
Luku 2

Auringon ja tähtien rakenne

2.1 Auringon kehitys tähtenä

Tähtienvälinen kaasu- ja pölypilvi luhistuu kasaan gravitaatiokentän vaikutuksesta. Kun tiheys
kasvaa osa säteilystä absorboituu ja lämpötila alkaa nousta. Pilvi myös pyörii akselinsa ym-
päri ja muodostaa lopulta prototähden, jolla on hyvin voimakas magneettikenttä. Ennen pää-
sarjakehitystä prototähti on kokonaan konvektiivinen. Suuret voimakkaat auringonpilkut hal-
litsevat nuoren tähden pintaa. Kun tähden lämpötila ylittää noin miljoona astetta käynnistyvät
ydinreaktiot. Keski-iässä (nyt, noin 4.5 miljardia vuotta syntymästä) tähti polttaa vetyvarasto-
jaan tasaisesti ja auringonpilkut ovat huomattavasti pienempiä. Tätä vaihetta kestää vielä noin
6.5 miljardia vuotta. Vetyvarastojen ehtyessä Auringon koko alkaa kasvaa, konvektiokerroksen
granuloiden koko suurenee (säteilypaine kasvaa, gravitaation vaikutus pienenee), ja lopulta Au-
ringosta tulee punainen jättiläinen. Kaikki energiavarastonsa kuluttanut tähti sammuu lopulta
kylmäksi kääpiötähdeksi.
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Kuva 2.1: Tähtien kehitys pääsarjavaiheessa (Tähtitieteen perusteet, Ursa)

Kuva 2.2: Tähtien rakenne pääsarjan alussa
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Kuva 2.3: HR-diagrammi: tähtien spektriluokka vs. luminositeetti. Aurinko on pääsarjan spekt-
riluokan G2 tähti, sen pintalämpötila on noin 5500 K (merkitty kuvaan keltaisella pallolla).
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2.2 Energian tuotanto

Protoni-protoni-ketju (pp-ketju)
1H + 1H −→ 2H + e+ + νe

(e+ + e− −→ 2γ)
2H + 1H −→ 3He+ γ
3He+ 3He−→ 4He+ 2 1H ppI

pp-reaktioissa vastaa neljää reaktioihin osallistuvaa vetyatomia yksi syntyvä heliumatomi -
massojen erotus on siten vapautunutta energiaa

4 × MH ≈ 4 × 1.0075 AMU= 4.0300 AMU, MHe ≈ 4.0013 AMU=⇒ ∆M = 0.0287 AMU

∆E = ∆Mc2 = 0.0287×1.6604×10−27kg× (2.99×108 m/s)2 ≈ 4.283×10−12 J

Auringon nykyistä kirkkautta tarvitaan ylläpitämään

L�
∆E
≈

3.8× 1026W
4.283× 10−12J

≈ 0.89× 1038reaktiota
s

(2.1)

Yhdessä reaktiossa kuluu siis 4 vety-ydintä: 4× 0.89× 1038 ≈ 3.6× 1038 atomia/s

NH ≈
M�
mH
≈

1.989× 1030kg
1.6734× 10−27kg/atomi

≈ 1.2× 1057atomia (2.2)

Optimissaan Aurinko voisi siis ylläpitää nykyistä kirkkauttaan ajan

tmax≈
1.2× 1057

3.6× 1038
s≈ 1011vuotta (2.3)

Auringosta kuitenkin vain noin 70% on vetyä. Vedyn määrästä vain noin 10% tulee hyödyn-
netyksi. Vedyn palaessa noin 0.7% massasta muuttuu energiaksi. Pääsarjavaiheessa voidaan
käyttää ydinaikaskaalaa

τn =
0.007× 0.1Mc2

L
(2.4)

jossa M on tähden massa ja L keskimääräinen luminositeetti vedyn polttamiseen kuluvana ai-
kana. Auringolleτn ≈ 1010 vuotta.
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Kuva 2.4: Fraction in the standard model of the solar luminosity produced by different nuclear
fusion reactions vs. solar age. The luminosity generated by the p-p nuclear fusion branch that is
terminated by the3He-3He reaction is marked by a dashed curve in the figure, and the luminosity
produced by the p-p branches that proceed through the3He-4He reaction is denoted by a dot-
dashed curve. The luminosity generation by the CNO cycle is indicated by a solid line. The unit
of luminosity is the present-day total solar luminosity. At the present epoch, the p-p+ 3He-
3He reactions produce 87.8% of the solar luminosity and the branches terminating through the
3He-4He reaction generate 10.7% of the solar luminosity. The CNO cycle produces 1.5% of the
present-epoch luminosity. (Bahcall et al. ApJ 555, 990, 2001).

