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1 UVOD 

 
 
Sonce [1] je zvezda, stara nekaj milijard let. Njegova temperatura na površju je približno  
5775 K, v središču pa kar 14 milijonov Kelvinov. Sonce je velikanska plinasta gmota, 
sestavljena predvsem iz helija in vodika. V notranjosti potekajo jedrske reakcije, pri katerih se 
sprošča veliko energije. Zaradi tega je Sončevo površje zelo nemirno, njegov izgled pa deluje 
zrnato oziroma granulacijsko s črnimi packami, ki jih imenujemo Sončne pege. Na površju 
divjajo magnetne nevihte in pojavljajo se številne eksplozije, tako imenovani Sončevi izbruhi. 
Med temi izbruhi so pogoste protuberance. Nevihte na Soncu vplivajo tudi na Zemljo, saj 
nabiti delci, ki izhajajo iz Sonca in se razširijo skozi vesolje (t.i. Sončev  veter), velikokrat 
pridejo do Zemljine atmosfere, v kateri povzročajo čudovite pojave [2], kot so polarni sij, 
Lunin sij, nočni svetleči oblaki (slika 1). Polarni sij je viden le na nekaterih predelih Zemlje in 
ob določenih mesecih v letu. Lunin sij lahko vidimo ob jasnih nočeh, nočni svetleči oblaki  pa 
so najlepše vidni tik pred jutranjo zoro nad severnim obzorjem ob jasnem vremenu. 
 
Eksplozije na Soncu pa prinašajo tudi nevarnost [3], ki jo občuti Zemlja. Električno nabiti 
delci ustvarijo elektromagnetno polje, ki negativno vpliva na elektronske naprave. Najbolj so 
izpostavljeni sateliti in letala. Da se izognejo težavam v letalskem prometu, preusmerijo letala 
proti ekvatorju ali pa letijo na nižji višini. Prav tako se pojavljajo tudi motnje med radijskimi 
valovi, zato nastajajo veliki šumi in posledično prihaja do zmede pri sporazumevanju s 
komunikacijskimi napravami, kar se najbolj čuti v ladijskem in letalskemu prometu. Motnje 
med radijskimi valovi izkoristijo radijski amaterji, ki lahko takrat povečajo domet svojega 
signala. Tok električno nabitih delcev povzroči tudi nihanja napetosti v električnem omrežju. 
Sončeva nevihta je leta 1987 v Severni Ameriki uničila prenosnike električne energije. 
Sončevi izbruhi so prav tako nevarni za astronavte zaradi ogromne energije, ki se sprošča v 
prostor, saj nabiti delci "bombandirajo" telo. 
 
V seminarju se bomo posvetili polarnemu siju. Ta je za človeka zelo zanimiv in atraktiven 
naravni pojav, zato je bilo napisanih že kar nekaj seminarskih nalog na to temo [4,5]. Naš 
namen v tem seminarju je seznaniti študente o nastanku polarnega sija in razložiti njegovo 
fizikalno ozadje. Zato bomo v nadaljevanju (poglavje 2) najprej predstavili izvor imena 
polarni sij, kje je najpogosteje viden, kako pogosto ga vidimo, v kakšnih vzorcih in barvah se 
pojavlja ter kako vpliva na človeka. Prav tako nas je zanimalo, če je bil polarni sij kdaj viden 
v Sloveniji. Podali bomo tudi fizikalno ozadje, kjer bomo razložili delovanje Zemljinega 
magnetnega polja in nastanek Van Allenovih pasov. Nato bomo v poglavju 3 predstavili še 
zgodovinski razvoj odkrivanja polarnega sija. 
 

 

Slika 1. Čudoviti naravni pojavi; polarni sij [6], lunin sij [7], nočni svetleči oblaki [8] 
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2 POLARNI SIJ 

 
 
Polarni sij, ki mu s tujko pravimo aurora, je naravni pojav, ki se pojavlja v zgornjih plasteh 
Zemljine atmosfere. Viden je predvsem blizu severnega in južnega pola, predvsem v nočnih 
urah. Od tod tudi ime polarni sij. Polarni sij viden na severnem polu se imenuje Aurora 
Borealis, na južnem polu pa ga imenujejo Aurora Australis. 

