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Kapitola 1 

Slunce 

1.1 Základní údaje - Slunce v číslech 

Ke Slunci lidé odedávna vzhlíželi s obdivem i zvídavostí. Jeho symbol se 
stal neoddělitelnou součástí mnoha kultur, ať už jako součást nábožen
ství nebo filozofie. Později se Slunce stalo i objektem vědeckého zájmu. 

Naše nejbližší hvězda je od nás 
vzdálena 150 miliónů kilometrů. Je 
ústředním tělesem naší sluneční sou
stavy, soustřeďuje v sobě 99,8 3 její 
celkové hmoty a její těžiště ji zříd
kakdy opouští. Pomoci gravitační síly 
udržuje pohromadě tělesa k ní nále
žící. Je to nejjasnější těleso na obloze 
s hodnotou absolutní magnitudy 4,83 
a zdánlivé magnitudy-26,74 (Kleczek 
(2002)). 

Při porovnání s dalšími asi 
150 miliardami hvězd, které najdeme 
v galaxii Mléčná dráha, není Slunce 
hvězdou nikterak výjimečnou. Ale 
ve srovnání s hvězdami v blízkém 
slunečním okolí se ukáže, že velká 
většina hvězd je méně zářivých než 
Slunce. 

Obrázek 1.1: Slunce pozorované 
družicí SOHO, zdroj Wikipe
dia.com (2007). 

Slunce je pro nás velmi důležité i proto, že je to blízká hvězda, kte
rou můžeme podrobněji zkoumat. Nachází se na hlavní posloupnosti HR 
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KAPITOLA 1. SLUNCE 9 

hmotnost 1, 9891 X 1030 kg 
povrch 6, 09 X 1012 km2 

hustota 1, 408 g cm-3 

objem 1, 41 X 1018 km3 

střední poloměr 695, 997 X 103 km 
povrchová teplota 5770 K 
teplota koróny 106 K 
teplota jádra 1, 57 X 107 K 
zářivý výkon 3, 846 X 1026 W 
intenzita záření 2, 009 x 107 W sr-1 

střední vzdálenost od Země 149, 6 X 10° km 
střední vzdálenost od středu Mléčné dráhy 2, 5 X 1017 km 
galaktická perioda (oběžná doba) 2, 26 X lQIS let 
orbitální rychlost 230 km s-1 

tíhové zrychlení na rovníku 274 m s2 

hvězdná velikost (V) -26, 74m 
absolutní hvězdná velikost 4,83m 
úniková rychlost na povrchu 617, 7 km s- 1 

sklon osy k ekliptice 7,25° 
sklon k rovině Mléčné dráhy 67, 23° 

Tabulka 1.1: Základní údaje o Slunci, zdroj Kleczek (2002) . 

diagramu spolu s převážnou většinou hvězd ve vesmíru, protože během 
svého života se hvězdy nejdéle zdržují právě tam. Jeho stáří je odhado
váno na 4,6 miliard let (Foukal (2004)), to ho řadí mezi hvězdy středního 
věku. 

Dle spektrální klasifikace se jedná o hvězdu typu G2 s třídou svíti
vosti V. Teplota na povrchu je asi 5800 K (Kippenhahn (1999)), maxi
mum vyzářování má v zelené barvě. 

1.2 Stavba 

Stavba Slunce je dána především jeho chemickým složením a hmotností. 
Vlastní gravitace a gradienty tlaků plazmatu a záření, které působí proti 
gravitaci, jsou ve Slunci v hydrostatické rovnováze díky čemuž Slunce 
nemění svojí velikost. V jádře Slunce probíhají termonukleární reakce, 
které spalují vodík na helium a jsou zdrojem slunečního záření. Teplota 
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tam dosahuje až 15,7 miliónů Kelvinů, hustota je 162 000 kg m-3 (Kleczek 
(2002)). 

Jádro Slunce ztrácí své teplo velice pomalu, protože je chráněno 
tzv. vrstvou v zářivé rovnováze přes kterou se uvolněná energie z já
dra šíří k povrchu v podobě fotonů. Jedná se o asi půl milionu kilometrů 
tlustou vrstvu plynu, která se vyznačuje tím, že vyzáří stejné množství 
záření jako ho pohltí. Pohlcené a znovu vyzařované fotony stráví v této 
vrstvě zhruba 100 000 let, což je důvodem zpomalení toku energie z nitra. 

Fotoere,.. 

Vralva v :UIHv6 
rovnovA.%0 

Jádro 

Nad zářivou vrstvou se na
chází konvektivní zóna o tloušťce 
200 000 km, kde je konvekce mnohem 

c11romoar«a účinnější z hlediska přenosu energie 
I než záření. Dochází zde k bouřlivému 

promíchávání hmoty, studenější padá 
směrem dolů, k jádru, kde se ohřeje 
a pak stoupá nahoru. Vrcholy konvek
tivních proudů pak sahají až do slu
neční fotosféry, kde je pozorujeme 
jako granulaci. Z fotosféry pak uniká 
sluneční záření do kosmického pro
storu. 

Obrázek 1.2: Sluneční struktura, 
zdroj Aldebaran.cz (2007). 

Právě fotosféru, což je část 

Slunce, kterou vidíme, označujeme 

za tzv. „povrch Slunce" i když 
jako koule žhavého plazmatu Slunce 
žádný pevný povrch nemá. Jedná se 
o zhruba 300 km tlustou vrstvu, která 

je nejnižší, nejhustší a nejchladnější částí sluneční atmosféry. Většina 
energie je z fotosféry emitována v podobě elektromagnetického záření, 
především světla, a z malé části i infračerveného záření. Vytváří se v ní 
pozorované spojité i absorpční čárové sluneční spektrum. Můžeme v ní 
pozorovat různé útvary na Slunci se vyskytující, např. sluneční skvrny. 
V nejvyšší části fotosféry je místo tzv. teplotního minima (4300 K), kde 
fotosféra přechází v chromosféru, tenkou vrstvu (2000 km), kterou mů
žeme pozorovat při začátku a na konci zatmění Slunce jako narůžovělý 
srpeček. Tato barva je způsobena emisními čarami vodíkových atomů H°" 
H13 a H'Y z Balmerovy série, z nichž Ha je nejintenzivnější z celého spektra 
emisních a absorpčních čar, které lze v chromosféře pozorovat (Kleczek 
(2002)). 
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Chromosféra přechází v korónu přes přechodnou oblast o tloušťce 
zhruba 100 km. V této přechodné oblasti dochází k prudkému vzrůstu 
teploty (až na 10 000 K) a poklesu hustoty a podle teploty se v ní vysky
tují atomy v různých stupních ionizace. Jedná se o velice nehomogenní 
oblast, jelikož je složena ze sloupců plazmatu tryskajících do korony rych
lostí 20 - 30 km s-1, tzv. spikulí (Kleczek (2002)). 

Jednou ze stále nevyřešených otázek sluneční fyziky je právě mecha
nismus ohřevu svrchních vrstev sluneční atmosféry (fotosféry, chromo
sféry a koróny). Existuje mnoho teorií, například teorie přenosu ener
gie pomocí magnetohydrodynamických vln, které se ve vnějších vrstvách 
utlumí a ohřívají tak chromosféru a korónu. Nebo teorie ohřevu Joulo
vým teplem od proudů tekoucích podél magnetických siločar. Energie se 
může uvolňovat i díky rekonexi či drobným erupcím, žádná z těchto teorií 
však nepodává dostatečně uspokojivé vysvětlení. 

Jedním z přenašečů energie jsou lokální magnetická pole, která se 
v chromosféře projeví zjasněním jako fiokulová pole, sluneční erupce nebo 
některé typy protuberancí. V průmětu na disk pak protuberance pozo
rujeme jako filamenty (Foukal (2004)). 

Sluneční koróna je poslední vrstvou sluneční atmosféry. Dá se po
zorovat při úplném zatmění Slunce. Její teplota začíná na 10 000 K 
a dosahuje až 10 000 000 K. Není v hydrostatické rovnováze a je velmi 
nestabilní, rychlosti neuspořádaného tepelného pohybu částic jsou srov
natelné s únikovou rychlostí. Tento proud částic, který z koróny uniká 
nazýváme slunečním větrem. Ten zasahuje daleko do meziplanetárního 
prostoru (Mikulášek & Krtička (2007)). 



Kapitola 2 

Sluneční aktivita 

2.1 Magnetické pole 

Slunečním plazmatem tečou silné elektrické proudy, které jsou udržovány 
pod fotosférou konvektivním prouděním. Nemůžeme je sice přímo pozo
rovat ani měřit, ale doprovodným jevem elektrických proudů je právě 
existence magnetického pole, které ve sluneční fotosféře měříme pomoci 
speciálních spektrografů (slunečních magnetografů). 

Magnetické siločáry jsou vynášeny z konvektivní vrstvy do atmosféry 
vzestupnými proudy. V důsledku zamrzlosti siločar se pohybují s plazma
tem nebo se plazma přizpůsobuje siločárám. Pokud je hustota energie 
pohybujícího se plazmatu větší než hustota magnetického pole, siločáry 
se vířivým pohybem zamotávají a kinetická energie plazmatu se tak mění 
v energii magnetického pole. Tento proces předávání energie z plazmatu 
do magnetického pole pokračuje, dokud se hustoty obou složek nevyrov
nají. 

