magnetycznym dziesiÃªÃ¦ razy wiÃªkszÂ±
od tego, co pierwotnie przypuszczano. Kiedy dochodzi do jej powstania, do Â¶rodka magnetosfery moÂ¿e wpÂ³ywaÃ¦
wiatr
sÂ³oneczny i jÂ± "Â³adowaÃ¦", co prowadzi do potÃªÂ¿nych burz geomagnetycznych. Zbadanie tego tajemniczego
zjawiska jest podstawowym celem misji satelitÃ³w Themis wystrzelonych w lutym 2007 roku.
Â
3 czerwca 2007 roku dokonano wielkiego odkrycia, kiedy tych piÃªÃ¦ sond przeleciaÂ³o nieoczekiwanie przez ten
wyÂ³om, w chwili, gdy siÃª on otwieraÂ³. ZnajdujÂ±ce siÃª na ich pokÂ³adach czujniki odnotowaÂ³y strumieÃ± czÂ±stek
wiatru
sÂ³onecznego wpÂ³ywajÂ±cych do magnetosfery, sygnalizujÂ±c wydarzenie o niespodziewanej skali i wadze. Jednak
ta wyrwa nie jest najwiÃªkszÂ± niespodziankÂ±. Uczonych bardziej zaskoczyÂ³a i zdziwiÂ³a jej niezwykÂ³a forma,
ktÃ³ra wywraca do gÃ³ry nogami od dawna obowiÂ±zujÂ±ce poglÂ±dy na fizykÃª przestrzeni.- PoczÂ±tkowo nie
mogÂ³em w to uwierzyÃ¦ - oÂ¶wiadczyÂ³ David Sibeck, naukowiec z Centrum LotÃ³w Kosmicznych im. Roberta H.
Goddarda
zatrudniony w projekcie Themis. - To odkrycie caÂ³kowicie zmienia nasze pojmowanie oddziaÂ³ywaÃ± miÃªdzy
wiatrem sÂ³onecznym i magnetosferÂ±. - OtwÃ³r byÂ³ ogromny, cztery razy wiÃªkszy od samej Ziemi - stwierdziÂ³
Wenhui Li, fizyk
przestrzeni kosmicznej z Uniwersytetu New Hanipshire, ktÃ³ry analizowaÂ³ dane.
- 1027 czÂ±steczek na sekundÃª wdzieraÂ³o siÃª do magnetosfery, to znaczy 1 z 27 zerami - oÂ¶wiadczyÂ³ Jimmy
Raeder, kolega Li z Uniwersytetu New Hampshire. - Ten rodzaj napÂ³ywu jest o rzÂ±d wielkoÂ¶ci wiÃªkszy od tego, jaki
uwaÂ¿aliÂ¶my za moÂ¿liwy.
Â
Rozmiar wyrwy zaszokowaÂ³ naukowcÃ³w.
- WidzieliÂ¶my juÂ¿ podobne przypadki wczeÂ¶niej - powiedziaÂ³ Jimmy Raeder - ale nigdy w tak wielkiej skali.
CaÂ³a dzienna strona magnetosfery byÂ³a otwarta na wiatr sÂ³oneczny. To zmienia nasze pojmowanie
wszechÂ¶wiata. Fizycy przestrzeni kosmicznej od dawna uwaÂ¿ali, Â¿e dziury w ziemskiej magnetosferze pojawiajÂ±
siÃª jedynie w reakcji na magnetyczne pole SÂ³oÃ±ca, ktÃ³re jest skierowane na poÂ³udnie. Jednak wielka wyrwa z
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czerwca 2007 roku pojawiÂ³a
siÃª w reakcji na sÂ³oneczne pole magnetyczne skierowane na pÃ³Â³noc.
Â
Dla laika moÂ¿e to brzmieÃ¦ jako coÂ¶ nieistotnego, ale dla fizyka przestrzeni kosmicznej jest to coÂ¶ niemal
katastroficznego. To oznacza, Â¿e dzieje siÃª coÂ¶, czego nie przewidziano i co wywoÂ³uje przeraÂ¿enie.
Â

Â

Â
Niespodziewana zapaÂ¶Ã¦ tarczy ochronnej Naukowcy wiedzÂ± dziÂ¶, Â¿e wiatr sÂ³oneczny naciska na ziemskÂ±
magnetosferÃª niemal tuÂ¿ nad rÃ³wnikiem, gdzie pole magnetyczne naszej planety jest skierowane na pÃ³Â³noc.
PoczÂ±tkowo uwaÂ¿ali, Â¿e jeÂ¶li nadchodzÂ±ca wiÂ±zka sÂ³onecznego magnetyzmu jest rÃ³wnieÂ¿ skierowana na
pÃ³Â³noc, to oba pola powinny wzmacniaÃ¦ siÃª nawzajem zwiÃªkszajÂ±c magnetycznÂ± osÂ³onÃª Ziemi i
zatrzaskujÂ±c drzwi przed wiatrem sÂ³onecznym. W jÃªzyku fizyki przestrzeni kosmicznej ukierunkowane na pÃ³Â³noc
pole magnetyczne jest okreÂ¶lane mianem "pÃ³Â³nocnego IMFâ€• [interplanetary magnectic field - miÃªdzyplanetarne
pole magnetyczne] i jest synonimem tarczy ochronnej.