ppI : T > 10 MK (Aurinko 15 MK, noin 90% energiantuotannosta tätä kautta)

ppII : efektiivinen jos T> 14 MK

ppIII : dominoi jos T> 23 MK

2.3 Neutriino-ongelma

Suuri osa Auringon energiasta poistuu neutriinojen mukana (ks. pp-ketjussaνe).

Kun Auringon ydinreaktioissa syntyvien neutriinojen määrä lasketaan standardimallien mu-
kaan, saadaan 2-3 kertaa suurempi luku kuin mitä mittaukset osoittavat.

Onko aurinkomalli väärä, onko neutriinolla massa vai mikä mättää?

- Kesäkuun 2001 uutinen: Neutriino-ongelma ratkaistu!
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Neutriinoja on kolmea eri tyyppiä: elektronin, myonin ja taun neutriino. Auringossa syntyy fuu-
siossa vain elektronin neutriinoja, mutta on laskettu että neutriino pystyisi muuttamaan muo-
toaan (neutriino-oskillaatio) jos sillä olisi massa. Sudburyn kokeet osoittivat, että Auringossa
syntyy neutriinoja standardimallin mukaisesti mutta ne havaitaan Maassa eri tyyppisinä.

Japanissa toimiva Super-Kamiokande (SuperK) on vielä Sudburyäkin suurempi, siinä on 50 000
tonnia puhdasta vettä ja 11 200 valomonistinta (neutriinot havaitaan Cerenkov säteilyn perus-
teella). SuperK on havainnut 44 000 neutriinoa 300 päivässä.

2.4 Auringon kaltaiset tähdet

Aurinkotutkimuksesta saatavia tuloksia voidaan soveltaa myös muiden tähtien tutkimukses-
sa. Tiedetään, että joillakin tähdillä on ’tähdenpilkkuja’ (vrt. auringonpilkut), flare-purkauksia,
kuuma korona ja tähtituulia (vrt. aurinkotuuli). Muista tähdistä saatava tieto perustuu usein epä-
suoriin ilmiöihin, esim. muutoksiin valokäyrissä (pimennykset), Doppler-ilmiöön, tai ne ovat
simulaatioita. Nykyisten havaintovälineiden tarkkuus ei riitä erottamaan rakenteita kaukana ole-
vien tähtien pinnalla vaan ne näkyvät pistelähteinä. Siksi tietämyksemme Auringosta lisää myös
tietoa tähtien rakenteesta yleensä.
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Kuva 2.5: Tähtien koronat
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APOD: 2000 December 22 - Simulated Supergiant Star http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap001222.html

1 of 2 12/28/04 17:10

Astronomy Picture of the Day 
Discover the cosmos! Each day a different image or photograph of our fascinating

universe is featured, along with a brief explanation written by a professional
astronomer. 

2000 December 22 

Simulated Supergiant Star 
Credit: B. Freytag, (Institute for Astronomy and Space Physics, Univ. Uppsala)

Explanation: Looking for that perfect holiday gift for an astronomer? Consider this
"star in a box". Of course, the box is actually a computational box consisting of a
three dimensional grid of points, and the star is a virtual one whose physical
properties and internal dynamics are numerically simulated at the points on the grid.
While computers and software capable of a totally realistic numerical simulation of
a complete star don’t presently exist, researchers have been making progress. This 
picture is a movie frame from a recent numerical simulation of a supergiant star
with properties intended to approximate the real star Betelgeuse. The single frame
shows large convection cells and bright spots mottling the virtual supergiant’s
surface. Simulation movies show these surface features changing substantially with
time. Encouragingly, telescopic observations indicate that the surface of Betelgeuse
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Kuva 2.6: Doppler-mittausten avulla kuvattu K0 spektriluokan jättiläistähti XX Triangulum
(HD12545). Sen pyörimisjakso on 24 päivää, joten sitä kuvattiin joka yö koko pyörimisjak-
son ajan. Tähden visuaalinen magnitudi muuttuu ja on maksimissaan 0.63. Vaihtelut selittyvät
tähdenpilkulla, jonka lämpötila on pintalämpötilan alapuolella. Havainnot tukevat myös ’kuu-
man’ pilkun olemassaoloa lähellä tähden ekvaattoritasoa.