Silnější magnetická pole pak působí zcela opačně, vtiskávají plazmatu 
svůj tvar, strhávají jej s sebou a určují jeho pohyb. Na povrch jsou vy
nášena konvekcí, vynořují se jako malé jasné oblasti o intenzitě 2000 G -
3000 G. Mohou se ještě objevit v podobě malé temné póry v jasné 
fotosféře. Jedná se o oblast, kde magnetické pole zabraňuje konvektiv
nímu přenosu energie. Intenzita magnetického pole z počátečních 1000 G 
stoupá a oblast póry se zvětšuje, následně pak vzniká sluneční skvrna 
(Kleczek (2002); Foukal (2004)). 

12 
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2.2 Aktivní oblasti 

Sluneční skvrny se na Slunci většinou nevyskytují jednotlivě, ale ve sku
pinách spolu s fakulemi a filamenty, které nacházíme v tzv. aktivních 
oblastech. Na těchto místech na Slunci magnetické pole výrazně změní 
vlastnosti plazmatu a nejprve se tam vytvoří fakulové pole ve fotosféře, 
ve kterém posléze vznikne skupina slunečních skvrn. Nad fakulovým po
lem se v chromosféře vytvoří pole flokulové. Vývoj aktivní oblasti je do
provázen četnými erupcemi a protuberancemi. 

Lineární rozměr aktivní oblasti se pohybuje mezi tisíci až statisíci kilo
metrů v průměru a může existovat až po dobu několika měsíců. Nejmenší 
skupiny skvrn však zanikají během několika dnů a po nich v aktivních 
oblastech přetrvávají v chromosféře flokulová pole a klidné protuberance 
( filamenty). 

2.3 Sluneční skvrny 

Sluneční skvrny jsou oblasti ve fotosféře Slunce, které mají nižší tep
lotu a tudíž i nižší intenzitu záření. Proto se nám při pozorování jeví 
v porovnání s okolím jako tmavší. Je to způsobeno tím, že magnetické 
pole skvrny zabraňuje proudění plazmatu a v důsledku toho je povrchová 
teplota skvrny přibližně o 2000 K nižší než u okolní fotosféry (5800 K). 
Skvrny se vyskytují v poměrně nízkých heliografických šířkách ( ± 40° 
od rovníku). Magnetické pole skvrn je velmi silné (1500 G - 3500 G) 
(Tritschler & Schmidt (1997)), jedná se o místa s nejsilnějším magnetic
kým polem na celém Slunci. Důkazem komplexní topologie magnetického 
pole ve skvrnách jsou velmi komplikovaně zkroucené siločáry v místech 
nad skvrnou. Ačkoliv celkový princip jejich vzniku nám není znám, je 
jasné, že se jedná o viditelný jev, který doprovází existenci magnetických 
silotrubic. 

Životnost skvrn se pohybuje od několika hodin (u těch menších), přes 
několik dní, až po několik měsíců (u těch největších). Právě ty poslední 
pak lze pozorovat velmi dlouho a sledovat jejich vývoj. Skvrny se nej
častěji vyskytují ve skupinách s počtem až několika desítek skvrn. Jejich 
uspořádání může být buď magneticky unipolární nebo bipolární. 

2.3.1 Historické počátky 

Dle Schove (1983) může být nejstarší zmínka o pozorování sluneční 
skvrny údajně nalezena v překladu jedné z čínských věšteb z 12. sto-
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letí před našim letopočtem. První jednoduchá pozorování a dokumentaci 
sluneční struktury lze tedy objevit už v rané čínské nebo peruánské kul
tuře. Ovšem až rozvoj dalekohledů v 17. století přinesl bližší poznatky 
o struktuře těchto útvarů a díky dnešním moderním technologiím je již 
nepozorujeme pouze povrchově, ale vědecká snaha se soustředí především 
na to zjistit, jaké fyzikální procesy jsou příčinou jejich vzniku. 

Richard Carrington, britský amatérský astronom, pečlivě a pravidelně 
zaznamenával pozorované jevy na Slunci a díky těmto datům objevil 
zákon rotace Slunce a sestrojil známý motýlkový diagram zobrazující 
výskyt slunečních skvrn v závislosti na slunečních cyklech. 

DAILY SUNSPOT AREA AVERAGED OVER INDIVIDUAL SOLAR ROTATIONS 

Obrázek 2.1: Motýlkový diagram Slunce sestavený pro roky 1930 - 2000, 
převzato z Wikipedia.com (2007); Hathaway (2003). 

1. září 1989 Carrington pozoroval velmi nezvyklý úkaz. Při zakreslo
vání velké skupiny skvrn si všimnul dočasného zjasnění obrazu na stínítku 
mezi dvěma sousedními skvrnami. Úkaz však trval velmi krátce, necelých 
pět minut. Carrington si nebyl jistý tím co pozoroval, ale následná mag
netická bouře zaznamenaná přístroji na Zemi byla náznakem toho, že 
spolu oba jevy souvisejí. Dnes již víme, že tou souvislostí byl zřejmě 
koronální výtrysk hmoty (CME - coronal mass ejection), kdy je díky 
sluneční erupci vyvržena hmota ze Slunce, která pak pronikne daleko 
do sluneční soustavy a může dorazit až k Zemi. 
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Vynález spektroheliografu Georgem Ellerym Halem pootevřel dvířka 
do fyzikálního popisu. Zjistilo se, že stejně jako Země, i Slunce má své 
magnetické pole. V roce 1908 Hale objevil jeho přítomnost ve slunečních 
skvrnách. Byl to pak právě Hale, kdo poznal, že se sluneční cykly střídají 
s 22letou periodou, nikoli llletou, jak se do té doby myslelo. 

2.3.2 Sluneční cykly 

Počty slunečních skvrn se nepravidelně mění v 22letých cyklech. S cykly 
se polarity skvrn na severní a jižní hemisféře Slunce pravidelně střídají. 
Při pohledu na dlouhodobější graf jspu na první pohled patrné i jiné, 
trochu delší periody. 
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Obrázek 2.2: Extrapolace slunečních cyklů z údajů o obsahu radioaktiv
ního uhlíku v letokruzích stromů, zdroj Wikipedia.com (2007). 

Slunce se během posledních sta let nacházelo nejprve ve vzrůsta
jící fázi jednotlivých maxim, nyní je opět pozorována klesající tendence 
(Gleissbergův cyklus). Metodou měření obsahu radioaktivního uhlíku 14C 
v letokruzích stromů byla extrapolována data o sluneční aktivitě a bylo 
zjištěno, že podobně aktivní bylo Slunce zhruba před 8000 lety (Kippe
nhahn (1999)). 
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Na začátku llletého cyklu mají skvrny tendenci objevovat se ve vyš
ších heliografických výškách a postupně se pak přemísťují směrem k rov
níku, když sluneční aktivita dosáhne svého maxima. Tento jev nazýváme 
Sporerův zákon. 

2.3.3 Struktura skvrny 

Tmavé jádro sluneční skvrny se nazývá umbra, zabírá asi pětinu z celkové 
plochy vyvinuté skvrny. Jas umbry odpovídá cca 5 %-15 % jasu fotosféry 
ve viditelném světle, roste od fialové do červené části spektra, ale není 
závislý na její velikosti. Teplota v umbře je nejnižší a pohybuje se kolem 
3700 K. 

Kolem umbry se pak nachází pe
numbra skládající se z jasných pro
táhlých zrn, které vytvářejí úzká 
světlá vlákna na tmavém pozadí. Je
jich délka je 0,5 - 2,0" a šířka je menší 
než 0,5". Vzdálenost mezi jednotli
vými vlákny se pak pohybuje mezi 
0,5 - 1,011

• U skvrn se symetrickým 
tvarem mají vlákna radiální charak
ter. Zrna vznikají po celé penumbře 
a většina se jich pohybuje směrem 
k umbře horizontální rychlostí, která 
je maximální na hranici umbry (asi 
0,5 km.s- 1

) (Muller (1973a)). Zrna 
na okraji penumbry se pohybují smě- Obrázek 2.3: Sluneční skvrna 
rem ven. Má se za to, že tento jev zblízka, zdroj Spacefliht Now 
je způsoben podpovrchovými konvek- (2007). 
tivními proudy opačných směrů (So- Sluneční skvrna focena ve filtru 
botka et al. (1999)). Životnost zrn se Ha. Tmavá oblast uprostřed -
pohybuje řádově kolem několika ho- umbra - je obklopena vláknitou 
din, podle místa vzniku. Průměrný penumbrou (tvořenou filamenty), 
jas zrn na vlnové délce 5280 A je 95 % která na vnějším obvodu přechází 
jasu fotosféry, jas tmavého pozadí je v granule klidné fotosféry. 
60 % jasu fotosféry (Moe & Maltby 
(1974); Muller (1973b)). Teplota ve vnějších částech penumbry je 6250 K 
(jasná vlákna) a 5650 K (tmavé pozadí)(Suetterlin & Wiehr (1998)). 

Zrna pokrývají 43 % plochy penumbry. Střední hodnota jasu pe
numbry se pohybuje od 64 % jasu fotosféry pro vlnovou délku 3870 A 
do 72,5 % jasu fotosféry pro vlnovou délku 5100 A a dále roste až na 
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93,6 3 jasu fotosféry pro vlnovou délku 38 000 A (Moe & Maltby (1974); 
Muller (1973b)). 