 
 

Ime Aurora Borealis je leta 1621 vpeljal francoski filozof Pierre Gassendi. Že prej sta o 
severnem polarnem siju pisala Aristotel in Plinij. Severni polarni sij je v mitih skandinavskih 
narodov in Eskimov opisan kot pojav, ki ima nadnaraven pomen. Na 
južni polobli je britanski raziskovalec James Cook opazil enak pojav 
in ga leta 1773 poimenoval Aurora Australis.  
 
Kot smo že povedali, se polarni sij pojavlja v zgornjih plasteh 
Zemljine atmosfere (slika 2) in sicer na višini približno 100 km v 
območju termosfere. Zemljino atmosfero [9] sestavljajo plasti: 
troposfera, ki sega od površja Zemlje do približno 8 do 17 km visoko, 
stratosfera, ki sega približno do višine 50 km, mezosfera se razprostira 
med 50 in 80 km visoko, termosfera sega od 80 do približno 700 km, 
nad njo je ionosfera do 800 km visoko. Polarni sij nastane zaradi 
naelektrenih delcev, ki se sproščajo ob Sončevih izbruhih [10]. Ti 
delci, imenujemo jih Sončev veter, s hitrostjo med 300 in 1000 km/s, 
priletijo do Zemlje. Zemlja ima svoje magnetno polje, ki deluje kot 
ščit za naelektrene delce. Naelektreni delci začnejo krožiti okoli 
gostotnic Zemljinega magnetnega polja in se tako približujejo 
severnemu ali južnemu polu. Na teh dveh območjih se Zemljino 
magnetno polje gosti. To deluje kot zrcalo, saj se naelektreni delci 
odbijejo in potujejo proti drugemu polu. Na polih pridejo naelektreni 
delci dovolj blizu vrha atmosfere, da jih nekaj pronica tudi v 
atmosfero, kjer sproži vzbuditev atmosferskih plinov, ki nato svetijo.  
 
Polarni sij je najpogosteje viden v dveh ovalnih pasovih okoli 
magnetnih polov (slika 3). Na območju pod temi ovalnimi pasovi 
(Aljaska, severna Norveška, severna Škotska, kanadska Nova Škotska, 
Antarktika ter Južni otok Nove Zelandije) lahko vidijo polarni sij 
skoraj vsako jasno noč. Na srednjih geografskih širinah pa je polarni 
sij le redko viden. Opazimo ga lahko kot šibko žarjenje na obzorju 
proti poloma. Kadar so na Soncu močne nevihte in izbruhi, se 
električno nabiti delci ujamejo tudi nekoliko stran od polov, saj se 
ovala okoli pola razširita in polarni sij se raztegne tudi do srednjih 
geografskih širin. Polarni sij je težko napovedati, zato ga je tudi težko 
opazovati. 
 
 
 
                                                                                                  Slika 2. Zemljina atmosfera [11] 
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Slika 3. Polarni sij na južnem polu Zemlje [12] 

  
 
V Sloveniji je bil polarni sij viden že kar nekajkrat, največkrat na območju Slovenske Bistrice 
[13]. Sredi julija leta 2000 in konec oktobra leta 2003 je bil viden v Slovenski Bistrici, proti 
koncu novembra leta 2003 so ga videli v Radmirju pri Ljubnem ob Savinji (slika 4), sredi 
novembra leta 2004 blizu Škofje Loke in v drugi polovici januarja leta 2005 spet na območju 
Slovenske Bistrice. V začetku avgusta leta 2011 so šibek polarni sij ujeli v svoj objektiv člani 
astronomskega društva, ki so takrat na Pohorju imeli mladinski astronomski raziskovalni 
tabor. 
 
