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Abstrakt
P°ísp¥vek se zabývá rozborem a diskusí jev·, které lze v optickém spektru
o£ekávat z hlediska moºnosti pozorování p°ímých £i nep°ímých d·sledk· dopadu
svazk· urychlených £ástic do hust¥j²ích vrstev slune£ní atmosféry. Podrobn¥ji se
rozebírá poprvé uskute£n¥né pozorování zvlá²tností v Balmerovských £arách Hα
a Hβ v pr·b¥hu slune£ní erupce, potvrzující teoreticky p°edpov¥zené d·sledky
interakce svazk· £ástic. Nasti¬uje se pozorovací program a dal²í kroky ve studiu
tohoto perspektivního sm¥ru bádání.

1. ÚVOD

Pozorování i teorie dosp¥ly k poznání, ºe slune£ní
erupce je process, který je spou²t¥n z koróny
a p°inejmen²ím v po£áte£ních fázích se i rozvíjí
sm¥rem shora dol·. Tedy z dolní koróny do chro-
mosféry a pak p°ípadn¥ i do fotosféry. V²echny tyto
vrstvy slune£ní atmosféry jsou neustále propojeny
smy£kami, kopírujícími silo£áry magnetického pole.
Ve smy£kách dochází k usm¥r¬ování a urychlování
pohybu elektricky nabitých £ástic, zejména elek-
tron·. V d·sledku vlnových proces· i pohyb· plazmy
a následných nestabilit dochází k neustálé p°es-
tavb¥ magnetického pole, k jeho rekonexi. P°i tom
jsou £asto urychlené nabité £ástice vyst°elovány a
vráºeny proti hust²ím vrstvám slune£ní atmosféry,
kde se brzdí a odevzdávají svou kinetickou energii
okolní plazm¥. Dochází následn¥ k celé °ad¥ proces·,
mezi nimi i ke zm¥n¥ zá°ení v £arách vznikajících v
dot£ených vrstvách, p°edev²ím £arách chromosférick-
ých.

2. PROJEVY SVAZK� URYCHLENÝCH
�ÁSTIC V R�ZNÝCH SPEKTRÁLNÍCH
OBORECH

P°i studiu spekter erupce 26. £ervna 1999 jsme
zjistili, ºe spektra Balmerovských £ar vykazovala v
r·zných £asech a místech erupce pon¥kud jiné vlast-
nosti (Kotr£ et al., 2004). Zjistili jsme, ºe výskyt n¥k-
terých zvlá²tností nalezených na spektrech koreluje
£asov¥ i místn¥ s nep°ímými d·kazy interakce svazk·
urychlených £ástic s hust¥j²ími vrstvami slune£ní at-
mosféry. V dob¥ do 07:16 UT probíhala první fáze
erupce (p°ederup£ní zjasn¥ní), po tomto momentu
nastala druhá fáze erupce, která byla provázena

nár·stem toku zá°ení ve v²ech registrovaných vl-
nových délkách, od radiového zá°ení, p°es mikrovlny,
optické zá°ení aº po tvrdý roentgen, viz obrázky.
Práv¥ tvrdý rentgen a radiové spektrum ukazují
záblesky typické pro dopad svazk· urychlených £ás-
tic.

Obr. 1. Radiové spektrum v rozsahu od 0,8 až po 2,0 GHz
získané ondřejovským radiovým teleskopem ukazuje několik
téměř vertikálních pruhů v intervalu kolem 07:16 UT.

Teoretické výpo£ty (Ka²parová a Heinzel, 2002) te-
pelných mechanism· spojených s dopadem svazk·
urychlených £ástic ukázaly, ºe pom¥r pro�l· £ar
Hα/Hβ m·ºe být vhodným indikátorem p°ítomnosti
nebo absence mechanismu netepelné excitace zá°ení.
Taková pozorování dosud d¥lána nebyla a tak jsme
za£ali na této erupci analyzovat polohu xdroje X-
zá°ení a identi�kovat ji na v²ech dostupných dat-
ech. Tak se nám poda°ilo zp¥tn¥ v archivu Mno-
hokamerového spektrografu (Kotr£, 1997) nalézt záz-
nam spekter po°ízených práv¥ v míst¥ a £ase, kde
byl identi�kován zdroj X zá°ení. Ve skute£nosti jsme
za£ali pozorovat s p¥timinutovým zpoºd¥ním, ale
hledaný efekt na pro�lech Balmerových £ar dosud
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Obr. 2. Tok X záření ukazuje voboru L (13.9 -22.7 keV)
prudký nárůst kolem 07:17 UT, tedy po začátku druhé fáze
erupce.