Za běžných podmínek by se magnetické siločáry ve skvrně silně od
puzovaly a tak způsobily její rychlý zánik. Ovšem z pozorování družice 
SOHO (Zhao & Kosovichev (2003); Zhao et al. (2001)) bylo zjištěno, 
že pod každou sluneční skvrnou se nachází silný podtlak směrem dolů, 
který vytváří vír a ten koncentruje a stahuje siločáry k sobě a drží skvrnu 
pohromadě. 

Pozorování skupin slunečních skvrn ukázala, že se jejich tvar liší 
se vzdáleností od středu disku. Tento projekční efekt, pojmenovaný 
po svém objeviteli Wilsonovi, je důsledkem snížení hladiny opacity v ob
lastech okupovaných silným magnetickým polem. Předpokládame-li mag
netohydrodynamickou rovnováhu sil, lze na základě znalosti hodnoty in
tenzity magnetického pole (odvozené např. měřením zářivé teploty v in
fračervené oblasti spektra) odhadnout hloubku deprese, jež dosahuje hod
not 300 - 500 km ( Solanki et al. ( 1993); Wilson & Maskelyne ( 177 4)). 



Kapitola 3 

Sluneční erupce 

3.1 Vznik a vývoj 

Sluneční erupce jsou jedním z nejvýraznějších projevů sluneční 

aktivity. Jedná se o náhlé uvolnění magnetické energie, které se 
projeví zjasněním flokulového pole v chromosféře. Částice urych
lené proměnlivým magnetickým polem se zachytí v silotrubicích 
koronální kondenzace a vzniknou tak smyčkové protuberance. 
Klidné erupce, které se nacházejí 
blízko erupce, mohou být erupcí ak
tivovány a vzniknou tak eruptivní 
protuberance. Jsou-li erupce mo
hutné, mohou způsobit výtrysk koro
nální hmory ( CME - Coronal Mass 
Ejection). 

Frekvence jejich výskytu je zá
vislá na tom, v jaké fázi se cyklus 
Slunce právě nachází. Během aktivní 
fáze je to až několik erupcí za den, 
během klidné je to v průměru jedna 
týdně. Větší erupce jsou méně časté 
než menší a mají větší tendenci se ob- Obrázek 
jevovat během maxima aktivní fáze, Xl 7.2 ze 
kdy na Slunci bývá nejvíce slunečních Andreas 
skvrn. (2007). 

Erupce vysílá emisní čárové spek-

3.1: Sluneční erupce 
dne 28.10.2003, zdroj 

M urner Homepage 

trum, v němž zejména vynikají čáry Balmerovy série a čáry ionizovaného 
vápníku H a K, což je důvodem, proč erupce byly pozorovány nejvíce 
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v těchto čarách. V ultrafialové a rentgenové oblasti pak září čáry několi
kanásobně ionizovaných prvků. Právě záření z této oblasti může ovlivnit 
zemskou ionosféru a negativně působit na radiové komunikace na dlouhé 
vzdálenosti. 

Mnoho erupcí totiž vyvrhuje velké množství koronálního a chromosfé
rického materiálu do prostoru. Mohutná prostorová vlna, která mu před
chází, pak může, pokud zasáhne zemskou atmosféru, význačně ovlivnit 
existující magnetické struktury zemské magnetosféry. 

Značná část uvolněné energie je použita na urychlení netermálních 
částic, jejichž energie dosahují hodnot několika GeV. Srážky částic v ter
málním a netermálním plazmatu pak vedou k jaderným reakcím a vzniku 
'Y záření a neutronů, obojí se povedlo úspěšně detekovat blízko Země 
(Foukal (2004)). 

3.2 Fáze erupce 

Z časového hlediska dělíme erupci celkem na tři části, období jejího za
čátku, maxima a konce. Začátek erupce definujeme jako okamžik, kdy 
erupce překoná stanovenou klasifikační hranici jak pro plochu, tak pro in
tenzitu. Pro pozorování v Ha: je tato hranice v intenzitě vybrána jako 
150 3 intenzity chromosférického pozadí. Plocha pak musí být větší než 
deset miliontin viditelné sluneční hemisféry, což je 30 milionů km2

. 

3.3 Klasifikace 

3.3.1 Klasifikace dle velikosti 

Sluneční erupce pozorované ve viditelném světle v úzkých spektrálních 
pásmech můžeme klasifikovat jak plochou, kterou erupce zaujme na slu
nečním disku, tak i dle prostorového vzhledu erupce. 

V případě klasifikace dle plochy pak danou erupci zařadíme do jedné 
z pěti skupin dle plochy a k tomu přidáme i písmeno označující sílu 
erupce, viz. 3.1 a 3.2. Rozdělení dle intenzity je jedno z nejméně užiteč
ných, protože hodně závisí na vlastnostech použitého Ha: filtru. 

Kromě tohoto rozdělení lze ještě erupci popsat dle její morfologie. 
Rozlišujeme přitom, zda se nachází v aktivní oblasti popřípadě u nějaké 
skupiny skvrn (AR erupce) nebo zcela samostatně (tzv. Hyder erupce). 

Dvouvláknová erupce, v literatuře označována jako PRB (Parallel 
Ribbon Flare), je dlouhotrvající erupce, která se vyznačuje dvěma jas-
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S: S 2.0 čtverečné stupně 
1: 2.1 až 5.1 čtverečných stupňů 
2: 5.2 až 12.4 čtverečl1ých stupňů 
3: 12.5 až 24.7 čtverečných stupňli 

4: > 24.8 čtverečných stupňů 

Tabulka 3.1: Rozdělení 

erupcí dle plochy, 1 čtve

rečný stupeň je přibližně 

1/3283 steradiánu. 

20 

F: Faint 
N : Normal 
B: Brilliant 

Tabulka 3.2: Rozdělení 

erupcí dle intenzity. 

nými úzkými vlákny, které se nacházejí po obou stranách magneticky 
neutrální linie. 

Typ označovaný jako ERU má několik různých míst, odkud erupce 
pochází, typ BPT zase má jeden nebo více jasných bodů, což může být 
znamením toho, že erupce náleží do vyšší energetické třídy, než byla 
zařazena dle intenzity. 

Jedním ze znaků vysokoenergetické erupce je, že umbra skvrny zabírá 
dvacet nebo více procent z celkové velikosti skvrny (typ UMB). Pokud 
existuje v erupci systém protuberančních smyček, tak je jasné, že se 
jedná o erupci vysokoteplotní. Smyčky vznikají z materiálu vyvrženého 
do koróny, kde kondenzuje a padá směrem dolů, kde nad erupcí vytvoří 
jasný uzel a poté po magnetických silotrubicích dál padá dolů směrem 
do chromosféry. Arkáda nebo vějíř podobných smyček dohromady tvoří 
systém protuberancí (filamentů). 

3.3.2 Rentgenová klasifikace 

Pravděpodobně nejjednodušší rentgenová klasifikace, která se používá, 
je založena na měření celkového toku fotonů v oblasti měkké rentgenové 
emise - soft X-ray (1-8 Á). V závislosti na naměřeném toku se erupce 
klasifikují do následujících skupin: 

• X (10-1 erg.cm-2 .s-1) 

• M (10-2 erg.cm-2 .s-1) 

• C (10-3 erg.cm-2 .s-1) 

• B (10-4 erg.cm-2.s-1) 

• A (10-5 erg.cm-2 .s-1) 
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Písmena zde představují řád, zatímco číslo následující za písmenem zná
zorňuje násobek, např. erupce klasifikovaná jako Xl 7 měla tedy tok o ve
likosti 17x10-1 erg cm-2 s-1 . Třída B byla do této stupnice přidána kvůli 
extrémně malým erupcím rozkládajícím se na ploše menší než 3x108 km2

. 

Za jednu z nejsilnějších erupcí je považována erupce ze dne 4. lis
topadu 2003, která pochází ze sluneční skvrny v oblasti NOAA 10 486 
a dle GOES-u byla označena nejprve jako X28. Ovšem přístroje byly v té 
době natolik saturovány, že přesnost extrapolovaných hodnot je nízká 
a dnes se ve skutečnosti její hodnota odhaduje na X40 až X45. 

V roce 1983 (Tanaka) byly klasifikovány erupce i v oblasti tvrdé 
rentgenové emise (hard X-ray) a rozděleny na tři typy: 

• typ A: termální erupce, ve kterých velmi horké plazma (30 -
- 50 x 106 K) produkuje spojitě se měnící termální rentgenovou 
emisi; tyto erupce jsou velmi malé ( < 500 km), kompaktní a obje
vují se v nižších vrstvách koróny 

• typ B: impulsivní erupce, jejichž plazma se nachází v dlouhých 
(> 104 km) smyčkách deformovaných střižnými pohyby, při vykres
lení časového profilu erupce v rentgenu v něm objevíme jednotlivé 
špičky - vzplanutí 

• typ C: postupné erupce, jejichž plazma produkuje spojitý rentge
nový profil na delších časových škálách, dochází k nim ve vyšších 
vrstvách korony (5 x 10-4 km), rentgenové spektrum s časem zís
kává na „tvrdosti" 

Obecně jsou typy erupcí B a C považovány za netermální zdroje rentge
nové emise (Tandberg-Hanssen & Emslie (1998)). 

3.4 Erupce z 28.10.2003 

Zdrojem této erupce, která je předmětem mého zkoumáni, byla sluneční 
skvrna pocházející z oblasti NOAA 10 486. V době pozorování byla 
skvrna otočena směrem k Zemi a tak jsme při erupci mohli pozorovat 
full-halo CME (koronální výron hmoty), který způsobil velmi silnou ge
omagnetickou bouři na Zemi (G5 na stupnici NOAA). 