 

 

Slika 4. Polarni sij v Radmirju pri Ljubnem ob Savinji [13] 

 
 

Barve in vzorci (slika 5) polarnega sija so zelo različni. Viden je v obliki svetlečih lokov, 
pasov, vencev in svetlečih madežev, ki so podobni osvetljenim oblakom. Najbolj zanimivi in 
razgibani so nagubani pasovi, ki so podobni ogromnim svetlečim zavesam, ki se gibljejo po 
nebu. Polarni siji zelo hitro spreminjajo svetlost in obliko. Raznobarvni pojav se razteza tudi 
čez 1000 km v dolžino [14]. 
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Slika 5. Oblike polarnega sija: a) svetleči loki [15], b) svetleči pasovi [16],  
c) svetleč venec [17], d) svetleč madež [18] 

 
 
Polarni sij vpliva  na človeka [3] podobno kot polna luna, toda ne na vse ljudi enako. Tisti 
ljudje, ki imajo težave na primer s spanjem ob polni luni, bodo te težave prisotne tudi ob 
pojavu polarnega sija. Živali so zelo občutljiva bitja in nekatere naravne pojave občutijo bolj 
močno kot ljudje. Tako so med pojavom polarnega sija bolj nemirne, slišijo nekakšno 
piskanje, tulijo, gibajo se omotično, itd. Prav tako nekateri ljudje zaznajo zvok, a še ni znano 
zakaj.  
 
 

2.1 NASTANEK  

 
 
Zemlja ima svoje permanentno magnetno polje [19], ki jo varuje pred raznimi vplivi iz vesolja 
(npr. pred Sončevim vetrom). Zemljo lahko primerjamo s paličastim magnetom. Na severnem 
polu Zemlje je južni magnetni pol, na južnem polu Zemlje pa je severni magnetni pol. Zemljo 
obravnavamo kot magnetni dipol. Magnetno polje ponazorimo z magnetnimi gostotnicam 
(slika 6). Če na magnetne gostotnice narišemo tangento, nam ta  pove smer gostote 
magnetnega polja. Magnetne gostotnice potekajo od južnega proti severnem geografskemu 
polu. Na sliki 6 vidimo, da so magnetne gostotnice najgostejše ob obeh polih, ker je tam 
gostota magnetnega polja največja, z oddaljenostjo od polov pa se gostota magnetnega polja 
manjša.  
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Slika 6. Magnetne gostotnice Zemlje in paličasti magnet [20] 

 
 
Območje okoli Zemlje, kjer se čuti vpliv Zemljinega magnetnega polja, se imenuje 
magnetosfera. Na Zemljino magnetno polje močno vpliva delovanje Sonca [10], ki proti 
Zemlji ponese veliko naelektrenih delcev (Sončev veter). Sončev veter na prisončni strani 
stisne magnetosfero, na nasprotni strani pa jo raztegne (slika 7).  
 
 

 

Slika 7. Magnetne gostotnica Zemlje [21] 

 
 
Ujeti naelektreni delci v Zemljinem magnetnem polju, ki potujejo oziroma krožijo okoli 
magnetnih gostotnic od severnega do južnega pola in nazaj, ustvarjajo radiacijske pasove 
[22]. Pasove so poimenovani po ameriškem fiziku Jamesu Van Allenu. Naelektreni delci 
krožijo v smeri polov, ki ob trku z atmosferskimi plini povzročajo svetloben efekt (polarni 
sij). Van Allenovi pasovi se nahajajo v Zemljini magnetosferi (slika 8). Največkrat sta dva 
pasova (notranji in zunanji pas), v letošnjem letu pa so pri NASI opazili še tretji pas. Zunanji 
pas je večji in nekoliko bolj oddaljen od Zemlje kot pa notranji pas. Sestavljen je predvsem iz 
elektronov in različnih ionov. Notranji pas je bližje Zemlji, njegova plazma pa je sestavljena 
iz elektronov in protonov. 
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Slika 8. Van Allenovi radiacijski pasovi [14] 

