
Luku 10

Muita Auringon rakenteita

10.1 Koronan aukot

Koronan aukon (coronal hole) määrittelykriteerejä:

• Kirkkaampi kuin Auringon pinta keskimäärin He I (10830 Å) aallonpituudella

• Solukkorakenteessa alhainen kontrasti

• Unipolaarinen magneettikenttä (noin yleensä)

• Reuna-alueilla solukkorakenteen kontrasti muuttuu

• Hiukkastiheys 2-3 kertaa alhaisempi kuin ’rauhallisilla’ alueilla

Kuva 10.1: Vasemmalla: EIT 284 Å 24.5.2001: koronan aukko näkyy tummana alueena ala-
oikealla. Kirkkaat alueet ovat> 2MK plasmaa. Oikealla: Kitt Peak He I (10830 Å): koronan
aukko näkyy nyt vaaleana alueena alaoikealla - He I on absorptioviiva ja eniten käytetty juuri
koronan aukkojen määrittämiseen.
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Seuraavassa Harvey & Hudson (1998) selittävät koronan aukkojen syntymisen nousevan mag-
neettivuon ja rekonnektion kautta. Esimerkissä uusi aktiivinen alue (∼N25) ja positiivisen po-
lariteetin omaava pohjoisnapa ovat vuorovaikutuksessa ja ’aukaisevat’ pienen koronan aukon:
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Kuva 10.2: Skylabin kuvaama koronan aukko (’boot of Italy’), joka säilyi yli neljä kuukautta,
kesäkuusta lokakuuhun 1973. Samantyyppinen (’elephant trunk’) koronan aukko nähtiin myös
1996.

10.2 Aurinkotuuli

Auringosta poistuu aurinkotuulen mukana ainetta yli miljoona tonnia sekunnissa. Koronan mas-
sapurkaukset vievät ainetta miljardeja tonneja kukin. Auringon kokonaismassaan verrattuna nä-
mä poistumat ovat kuitenkin merkityksettömiä: Auringon kokonaismassan arvioidaan olevan
noin 2×1030 kg.

Kuva 10.3: Hiukkaspopulaatioiden energiat ja intensiteetit (Kallenrode, Space Physics)
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Results from the first Ulysses bypass in 1994-95:
The solar wind is not uniform. Although it is always directed away from the Sun, it changes
speed and carries with it magnetic clouds, interacting regions where high speed wind catches up
with slow speed wind, and composition variations. The solar wind speed is high (800 km/s) over
coronal holes and low (300 km/s) over streamers. These high and low speed streams interact
with each other and alternately pass by the Earth as the Sun rotates. Many models of the solar
magnetic field used prior to Ulysses assumed that the solar magnetic field was similar to that
of a dipole; field lines near the solar equator were thought to form closed loops whereas field
lines from the poles were dragged far into interplanetary space by the solar wind. For a dipole,
the field strength over the poles is twice that at the equator. Ulysses found that the amount
of outward magnetic flux in the solar wind did not vary greatly with latitude, indicating the
importance of pressure forces near the sun for evenly distributing magnetic flux.

Kuva 10.4: Muuttuva kuva aurinkotuulen nopeudesta: vasemmalla 1994-95 tilanne (Ulysseksen
ensimmäinen Auringon ohilento) rauhallisen Auringon aikaan ja oikealla tilanne aktiivisella
kaudella 2000-01 (Ulysseksen toinen Auringon ohilento).
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Seuraavassa kooste aurinkotuulen ominaisuuksista (Luentomoniste, Oulun yliopisto, K. Mursu-
la: Geokosmofysiikka)
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10.3 Fotosfäärin solukkorakenne (network cells)

• Granulat (1000–2000 km)

• Mesogranulat (5000–10 000 km)

• Supergranulat (20 000–30 000 km)

- granulat syntyvät konvektion seurauksena (cellular convection), mutta meso- ja supergranu-
lat syntyvät nykytietämyksen mukaan granuloiden liikkeistä (ei siis ole jättimäisiä ’konvektio-
kuplia’)
-granuloiden keskellä virtaus ylös ja tummilla reunoilla alas