Bouře o síle G 1 - G5 způsobuje kolísání napětí v elektrických sí
tích, dále představuje problém pro vesmírné operace, jelikož může dojít 
k akumulaci elektrického náboje na povrchu raketoplánu, znesnadňuje 
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X-Ray poloha (Hr;:) Ha důl. typ oblast doba trvání Start datum 
kl. erupce erupce (x-ray) /čas(UTC) 

Xl.1 N08E58 1N PRB 484 35 min 10/19/03 16:29 
X5.4 S21E88 1B BPT 486 30 min 10/23/03 08:19 
Xl.1 S17E84 1N ERU 486 24 min 10/23/03 19:50 
Xl.2 S15E44 3B ? 486 96 min 10/26/03 05:57 
Xl.2 N02W38 1N ERU 486 120 min 10/26/03 17:21 

Xl7.2 S16E08 4B PRB 486 93 min 10/28/03 09:51 
Xl0.0 S15W02 2B UMB 486 24 min 10/29/03 20:37 
X8.3 S14W56 2B UMB 486 33 min 11/02/03 17:06 
X2.7 N10W77 2B ERU 488 35 min 11/03/03 01:09 
X3.9 N08W77 2F ERU 488 36 min 11 / 03/ 03 09:43 
X28* S19W83 3B UMB 486 37 min 11 / 04/03 19:29 

Tabulka 3.3: Přehled sluneční aktivity na přelomu října a listopadu 2003 
v oblastech 484, 486 a 488, zdroj Weathermaine.com (2007). 

nebo přímo znemožňuje šíření vysoko-frekvenčních radiových vln v atmo
sféře a též zapříčiňuje degradaci signálu satelitní navigace - GPS (NOAA 
(2007)). 

Erupce byla klasifikována jako Xl 7.2 v rentgenovém oboru, v tabulce 
3.3 vidíme, že se jednalo o druhou nejsilnější erupci. Z hlediska pozoro
vání v Ha to však byla nejsilnější pozorovaná erupce v daném období 
o importanci 4B. 



Kapitola 4 

Ohřevné procesy v erupcích 

4.1 Jednoduchý model erupce 

Filamentální erupce naruší konfiguraci magnetického pole, to se stane 
nestabilním. Dojde ke vzniku proudové vrstvy. Síla této erupce roz
trhne uzavřené magnetické smyčky v koroně, proudová vrstva se roztáhne 
a energie, která byla uložena v magnetickém poli se v místě rekonexe (X
point) uvolní. Důsledkem toho vznikají magnetické struktury ve tvaru 
špiček. Rekonexe je opětovné propojení magnetických siločar v proudové 
vrstvě, díky ní se tvoří rostoucí erupční smyčky a rozdělí Ha vlákna v mís
tech vzniku (footpoint). Právě tento model se označuje jako standardní 
model dvouvláknové erupce 4.1. 

Existuje mnoho různých modelů, které se snaží co nejpřesněji po
psat složitý jev, kterým sluneční erupce bezesporu jsou. V současnosti je 
asi nejvíc akceptován model CSHKP, vytvořený Carmichaelem (1964), 
Sturrockem (1966), Hirayamou (1974) a Koppem a Pneumannem (1976). 

Během rekonexe se zdroje tvrdého rentgenového záření (HXR) v úpatí 
smyčky od sebe vzdalují, zatímco ten, který se nachází na jejím vr
cholu dále stoupá. Nedávná pozorování odhalila existenci HXR zdroje 
nad smyčkou, označuje se jako koronální (Sui et al. (2004)) . Teplota 
mezi koronálním zdrojem a tím na vrcholu smyčky je větší než nad nebo 
pod tímto místem. To je důvodem, proč je právě toto místo považováno 
za místo vzniku proudové vrstvy. 

Energie uvolněná v koróně během erupce, má za následek ohřev 
plazmatu, které pak září jako zdroj měkkého rentgenového záření (SXR), 
a urychlování nabitých částic, ty jsou zdrojem HXR záření. Chromosféra 
tedy může být ohřáta buď kondukční vlnou nebo svazkem elektronů, 
ovšem ve výpočtech modelů se uvažují i jiné způsoby přenosu energie 
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Obrázek 4.1: Standardní model sluneční erupce CSKHP, zdroj T. Magara 
Research page (2007). 

jako vyzařování SXR Henoux & Nakagawa (1977); Machado (1978); Gan 
& Fang (1990); Berlicki & Heinzel (2004) nebo ohřev protonovým svaz
kem Lin & Hudson (1976); Emslie (1983); Henoux et al. (1993). 

Díky mnoha studiím, které se věnovaly časové a prostorové distribuci 
termálních a netermálních původců ohřevu, bylo ukázáno, že energetické 
elektrony se nejčastěji vyskytují na konci vysokých vertikálních proudů. 
To bylo v roce 2001 potvrzeno Masudou et al., kteří ukázali, že je spek
trum na vnějším okraji vlákna tvrdší než na vnitřním. Tyto i jiné jevy 
ukázaly, že časové a prostorové změny termálních a netermálních ohřev
ných procesů jsou vhodnou cestou ke zjištění toho, jakou roli tyto procesy 
hrají v erupcích. 

4.1.1 Výpočty modelů čar 

V současné době jsou ke studiu procesů probíhajících v erupcích použí
vány převážně teoretické numerické modely. Výstupem modelu je synte
tický profil vybrané spektrální čáry, který je výsledkem výpočtu zahrnu-
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jícího různé fyzikální procesy, které se podílí na formování spektrálních 
čar. 

Úvaha, ze které vycházejí Cheng et al. (2006) ve svém článku, je za
ložená na výpočtech modelů čar pro Ha a Ca II 8542 A a zahrnutí vlivu 
pěti různých možných toků svazků elektronů do těchto modelů. Na zá
kladě teoretických výpočtů bylo zjištěno, jak se čára Ha mění s různými 
parametry. Netermální excitace a ionizační efekt, způsobený elektrono
vým svazkem, má na čáru velký vliv. Fang et al. (1993); Kašparová & 
Heinzel ( 2002). 

Čára CaII je méně citlivá na tyto 
vlivy, v jejím případě větší změny 

způsobují koronální tlak a teplota 
v chromosféře. Právě jejich odlišná 
reakce na termální/netermální efekty 
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družice RHESSI 5.3.1. Atmosférické 
modely FQ, Fl, FA a F2 předsta
vují stav atmosféry v různých fázích 
erupce. Jejich teplotní rozdělení mů
žeme vidět na obrázku 4.2. FQ je mo-
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Obrázek 4.2: Čtyři atmosférické 
modely použité ve výpočtech, 

převzato z Cheng et al. (2006). 

del klidného Slunce, znázorňuje stav atmosféry před erupcí. Model Fl 
je model slabé erupce a F2 je model silné erupce, FA je interpolace 
mezi těmito dvěma modely. Stav atmosféry v průběhu erupce pak mů
žeme zhruba popsat právě sekvencí FQ -> Fl -> FA-> F2. 

Obecně o těchto modelech můžeme říct, že změny od FQ do F2 zahr
nují zvýšení teploty v chromosféře, zvýšení tlaku v koroně a přechodná 
oblast se vyskytuje niže než obvykle. Teplota ve fotosféře se nemění. 

Elektronové svazky však vliv na průběh mají, proto je zahrnujeme 
do výpočtů. Odhady toků jednotlivých svazků je potřeba pro jednotlivé 
erupce určit z pozorování. Předpokládá se elektronová distribuční funkce 
v podobě mocninné závislosti. 

(4.1) 
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Obrázek 4.3: Model čáry Ha pro různé atmosféry a různé hodnoty elek
tronových svazků. V článku Cheng et al. (2006) byly použity energetické 
toky o hodnotě O 109 1010 1011 1012 erg cm-2 s-1 

' ' ' ' . 

Li a kol. ve svém článku použili hodnotu spektrálního indexu ó = 4 
a spodní hranici energie (low-energy cutoff) stanovili na Ec = 20 ke V. 
Vzápětí však uvádějí, že tyto dva parametry neměly na výsledky veliký 
vliv narozdíl od elektronových svazků, což je patrné na obrázcích 4.3 a 
4.4. 

4.1.2 Teoretické profily čar 

Jak bylo v minulé kapitole zmíněno, obrázky 4.3 a 4.4 nám ukazují vy
počtené modelové profily čar Ha a Ca II 8542 A pro čtyři různé atmosféry 
a pět elektronových svazků o různých tocích. Z obrázků lze snadno zjistit 
odlišné odezvy obou čar na přítomnost elektronového svazku. 

Cára Ha se ve všech čtyřech případech s roustoucím tokem elektronů 
rozšiřuje a hodnota její relativní intenzity se výrazně zvyšuje, prohlubeň 
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Obrázek 4.4: Model čáry Ca II 8542 A pro různé atmosféry a různé 
hodnoty elektronových svazků. V článku Cheng et al. (2006) byly použity 
energetické toky o hodnotě O, 109 , 1010 , 1011 , 1012 erg cm - 2 s-1 . 

v centru čáry se stává výraznější. Jedná se o typickou vlastnost vodí
kových čar Balmerovy série. Tento poznatek je důležitý, protože v další 
kapitole bude analýza provedená v článku Cheng et al. (2006) zreprodu
kována, ovšem s tím rozdílem, že s čárou Ca II 8542 A chci porovnávat 
právě druhou čáru vodíku z Balmerovy série, a to čáru H13 • Ta je na elek
tronové svazky dokonce ještě citlivější než H0 . 