 
 
Električne delce, ki s Sonca priletijo v Zemljino magnetno polje, obravnavamo kot curek 
nabitih delcev v magnetnem polju [23]. Na naelektren delec z maso m  in nabojem e , ki se 

giblje s hitrostjo v
r

 v homogenem magnetnem polju z gostoto B
v

, deluje magnetna sila 
m

F
v

:  
 

BveFm

vvv
×= .                                                              (1) 

 
Velikost magnetne sile je: 
 

ϕsinevBFm = ,                                                             (2) 
 

kjer je ϕ  kot med smerjo magnetnih gostotnic B
v

 in hitrostjo delca v
v

. Iz enačbe (2) sledi, da 
je magnetna sila enaka nič, če nabiti delec miruje ali pa se giblje v smeri magnetnega polja. 
Magnetna sila je največja, če se nabiti delec premika pravokotno na magnetne gostotnice.  
 
Magnetna sila, enačba (1), je vedno pravokotna na smer hitrosti delca. Elektron, ki prileti v 
homogeno magnetno polje, pravokotno na gostotnice, prične krožiti po krožnici s polmerom 
r  (slika 9) [24]. 

 

Slika 9. Smer sile (
m

F
v

) na delec z nabojem e  in hitrostjo v
v

 v homogenem 

magnetnem polju z gostoto B
v
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Delci krožijo, pri kroženju pa je centripetalna sila ravno magnetna sila:  
 

rm maF = ,                                                              (3) 
 
kjer je radialni pospešek rva

r

2= . Združimo enačbi (1) in (3) ter upoštevamo izraz za 
radialni pospešek, pa dobimo: 
 

evB
r

mv
=

2

, 

 
od koder sledi polmer krožnice, po kateri kroži naelektren delec: 
 

eB

mv
r = .                                                              (4) 

 
Ko naelektreni delec prileti v magnetno polje poševno glede na magnetne gostotnice, lahko 
njegovo hitrost ( v

v
) razdelimo na dve komponenti, komponento vzporedno z gostotnicam ( ||v ) 

in pravokotno nanje (
⊥

v ). Velikost magnetne sile je odvisna le od pravokotne komponente: 

BevFm ⊥= . Iz enačbe (4) sledi, da je polmer krožnice eBmvr
⊥

= . Delec tako kroži okoli 

magnetnih gostotnic, hkrati pa se giblje vzdolž njih s hitrostjo ||v . Tir delca je spirala (slika 

10).  
 
 

 

Slika 10. Naelektren delec se giblje v magnetnem polju z gostoto B
v

 okoli magnetnih 

gostotnic po spiralnem tiru s hitrostjo v
v

, ki smo jo razdelili na dve komponenti: 

vzporedno z gostotnicami ( ||v ) in pravokotno nanje (
⊥

v ); povzeto po [25] 
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2.2 BARVA SVETLOBE  

 
 
Polarni sij je viden v različnih barvah. Šibki polarni siji so vidni večinoma v beli barvi, 
močnejši polarni siji pa so rumeno zelene in rdeče barve. Kot smo že povedali, se nekaj 
naelektrenih delcev ujame v Zemljino atmosfero, kjer trčijo z atmosferskimi plini (dušik, 
kisik, ostali plini). Atomi atmosferskih plinov se vzbudijo v višje energijsko stanje nE . Pri 

vračanju v osnovno stanje 0E  (lahko preko več vmesnih vzbujenih stanj) izsevajo foton z 
energijo, ki je enaka: 
 

νhEE on =− .                                                              (5) 
 
Iz enačbe (5) vidimo, da atom odda elektromagnetno valovanje z energijo νh . Ta pojav 
imenujemo emisija (slika 11). 
 