Â Ku ich zaskoczeniu okazaÂ³o siÃª, Â¿e kiedy pojawia siÃª pÃ³Â³nocne IMF. tarcza ochronna opada. Ten fakt
caÂ³kowicie wywraca do gÃ³ry nogami rozumienie tego zjawiska przez wielu naukowcÃ³w. Kiedy naukowcy badali
wyrwÃª w polu magnetycznym, odkryli, Â¿e do ochronnej tarczy Ziemi, gdy poÂ³a magnetyczne sÂ±
jednokierunkowe, przenika dwadzieÂ¶cia razy wiÃªcej wiatru sÂ³onecznego.
Â
WedÂ³ug Raedera wydarzenia zwiÂ±zane z pÃ³Â³nocnym IMF w rzeczywistoÂ¶ci nie inicjujÂ± geomagnetycznych
burz, ale przygotowujÂ± dla nich scenÃª Â³adujÂ±c magnetosferÃª plazmÂ±. NaÂ³adowana magnetosfera moÂ¿e
wywoÂ³ywaÃ¦ zorze, zaniki mocy i inne zakÂ³Ã³cenia, do ktÃ³rych moÂ¿e dojÂ¶Ã¦ w czasie uderzeÃ± CME (Coronal
Mass Ejection - Koronalny Wyrzut Masy). To oznacza, Â¿e uderzenia sÂ³onecznych rozbÂ³yskÃ³w sÂ± dwadzieÂ¶cia
razy silniejsze, gdy linie siÂ³ pÃ³l magnetycznych sÂ± zgodne.
Â
Pola magnetyczne Ziemi i SÂ³oÃ±ca bÃªdÂ± zsynchronizowane w szczycie cyklu sÂ³onecznego, ktÃ³rego
spodziewamy siÃª w roku 2012. Spowoduje to napÂ³yw sÂ³onecznych czÂ±stek.Tym, czego naukowcy dotÂ±d nie
rozwaÂ¿ali, jest jego wpÂ³yw na ludzki ukÂ³ad bioelektryczny.
Â
Ziemskie pole magnetyczne wpÂ³ywa na klimat
Â
WedÂ³ug przeprowadzonych przez DuÃ±czykÃ³w i opublikowanych w styczniu 2009 roku badaÃ±, ktÃ³re mogÂ±
podwaÂ¿yÃ¦
poglÂ±d mÃ³wiÂ±cy, Â¿e to dziaÂ³alnoÂ¶Ã¦ czÂ³owieka jest przyczynÂ± globalnego ocieplenia, ziemski klimat
pozostaje pod silnym wpÂ³ywem pola magnetycznego naszej planety.
- Nasze wyniki dowodzÂ± silnej korelacji pomiÃªdzy siÂ³Â± ziemskiego pola magnetycznego, a iloÂ¶ciÂ± opadÃ³w w
tropikach - oÂ¶wiadczyÂ³ dziennikarzom magazynu Videnskab jeden z dwÃ³ch duÃ±skich geofizykÃ³w, autorÃ³w
badaÃ±, Mads Faurschou Knudsen z WydziaÂ³u Geologii Uniwersytetu Aarhus w zachodniej Danii.
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Â
Wyniki tych badaÃ±, ktÃ³re opublikowaÂ³ takÂ¿e amerykaÃ±ski magazyn naukowy Geo1o, wspierajÂ±
kontrowersyjnÂ± teoriÃª
ogÂ³oszonÂ± dziesiÃªÃ¦ lat temu przez duÃ±skiego astrofizyka Henrika Syensmarka, ktÃ³ry twierdziÂ³, Â¿e
galaktyczne promienie kosmiczne przenikajÂ±ce do ziemskiej atmosfery majÂ± ogromny wpÂ³yw na klimat.
Â
Co stanowi siÂ³Ãª napÃªdowÂ± ziemskiego pola magnetycznego?
Â
Kiedy prÂ±d elektryczny przepÂ³ywa przez metalowy przewÃ³d, wÃ³wczas powstaje wokÃ³Â³ niego pole magnetyczne
i odwrotnie - przemieszczanie drutu w polu magnetycznym wytwarza w nim prÂ±d elektryczny. To podstawowa zasada,
na ktÃ³rej opiera siÃª dziaÂ³anie silnikÃ³w elektrycznych i generatorÃ³w prÂ±du elektrycznego.
Â
CiekÂ³y metal, z ktÃ³rego zbudowana jest zewnÃªtrzna czÃªÂ¶Ã¦ jÂ±dra Ziemi, przechodzi przez pole magnetyczne,
co generuje w nim przepÂ³yw prÂ±du elektrycznego, ktÃ³ry z kolei wytwarza wÂ³asne pole magnetyczne i to silniejsze
od tego, jakie je pierwotnie wytworzyÂ³o. Kiedy ciekÂ³y metal przemieszcza siÃª przez to silniejsze pole, wzbudzany jest
jeszcze silniejszy prÂ±d, ktÃ³ry jeszcze bardziej wzmacnia pole magnetyczne. Ta samonapÃªdzajÂ±ca siÃª pÃªtla