Oproti ní čára Ca II 8542 A nevykazuje tak veliké změny, k rozšíření 
čáry skoro nedochází a obzvlášť u modelů FQ a F2 vidíme, že změny v re
lativní intenzitě jsou vzhledem k použitým hodnotám toků elektronového 
svazku též malé. 

Za těchto podmínek se tedy jako vhodné kritérium k stanovení pří
tomnosti elektronového svazku nabízí použití intenzity integrované v in
tervalu vlnových délek dle vztahu 
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(4.2) 

kde Ic je intenzita kontinua, a !:>.. a f:>..0 jsou intenzity čar pro erupci, 
tedy aktivní profil, a klidné Slunce. U čáry Ca II 8542 A je vhodným 
integračním intervalem hodnota Ac = 1 A. Pro čáru H 0t. byla v článku 
použita hodnota Ac = 6 A. Když se podíváme na namodelované hodnoty 
H 13 , tak by bylo asi vhodnější provést modelování ve větším intervalu, zde 
jsem zvolila maximální hodnotu integračního intervalu a to Ac = 1,5 A. 
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Obrázek 4.5: Graf integrovaných intenzit pro čáry HO!. a Ca II 8542 A, 
zdroj Cheng et al. (2006). 

Parametr definovaný v rovnici 4.2 je velmi podobný ekvivalentní šířce 
čáry, proto je nazván EW ( equivalent width) místo „integrovaná intenzita 
přes vlnové délky". Dále v textu budu používat termín integrovaná inten
zita, kterým mám na mysli právě hodnotu EW definovanou dle vztahu 
4.2. 
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Výhodou počítání s integrovanou intenzitou je to, že nemusím uva
žovat makroturbulentní rychlosti, které mají velký vliv na profily čar. 

Na obrázku 4.5 jsou pro různé atmosféry zakresleny hodnoty integro
vaných intenzit jednotlivých namodelovaných čar pro dané netermální 
elektronové toky. Každá hvězdička označuje elektronový tok a čára která 
je spojuje určuje, že patří k té samé atmosféře. 

Z rozboru pro graf Ha proti Ca II 8542 A Cheng et al. (2006) je 
vidět, že se hodnota EW pro Ha velmi rychle roste se zvyšujícími se 
netermálními efekty, zatímco pro Ca II 8542 A jsou změny v hodnotách 
EW patrnější při efektech termálních. Graf, sestavený na tomtéž základě 
jen pro Hí3 a Ca II 8542 A, vykazuje podobné chování. Díky tomu, můžu 
očekávat závěry konsistentní se závěry z článku Cheng et al. (2006). 

Promítnutím pozorovaných hodnot z vybrané erupce na tento EW -
EW graf lze získat časový vývoj změn v atmosféře a v elektronovém 
svazku během erupce. Pokud by se například promítnuté body držely 
podél jedné z „ vodorovných čar", tedy sledovaly linii atmosféry, lze říci, 
že se podmínky v atmosféře během erupce příliš neměnily. Změny pouze 
ve vertikálním směru zase naznačují, že nedochází k výrazným změnám 
v toku elektronového svazku. Sledováním trajektorie tedy lze učinit jisté 
závěry o tom, jaké procesy kdy převládaly během daného intervalu. 

V případě časové závislosti se pochopitelně jedná o data vždy z při
bližně stejného místa na erupci. Zajímavá by nesporně byla i prostorová 
analýza, která byla provedena Cheng et al. (2006), ale pro nedostatek 
vhodných dat jsem se omezila pouze na časovou část. 

Jako každá, má i tato metoda své hranice použitelnosti. Je nutno 
si uvědomit, že tepelné procesy, ke kterým během erupce dochází, jsou 
velmi složité. Kromě teplotních efektů a netermálního svazku elektronů 
existují i jiné mechanismy, které mohou ovlivnit intenzitu čáry, jako na
příklad zpětný proud. Ani použité modely nemusí být zcela přesné, spek
trální index J a spodní hranice energie (low-energy cutoff) Ec se mohou 
během erupce měnit. Jedná se však o jednoduchou a praktickou me
todu v případě neznalosti některých důležitých fyzikálních parametrů, 
jako například již zmiňované makroturbulentní rychlosti, která výrazně 
ovlivňuje absolutní intenzitu čáry. 



Kapitola 5 

Zpracování dat 

5.1 MFS 

Data která budeme zpracovávat, byla pořízena již neexistujícím mno
hakanálovým erupčním spektrografem (Multichannel fiare spectro
graph - MFS) z Ondřejova (Kotrc (1997); Valníček et al. (1959)). Tento 
spektrograf sestrojený v 50. letech minulého století prošel rekonstrukcí 
v 90. letech a byl nedávno zrušen a nahrazen modernějším HSFA-2 
(Horizontal-Sonnen-Forschungs-Anlage). Konfiguraci, se kterou byla 
data pořízena, je možné vidět na obrázku 5.1 

H, K(Call) 

Obrázek 5.1: Schéma MFS, převzato z Solar Optical Spectroscopy (2005). 

Objektiv horizontálního slunečního teleskopu 230 mm/1350 cm (1) 
vytváří obraz na štěrbině spektrografu. Hlavní parametry spektrografu 
jsou: velikost mřížky 90 x 100 mm; počet čar na mm: 600; lineární 

30 
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disperze 1 A/mm v druhém řádu zprava. Spektrální obraz pak vzniká 
v rovině , kde se nacházejí CCD kamery. K pozorování slunečního ob
razu na štěrbině spektrografu se používá úzkopásmový Ha filtr (4) („Da
yStar"). 

Velikosti čipů používaných CCD kamer jsou 6,4 x 4,8 mm, expoziční 
doba je nastavena výrobcem na 1/ 25 s, ale lze ji zkrátit. Společný výstup 
z kamer je pomocí směšovače videosignálu zaznamenán videorekordérem 
VSR Panasonic v analogové formě (S-VHS) a pro naše účely je třeba 
ho převést do podoby digitální a to pomocí speciální videokarty (frame
grabber). Jednotlivé obrázky jsou pak uloženy ve formátu FITS (Flexible 
Image Transport System) Solar Optical Spectroscopy (2005). 

5.2 Zpracování optických dat pomoci IDL 

K samotnému zpracování dat z MFS použijeme software IDL, SolarSoft 
a programy napsané Evou Havlíčkovou, Tomášem Proseckým a mnou. 

Obrázek 5.2: Data pořízená radioteleskopem RT3, zdroj Ondřejov Solar 
Radio Astronomy Group (2007). 

Vzhledem k tomu, že RTG a radiová data jsou citlivá na přítom
nost termálních svazků částic, využijeme je k tomu, abychom z pásky 
vybrali a zdigitalizovali správný úsek. Vlivem opomenutí pozorovatele 
je zaznamenaný časový údaj na videopásce o hodinu opožděn vzhledem 
k UT. Radiová data byla použita ze slunečního oddělení Astronomic
kého ústavu AV ČR v Ondřejově. Radioteleskopy RT3, RT4 a RT5 nám 
vhodný časový interval určily mezi 11:00 UT a 11:10 UT, viz 5.2 a 7.1.1. 
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Porovnáním dat z GOES, která jsem měla k dispozici, byl tento interval 
potvrzen, jelikož maximum RTG o energetickém toku 10-3 W m-2 se 
objevilo právě kolem zmiňovaných 11:10 UT. 

Obrázek 5.3: Příklad dat poříze
ných pomoci MFS, na snímku vi
díme výstup ze tří kamer, který 
nám zobrazuje čáru H,a, slit-jaw 
snímek a čáru Ca II 8542 A. 

Jedním z nedostatků, kterými 
tato spektrální data trpí, je nepatrný 
sklon kamer, který se ovšem zásadně 
projeví při jejich zpracování. Proto je 
nutné aby každý obrázek prošel dů
kladnou kontrolou. Porovnáním pro
filů čar klidného Slunce z dvou růz
ných míst na obrázku byla zjištěna 
potřeba rotace, viz. 5.4. Při zpra
cování dat se tato chyba objevila 
na všech obrázcích, míra rotace byla 
zjištěna u každé čáry jiná. 

Nutnost odstranění náklonu plyne 
z toho, že pak při kalibraci dosta
neme selektivní disperzní křivku v zá
vislosti na tom, z jaké části obrázku 
vybereme data. Je-li obrázek správně 
narovnaný, disperzní křivka by měla 
být pro všechny vertikální pozice po
dél štěrbiny stejná. Při těchto úpra-
vách jsem navíc zarovnala jednotlivé 

náváděcí vlasy na stejnou souřadnici, pro pozdější snadnější orientaci při 
souhrnném zpracování dat. Po dokončení úprav v obrazcích je nutné je 
všechny znovu zkalibrovat. 

5.2.1 Kalibrace 

Samotná kalibrace se provádí pomoci programu calib. pro, který da
tům přiřadí disperzní a kalibrační křivku a převede tak naměřený signál 
do fyzikálních jednotek. 