 

 

Slika 11. Preskok elektronov med energijskimi stanji ( nE ); povzeto po [25] 

 
 
Polarni sij je najpogosteje viden v zeleni in rumeni barvi, ker vzbujeni atomi kisika na višini 
100 km oddajajo zeleno in rumeno svetlobo medtem, ko rdeča barvna svetloba nastane pri isti 
reakciji, le da na višini 200 km. Vzbujeni dušikovi atomi oddajajo modrovijolično svetlobo. 
Modrovijoličen polarni sij je viden le ob močnem Sončevem vetru, saj je za vzbujanje 
dušikovih atomov potrebno veliko energije. Polarni sij je možno videti tudi izven polarnih 
ovalov v zmerno toplem pasu (na primer v Evropi). Polarni sij na teh območjih je večinoma 
rdeče barve. Različne barve polarnega sija [3] so prikazane na sliki (12).  
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Slika 12. Polarni sij v različnih barvah: a) Zelena barva [26], b) Rumena barva [26],  
c) rdeča barva [27], d) modrovijolična barva [28] 

 
 

2.3 POGOSTOST VIDENJA 

 
 
Pogostost videnja polarnega sija [3] je odvisna od aktivnosti na Soncu. Cikel Sončeve 
dejavnosti je odvisen od števila peg, ki jih vidimo na Soncu. Število Sončevih peg doseže 
vrhunec vsakih 11 let. V tem času se na Soncu dogajajo številni izbruhi. Ob izredno močnih 
izbruhih na Soncu lahko polarni sij vidijo tudi na območjih srednjih geografskih širin, vendar 
je pogostost videnja na teh območjih manjša. Tako so polarni sij videli že tudi v Nemčiji, 
Grčiji, na Kanarskih otokih (leta 2003), itd. in celo tudi v Sloveniji, kot smo podrobneje 
povedali že v poglavju 2. Največkrat se polarni sij pojavlja na severnem delu neba, ob močnih 
Sončevih vetrovih pa tudi na južnem delu neba.  
 
Dokaj natančno lahko določimo videnje polarnega sija, če imamo dostop do podatkov 
delovanja Sonca, ki jih pridobivajo NASA, ESA ali kakšni astronomski centri, ki raziskujejo 
Sonce. Sončev veter namreč potrebuje 2 do 4 dni, da ponese električno nabite delce od Sonca 
do Zemljine atmosfere. Torej, če vemo, kdaj je bil močan izbruh na Soncu, lahko približno 
ugotovimo, kdaj bo polarni sij viden. Polarni sij se predvsem pojavlja jeseni in v zgodnji zimi 
(od konca oktobra do sredine decembra) ter v pozni zimi in pomladi (od konca februarja do 
začetka aprila). V tem času sta magnetni polji Zemlje in Sonca v ugodnem položaju. Vendar 
ni zagotovila, da bo v tem obdobju vidnih največ polarnih sijev. Polarni sij je najlepše viden v 
jasnih nočeh in traja 1 ali 3 ure vsak dan, ob slabih vremenskih razmerah pa je težko viden 
oziroma ga ni moč videti.  
 
Točne podrobnosti o pojavu polarnega sija ostajajo nepojasnjene. Akasofu je uvedel 
empirično enačbo za moč polarnega sija [29], 
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2

0

42

2
sin lKvBP 








=

θ                                                     (6) 

 
kjer je K  empirično določen pretvorni faktor, v  hitrost Sončevega vetra (400 km/s), B  je 
gostota Zemeljskega magnetnega polja nad poloma (65000 nT), θ  je polarni kot, 0l  je lega 
prvega Van Allenovega pasu in je konstantna razdalja za 7 polmerov Zemlje. Moč polarnega 
sija je lahko tudi 106 MW. 
 