znana jest jako geomagnetyczne dynamo. MateriaÂ³ zewnÃªtrznej warstwy jÂ±dra powoli
wnika w wewnÃªtrzne jÂ±dro, uwalniajÂ±c w tym procesie ciepÂ³o. CiepÂ³o to napÃªdza komÃ³rki konwekcji
wewnÂ±trz ciekÂ³ego jÂ±dra, ktÃ³re utrzymujÂ± ruch ciekÂ³ego metalu w polu magnetycznym.
Â
Do utrzymania tego dynama w ruchu konieczna jest energia. Ta energia to ciepÂ³o wyzwalane z powierzchni staÂ³ego
wewnÃªtrznego jÂ±dra. Ruch wirowy naszej planety powoduje spiralny ruch ciekÂ³ego metalu w podobny sposÃ³b do
tego, w jaki oddziaÂ³uje on na wzorce pogodowe na powierzchni Ziemi. Te spiralne zawirowania umoÂ¿liwiajÂ±
oddzielnym polom magnetycznym wspÃ³Â³osiowe uÂ³oÂ¿enie siÃª i poÂ³Â±czenie siÂ³. Bez efektu wywoÂ³anego
wirowaniem Ziemi pola magnetyczne generowane w ciekÂ³ej warstwie jÂ±dra znosiÂ³yby siÃª nawzajem i nie
dawaÂ³yby wyraÂ¼nych biegunÃ³w: poÂ³udniowego i pÃ³Â³nocnego.
Â
OdwrÃ³cenie pola geomagnetycznego
Â
Nowe badania wykazujÂ±, Â¿e gwaÂ³towne zmiany w ruchu zewnÃªtrznej ciekÂ³ej warstwy jÂ±dra Ziemi osÂ³abiajÂ±
w niektÃ³rych rejonach powierzchni planety pole magnetyczne. - Tym, co tak bardzo zaskakuje, to gwaÂ³towna, niemal
nagÂ³a zmiana zachodzÂ±ca w ziemskim polu magnetycznym - oÂ¶wiadczyÂ³ wspÃ³Â³autor badaÃ± Nils Olsen,
geofizyk z DuÃ±skiego PaÃ±stwowego Centrum Kosmicznego w Kopenhadze. WedÂ³ug niego wyniki badaÃ±
sugerujÂ± podobnie nagÂ³e zmiany zachodzÂ±ce jednoczeÂ¶nie w ciekÂ³ym metalu 3000 kilometrÃ³w pod
powierzchniÂ± Ziemi. Naukowcy ustalili, Â¿e fluktuacje poÂ³a magnetycznego wystÂ±piÂ³y w kilku odlegÂ³ych od
siebie regionach Ziemi.
Â
Jak utrzymuje wspÃ³Â³autorka badaÃ± Mioara Mandea z Niemieckiego OÂ¶rodka BadaÃ± Nauk o Ziemi w
Poczdamie, te zmiany "mogÂ± sugerowaÃ¦ zbliÂ¿anie siÃª odwrÃ³cenia kierunku pola geomagnetycznego", ktÃ³re w
przeszÂ³oÂ¶ci zmieniaÂ³o kierunek setki razy. Ten proces moÂ¿e trwaÃ¦ tysiÂ±ce lat. Naukowcy twierdzÂ± ponadto,
Â¿e osÂ³abienie pola magnetycznego otwiera gÃ³rne warstwy ziemskiej atmosfery na intensywne bombardowanie
naÂ³adowanymi czÂ±stkami.
Â
Â
Pole magnetyczne SÂ³oÃ±ca
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SÂ³oÃ±ce jest potÃªÂ¿nym elektromagnetycznym nadawcÂ± zalewajÂ±cym planety UkÂ³adu SÂ³onecznego
ciepÂ³em, Â¶wiatÂ³em, promieniowaniem UV i elektrycznie naÂ³adowanymi czÂ±stkami. SÂ³oÃ±ce posiada pole
magnetyczne, ktÃ³re wytwarza przestrzeÃ± wokÃ³Â³ UkÂ³adu SÂ³onecznego zwane heliosferÂ±. Heliosfera ma
ksztaÂ³t przypominajÂ±cy Â³zÃª z dÂ³ugim cienkim koÃ±cem skierowanym w odwrotnÂ± stronÃª w stosunku do
kierunku naszego ruchu. SÂ³oÃ±ce znajduje siÃª w centrum UkÂ³adu SÂ³onecznego i wszelkie Â¿ycie, jakie
wystÃªpuje na Ziemi, zawdziÃªcza mu swoje istnienie. Gdyby nie byÂ³o SÂ³oÃ±ca, nie byÂ³oby nas. To oczywisty
naukowy fakt. StÂ±d wszelkie zmiany, jakie zachodzÂ± na SÂ³oÃ±cu, wpÂ³ywajÂ± na kaÂ¿dy Â¿ywy organizm.
AktywnoÂ¶Ã¦ SÂ³oÃ±ca w czasie ostatniego cyklu plam sÂ³onecznych byÂ³a wiÃªksza niÂ¿ kiedykolwiek wczeÂ¶niej.