Kuva 10.5: Auringon granulaatiota (Swedish Solar Telescope)

10.4 Spikulat (spicules)

• Ohut ’suihku’ solukkorakenteen reuna-alueella, usein ryhminä

• Pituus 3000–9000 km

• Nopeus (Doppler) 10–30 km/s

• Elinaika∼ 10 min

• Unipolaarinen magneettikenttä

• Vanha kandidaatti kromosfäärin ’lämmitykseen’
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10.5 Pluumit (plumes)

• Pituus jopa 30 R�

• Unipolaarisilla alueilla (CH), mutta syntyy pienen bipolaarisen alueen noustessa esiin
(’base’∼ bright point)⇒ small-scale reconnection driven by supergranular motion

• Tiheitä: 3–5× välialueen (interplume) tiheys

• SOHO CDS: pluumin lämpötila lähes vakio koko pituudella (∼ 1MK) (koronan lämpötila
nousee), base∼ 2 MK

• SOHO SUMER: pluumin lämpötila putoaa 800 000 K – 300 000 K kun ympäristössä
säilyy Te ∼ 800 000 K (elektronit ’kylmiä’, ionit ’kuumia’)

• Nopeus 0–65 km/s, väleissä 105–150 km/s

• 20–25 min oskillaatiota havaittu pluumeissa & väleissä (tiivistysaalto, hidas magnetoa-
kustinen aalto?)

• Pluumien väleistä puhaltaa nopea aurinkotuuli – synty?

Kuva 10.6: Analysoitujen pluumien paikkoja (rakettikoe, Allen & al. 1997). Huomaa, että mag-
nettikentän analysointi on hankalaa lähellä Auringon reunaa ja siten on vaikea päätellä mikä
rakenne pluumin tyvessä on.
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Kuva 10.7: Polar plumes and macrospicules observed in O VI (1032 Å) on 1996 May 21 and 22
over the north pole of the Sun. The spatial resolution element is approximately 1 arc sec (715
km at the Sun) in the north-south direction, and the east-west scan was performed with a step
size of 1.5 arc sec. The exposure time at each spatial position was 15 s, with a slit width of 1
arc sec. (Wilhelm et al., ApJ 500, 1023-, 1998)

• Struktuurien on nähty olevan pysyviä> 24 h, pluumien sisällä XUV-intensiteetti muuttuu
n. muutaman minuutin aikaskaalassa

• Esiintyvät n. 2 viikon ilmestymisjaksoissa (spekulaatiota elinajasta!)

• SOHO EIT ottaa kuvia n. 10 minuutin välein – vaikea havaita jaksoja

• Rakettikokeilla kuvia tiheästi, mutta ei kovin pitkiä aikavälejä (Huom. rakettikokeita teh-
dään yhä, halpoja ja nopeita!)

• Virtaus pluumeissa hitaampaa kuin aurinkotuulessa – ’high-β disruption’ syyllinen pluu-
mien hajoamiseen 30–40 R�?
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Kuva 10.8: Polar plumes extending from the surface of the Sun out to 30 Rsun above the sur-
face (in the image plane). Image is in conformal azimuthal coordinates. Vertical lines in image
represent radial lines in normal space, and the radial direction is scaled logarithmically. Four
instruments’ data are presented. C-3, HAO K-Coronameter, and EIT images have been smoot-
hed and detrended as described in text. C-2 image has been subjected only to radial filtering,
to demonstrate by coalignment that the C-3 features are solar and not artificial. (DeForest et al,
ApJ 546, 569-, 2001)

Kuva 10.9: Outermost (C-3) portion of the previous figure, transformed back into normal image
coordinates. This is a processed, radially filtered image of the northern half of the C-3 field of
view, showing actual appearance of the plumes as radial structures. (DeForest et al.)
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10.6 Kirkkaat pisteet (bright points)

- Bipolaarinen magneettikenttä, koko 10–50 arcsec
- Elinikä ∼ 8 tuntia
- T ∼ 2 MK, tiheys∼ 2×109 cm−3

