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Abstrakt  

V práci je študovaný vývoj poerupčných slučiek erupcie C8.5/1F z 2. apríla 2001, ktorá sa 

odohrala v aktívnej oblasti NOAA 9393, v čase 09:19 až 09:37UT (GOES8). Vývoj sme 

sledovali v troch vlnových dĺžkach: H (AGO Modra), EUV čiara Fe IX (17,1 nm) a UV 

kontinuum (160 nm), oboje z TRACE. Na porovnanie morfológie aktívnej oblasti  

s magnetickým poľom a na modelovanie konektivity jednotlivých magnetických siločiar sme 

použili magnetogramy z MDI/SOHO. Vo všetkých troch vlnových dĺžkach sme pozorovali 

expanziu veľkej slučky, ktorá bola vlastne tvorená systémom jemnejších slučiek. V H bolo 

možné pozorovať emisiu častí slučky v priemete na disk, čo znamená vysokú hustotu plazmy, 

Ne rádovo 10
12

 cm
- 3

. 
 
Navyše, v počiatočnej fáze erupcie sme pozorovali vstreknutie plazmy 

do tohto systému. Dostatočne hustá a horúca plazma pohybujúca sa v zakrivenom 

magnetickom poli obklopená riedkou korónou je nestabilná na vonkajšej hranici. V takomto 

prípade môže dôjsť k vzniku balónovej nestability. Našim cieľom bolo zistiť, či v nami 

analyzovanej erupcii bola splnená podmienka pre vznik tejto nestability. Z nami 

prezentovaných odhadov sa vznik balónovej nestability nedá jednoznačne potvrdiť, ale ani 

vyvrátiť 

 

 

1. ÚVOD 

 

V súčasných modeloch slnečných erupcií sa často 

stretávame s predpokladom, že plazmový parameter  

(pomer kinetického tlaku k magnetickému) je malý 

(Priest 1981, Shibata 1999).  To značí, že v erupcii je 

dominantné magnetické pole a efekty kinetického tlaku 

sú zanedbateľné. Shibasaki (2001) navrhol model 

erupcie, v ktorom hrá dôležitú úlohu práve plazma  

s vysokým . V tejto práci analyzujeme jednu z erupcií 

v aktívnej oblasti NOAA AR 9393, ktorá sa odohrala 2. 

apríla 2001 a bola klasifikovaná ako C8.5/1F. Túto 

erupciu považujeme za veľmi zaujímavú najmä preto, že 

sme v nej pozorovali slučky, ktoré začali expandovať po 

vstreknutí chladnej plazmy. 

   V 2. stati tejto práce diskutujeme modifikovaný 

Shibasakiho model (Shibasaki, 2001), v stati 3 stručne 

komentujeme použité dáta a pozorovania, 

v 4. popisujeme metódu modelovania magnetického 

poľa aktívnej oblasti, v 5. diskutujeme odhady 

jednotlivých veličín potrebných k určeniu limitu 

nestability v kontexte s modelom (stať 2). Stať 6 

obsahuje závery našej analýzy.  

 

 

2. MODEL NESTABILITY  
  

  Ak dôjde k vstreknutiu chladnej a hustej plazmy do 

koronálnej slučky jej  vonkajšia časť sa môže stať 

nestabilnou a môže sa začať rozpínať. Nestabilita potom 

vznikne v dôsledku porušenia rovnováhy silami 

pôsobiacimi na element plazmy smerom do vnútra 

(gravitačná sila, napätie siločiar) a smerom von 

(odstredivá sila, gradient P a magnetický tlak). Tento 

typ nestability sa nazýva balónová nestabilita. Shibasaki 

(2001) odvodil podmienku pre vznik balónovej 

nestability pre vrchol symetrickej slučky, ležiacej 

v rovine kolmej k slnečnému povrchu. My sme tento 

model modifikovali tým spôsobom, že sme 

predpokladali určitý sklon roviny slučky voči vertikále 

na slnečný povrch a označujeme ho ako uhol . Ďalej, 

uvažujeme, že k nestabilite dochádza v ľubovoľnom 

mieste slučky. Podmienku pre vznik nestability môžeme 

potom vyjadriť rovnicou (1) : 
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kde T=P/PM a nazývame ho termálnym beta, 