Lisää aiheesta esim. A. Collier Cameron: Spot Mapping in Cool Stars (Lecture Notes in Physics,
Vol. 573, s. 183-206, 2001)

Doppler image gallery at http://www.aip.de/groups/activity/DI/maps/

Flare Stars:

Many of the flare stars are dim, red (class-M) dwarfs that exhibit unusually violent flare activity.
A solar-flare-sized flare occurring on Proxima Centauri would emit about as much light as
Proxima Centauri itself. From our standpoint here on the Earth, it would appear that, during
the flare, Proxima Centauri doubled in brightness. Flares on flare stars occur sporadically, with
successive flares spaced anywhere from an hour to a few days apart. Flares on such dim dwarfs
may emit up to 10 000 times as many X-rays as a comparably sized flare on our own sun. They
would be lethal to any life forms otherwise developing on planets near the flare star, so life
around such stars is unlikely. (Even if life could spring up despite the flares, flare stars are red
dwarfs anyway, meaning that they have very narrow comfort zones due to their dimness and
may be too red in color for plants to perform photosynthesis.) Some flare stars have also been
observed emitting radio bursts simultaneously with the flares.

Note that since flare stars are variable stars, they will usually have a variable star designation
such as UV Ceti or V645 Centauri. As more and more red dwarfs are observed in detail, more
and more of them are being classified as flare stars. It may turn out that most red dwarfs are flare
stars, and that red dwarfs without violent flare activity are the exception rather than the rule.
Some of the flare stars included in this compendium are: UV Ceti, Alpha Centauri Proxima,
Wolf 359, and FL Virginis. (Lähde: http://www.stellar-database.com/flare.html)
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2.5 Helioseismologia

Helio- and Asteroseismology
INTRODUCTION  | OBSERVATIONS : the SUN  | OBSERVATIONS : STARS  | MODELS  | SOLAR OSCILLATIONS  | RESULTS 

 WHO ARE WE ?  

Solar oscillations
The oscillations in the Sun are sound waves, generated by the convection much like a guitar is
played by plucking the strings. 

If we follow where a sound wave goes, starting from the surface, it first moves into the Sun almost
straight towards the centre. Its path then slowly bends around, because of the increasing sound
speed, so that it misses the centre of the Sun. How exactly it moves therefore depends on the details
of the sound speed inside the Sun. The point of closest approach is known as the turning point of
the mode. After the turning point the wave moves out again until it reaches the surface. At the
surface it is reflected as if by a mirror and it goes back in again. 

   

Here are a few examples of how sound waves propagate into the Sun, with some animated
sequences. 

These sound waves give rise to so-called standing waves, in the same way that a vibrating string
shows standing waves. In the Sun we are talking about standing waves in three dimensions of
course. Here we show some examples of how the waves look on the solar surface (the amplitude is
very much enhanced). 

   

This page contains more information about oscillations on the solar surface. 

The oscillation pattern on the surface can be characterised by node lines, on which the motion
vanishes. The total number of node lines is called the degree l. The oscillation modes can also have
node lines at constant longitude. There are a number m of those which is always less than or equal
to the degree l. Inside the Sun the amplitude of the standing waves can have a number n, called the
radial order of the mode, of nodes at certain radii from the centre. 
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Scientists have shown for the first time that solar flares produce seismic waves in the Sun’s inte-
rior that closely resemble those created by earthquakes on our planet. The researchers observed
a flare-generated solar quake that contained about 40,000 times the energy released in the great
earthquake that devastated San Francisco in 1906. The amount of energy released was enough
to power the United States for 20 years at its current level of consumption, and was equivalent
to an 11.3 magnitude earthquake, scientists calculated.