Disperzní křivkou nazýváme vztah mezi polohou pixelu x (v meridi
onální rovině spektrografu) snímku získaného danou kamerou a vlnovou 
délkou .\ snímaného záření. Díky tomu, že vzdálenosti čípů CCD kamer 
od mřížky jsou velké ve srovnání s jejich rozměry, lze tuto obecně neli
neární závislost popsat lineární rovnicí 

(5.1) 
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Obrázek 5.4: Srovnání dvou profilů čáry H,e z oblasti klidného Slunce, na 
obrázku je jasně vidět posun centra čáry zapříčiněný natočením kamery. 

Poloha kamery a optická soustava před kamerou nám pak určují hod
noty těchto lineárních koeficientů (Prosecký (2005)). Pak se dle námi 
zadaného profilu klidného Slunce a terrestrických čar vody o známé vl
nové délce, které se promítají blízko slunečních čar, spočítá disperzní 
křivka. 

Pro mnou kalibrované čáry se zadávaly polohy čar 4859,75 A 
a 4862,655 A pro H,e a 8540,853 A a střed čáry pro Ca II 8542 A. 

Kalibrace intenzit je provedena díky sadě fotometrických klínů 

o známé optické hustotě s postupně se snižující propustnosti světla 

(první klín propouští 1003, druhý již pouze 803 atd.). Přes ně se 
snímá spektrum klidného Slunce. Tyto klíny nám tak dávají více bodů, 
kterými lze kalibrační křivku, čili vztah mezi intenzitou světla vstupující 
do spektrografu a odezvou snímacího systému, proložit a tím se zvyšuje 
přesnost kalibrace. Použitím pouze jednoho profilu bychom znali dva 
body a to hodnotu intenzity kontinua a intenzity ve středu čáry Prosecký 
(2005). 

Výrobce udává tvar kalibrační křivky ve tvaru 
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I =(Aid+B)"t (5.2) 

Id je intenzita dopadajícího světla, I značí odezvu kamery. Koeficient r 
upravuje lineární odezvu kamer tak, aby byla přizpůsobena nelineárnímu 
vnímání ze strany lidského oka. Nás však zajímá vztah inverzní, tedy 
hodnota intenzity dopadajícího světla Id · Inverzí vztahu 5.2 dostaneme 

(5.3) 

Hodnota Id se udává v procentech lokálního kontinua pro úhel mezi 
normálou ke slunečnímu povrchu v daném místě a zorným paprskem 
pozorovatele (tj. normálou k povrchu v místě středu slunečního disku). 

Po zkalibrování se do souboru uloží pět hodnot a to koeficienty 
disperzní (c1 , c2 ) a kalibrační (a, b, c) křivky. Tento soubor využijeme při 
extrakci profilů. 

5.2.2 Výběr a úprava profilů 

Výběr profilů z obrázku provedeme pomoci programu Xlook.pro . Po na
čtení koeficentů z kalibrace jsem z obrázku extrahovala potřebné klidné 
a aktivní profily, které byly programem následně uloženy jednotlivě 
ve formátu FITS v podobě souboru dat (relativní intenzity odpovídající 
daným vlnovým délkám pro zkoumané čáry). Srovnáním se slit-jaw sním
kem, jsem pro každou čáru vybrala k uložení aktivní profily ze dvou růz
ných míst na obrázku. Místo (1) se nachází uprostřed erupčního vlákna, 
zatímco místo (2) bylo vybráno spíše na okraji, viz. 5.5. Z mnoha po
kusů o získání nejpřesnější kalibrace bylo nejlepší místo pro výběr profilu 
klidného Slunce určeno v části obrázku pod erupcí. 

Nakonec je nutné provést poslední úpravy profilt"1 klidného Slunce, aby 
se co nejvíce podobaly spočteným referenčním profilům David (1961) 
a tytéž úpravy pak aplikovat na jednotlivé aktivní profily. K tomuto 
účelu jsem využila upravené verze programu uprava. pro. Pomocí atlasu 
čar jsem pak zarovnala relativní hodnotu intenzity kontinua klidných 
i aktivních profilů na stejnou úroveň. 

5.3 Diagnostika tepelných procesů 

5.3.1 Doplňková data z RHESSI a TRACE 

Vzhledem k tomu, že v článku Cheng et al. (2006) byla zkoumána erupce 
stejného typu (Xl.6) , rozhodlajsem se využít jejich hodnot integrovaných 
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Obrázek 5.5: Zvolená místa na obrázku k výběru aktivních profilů. 

intenzit EW pro Ca II 8542 A. Abych zjistila, zda je tento postup vhodný, 
vzala jsem si data z RHESSI a pokusila se nezávisle odhadnout vhodné 
energie pro elektronové svazky. 

Stejnou erupcí a podobným odhadem se zabývali v článku Warmuth 
et al. (2007), kde došli k závěru, že elektronový tok o řádové hodnotě 
F0 = 1036s-1 je pro takto velké erupce odpovídající. 

Já jsem zkoumala erupci v časovém rozmezí od 11:10:37 UT do 
11:13:29 UT a pro toto rozmezí jsem použila dostupná data z RHESSI. 

Pro jejich analýzu je k dispozici sada programů SolarSoft , která 
pracuje pod IDL. Jedním z nich je i nástroj pro spektrální analýzu dat 
SPEX, do kterého jsem načetla data pro vybraný interval. SPEX nám 
nabízí možnost fitování vybrané sady dat na některý z předdefinovaných 
fyzikálních modelů nebo jejich kombinaci. Jelikož mě zajímají energe
tické toky elektronových svazků, pro fitování jsem si vybrala závislost 
elektronového toku na energiích 5. 7. Od dat bylo potřeba odečíst pozadí, 
které přístroj též zaznamenává a korigovat data na fotosférické albedo 
(rozptýlené světlo) a na tzv. pile-up. 
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Obrázek 5.6: Záznam z družice RHESSI. 

K efektu zvanému pile-up dojde, následují-li detekované fotony příliš 
rychle za sebou. Přístroj není schopen rozlišit dva fotony a považuje je 
za jeden, jehož celková energie je rovna součtu energií jednotivých fotonů. 

Fitování se pak provádělo metodou forward-fitting pomocí modelů 
termální závislosti v první části křivky a modelu tlustého terče (thick
target brehmsstrahlung) v druhé části. Tato metoda je založená na prin
cipu nejmenších čtverců, čili hledání minima x2 mezi naměřeným a mo
delovaným spektrem. Vzhledem k poměrně nízkým hodnotám x2 (mezi 1 
a 2) můžu prohlásit, že modelované spektrum poměrně dobře odpovídalo 
tomu naměřenému. 
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Obrázek 5.7: Ukázka závislosti elektronových toků na energiích. 

Pokud se podíváme na obr. 5.7 zjistíme, že při low-energy cutoff 
o hodnotě E1ow = 20 ke V nám termální závislost do fitovacích parametrů 
vstupuje minimálně. Tedy na řádový odhad energie svazku nám postačí 
model tlustého terče v podobě mocninné závislosti: 

D - A E-81 + A E-82 ro - 1 o 2 o ' (5.4) 

kde F0 je spektrum urychlených částic. Celkový energetický tok získáme 
integrací 

W = j F0 Eo dEo. (5.5) 

Z výpočtů vyplynul elektronový tok o řádové hodnotě 10-36s-1 , 

který odpovídá celkovému energetickému toku 109 erg cm-2 s-1 čili 
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1017 keV cm-2 s-1 , což nám dovoluje použít stejné hodnoty energetic
kých toků pro svazky jako v článku Cheng et al. (2006). 

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že na okrajích erupčních vláken 
převládají procesy částicové (netermální), zatímco uprostřed převládají 
termální, rozhodla jsem se zkoumat přibližnou polohu štěrbiny spektro
grafu vůči zdrojům HXR a SXR záření. Na obrázku 5.8 vidíme modře 
značenou polohu štěrbiny spektrografu a přes ní klín označující místa, 
odkud jsem brala profily. 

TRACE TRACE 1600 28-0ct-2003 1 I :11 :+5.000 UT TAACE l'fW:C 1fl00 2zs ... o.:t-20oDJ. 11:1 l:•S.ooo UT 

-JOQ 

I 

--
-300 -200 -100 -300 -200 

X (ar~<::s) X (orCS<:c1) 

. . . . 
~ ••t:ta 

fAACC lAAC( 14"00 28:-fJ«-200.J 11:11:45 000 UT 

-JOO -200 
X(orcs-ece) 

Obrázek 5.8: Erupce zaznamenaná družicí TRACE na vlnové délce 
1600 A s přeloženými konturami dle energií (10 - 25 keV, 25 - 50 keV, 
50 - 100 ke V, 100 - 300 ke V) z RHESSI. 
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5.3.2 Výpočty modelů čar H,a a Ca II 8542 A 
Pro erupci Xl 7.2 jsem v určeném časovém úseku měla pozorování pouze 
v čarách H.s a Ca II 8542 A. Protože je čára H.s ještě citlivější než Ha 
na přítomnost termálních svazků, je v tomto případě použití metody 
z článku (Cheng et al. (2006)) vhodné. Pro interpretaci dat tedy bylo 
potřeba ještě spočítat modely čar pro H.s, aby z nich šla spočítat inte
grovaná intenzita a šel sestavit graf. Kdybychom měli k dispozici data 
pro čáru Ha v daných časech, toto by nebylo nutné vzhledem k předcho
zímu závěru. 

Pro výpočet byly použity stejné standardní modely FQ, Fl a F2 
pro čáru H.s, které byly spočteny v intervalu ±1.5 A od středu čáry 
.\ = 4861, 342 A. Model FA (interpolace mezi Fl a F2) počítán nebyl. 