K=(0,5v
2
)/PM a nazývame ho kinetickým beta 

parametrom; PM=B
2
/2 je magnetický tlak, P je tlak 

plynu,  je hustota plazmy a v je rýchlosť prúdenia 

plazmy. g je definované ako: 
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kde h=R.sin je výška daného bodu v rovine slučky, R 

je lokálny polomer krivosti slučky v danom bode, 

taktiež meraný v rovine slučky. V rovniciach g0 

označuje gravitačné zrýchlenie na povrchu, B 

magnetické pole a lp je tlaková škála, ktorá sa približne 

rovná priemeru slučky. Dá sa predpokladať, že g a K 

sú malé (<1), a preto z rov. (1) vyplýva, že slučka môže 

byť nestabilná, keď T  prevýši 2lp/R. 

    Snažili sme sa z pozorovaní odhadnúť či bola splnená 

podmienka vzniku balónovej nestability v erupcii 2. 

apríla 2001 . 

 

 

3. DÁTA A POZOROVANÝ VÝVOJ  
 

 2. apríla 2001 bola v aktívnej oblasti NOAA AR 

9393 v blízkosti západného okraja slnečného disku 

pozorovaná erupcia importancie C8.5 so začiatkom o 

9:19 UT, maximom o 9:31 UT a koncom o 9:37 UT 

(podľa GOES8). V spektrálnej čiare H bola 

pozorovaná erupcia s importanciou 1F so začiatkom 

o 8:58 UT, maximom o 9:26 UT, koncom o 9:40 UT 

a polohou N17W62 (podľa SEC Solar Event Report 

http://sec.noaa.gov/Data/solar.html). 

   Erupcia bola pozorovaná aj družicou TRACE v čiare 

Fe IX/X (17,1 nm) a v ultrafialovom (UV) kontinuu 

(160 nm) a v čiare H na observatóriu AÚ FMFI UK 

v Modre. Dáta z TRACE boli upravené o tmavý prúd, 

normalizované na DN.s
-1

 korigované na rovnakú 

pointáciu v rôznych vlnových dĺžkach. H dáta boli 

zdigitalizované z videozáznamu. Na modelovanie 

magnetických polí sme použili magnetogramy zo 

SOHO/MDI. 

vývoj erupcie v UV kontinuu je na obrázku 1. Okolo 

9:17:18 UT sa v UV kontinuu (160 nm) objavil  jasný 

žiariaci bod (obr. 1a), ktorý bol dobre pozorovateľný aj 

v 17,1 nm. Neskôr z tohto bodu začala expandovať 

plazma, viac-menej smerom na sever, vypĺňajúc tak 

veľkú slučku relatívne chladnou plazmou (0,01 až 0,1 

MK), pozri obr. 1b, 1c, 1d.  Súčasne sa v blízkosti 

veľkej škvrny, v emisii (160 nm, H ), objavuje útvar 

podobný rúčke dáždnika (obr. 1d). Podľa Dèmoulina 

(1996) sú tieto útvary  aktívnymi časťami separatrixov 

a naznačujú prítomnosť lokálnych elektrických prúdov.  

Vývoj ďalej pokračoval expanziou celej štruktúry až do 

maxima o 9:31:24 UT (obr. 1e). Táto štruktúra (systém 

niekoľkých jemných slučiek) začala neskôr interagovať  

s iným systémom, spájajúcim veľkú kladnú škvrnu 

s difúznou veľkoškálovou oblasťou zápornej polarity, 

nachádzajúcou sa smerom na západ. Obrázok 2 

zachytáva časť vývoja erupcie v čiare 17,1 nm a v čiare 

H. Hoci je vývoj dosť podobný, líšia sa detaily 

pozorovaných štruktúr. Napríklad, na obr. 2a (17,1 nm) 

vidieť jasné (obrázok je negatív) vlákno orientované 

takmer kolmo na expandujúcu štruktúru slučiek.  