W ramach jednej ze swoich prac dr Mike Lockwood z Rutherford Appleton National Laboratories w Kalifornii badaÂ³
aktywnoÂ¶Ã¦ SÂ³oÃ±ca na przestrzeni ostatnich stu lat. Jak podaje, ogÃ³lne pole magnetyczne SÂ³oÃ±ca wzrosÂ³o
od roku 1901 o 230 procent (%). Naukowcy nie rozumiejÂ±, co to dla nas oznacza.

CzÃªÂ¶Ã¦ aktywnoÂ¶ci SÂ³oÃ±ca w ostatnim cyklu byÂ³a wiÃªksza niÂ¿ kiedykolwiek w znanej jego historii. Naukowcy
twierdzÂ± jednak, Â¿e nie wiedzÂ±, co to oznacza.
- Jest oczywiste, Â¿e SÂ³oÃ±ce jest krwiÂ± Â¿ycia na Ziemi - oÂ¶wiadczyÂ³ Richard Fisher, dyrektor OddziaÂ³u
Heliofizyki NASA.
- W celu zÂ³agodzenia moÂ¿liwych obaw spoÂ³eczeÃ±stwa nieodzowne jest lepsze zrozumienie ekstremalnych
wydarzeÃ± pogodowych powodowanych przez aktywnoÂ¶Ã¦ SÂ³oÃ±ca.
Â
24 Cykl SÂ³oneczny
Â
WedÂ³ug NASA mamy poczÂ±tek kolejnego 11-letniego cyklu aktywnoÂ¶ci SÂ³oÃ±ca. SÂ³oÃ±ce zamienia
miejscami swoje bieguny magnetyczne co 11 Â³at. BiorÂ±c pod uwagÃª to, Â¿e moÂ¿e byÃ¦ ono odpowiedzialne za
pewne niekorzystne zmiany klimatu na Ziemi, nadchodzÂ±ca dekada nie zapowiada siÃª najlepiej dla naszej planety.
NajbliÂ¿sze lata mogÂ± okazaÃ¦ siÃª
bardzo znaczÂ±ce. Zdaniem Raedera: "Wchodzimy w 24 Cykl SÂ³oneczny. Z przyczyn niezbyt zrozumiaÂ³ych CME-y
majÂ± w trakcie parzystych cykli (na przykÂ³ad w 24) tendencjÃª do uderzania w ZiemiÃª czoÂ³em fali
namagnetyzowanej biegunem pÃ³Â³nocnym. Taki CME tworzy wyrwÃª i Â³aduje magnetosferÃª plazmÂ± tuÂ¿ przed
wybuchem burzy. To doskonaÂ³e przygotowanie do wielkiego wydarzenia".
Â
Co 11 lat liczba plam obserwowanych na najbliÂ¿szej nam gwieÂ¼dzie roÂ¶nie od zera do ponad 400. Mimo iÂ¿
same plamy nie majÂ± wpÂ³ywu na ZiemiÃª, sÂ³oneczne rozbÂ³yski oraz inne zakÂ³Ã³cenia wytwarzane przez
SÂ³oÃ±ce w okresie wzrostu liczby jego plam powodujÂ± wzrost emisji czÂ±stek (elektronÃ³w i protonÃ³w) oraz
szkodliwego promieniowania Â¶wietlnego (ultrafioletu i promieni X), zwanych wiatrem sÂ³onecznym. Gdyby nie
ochronna tarcza w postaci ziemskiego poÂ³a magnetycznego i atmosfery, to bombardowanie tymi czÂ±steczkami
usmaÂ¿yÂ³oby nas na suchy wiÃ³r.
Â
24 cykl plam sÂ³onecznych osiÂ±gnie maksimum okoÂ³o roku 2012 i moÂ¿e okazaÃ¦ siÃª najsilniejszym od
wielu stuleci.
Â
Kurczenie siÃª ochronnej "baÃ±ki" sÂ³onecznej
Â
Najnowsze dane dowodzÂ±, Â¿e heliosfera, energetyczna tarcza ochronna otaczajÂ±ca UkÂ³ad SÂ³oneczny,
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osÂ³abÂ³a w ciÂ±gu ostatniej dekady o 25 procent i obecnie jest na najniÂ¿szym poziomie od momentu rozpoczÃªcia
wyÂ¶cigu w kosmos 50 lat temu. Naukowcy nie wiedzÂ±, co powoduje takie kurczenie siÃª tej bariery, i zamierzajÂ±
wysÂ³aÃ¦ sondÃª, ktÃ³ra ma to zbadaÃ¦. Dr Nathan Schwadron, czÂ³onek zespoÂ³u misji IBEX na Uniwersytecie
BostoÃ±skim, oÂ¶wiadczyÂ³: "Nasza heliosfera odchyla okoÂ³o 90 procent galaktycznego promieniowania
kosmicznego i w ten sposÃ³b chroni nas przed surowymi warunkami galaktycznego Â¶rodowiska".