- Kuumaa plasmaa magneettikentän kaaressa
- Flaring bright point⇒ cancelling flux/ rising flux / rotational shear (convective motion) or ?
- Kaivataan kuvia paremmalla resoluutiolla

Kuva 10.10: Yohkoh-satelliitilla (pehmeä röntgen) Auringon koronassa havaittuja kirkkaita pis-
teitä (bright points)= mustatut pisteet oikeanpuoleissa kuvassa. K. Nakakubo, NAOJ
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10.7 Napa-alueiden radiokirkastumat

• Keksittiin 1970-luvulla Krimin teleskoopilla

• 15–48 GHz napa-alueet kirkkaammat kuin rauhallinen Aurinko (alle 15 GHz depressio)

• Kirkastumat 22 GHz: 1500 K , 37 GHz: 800 K (resoluutio 1-2 arcmin)

• Nobeyaman paremman resoluution kuvissa näkyi sittemmin sekä diffuusi että lukuisia
pistemäisiä radiokirkkaita komponentteja

Kuva 10.11: Polar radio brightenings: Nobeyama 17 GHz and EIT 195 Å observations of the
Sun on 1997 March 11. The gray-scale range is chosen to emphasize the structure at the poles:
in the 17 GHz image it ranges from 8000 K to 12,500 K in brightness temperature (Nindos et
al., ApJ 527, 415-, 1999)

Kuva 10.12: Polar radio brightenings: EIT images taken in the chromospheric line of He II at
304 Å on 1997 March 19 and the corresponding NRH 17 GHz maps. Top: north pole; bottom:
south pole. The south pole 17 GHz emission is clearly more prominent (Nindos et al., ApJ 527,
415-, 1999)
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10.7.1 Kandidaatteja radiokirkastumille

- Reunakirkastuminen (limb brightening)+ instrumenttiefektit
- Pluumien ja kirkkaiden pisteiden yhteisvaikutus
- Koronan aukkojen reuna-alueet kirkkaita myös EUV:llä
- Koronan aukkojen ’mystiset radiokirkastumat’ (ei varsinaista korrelaatiota mihinkään edelli-
sistä...)
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Kuva 10.13: SOHO EIT kartan yksityiskohta, johon on merkitty Metsähovin antennin keilanle-
veys (ympyrä), sekä EIT-kirkastuman (LIE–local intensity enhancement) että ’kuopan’ (LID–
local intensity decrease) paikat. PP= polar plume, CH= coronal hole. Radioantenni vastaanot-
taa säteilyä koko keilan alueelta, joten sitä pienemmät EUV-rakenteet summautuvat yhteen.

10.7.2 Havainto-ongelmia

• Interferometrit: dekonvoluutio heikoille pistelähteille

• Single dish: resoluutio ei riitä (HPBW) & instrumentaalinen reunatummeneminen

• Magnetogrammit: vaikea mitata magneettikentän voimakkuutta lähellä Auringon napoja

• EUV-optinen: vaikea määritellä plasmavolyymiä kaareutumisen takia

217



Kuva 10.14: Metsähovin radiokartassa näkyvät radiokirkkaat pisteet on merkitty numeroil-
la, alakuvan EIT kartassa on vastaavat paikat. Radiokirkkaat alueet sijaitsevat alueilla, jois-
sa EUV:llä näkyy mm. kirkkaita pisteitä (bright points), pluumien tyviä ja koronan aukkojen
reuna-alueita. Kuvan kartoissa alue 1S on ns. mysteerinen radiokirkastuma – se sijaitsee koro-
nan aukossa eikä sillä kohti näy mitään rakenteita EUV- tai röntgenalueella.
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Kuva 10.15: Geometry for observing the solar atmosphere at high latitudes: Polar coronal hole
(CH) and the quiet Sun have scale height h and source length (radio path) L= near the poles. If
the same atmospheric layer is viewed near the center of the disk, the source length L= h. Note
that L for polar plumes is not significant unless the plumes are seen along the line of sight (from
the top).