 

 

4. ODHAD PODMIENKY NESTABILITY  

A DISKUSIA 

 

  Najzaujímavejším na tejto erupcii je, že poerupčné 

slučky sa začali rozpínať a stúpať nahor práve po 

vstreknutí chladnej plazmy. Samozrejme, 

nevylučujeme, že spúšťacím mechanizmom pre 

vstreknutie plazmy mohol byť nejaký magnetický 

proces, pravdepodobne rekonexia. Injekciou plazmy sa 

teda v slučke zvýšil tlak plynu (t.j. kinetický tlak) 

a zároveň sa zväčšila odstredivá sila (plazma sa 

pohybuje v zakrivenom magnetickom poli). Oba tieto 

efekty  môžu destabilizovať slučku v dôsledku vzniku 

balónovej nestability. Na overenie podmienky vzniku 

nestability z rov. (1), potrebujeme z pozorovaní 

a modelu magnetického poľa odhadnúť parametre 

slučky R, lp a pomery T, g a K.   

 

 

3.1 MODELOVANIE MAGNETICKÉHO POĽA 

 

  Keďže na určenie všetkých pomerov  potrebujeme 

poznať veľkosť PM, musíme nejakým spôsobom 

odhadnúť veľkosť intenzity magnetického poľa 

v slučke. Najjednoduchším spôsobom ako to urobiť, 

bolo vytvoriť model magnetického poľa nad aktívnou 

oblasťou. Na modelovanie sme použili magnetogram zo 

SOHO/MDI, z 1. apríla 2001, 9:36 UT (cca. 24 hodín 

pred erupciou). Keďže sa erupcia odohrala v blízkosti 

okraja Slnka, bol magnetogram ovplyvnený okrajovými 

efektami a čiastočne "poškodený" v dôsledku saturácie 

silných polí (Liu and Norton). Z tohto dôvodu sme 

nepoužili metódu priamej extrapolácie magnetických 

polí, ale rozhodli sme sa pre metódu magnetických 

nábojov (Dèmoulin 1993, Longcope 1996). Časť 

SOHO/MDI magnetogramu veľkosti 250x250 pixelov 

okolo aktívnej oblasti NOAA AR 9393 sme 

namodelovali prostredníctvom 48 magnetických 

nábojov. Polohy nábojov súhlasia s polohami lokálnych 

maxím a miním. Aby sme sa vyhli nefyzikálnym 

podmienkam, boli magnetické náboje umiestnené -5 

pixelov pod hladinu aproximovaného magnetogramu 

(0 pixelov). Extrapolovaním poľa z aproximovaného 

magnetogramu sme vytvorili model jednoduchý 

potenciálový model (obr. 3). 

 Hoci je potenciálové pole je pre erupcie dosť 

hrubou aproximáciou, zdá sa, že v našom prípade 

extrapolované štruktúry celkom dobre  reprezentujú 

pozorované. Zistili sme, že systém poerupčných slučiek 

leží veľmi pravdepodobne v blízkosti nulového 

koronálneho bodu. Pole v jeho okolí nie je väčšie ako 



50 G, preto sme sa rozhodli v našom odhade položiť B 

= 50 G. 

 
Obr. č. 3. Potenciálový model. Obrázok na pozadí je MDI 

magnetogram z 1. apríla 2001 o 9:36 UT (cca. 24 hdín pred 

erupciou). Zorné pole je250x250 MDI pixelov, 

prepočítaných na stred disku. Čierny štvorček označuje 

polohu koronálneho nulového bodu. Kontúry a siločiary 

predstavujú potenciálový model, vytvorený pomocou metódy 

magnetických nábojov. Hrubou čiarou sú naznačené 

inverzné línie. 