Â

HeliosferÃª tworzy wiatr sÂ³oneczny, ktÃ³ry jest kombinacjÂ± pÃ³l magnetycznych i elektrycznie naÂ³adowanych
czÂ±stek wyrzucanych przez SÂ³oÃ±ce z prÃªdkoÂ¶ciÂ± ponad miliona mil na godzinÃª i stykajÂ±cych siÃª z
miÃªdzygwiezdnym gazem, ktÃ³ry wypeÂ³nia przestrzenie miÃªdzy ukÂ³adami planetarnymi.Â Bez heliosfery szkodliwe
galaktyczne promieniowanie kosmiczne uniemoÂ¿liwiÂ³oby Â¿ycie na Ziemi, niszczÂ±c DNA i czyniÂ±c klimat nie
nadajÂ±cym siÃª do Â¿ycia.
Â
Naukowcy obawiajÂ± siÃª, Â¿e jeÂ¶li heliosfera bÃªdzie nadal sÂ³abÂ³a, iloÂ¶Ã¦ promieni kosmicznych
docierajÂ±cych do wnÃªtrza naszego UkÂ³adu SÂ³onecznego, a wiÃªc i do Ziemi, wzroÂ¶nie.
Â
MoÂ¿e to w konsekwencji doprowadziÃ¦ do uniemoÂ¿liwienia dziaÂ³ania urzÂ±dzeÃ± elektrycznych, zniszczenia
satelitÃ³w, a nawet zagroziÃ¦ Â¿yciu na Ziemi.
Â

Â

Promieniowanie rentgenowskie pochodzÂ±ce ze SÂ³oÃ±ca dociera do Ziemi w ciÂ±gu okoÂ³o oÂ¶miu minut.

Gdy promienie rentgenowskie wpadajÂ± do atmosfery ziemskiej sÂ± absorbowane przez jej najbardziej zewnÃªtrznÂ±
warstwÃª zwanÂ± jonosferÂ±. Absorbowana jest oczywiÂ¶cie odpowiednia â€žporcjaâ€• tego promieniowania.