Kuva 10.16: Observations of high latitude bright points with source length (radio path) L. If the
loop (or a system of loops between two regions of opposite polarities) is viewed from the top
(e.g., near the solar disk center), the source length L is equal to the loop diameter s.
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10.8 Koronan aukkojen radiokirkastumat

Noin puolet ekvaattoritasolla havaituista koronan aukoista on radiokirkkaita 37 GHz:llä (Kosugi
et al., 1998)

Radiokirkastumat ekvaattoritasossa:
’Elephant trunk’ coronal hole, Nobeyaman radioheliografin havainnot 17 GHz:llä (Gopalswamy
et al., JGR 104, 1999):

• CH:ssa pääsääntöisesti unipolaarinen magneettikenttä

• diffuusi radiokomponentti (+500 K) network-solukon sisältä

• kompakti radiokomponentti (+2000 K) network-solukon reunoilta (= magneettisia ele-
menttejä)

• ajallisia muutoksia, kirkastumista varsinkin kompakteissa lähteissä

• aurinkotuulen syntysijoja??

Kuva 10.17: Kompakteja ja diffuuseja radiokirkastumia elefantin kärsän muotoisessa koronan
aukossa (Gopalswamy et al., JGR 1999).
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Kuva 10.18:Ylinnä: Elefantin kärsän muotoisen koronan aukon magneettikenttä oli pääsään-
töisesti unipolaarinen.Alhaalla: Yksityiskohta elefantin kärsän muotoisen koronan aukon ra-
kenteista: kompaktit radiokirkkaat pisteet sijaitsevat verkkorakenteen reunoilla, joissa nähdään
myös kaksinapaisia (bipolaarisia) rakenteita, kun taas diffuusi radiosäteily tulee verkkosolujen
keskiosista. Huom. myös spikuloiden ja pluumien tyvet sijaitsevat verkkosolujen reunoilla.
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Koronan aukkojen radiokirkastumien moniaaltoaluetutkimus
Kromosfääri-skannaus UV–EUV-viivat+ Hα (Moran et al., A&A 378, 2001):

• UV-EUV alueella ei mitään erityistä radiokirkastumien alueella

• Hα-kirkastumia radiokirkastumien kohdalla

• Hα-kirkastumat: bright fibrils, bright points and a lack of dark fibrils

• Hα-viivan synty??

• Radiokirkastumien suuret vaihtelut: ei-terminen mekanismi??

Kuva 10.19: SUMER field of view sub-frames of the October 24, 1999 observations. a) 17 GHz
radio data, b) re-binned, smoothed H image, c) magnetogram, and SUMER d) O I 948.7 Å, e)
H I Ly 4 949.7 Å, and f) He II 958.6 Å images. (Moran et al., 2001)
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10.8.1 Aktiiviset alueet radiolla

• Aktiiviset alueet muodostuvat auringonpilkkuryhmistä, joiden alueella magneettikenttä
on voimakas (2000–3000 G)

• Koska gyrotaajuus riippuu magneettikentän voimakkuudesta, havaitaan aktiivisista alueis-
ta lyhytaaltoista radiosäteilyä gyrotaajuudella & muutamilla harmonisilla

• Magneettikentän kaariin aktiivisten alueiden yllä on sitoutunut tiheää ja kuumaa plasmaa,
joka voidaan havaita jarrutussäteilynä sekä radiotaajuuksilla että röntgenillä.

• Gyrosynkrotron-säteilyn ja jarrutussäteilyn erottaa siitä, että jarrutussäteily on vain hyvin
vähän polarisoitunutta (yleensä ei edes pystytä havaitsemaaan)

• Aktiivisten alueiden radiosäteilyn yhteydessä puhutaan ns. S-komponentista (slowly va-
rying component)