 

 

3.2 ODHAD  T   

 

  Na obr. 2 (dolný rad) je časť vývoja erupcie 

pozorovaná v spektrálnej čiare  H.  Jednotlivé 

štruktúry slučky sú  vidieť v emisii aj proti slnečnému 

disku. Heinzel a Karlický (1987) ukázali, že v takomto 

prípade musí byť elektrónová hustota plazmy v slučke 

Ne ≥ 10
12

 cm
-3

. Ak predopkladáme, že plazma v slučke 

je plne ionizovaná vodíková plazma s Ne = 10
12

 cm
-3

 , 

potom hustotu plazmy  môžeme odhadnúť ako  = 

mp.Ne a tlak plynu ako P = 2NekT, kde mp je hmotnosť 

protónu (v gramoch) a k je Boltzmannova konštanta. V 

našom odhade T  sme použili dve hodnoty teploty T. 

Prvá hodnota T = 0,01MK je teplota, ktorá zodpovedá 

teplote UV kontinua pozorovaného na TRACE v páse 

priepustnosti okolo 160 nm. Druhá teplota T = 0,1 MK 

je teplota formácie rezonančných čiar iónu CIV (154,8 

a 155 nm), ktoré významne prispievajú k emisii v tomto 

páse (Handy a kol. 1999). Preto máme pre odhad T dve 

hodnoty T = 0,0276 a T = 0,276, v zodpovedajúcom 

poradí.  

 

 

3.3  ODHAD  K                            

 

Na určenie pomeru K potrebujeme odhadnúť 

rýchlosť vstreknutej plazmy.  

   Použili sme 10 po sebe nasledujúcich obrázkov v UV 

kontinuu. V mieste jasného bodu sme urobili dotyčnicu 

k slučke a brali sme emisiu pozdĺž nej zo všetkých 10 

obrázkov. Takto sme získali "rýchlostnú maticu". 

Vykreslili sme ju do grafu (obr. 4 - vzdialenosť pozdĺž 

dotyčnice, čas) a rýchlosť sme potom odhadli ako 

smernicu dotyčnice ku kontúram (pozri obr. 4).  

  Získali sme hodnotu rýchlosti v = 7,7 km.s
-1

 pre 

plazmu tečúcu smerom dolu od jasného bodu a v = 13,5 

km.s
-1

 pre plazmu tečúcu smerom nahor. Treba 

poznamenať, že obe hodnoty sú dosť hrubým odhadom. 

Napriek tomu berieme v našich výpočtoch v = 13,5 

km.s
-1

. Výsledný odhad K je K  = 0,015. 

 
 

 

Obr. č. 4. Kontúry "rýchlostnej" matice. Na osi x je 

vzdialenosť pozdĺž dotyčnice a na osi y je čas meraný v 

sekundách od prvého obrázku. Smernica ľavej čiary 

reprezentuje rýchlosť toku nadol a smernica pravej zasa 

smerom nahor. 

 

 
Obr. č. 5. Rekonštrukcia "pravého" tvaru slučky pre rôzne 

uhly . Hviezdička označuje bod, v ktorom boli odhadované 



parametre h a R. Polkružnicová slučka predstavuje 

aproximáciu "skutočnej" slučky v okolí vyznačeného bodu. 

Jeden pixel zodpovedá 0,5 oblúkovej sekundy. 

 

3.4  ODHAD  g   

 

  Aby sme mohli určiť pomer g musíme odhadnúť 

výšku h nestabilnej oblasti slučky a uhol  sklonu 

roviny, v ktorej pozorovaná slučka leží voči vertikále na 

slnečný povrch.  

   Najprv sme teda podľa algoritmu navrhnutého 

v prácach Loughead a kol. (1983) a Nitta a kol. (1999) 

zrekonštruovali "pravý" tvar pozorovanej slučky 

(obr. 5). Nepredpokladali sme symetrickú slučku, preto 

sme z rekonštrukcie dostali niekoľko "pravých" tvarov 

slučky, ktoré zodpovedali intervalu uhlov  = -15, 

35. Iba pre uhly  z tohto intervalu mala 

rekonštruovaná slučka kladnú výšku. Znamienko uhla 

označuje orientáciu roviny slučky voči vertikále.  " - "  

značí, že slučka leží v rovine, ktorá je odklonená od 

vertikály smerom na sever.   