W miejscach rozbÂ³yskÃ³w mogÂ± rÃ³wnieÂ¿ powstawaÃ¦ koronalne wyrzuty masy, tzw. CME ("Coronal Mass
Ejection"), chociaÂ¿ kaÂ¿de z tych zjawisk moÂ¿e zachodziÃ¦ oddzielnie. CME docierajÂ± do Ziemi wolniej od
promieniowania rentgenowskiego, ale ich skutki mogÂ± byÃ¦ groÂ¼niejsze. W przypadku hiperaktywnoÂ¶ci SÂ³oÃ±ca
moÂ¿liwy jest wyrzut materii sÂ³onecznej z prÃªdkoÂ¶ciami ponad 2000 km/s, co oznacza, Â¿e mogÂ± dotrzeÃ¦
do nas ze SÂ³oÃ±ca w przeciÂ±gu okoÂ³o 21 godzin lub pÃ³Â¼niej z uwagi na spiralne zakrzywienie trajektorii
wyrzutu przez pole magnetyczne SÂ³oÃ±ca (materia ma do pokonania odlegÂ³oÂ¶Ã¦ wiÃªkszÂ± niÂ¿ 1AU minus
promieÃ± SÂ³oÃ±ca i Ziemi).
Â
Badania prowadzone w Rosji
Â
NiektÃ³rzy rosyjscy uczeni twierdzÂ±, Â¿e w UkÂ³adzie SÂ³onecznym i na jego planetach zachodzÂ± obecnie
dokÂ³adnie takie same zmiany, jak te, ktÃ³re doprowadziÂ³y do wymarcia dinozaurÃ³w, kiedy to doszÂ³o do
katastroficznej zmiany ziemskiego klimatu i wzorcÃ³w pogodowych, a takÂ¿e przypuszczalnie zamiany
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miejscami biegunÃ³w. (...) Naukowcy z syberyjskiego oddziaÂ³u Rosyjskiej Akademii Nauk doszli do wniosku, Â¿e
weszliÂ¶my w inny obszar przestrzeni kosmicznej, ktÃ³ry cechuje siÃª znacznie wyÂ¿szym poziomem energii.
Rosjanie donoszÂ± o zmianach w przestrzeni kosmicznej, ktÃ³rych nigdy wczeÂ¶niej nie obserwowano. ObserwujÂ±c
czoÂ³owÂ± krawÃªdÂ¼ heliosfery, zauwaÂ¿yli blado Â¶wiecÂ±cÂ± energiÃª plazmy. Rosyjska Akademia Nauk nie
podaje Â¿adnych ram czasowych i stwierdza, Â¿e przejÂ¶cie od stanu, jaki byÂ³ znany i zaakceptowany, do tego,
jaki jest obecnie, oznacza 1000-procentowÂ± zmianÃª.
Rosjanie mÃ³wiÂ±, Â¿e ta zmiana w zachowaniu SÂ³oÃ±ca zmienia sposÃ³b funkcjonowania planet i to, jakie rodzaje
Â¿ycia sÂ± one zdolne podtrzymywaÃ¦. TwierdzÂ± nawet, nie wyjaÂ¶niajÂ±c jednak tego, Â¿e zmienia si Â sama
spirala DNA. UwaÂ¿ajÂ±, Â¿e kontynuacja ekspansji heliosfery wprowadzi nas w koÃ±cu na nowy poziom
energetyczny i Â¿e przypuszczalnie dojdzie do nagÂ³ej ekspansji podstawowych harmonicznych dÂ³ugoÂ¶ci
fal, jakie emituje SÂ³oÃ±ce wypromieniowujÂ±c z siebie energiÃª, i Â¿e ten wzrost emisji energii zmieni
podstawowÂ± naturÃª caÂ³ej materii UkÂ³adu SÂ³onecznego. SÂ³oÃ±ce przyczynÂ± ocieplenia Ziemi i innych
planet
Badania dowodzÂ±, Â¿e to wÂ³aÂ¶nie SÂ³oÃ±ce jest rzeczywistym powodem globalnego ocieplenia, jako Â¿e
wyÂ¿szy poziom energii Drogi Mlecznej niemal z caÂ³Â± pewnoÂ¶ciÂ± zmusza je do palenia siÃª w wyÂ¿szej
temperaturze i emitowania wi kszej iloÂ¶ci energii. Z tego samego powodu ociepleniu ulegajÂ± takÂ¿e
pozostaÂ³e planety UkÂ³adu SÂ³onecznego takie jak Mars, Neptun i Pluton. Temperatury podnoszÂ± siÃª na
dosÂ³ownie wszystkich planetach naszego ukÂ³adu i jest to najwyraÂ¼niej nie zwiÂ±zane z jakimikolwiek
lokalnymi zjawiskami, takimi jak gazy cieplarniane.
Habibullo Abdussamatow, szef badaÃ± kosmicznych w rosyjskim Obserwatorium Astronomicznym PuÂ³kowo w St.
Petersburgu przypisuje fluktuacjom na SÂ³oÃ±cu zanikanie czap lodowych na Marsie oraz obecny trend globalnego
ocieplenia na Ziemi. Jego komentarze opublikowaÂ³ w sieci National Geographic News. Benny Peiser, spoÂ³eczny
antropolog z Uniwersytetu Johna Mooresa w Liverpoolu, zajmujÂ±cy siÃª monitorowaniem badaÃ± i danych na temat