4 

3 • 

:::::'. 
J 2 

I 

é. 

4 •• ' 0 
'

0 
• • •t ' ••• • • •• •I' 0 t • • • • • 0 I••••••••• 

OeO --
le9 .... „ ...•... 

l clO_. --- ~ 1 
tel•---·---
le12 •. _._„. 

- 2 

f1 OeO -- : 
le9 .. „.„-„_ : 
teto _____ ~ 

lett_ ______ ; 

1e12--.-·„ : 

l •• 

•• ,:_, .' .• „ 

-1 o 1 2 
4 , '' ''' '' 1 ''' '' '''' I ''''' '' '1°'' 1

' ' • • 

i FZ OeO --
i leO ·-····-·-

1 i lelO ••••• i telL ____ , 
, 1e12 •. __ „. 
t 

2 ~ 

l 

o . „._' • •••• _, _____ • • „„„1 ..... . „„ „. „ .... „ •• • •• • „ 

-2 -1 o 1 2 

Obrázek 5.9: Model čáry H.s pro různé atmosféry a různé hodnoty elek
tronových svazků. Byly použity energetické toky o hodnotě O, 109 , 1010 , 

1011, 1012 erg cm-2 s-1 . 

l 
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5.3.3 Výpočty integrované intenzity z modelů 

a z vlastních dat 

Pomoci dat z RHESSI jsem tedy ponechala energetické toky o hodnotách 
109 - 1012 a vytvořila graf ekvivalentní grafu 4.5 z Cheng et al. (2006). 
Ten se poněkud lišil od toho, kteří použili Cheng et al. (2006), což je 
vidět na obrázku 5.10. 

Na první pohled je vidět, že oproti grafu na obr.4.5 jsou hodnoty 
pro model F2 daleko vyšší. Toto je pravděpodobně způsobeno rozdílným 
výpočtem modelových čar ze standardního modelu. Nemá to však vliv 
na interpretaci výsledků, zda se jedná o termální či netermální procesy, 
ke kterým během erupce dochází. 

1.4 

1.2 

1.0 

....... 
g> 0.6 / 
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o 
() 

~ 0 .6 

0.4 

0.2 

o.o 
-2 o 2. 4 6 8 
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Obrázek 5.10: Graf integrovaných intenzit H,e a Ca II 8542 A. 

K integraci byla použita standardní Newton-Cotes integrovací for
mule, která je součástí knihovny IDL. Vlastní lichoběžníkovou metodou 
integrace u modelů bylo ověřeno, že záporné hodnoty intenzit, obzvlášť 
u modelu FQ, nemají velký vliv na výslednou hodnotu EW. 
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Taktéž bylo ověřeno, že není velký rozdíl, zda jako zdroj hodnot pro 
I>.0 použijeme hodnoty spočtené z referenčního profilu dle David (1961) 
nebo VALC model Vernazza et al. (1981) pro klidné Slunce. 
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Diskuze výsledků 

Je zřejmé, že se jednalo o velmi složitou erupci, kde se projevovaly jak 
termální, tak netermální procesy. Model F2 se nachází vpravo od na
měřených dat. Důvodem je pravděpodobně jiný způsob výpočtu téhož 
modelu oproti Cheng et al. (2006) a nejspíš i pro jinou výšku T, která 
nebyla autory článku uvedena. 

Jednoduchým způsobem jak porovnat naše získané výsledky s jejich 
závěry bylo sestrojení téhož grafu pro námi spočtenou čáru Ho:. Její 
chování bylo obdobné chování čáry H,e. 

Promítnutím mnou získaných výsledků pro čáru Ha do grafu sestro
jeného Cheng et al. (2006) a zahrnutím faktu, že jsem integraci čáry Ha 
prováděla pro interval menší než Ac = ±6 A, který se projeví obzvlášť 
u modelu FQ, pak porovnáním mohu usoudit, k jak velkému posunu 
mohlo z výše uvedených důvodů dojít a tedy kde zhruba by se model 
pro čáru H,e nacházel, kdyby byl počítaný stejnou metodou, která byla 
použita v článku Cheng et al. (2006). 

Hodnoty EW v obou případech (pro profily z místa (1) a z místa 
(2)) oscilují kolem oblasti, kde by se měla nacházet křivka modelu F2 
dle Cheng et al. (2006). To skutečně odpovídá tomu, že se jednalo o velmi 
silnou erupci. Časový průběh integrovaných intenzit EW je snad o něco 
zřejmější na detailních obrázcích 6.5 a 6.6, které nám pomůžou při inter
pretaci 6.1 a 6.2. 

Ve dvouminutovém intervalu během kterého jsme erupci sledovali je 
pro místo (1) vidět nepatrný trend v poklesu energetického toku elek
tronů, mnohem větší změny pozorujeme ve změnách termální složky. Toto 
je v pořádku, jelikož se jedná o místo uprostřed erupčního vlákna. 

Během prvních třiceti sekund je patrné jasné zvyšování termální 
složky, za tím však následují data ve velmi rychlém časovém sledu 
po třech a jedné sekundě, kde vídíme stejně prudký termální pokles. 

42 
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Obrázek 6.1: Graf integrovaných intenzit Hli a Ca II 8542 A se zanesenými 
daty z erupce z místa (1). 

Nabízí se otázka, jaké by byly tyto změny, kdybychom měli k dispozici 
data po půlvteřině během celého měřeného intervalu. Bohužel toto nebylo 
možné zjistit s takovou přesností právě kvůli nedostatečnému časovému 
rozlišení pořízených dat. Další intervaly jsou celkem rovnoměrně rozpro
střeny v průměru po deseti sekundách až na poslední dva, kde v úseku 
mezi 11:11:41 UT až 11:13:15 UT nebyly vůbec k dispozici data z daného 
místa a čar. 

Pro místo (2) opět zaznamenáváme mnohem razantnější změny v ter
mální složce, energetický tok má však stoupající trend. Pravděpodobnou 
příčinou je to, že se jedná o polohu na okraji vlákna, která je poměrně 
blízko HXR zdroje, kde předpokládáme větší vliv netermálních procesů 
a tím i větší variace v energetických tocích. 

Když se na průběh podíváme podrobněji, vidíme, že je mnohem umír
něnější než pro polohu (1). Během prvních 20 sekund opět dochází k prud
kému vzrůstu a následnému rychlému poklesu teploty odkud opět začíná 
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Obrázek 6.2: Graf integrovaných intenzit H,e a Ca II 8542 A se zanesenými 
daty z erupce z místa (2). 

růst, ale již o něco pozvolněji. V časech 11:11:11 UT-11:11:26 UT na oka
mžik převládnou netermální procesy, aby pak opět navrch získaly procesy 
termální. 

S přihlédnutím ke všem úpravám profilů, k větším či menším nepřes
nostem mohlo dojít ve všech bodech zpracování. Celkově bych chybu 
danou nepřesností kalibrace, nepřesností v určení správné hodnoty hla
diny kontinua a integračního intervalu odhadovala na 20 %. To ukazuje 
na možnost o něco menšího než stanoveného vlivu termální složky. Nemá 
to ale vliv na konečný závěr, že pro tyto dvě polohy na štěrbině byla 
zjištěna převaha termálních procesů dle očekávání. 
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Obrázek 6.3: Graf integrovaných intenzit Ha a Ca II 8542 A - srovnání 
hodnot z článku s námi spočtenými hodnotami. 
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Obrázek 6.4: Graf integrovaných intenzit H,a a Ca II 8542 A, v pozadí 
je promítnut graf intenzit pro Ha a Ca II 8542 A a to jak spočtenou, 
tak teoretickou. Je vidět, jakým způsobem je oproti původnímu grafu 
zdeformována Ha, a na základé toho, lze usoudit, kde by se měly nacházet 
hodnoty H13 pro modely použité Cheng et al. (2006), což nám umožní 
snadnější porovnání získaných výsledků se závěry z práce Cheng et al. 
(2006). 
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Obrázek 6.5: Detail z grafu integrovaných intenzit H.B a Ca II 8542 A, 
časový průběh hodnot EW během erupce 
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Obrázek 6.6: Detail z grafu integrovaných intenzit H.a a Ca II 8542 A, 
časový průběh hodnot EW během erupce 
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Závěr 

V této práci jsem analyzovala erupci Xl 7.2 ze dne 28. října 2003 a dia
gnostikovala přítomnost termálních/netermálních procesů během erupce. 
K tomuto účelu jsem použila metodu porovnávání hodnot integrovaných 
intenzit dvou čar H,a a Ca II 8542 A. 

Tato metoda, popsaná v článku Cheng et al. (2006), je založena na od
lišné citlivosti těchto čar na termální a netermální procesy. Bylo totiž 
zjištěno, že netermální ionizační a excitační efekty, způsobené elektro
novým svazkem, mají podstatný vliv na chromosférické čárové profily 
Cheng et al. (2006). Pozorováním těchto čar je pak možné tyto procesy 
identifikovat. 

Samotná metoda má své nedostatky, do probíhajících procesů během 
erupce mohou vstupovat i jiné faktory, jako např. zpětný proud, které 
mohou ovlivnit šířku čáry. Samotné použití integrované intenzity nám 
znemožní do porovnání zahrnout i jiné užitečné charakteristiky čáry (po
suv, asymetrie), ale zato též můžeme zanedbat např. makroturbulentní 
rychlosti, které nám nejsou známy. 