    V našich výpočtoch berieme uhol  = - 15, pretože 

si myslíme, že slučka bola sklonená smerom na sever, 

ku koronálnemu nulovému bodu. Táto orientácia 

celkom dobre súhlasí aj s našim potenciálovým 

modelom.  

   Ďalším zjednodušením bolo, že sme "pravý" tvar 

slučky ešte aproximovali slučkou v tvare polkružnice 

s polomerom R = 21,4 Mm tak, aby dobre aproximovala 

nestabilnú stranu slučky. Z tohto tvaru slučky sme 

potom odhadli výšku h = 17,0 Mm a polomer R = 21,4 

Mm. Z týchto parametrov sme pre odhad g dostali 

g = 0,722.   

    Priemer slučky lp = 2,6 Mm sme odhadli priamo 

z pozorovaní. Po dosadení všetkých vyššie odhadnutých 

parametrov do rovnice (1) dostaneme limitnú hodnotu 

T = 0,327. Ak je T väčšie ako táto limitná hodnota, 

slučka sa v našom prípade stáva nestabilnou. Veľkosť 

T v slučke sme odhadli pre dve teploty (viď stať 3.1). 

Hodnotu T = 0,276 pre T = 0,1 MK považujeme za 

reálnejšiu, pretože rezonančné čiary CIV v erupcii 

dominujú v UV spektre okolo 160 nm.  

    Obe hodnoty T v slučke nám teda vyšli menšie ako 

limitná hodnota. T pre T = 0,1 MK je veľmi blízko 

hranice nestability, preto vzhľadom na presnosť 

použitých odhadov nemôže s určitosťou potvrdiť, ale 

ani vyvrátiť, či k balónovej nestabilite v tejto erupcii 

skutočne došlo.  

 

5. VÝSLEDKY A ZÁVER 

 

  C8.5/1F erupcia z 2. apríla 2001 sa začala 

sformovaním sa jasného bodu, z ktorého sa plazma 

šírila smerom nadol a nahor, vypĺňajúc poerupčnú 

slučku. V tomto prípade sa nám javí prirodzené 

interpretovať pozorovanie ako destabilizáciu slučky 

spôsobenú vstreknutím  plazmy a vznikom balónovej 

nestabilty. Zistili sme, že ak by bolo T  0,327 je 

slučka nestabilná. Odhadnutá veľkosť T = 0,28 

v slučke je veľmi blízko limitu nestability, preto si 

myslíme, že balónová nestabilita je v prípade 

pozorovanej erupcie pravdepodobná. Okrem toho 

plazma bola vstreknutá do slučky v blízkosti miesta 

s rozličnou konektivitou magnetických siločiar, čo 

podľa nás zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nestability 

a erupcie.  
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Obr. č. 1. Vývoj erupcie z 2. apríla 2001, pozorovaný v UV kontinuu (160 nm) z TRACE. (a) šípka ukazuje jasný bod, (b) biela 

čiara označuje "dotyčnicu" ku slučke v jasnom bode, pozdĺž ktorej boli merané rýchlosti, (d) šípka ukazuje na štruktúru v tvare 

rúčky dáždnika. Zorné pole každého z obrázkov je 200x200 oblúkových sekúnd. Severný pól Slnka je hore a západ je vpravo 
 

 

Obr. č. 2. Vývoj erupcie z 2. apríla 2001, pozorovaný v EUV čiare Fe IX/X (17,1 nm) z TRACE (horný rad) a v spektrálnej čiare 

H (dolný rad). (a) šípka ukazuje jasné vlákno orientované kolmo na štruktúru slučky , (b) a (d) zachytávajú podobnú štruktúru v 

oboch vlnových dĺžkach počas maxima erupcie (c) a najmä (f) zachytávajú zmenu konektivity siločiar po erupcii. Zorné pole 

každého z obrázkov je 200x200 oblúkových sekúnd. Severný pól Slnka je hore a západ je vpravo. 