asteroid, globalnego ocieplenia i innych potencjalnie apokaliptycznych zdarzeÃ±, zacytowaÂ³ ostatnio w swoim
codziennym biuletynie elektronicznym wypowiedÂ¼ z bloga o nazwie Strata-Sphere: "Globalne ocieplenie na Trytonie,
ksiÃªÂ¿ycu Neptuna, oraz na Jowiszu i Plutonie, a obecnie takÂ¿e na Marsie
zmusiÂ³o niektÃ³rych [naukowcÃ³w] do podrapania siÃª w gÂ³owÃª ze wzglÃªdu na to, Â¿e byÃ¦ moÂ¿e jest jakaÂ¶
wspÃ³lna przyczyna ocieplenia tych wszystkich planet. CzyÂ¿by wystÃªpowaÂ³ jakiÂ¶ wspÃ³lny dla wszystkich planet
naszego
UkÂ³adu SÂ³onecznego czynnik, ktÃ³ry sprawia, Â¿e wszystkie one doÂ¶wiadczajÂ± jednoczeÂ¶nie ocieplenia?"
WÂ trakcie 75-letniego okresu, ktÃ³ry zaczÂ±Â³ siÃª w roku 1645, astronomowie nie wykryli prawie Â¿adnej
aktywnoÂ¶ci
na SÂ³oÃ±cu. Wydarzenie to, zwane "Minimum Maundera", zbiegÂ³o siÃª z najzimniejszÂ± czÃªÂ¶ciÂ±. "maÂ³ej epoki
lodowcowej" - 350-letnim okresem zimna, ktÃ³ry spowiÂ³ wiÃªkszoÂ¶Ã¦ Europy i Ameryki PÃ³Â³nocnej.
SÂ³oneczne fale dÂ¼wiÃªkowe i trzÃªsienia ziemi
Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej pracujÂ±cy w ramach misji Ulysses udowodnili, Â¿e dÂ¼wiÃªki
generowane gÂ³Ãªboko wewnÂ±trz SÂ³oÃ±ca wywoÂ³ujÂ± drgania i wibracje Ziemi. Odkryli, Â¿e w tym kosmicznym
"chÃ³rze" uczestniczy takÂ¿e ziemskie pole magnetyczne, atmosfera oraz ziemskie systemy. ChociaÂ¿ te dÂ¼wiÃªki
przenikajÂ± nas, nie jesteÂ¶my w stanie ich usÂ³yszeÃ¦, nawet gdybyÂ¶my bardzo siÃª w nie wsÂ³uchiwali. SÂ± zbyt
niskie dla ludzkiego ucha, poniewaÂ¿ ich czÃªstotliwoÂ¶Ã¦ wynosi od 100 do 5000 mikrohercÃ³w (1 mikroherc to jedno
drgnienie na 278 godzin). Naukowcy twierdzÂ±, Â¿e uzyskane dane dostarczyÂ³y waÂ¿nych wskazÃ³wek w sprawie
tego, w jaki sposÃ³b te generowane w gÂ³Ãªbi SÂ³oÃ±ca dÂ¼wiÃªki docierajÂ± do Ziemi.
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Pomiary wykonane przez sondÃª dalekiego zasiÃªgu Ulisses, umieszczonÂ± w roku 1990 na orbicie
wokÃ³Â³sÂ³onecznej wykazaÂ³y, Â¿e w heliosferze maleje ciÂ¶nienie wytwarzane przez wiatr sÂ³oneczny. Uczeni
uwaÂ¿ajÂ±, Â¿e kluczowym czynnikiem jest tu magnetyzm. SugerujÂ±, Â¿e pole magnetyczne na powierzchni
SÂ³oÃ±ca przejmuje specyficzne tony, okreÂ¶lane jako "wibracje typu g". CzÃªÂ¶Ã¦ tego pola magnetycznego zostaje
pÃ³Â¼niej uniesiona przez wiatr sÂ³oneczny ze SÂ³oÃ±ca w przestrzeÃ± miÃªdzyplanetarnÂ±. Pole magnetyczne
wiatru sÂ³onecznego reaguje nastÃªpnie z ziemskim polem magnetycznym, ktÃ³re drga harmonicznie, przejmujÂ±c
sygnaÂ³y typu g. Ruchy pola geomagnetycznego oddziaÂ³ujÂ± na ZiemiÃª i powstajÂ± niewielkie, ale Â³atwo
wykrywalne reakcje, kiedy Ziemia i jej techniczne systemy poruszajÂ± siÃª w rytmie SÂ³oÃ±ca.
Zmiany w UkÂ³adzie SÂ³onecznym
Atmosfery piÃªciu planet i Ziemi ulegajÂ± zmianom. Ziemska atmosfera wytwarza w swoich gÃ³rnych warstwach gaz
HO, ktÃ³rego nie byÂ³o wczeÂ¶niej w takich iloÂ¶ciach jak obecnie. Naukowcy z Rosyjskiej Akademii Nauk twierdzÂ±,
Â¿e emisja CFC (freonu) nie ma zwiÂ±zku z globalnym ociepleniem. UtrzymujÂ±, Â¿e atmosfery Jowisza, Urana i
Neptuna takÂ¿e siÃª zmieniajÂ±. MarsjaÃ±ska atmosfera systematycznie gÃªstnieje. Sonda Mars Observer straciÂ³a w
roku 1997 jedno ze swoich luster, co spowodowaÂ³o katastrofÃª. DoszÂ³o do tego, poniewaÂ¿ atmosfera Marsa
okazaÂ³a siÃª dwa razy gÃªstsza od wyliczonej przez NASA. Wenus wykazuje znaczny wzrost jasnoÂ¶ci.
Â