 

3 ZGODOVINA ODKRIVANJA POLARNEGA SIJA 

 
 
Polarni sij so opazovala ljudstva že veliko pred našim štetjem. Prve slike, ki spominjajo na 
polarni sij, so nastale že okoli leta 2600 pr.n.št. O polarnem siju so pisali številni filozofi, 
misleci in znanstveniki, kot so Hipokrat, Aristotel, Plutarh, idr. Pojmovali so ga kot strele, ki 
se gibajo okoli zvezd, kot nebeške luči, povezovali so ga z ognjem, paro iz tal, vojnimi 
napovedmi, vraževerjem, itd. Okoli leta 550 so v Veliki Britaniji nastali prvi zapisi o pojavu. 
Prvi dokument o polarnem siju je bil natisnjen leta 1490. Takrat se je tudi začelo raziskovanje 
polarnega sija [30]. Leta 1621 je francoski filozof Pierre Gassendi opazoval severni polarni sij 
in ga poimenoval Aurora Borealis. Prve znanstvene rezultate je podal angleški znanstvenik Sir 
Edmund Halley, ki naj bi leta 1716 videl najlepši polarni sij v 18. stoletju. Bil je prvi, ki je 
polarni sij povezal z Zemeljinim magnetnim poljem. V tistem času so domnevali, da je 
polarni sij iz posebnega plina, ki izbruhne iz tal in povzroča potrese. Leta 1733 je francoski 
znanstvenik Mairan objavil veliko razpravo o severnem polarnem siju, v kateri je trdil, da 
pojav povzroča odboj svetlobe od ledenih kristalov v zraku na polarnih območjih. V 19. 
stoletju so znanstveniki ugotovili, da se pojav, podoben severnemu polarnemu siju, pojavlja 
tudi ob južnem polu. Polarni sij so začeli povezovati z izbruhi na Soncu. Znanstvenike je zelo 
zanimalo, kako nastane barva svetlobe polarnega sija. To je ugotovil švedski astronom in fizik 
Anders Jonas Ångström v letih 1866 in 1867, ki je dokazal, da nastane svetloba zaradi plina. 
Skandinavski znanstveniki so v naslednjih letih objavili območja in čas najpogostejših 
pojavljanj polarnega sija na severu. V začetku 20. stoletja je norveški fizik Kristian Birkeland 
dopolnil Ångströmovo teorijo o nastanku svetlobe polarnega sija. Sklepal je, da naelektreni 
delci, ki jih Sončev veter ponese proti Zemljini atmosferi, vzbudijo atmosferske pline, ti pa 
oddajajo svetlobo različnih barv. Trdil je tudi, da se naelektreni delci ujamejo v magnetne 
gostotnice Zemlje. V 20. stoletju so se teorije o pojavu polarnega sija izpopolnjevale. Danes 
nam razlago tega in podobnih pojavov poda moderna fizika. 
 
 

4 ZAKLJUČEK  

 
 
V seminarju smo obravnavali zanimiv naraven pojav, polarni sij, ki ga lahko opazujemo s 
prostim očesom. Najprej smo na kratko predstavili delovanje Sonca, saj to eden izmed 
ključnih dejavnikov nastanka polarnega sija. Predstavili smo polarni sij in razložili, da nastane 
zaradi naelektrenih delcev Sončevega vetra, ki se ujamejo v Zemljino magnetno polje, pri 
polih pa lahko pronicajo v atmosfero. Posledica tega so vzbujeni atomi, molekule, ki pri 
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vračanju v osnovno stanje oddajo elektromagnetno valovanje v vidnem delu spektra. Polarni 
sij je viden v različnih barvah svetlobe. Vzbujeni kisikovi atomi oddajo rumeno, zeleno in 
rdečo svetlobo, medtem ko vzbujeni dušikovi atomi oddajo modrovijolično svetlobo. Viden je 
na obeh zemeljskih polih, ob intenzivnih izbruhih na Soncu pa je viden tudi na srednjih 
geografskih širinah. 
 
Vemo, da je o polarnem siju iz različnih virov moč zvedeti zelo veliko. A kljub temu bi bilo 
zanimivo raziskati še kaj več o vplivu polarnega sija na primer na rastline, razne nezgode 
(naravne, prometne, človeške, itd.), človeške navade, itd. Prav tako nismo nikjer zasledili, 
zakaj se polarni sij pojavlja ravno v takšnih vzorcih, kot se pojavlja.   
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