Ukázalo se, že se námi spočtené modely liší od modelů z práce Cheng 
et al. (2006). Pravděpodobnou příčinou různých výsledků je použití růz
ných metod výpočtu pro dané modely a uvažování jiné hloubky T. Po
rovnáním hodnot pro čáru Ho: jsem však byla schopna alespoň přibližně 
interpretovat získané výsledky. 

Časový průběh integrovaných intenzit se pro danou erupci v jednom 
místě ukázal poněkud chaotický, obzvlášť z hlediska oscilací hodnot EW 
v čáře Ca II 8542 A. Vzhledem k tomu, že vybraný aktivní profil pocházel 
z centra erupčního vlákna a ne z jeho okraje, je převaha termálních efektů 
očekávána. Na druhém místě byl průběh umírněnější a byl patrný o něco 
větší vliv netermálních efektů, pravděpodobně způsobený blízkosti HXR 
zdroje. 

49 
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Abychom dosáhli jednoznačnějších výsledků, bylo by potřeba tuto 
erupci zpracovat z jiného zdroje dat, který by nám poskytl konzistentní 
pozorování v čarách Ha nebo H,a a Ca II 8542 A po celou dobu časového 
úseku a na různých místech erupčního vlákna. 

Tato poměrně jednoduchá metoda se však i přes zmíněné nedostatky 
poskytnutých dat a též své vlastní nedostatky ukázala jako použitelná 
pro jednoduchou diagnostiku termálních/netermálních procesů v erupci. 



Obrázková příloha 

V této části najdete záznamy z přístrojů RT3, RT4, a RT5, dále grafy 
fitovacích funkcí pro jednotlivé časové intervaly a data pořízená MFS 
spolu s profily klidného slunce a aktivními profily, které byly vybrány ke 
zpracování. 
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Obrázek 7.1.1: Záznam dat z ondřejovských radiových přístrojů RT3, 
RT4, a RT5. 



Fil lnlGM:JI 1 Chi-$quare = 2 29 
- vth+thlck 
- vth 4-7.8,2.J7,1.00 full chian 1 26e-004 
- thick 613. ,6 .03,87.8,4 .02,20.7,5.0Ckl+003 

Deteci.orn: 1 F 3F 4F Sf 6F 8F SF 
28-0ct-2003 11:10:46.000 lo 11:11:00.000 (Doto-Bk) -

28-0ct-2003 11:10:48.000 to 11:11:00.000 (Bk) -

Obrázek 7.2.2: Výstup z programu SPEX, fitování závislosti elektrono
vého toku na energiích pomoci termálního přiblížení (vth) a modelu tlus
tého terče ( thick). 
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Obrázek 7.2.3: Výstup z programu SPEX, fitování závislosti elektrono
vého toku na energiích pomoci termálního přiblížení (vth) a modelu tlus
tého terče ( thick). 
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- vth+Lhick 
- vlh 41.8,2.35, 1.00 full chian 1.260-004 
- thick '14.J ,6 37,69 8,4.11,22 0,5.00e+003 

Detector~: 1 F 3F 4F 5F 6F 8F 9f 
28-0ct-2003 11 :11 :12.000 to 11:11:24.000 (Doto-Bkj -

28-0ct-2003 11:11:12.000 to 11:11:24.000 (Bk -

Obrázek 7.2.4: Výstup z programu SPEX, fitování závislosti elektrono
vého toku na energiích pomoci termálního přiblížení (vth) a modelu tlus
tého terče ( thick). 



Fil lnlt1rval 4 Chi-squort1 .,, 2. 10 
- ...t.h+thic k 
- vth 41.7,2 • .37.1 00 full chian 1.26e-004 
- lhick 362„6.61,62,5,4, 1.3,22 8,5 .00e+OOJ 

Delectora: 1 F 3F 4F 5F 6F SF 9F 
28-0ct-2003 11: 11 :24.000 to 11: 11 :36.000 (Dota-Bkl -

28-0ct-200.::S 11:11:24-.000 to 11:11 :36.000 (Bk -

Obrázek 7.2.5: Výstup z programu SPEX, fitování závislosti elektrono
vého toku na energiích pomoci termálního přiblížení (vth) a modelu tlus
tého terče ( thick) . 



Fil lnter11ol 5 Chi-squore ""' 3c20 -i,_ 
- vth+th1ck l 
- vth 45.2,2.35, 1.DD full chion 1.26e-004 
- thíck 278 „ B, 73,59 ,0,4.06,24. 1,5~00e+003 

Detectors: 1 F 3F 4F 5F 6F SF 9F 
28-0ct-2003 11:11:36.000 to 11:11:48.000 (Doto-8kl -

28-0ct-2003 11:11:36.000 to 11:11:48.000 (Bk -

Obrázek 7.2.6: Výstup z programu SPEX, fitování závislosti elektrono
vého toku na energiích pomoci termálního přiblížení (vth) a modelu tlus
tého terče ( thick). 



"Mr 

·-·~ 
r-f Fit Interval 6 Chi-square - 1 86 ""-i_ 

- vth+thick ~ 
- vth 57.9,2.20. 1.00 full chian 1 ~26e-004 
- lhick 172.,6,97,81 .1,3 78,25.1,5.00e+00.3 

itfoL' l J J l L-- I - ..,,.., 

Oetectoí$: I f 3f 4F SF 6F SF 9F 
28-0ct-2003 11:13:12.000 to 11:13:24.000 (Oato-0kl -

28-0ct-200.3 I I :13:12.000 to 11 : 13:24.000 (Bk -

Obrázek 7.2. 7: Výstup z programu SPEX, fitování závislosti elektrono
vého toku na energiích pomoci termálního přiblížení (vth) a modelu tlus
tého terče ( thick). 



Fil lnl~rv<1 I 7 Chi-squ<m1 = 1.64 
- vth+thick 
- vt.h 46 1,2.25, 1 00 full chion 1„26e-004 
- thick 156 ,6.86,87.7,3 69,24 6.5-00e+OOJ 

Dehtcfors: 1 F 3F 4F SF 6F 8F 9F 
28-0ct-200.3 11:13:24.000 fo 11:13:36.000 (Doto-Bk) -

28-0ct-2003 11 :13:24.000 to 11 :13:.)6.DOO (Bk -

Obrázek 7.2.8: Výstup z programu SPEX, fitování závislosti elektrono
vého toku na energiích pomoci termálního přiblížení (vth) a modelu tlus
tého terče ( thick). 
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Obrázek 7.3.1: Nahoře: Data polizená MFS v čase 11:10:37 UT, na 
snímku vidíme čáru H0 , slit-jaw snimek a čáru Ca II 8542 A, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru Hp, Dole: klidný a akt ivní profil pro čáru 
Ca II 8542 A. 
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Obrázek 7.3.2: Nahoře: Data pořízená MFS v čase 11:11:00 UT, na 
snímku vidíme čáru Hf3, slit-jaw snímek a čáru Ca II 8542 A, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru Hf3, Dole: klidný a aktivní profil pro čáru 
Ca II 8542 A. 
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Obrázek 7.3.3: Nahoře: Data pořízená MFS v čase 11:11:03 UT, na 
snímku vidíme čáru HIJ, slit-jaw snímek a čáru Ca Il 8542 A, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru Hp, Dole: klidný a aktivní profil pro čáru 
Ca II 8542 A. 
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Obrázek 7.3.4: Nahoře: Data pořízená MFS v čase 11:11:04 UT, na 
snímku vidíme čáru H13 , slit-jaw snímek a čáru Ca II 8542 Á, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru H13, Dole: klidný a aktivní profil pro čáru 
Ca II 8542 Á. 
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Obrázek 7.3.5: Nahoře: Data pořízená MFS v čase 11:11:11 UT, na 
snímku vidíme čáru Hf3, slit-jaw snímek a čáru Ca II 8542 Á, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru Hf3 , Dole: klidný a aktivní profil pro čáru 
Ca II 8542 Á. 
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Obrázek 7.3.6: Nahoře: Data pořízená MFS v čase 11:11:17 UT, na 
snímku vidíme čáru H,0, slit-jaw snímek a čáru Ca Il 8542 Á, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru H,0 1 Dole: klidný a aktivní profil pro čáru 
Ca II 8542 A. 
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Obrázek 7.3.7: Nahoře: Data pořízená MFS v čase 11:11:26 UT, na 
snímku vidíme čáru H.13, slit-jaw snímek a čáru Ca II 8542 A, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru H.13, Dole: klidný a aktivní profil pro čáru 
Ca II 8542 A. 
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Obrázek 7.3.8: Nahoře: Data pořízená MFS v čase 11:11:41 UT, na 
snímku vidíme čáru H13, slit-jaw snímek a čáru Ca II 8542 Á, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru H11 , Dole: klidný a aktivní profil pro čáru 
Ca II 8542 Á. 
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Obrázek 7.3.9: Nahoře: Data pořízená MFS v čase 11:13:15 UT, na 
snímku vidíme čáru Hp, slit-jaw snímek a čáru Ca II 8542 A, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru H_o, Dole: klidný a aktivní profil pro čáru 
Ca II 8542 A. 
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Obrázek 7.3.10: Nahoře: Data pořízená MFS v čase 11:13:29 UT, na 
snímku vidíme čáru H,a, slit-jaw snímek a čáru Ca II 8542 Á, Uprostřed: 
klidný a aktivní profil pro čáru H,a, Dole: klidný a aktivní profil pro čáru 
Ca II 8542 Á. 
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