Kuva 10.20: Aktiivisen alueen seuranta 17 GHz:llä, Nobeyaman radioheliografilla (Shibasaki
ApJ 550, 2001). Laatikolla merkityn alueen kirkkauslämpötilaa seurattiin 15 minuutin ajan.
Aktiivisen alueen kirkkauslämpötilan havaittiin vaihtelevan 3 minuutin jaksoissa. Rauhallisen
Auringon Tb = 10 000 K, aktiivisen alueen Tb = 25 000 K, ja vaihtelu maksimissaan 3000 K.
Vaihtelevan vuontiheyden amplitudi oli vain 0.08 sfu:ta, mikä on erittäin vähän verrattuna koko
Auringon vuohon tällä taajuudella (600 sfu). Oskillaatiota olisi tuskin pystytty havaitsemaan
kokonaisvuomittauksissa pienemmällä teleskoopilla. (Shibasaki ApJ 550, 2001).
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Kuva 10.21: Radiosäteily oli myös ympyräpolarisoitunutta, mutta vain toisella polarisaatiolla
(Left Hand Circular Pol. - LCP). Tästä päätellen säteily tuli optisesti ohuelta alueelta. (Shibasaki
ApJ 550, 2001)

Kuva 10.22: Auringonpilkkualueet hajoavat ja leviävät ajan kuluessa, sanotaankin että ’rauhal-
linen aurinko’ koostuu hajonneista pilkuista eli käytännössä heikentyneestä magneettikentästä
(polariteetti säilyy).
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10.9 Koronan lämmitys

Yksi aurinkotutkimuksen peruskysymyksiä on koronan kuumentuminen - mikä saa koronan
lämpötilan nousemaan yli 200 kertaiseksi kromosfäärin lämpötilaan verrattuna? Vastausta on
haettu kahdelta eri suunnalta

• AC-mallit: energialähteenä konvektio tai turbulenssit fotosfäärin alakerroksissa, energia
siirtyy MHD-aaltojen mukana ylös. Eniten tutkitaan Alfven-aaltojen kykyä lämmittää
kromosfääriä ja koronaa.

• DC-mallit: energialähteenä magneettikentät ja niissä kulkeva virta, energia vapautuu esi-
merkiksi rekonnektiossa – pienessä tai suuressa mittakaavassa (flaret, nano-flaret, EUV
jetit, spikulat, jne.).

Kuva 10.23: Composite soft X-ray image of the Sun observed on 1992 August 26 with Yoh-
koh (top panel). The histogram shows the heating rate requirement (bottom panel) in the 36
azimuthal sectors around the Sun. The labels indicate the locations of active regions (AR; dark
gray), quiet-Sun regions (QS; light gray), and coronal holes (CH; white). (Aschwanden ApJ
560, 1035-, 2001)
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Ongelmana on, että magneettisen energian muuttaminen termiseksi energiaksi tapahtuu parhai-
ten hyvin pienissä pinta-alayksiköissä, liian pienissä jotta nykyisillä instrumenteilla voitaisiin
sitä havaita. Voimmekin ainoastaan turvautua teoreettisiin malleihin ja verrata malleista saata-
via tuloksia havaintoihin. Esimerkiksi MHD-aaltomalleja on kritisoitu siitä, että ne kyllä siir-
tävät energiaa ylös koronaan mutta eivät aiheuta plasman tiheyden kasvua koronan kaarissa tai
kaarien juurien (footpoints) liikettä kromosfäärissä (joita on havaittu). Myöskään havaitut flare-
tyyppiset rekonnektiot Auringon pinnalla eivät energiataloudeltaan riitä lämmittämään koronaa,
mikä voi johtua yksinkertaisesti siitä, että nykyiset laitteet eivät havaitse kaikilla aalonpituuksil-
la/lämpötiloilla tai että niiden aikaresoluutio ei ole kyllin hyvä havaitsemaan kaikkia purkauksia
(esim. alle nanosekunnin kestäviä ’flareja’).

Kuva 10.24: The eight main physical processes (ah) that occur in theoretical models of coro-
nal heating are shown on the left side, and the corresponding flow charts of seven categories
of theoretical models (with a reference to a typical representative listed at the top) are shown
on the right side. Boxes mark the physical steps that are part of the models, arrows mark trans-
port processes between different locations, and dotted lines mark cospatial locations. The boxes
are colored in gray if the physical process takes place in a high-density region (photosphe-
re, chromosphere, overdense coronal loops) and appear white for low-density regions (coronal
background plasma). (Aschwanden ApJ 560, 1035-, 2001)
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Kuva 10.25: Coronal Heating Models and Matching of Observational Constraints (Aschwanden,
ApJ 560, 1035-, 2001)
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