HXT Medium 1 Channels (23-33 keV)

07:14 07:15 07:16 07:17 07:18 07:19 07:20
Start Time (26-Jun-99 07:13:36)

0

2

4

6

8

10

12

C
ou

nt
s/

se
c

Obr. 3. Tok X záření ukazuje i v oboru M1 (22.7 -32.7 keV)
prudký nárůst kolem 07:17 UT, tedy po začátku druhé fáze
erupce.

p°etrvával. Krom¥ toho se nám poda°ilo najít spek-
tra, která byla práv¥ v tomto míst¥ po°ízena v první
fázi erupce, kdy urychlené svazky je²t¥ nebyly p°í-
tomny a také ze t°etí fáze erupce, kdy jiº svazky
p°itomny nebyly a jejich vliv se jiº neprojevoval. Vliv
dopadu urychlených £ástic je moºné nalézt na grafu
pom¥ru pro�l· spektrálních £ar Hα/Hβ. V míst¥ a
£ase p°ítomnosti svazk· byly v záp¥tí po záblescích
na radiovém spektru nalezeny na pom¥ru pro�l· £ar
postranní laloky v oblasti centra £ar ± 0.7 Å . Tento
jev by m¥l teoreticky p°etrvávat v netermálních já-
drech erupce jen n¥kolik sekund, my jsme jej v²ak sle-
dovali v míst¥ rentgenovského zdroje okolo 20 minut.
Emise v obou £arách v²ak p°etrvávala i poté, kdy
efekt lalok· vymizel. Proto jsme na £asovém vývoji
postranních lalok· mohli sledovat, jak se tato speci-

Obr. 4. Tok mikrovlnného záření ukazuje výrazné zvýšení
signálu ve všech registrovaných kanálech v čase kolem 07:16
UT, tedy od začátku druhé fáze erupce.

Obr. 5. Začátek druhé fáze erupce se projevil i prudkým zjas-
něním emisního jádra v čarách Balmerovy série, viz kombi-
novaný snímek filtrogramu a spektra v čáře Hα, a spektra v
čáře Hβ z ondřejovského mnohokamerového spektrografu v
07:23:42 UT.

�cká forma pom¥ru pro�l· Hα/Hβ postupn¥ m¥ní a
p°echází do tvaru typického pro emisní erup£ní jádra
termálního typu.



Obr. 6. Poloha zdroje tvrdého rentgenovského záření jak
byla získána z HXT dalekohledu na sondě Yohkoh (od
07:17:12.214 do 07:17:39.714 UT) je zachycena v projekci
na snímek ze sondy TRACE v oblasti záření 1600 Å expono-
vaném v 07:17:15 UT, tedy v době začátku efektu laloků na
emisních čarách Hα a Hβ.

Obr. 7. Poloha zdroje tvrdého rentgenovského záření jak
byla získána z HXT dalekohledu na sondě Yohkoh (od
07:17:12.214 do 07:17:39.714 UT) je zachycena v projekci
na snímek ze sondy TRACE v oblasti záření 1600 Å expono-
vaném v 07:28:45 UT, tedy v době doznívání efektu laloků na
emisních čarách Hα a Hβ.

3. ZÁV�R

V dal²ím období chceme na archivním po-
zorovacím materiálu z Mnohokamerového erup£ních
spektrografu i na nových kvalitních pozorováních
z HSFA2, jakoº i teoreticky a na numerických
modelech studovat mechanismy p°enosu energie v
erupcích, zvlá²t¥ jevy vyvolané netermální excitací

Obr. 8. Poloha zdroje tvrdého rentgenovského záření získaná
z HXT dalekohledu na sondě Yohkoh (od 07:17:12.214 do
07:17:39.714 UT) v projekci na slit jaw snímek z Mno-
hokamerového spektrografu z 07:23:18 UT. Oblast zářící v
oboru L (13.9 -22.7 keV) je stejně jako na obou předchozích
obrázcích vyznačena černými izočárami a v oboru M1 (22.7
-32.7 keV) zelenými.