Energetyczny Â³adunek Jowisza wzrÃ³sÂ³ do tego stopnia, Â¿e obecnie widaÃ¦ tubÃª jonizujÂ±cego
promieniowania, jaka wytworzyÂ³a siÃª pomiÃªdzy jego powierzchniÂ± i jego ksiÃªÂ¿ycem Io, ktÃ³rÂ± moÂ¿na
zobaczyÃ¦ na wykonanych ostatnio zdjÃªciach.
Uran i Neptun rÃ³wnieÂ¿ stajÂ± siÃª jaÂ¶niejsze.
Zmianie ulegajÂ± pola magnetyczne Jowisza, Urana i Neptuna.
Pole magnetyczne Jowisza wzrosÂ³o ponad dwukrotnie, zaÂ¶ pole magnetyczne Neptuna wciÂ±Â¿ roÂ¶nie.

WedÂ³ug Rosjan te trzy planety stajÂ± siÃª jaÂ¶niejsze i zmieniajÂ± siÃª wÂ³aÂ¶ciwoÂ¶ci ich atmosfer, nie
wyjaÂ¶niajÂ± jednak,
co oznacza to zjawisko. Rosjanie donoszÂ± rÃ³wnieÂ¿, Â¿e przesuniÃªciom zdajÂ± siÃª ulegaÃ¦ bieguny Urana i
Neptuna. Kiedy sonda kosmiczna Voyager II przelatywaÂ³a w pobliÂ¿u Urana i Neptuna, ich bieguny magnetyczne,
poÂ³udniowy i pÃ³Â³nocny, byÂ³y duÂ¿o bardziej odsuniÃªte od biegunÃ³w osi obrotu ustalonych podczas
wczeÂ¶niejszych obserwacji.
W pierwszym przypadku odsuniÃªcie wynosiÂ³o 50, a w drugim 40 stopni.
Â
Te nowe informacje o zmianach w naszym UkÂ³adzie SÂ³onecznym pojawiajÂ± siÃª w bardzo istotnym dla naszej
planety czasie. Niewykluczone Â¿e jakieÂ¶ kosmiczne wydarzenia odgrywajÂ± od pewnego czasu rolÃª w
ksztaÂ³towaniu naszego sposobu Â¿ycia na Ziemi i Â¿e te zmiany na SÂ³oÃ±cu, w polu magnetycznym Ziemi i w
naszym UkÂ³adzie SÂ³onecznym, ktÃ³rych jesteÂ¶my obecnie Â¶wiadkami, mogÂ± byÃ¦ tym czymÂ¶, co zmienia nasz
Â¶wiat, jaki znamy, w coÂ¶ zupeÂ³nie innego.
Czas przyniesie odpowiedzi na nurtujÂ±ce nas pytania i moÂ¿liwe, Â¿e ta przyszÂ³oÂ¶Ã¦ juÂ¿ siÃª zaczÃªÂ³a...
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Alex Ansary urodziÂ³ siÃª w roku 1980 w Portland wstanie Oregon w USA. Jest niezaleÂ¿nym dziennikarzem, ktÃ³ry od
najwczeÂ¶niejszej mÂ³odoÂ¶ci poddaje w wÂ±tpliwoÂ¶Ã¦ powszechnie akceptowany obraz rzeczywistoÂ¶ci. Jego
codzienny program radiowy zatytuÂ³owany Outside the Box (www.oraclebroadcasting.com) udziela gÂ³osu tym, ktÃ³rzy
sÂ± cenzurowani lub atakowani przez media gÂ³Ã³wnego nurtu. Celem jego programu jest ujawnianie tego, co kryje
siÃª za wydarzeniami na Â¶wiecie, i dostarczanie nadziei w tych trudnych czasach. Poprzez telewizjÃª kablowÂ±, radio
internetowe i Internet bierze udziaÂ³ w globalnej walce o wolnoÂ¶Ã¦. SkontaktowaÃ¦ siÃª z nim moÂ¿na piszÂ±c na
adres poczty elektronicznej: alex_ansaryhotmail.com oraz poprzez jego stronÃª internetowÂ± (alexansary.com).
PrzeÂ³oÂ¿yÂ³ Jerzy Florczykowski
(materiaÂ³ kursywÂ± wg Nexus, Listopad-GrudzieÃ± '2009)

Pola magnetyczne planet zewnÃªtrznego UkÂ³adu SÂ³onecznego tworzone sÂ± gÂ³Ã³wnie w strefach ciekÂ³ego
wodoru i helu. Planety te z uwagi na ich gazowe atmosfery mogÂ± siÃª Â³atwo adaptowaÃ¦ do zmiany zewnÃªtrznych
warunkÃ³w.
Z tego powodu oraz z uwagi na wczeÂ¶niejsze zbliÂ¿enia siÃª tych planet do pÂ³aszczyzny rÃ³wnika
galaktycznegoPKL odwrÃ³cenia pÃ³l magnetycznych odbywajÂ± siÃª tam wczeÂ¶niej niÂ¿ na planetach
wewnÃªtrznych (promieÃ± orbity Neptuna to 30,386 AU). StÂ±d teÂ¿ obserwowane sÂ± anomalia ich orbit, rotacji i
zmiany kierunku pÃ³l magnetycznych.
Po drugiej stronie dysku galaktycznego wystÃªpuje odwrotna polaryzacja magnetyczna.

Cykliczne (co 9.360.000 kinÃ³w) Ziemia wraz z caÂ³ym UkÂ³adem SÂ³onecznym dwukrotnie przechodzi przez
pÂ³aszczyznÃª dysku galaktycznego.
Skutkuje to zaburzeniami jej obrotu. StÂ±d teÂ¿ czas precesji ziemskiej to czas tego cyklu.
Na Ziemi pojawiajÂ± siÃª juÂ¿ silne anomalia magnetyczne, ktÃ³re spowodowane sÂ± spiralnymi zawirowaniami
pojawiajÂ±cymi siÃª jednoczeÂ¶nie w wielu miejscach w ciekÂ³ym Â¿elazie i niklu 3000 kilometrÃ³w pod powierzchniÂ±
Ziemi.

TrzÃªsienia ziemi, poÂ¿ary, lawiny bÂ³ota i osuniÃªcia, tornada i huragany, powodzie i susze przybierajÂ± na sile:
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
A SÂ³oÃ±ce? SÂ³oÃ±ce juÂ¿ codziennie siÃª zmienia:
http://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest.html
PaweÂ³ Licznerski
MateriaÂ³ nadesÂ³any do redakcji portalu :
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