Obr. 9. Poměr intenzitních profilů čar Hα/Hβ podle výpočtu
(Kašparová a Heinzel, 2002). Použitý erupční model F1
(Machado et al., 1980) měl následující výchozí parametry:
celkový tok energie elektronů F1=1010ergcm−2s−1, power
index δ =3 (tečkovaně), 4 (čárkovaně), 5 (čerchovaně).

a ionizací vodíku. Budeme analyzovat jak archivní,
tak nová optická slune£ní spektra získaná v Ond°e-
jov¥, zejména v £arách Balmerovy série, spole£n¥ s
pozorováními v oborech radiových vln, EUV, tvrdém
X zá°ení a mikrovlnách. To, spolu s teoretickými
výpo£ty, umoºní porozum¥t a rozli²it mezi termál-
ními a netermálními procesy v erup£ní chromos-
fé°e. Základní diagnostický nástroj se projevuje v
excitaci zá°ení £ar Balmerovy série. Tento jev byl
p°edpov¥zen a bude studován jak teoreticky tak ob-
serva£n¥ na základ¥ prvních pozorovaných p°íznak·
(laloky na pom¥ru pro�l· £ar Hα/Hβ), které jsme jiº



Obr. 10. Kombinované spektrogramy čar Hα (vpravo),
Hβ (vlevo) a Hα slit-jaw snímek uprostřed získané Mno-
hokamerovým erupčním spektrografem v 07:08:53 UT během
první fáze erupce.

Obr. 11. Poměr profilů čar Hα k Hβ. Barvy odpovídají barvě
řezů z předchozího obrázku.

p°i pozorování nalezli. Navrhovaným studiem mech-
anism· pohybu svazk· v erupci, m¥°ením pro�l· £ar
a porovnáním k relevantní emisi v oborech X, EUV
získaných na RHESSI, TRACE a na radiových vl-
nách lépe porozumíme ²í°ení svazk· a jejich roli ve
slune£ních erupcích. Porovnáním výsledk· jak s ki-
netickými, tak s RHD modely svazk· chceme vyvi-

Obr. 12. Kombinované spektrogramy čar Hα (vpravo),
Hβ (vlevo) a Hα slit-jaw snímek uprostřed získané Mno-
hokamerovým slunečním spektrografem v 07:23:42 UT
během druhé fáze erupce.

Obr. 13. Poměr profilů čar Hα k Hβ. Barvy odpovídají
barvám řezů z předchozího obrázku.

nout nový nástroj k diagnostice netepelných elek-
tronových svazk· v erup£ní atmosfé°e.

Cílem na²eho projektu je zejména na spektrech
erupcí v £arách Balmerovy série a v dal²ích spek-
trálních oborech studovat fyzikální vlastnosti a
ú£inky svazk· netermálních £ástic. Procesy teo-
reticky modelovat, porovnávat výsledky model·



Obr. 14. Kombinované spektrogramy čar Hα (vpravo),
Hβ (vlevo) a Hα slit-jaw snímek uprostřed získané Mno-
hokamerovým slunečním spektrografem v 07:59:35 UT
během třetí fáze erupce.

Obr. 15. Poměr profilů čar Hα k Hβ. Barvy čar odpovídají
barvám řezů z předchozího obrázku.

s odvozenými parametry svazk·. Chceme vyvi-
nout a ov¥°it nové zp·soby diagnostiky svazk·
urzchlenývh £ástic. Ve spolupráci s kolegy z FMFI
UK Bratislava chceme také studovat n¥které
spektrální £áry t¥º²ích prvk·, které se mohou
v optickém spektrálním oboru projevit náhlou
zvý²enou emisí, zp·sobenou práv¥ netermálními

excita£ními procesy. Podrobn¥j²í popis detail· a po-
zorování je moºno pr·b¥ºn¥ sledovat na stránce viz
http://www.asu.cas.cz/~pkotrc/index5.html.
Je také moºné se s dotazy nebo návrhy obrátit
p°ímo na autora tohoto stru£ného p°ísp¥vku.
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