The solar seismic waves appear to be compression waves like the "P"waves generated by an
earthquake. They travel throughout the Sun’s interior. The solar quake that the science team
recorded looks much like ripples spreading from a rock dropped into a pool of water. But over
the course of an hour, the solar waves traveled for a distance equal to 10 Earth diameters be-
fore fading into the fiery background of the Sun’s photosphere. Unlike water ripples that travel
outward at a constant velocity, the solar waves accelerated from an initial speed of 22,000 miles
per hour to a maximum of 250,000 miles per hour before disappearing.

Images were taken with the Michelson Doppler Imager (MDI) onboard the Solar and Heliosp-
heric Observatory (SOHO) spacecraft, immediately following a moderate-sized flare on July 9,
1996. Reported at the Conference of the American Geophysical Union, 27 May 1998.
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2.6 Auringon magneettikenttä

Dynamoteoria vs. reliikki magneettikenttä

• Tähden syntyessä (kutistuessa kasaan) syntyi varhainen magneettikenttä, jonka jäänteitä
(reliikkejä) saattaa yhä olla Auringon sisäosissa

• Varattujen hiukkasten hyvä sähkönjohtavuus aiheuttaa sen, että magneettikenttä on ’jääty-
nyt kiinni’ plasmaan - turbulentti konvektiokerros nostaa ja vääntää siten magneettikent-
tää kohti pintaa−→ Auringon sisäosissa (juuri konvektiokerroksen alla) toimii dynamo?
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Kuva 2.7: SOHO MDI:n magnetogrammi kuvaa Auringon fotosfäärin magneettikentän voi-
makkuutta välillä -250 Gaussia+250 Gaussia. Aktiivisten alueiden kohdalla kentänvoimakkuus
saattaa olla jopa 2000–3000 G. Havainnot tehdään fotosfäärin spektriviivoista ns. Zeemanin il-
miön avulla.
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Kuva 2.8: Magneettikenttä pystytään mittaamaan vain näkösäteen suunnassa; kierteellä olevasta
kentästä havaitaan vain projektio - seurauksena saattaa olla ’haamuilmiöitä’ magnetogrammis-
sa.

Kuva 2.9: SOHO MDI karttojen avulla tehtyjä kuvia Auringon ’takapuolelta’. Aktiivisten aluei-
den voimakkaat magneettikentät aiheuttavat muutoksia seismisten aaltojen nopeuksissa (taajuus
kasvaa) ja paikantamalla näiden lähteet (seisminen holografia) voidaan kuvata myös Auringon
näkymätöntä puolta ja ennustaa suurten aktiivisten alueiden saapuminen.
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Kuva 2.10: An image of the sound speed below a sunspot derived from dopplergrams observed
with the Michelson Doppler Imager onboard the Solar and Heliospheric Observatory spacec-
raft using the technique of time-distance helioseismology. Three planes are shown, on top the
intensity at the surface which shows the sunspot with the dark central umbra surrounded by the
somewhat brighter, filamentary penumbra. The second plane is a vertical cut from the surface
to a depth of 24000 km showing areas of faster sound speed as reddish colors and slower sound
speed as bluish colors. The sound speed is affected both by the temperature of the gas and the
magnetic field, which we know to be strong in the sunspot at the surface. The normal increase of
sound speed with depth in the sun has been subtracted so that we are only looking at deviations
from the average. The third plane (bottom) is a horizontal cut at a depth of 22000 km showing
the horizontal variation of sound speed over a region of 150000x150000 km.

Kuva 2.11: Voimakas magneettikenttä toimii ’tulppana’ auringonpilkun alla, pilkun alue jääh-
tyy.
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Kuva 2.12: Aschwanden et al. (2000): Auringon aktiivinen alue 3-D simulaationa. EUV-alueella
näkyvät kaaret (100 000–2 MK) on ekstrapoloitu potentiaalinen magneettikenttä (SOHO/MDI
magnetogrammit)
.
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Kuva 2.13: Auringon magneettikenttä ulottuu kauas Maan radan ulkopuolelle – tietyt kohdat
Auringon pinnalla ovat hyvin ’konnektoituneet’ Maan kanssa.
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2.7 Halen ja Joyn auringonpilkkulait

Auringonpilkkujen ja pilkkuryhmien magneettikentät noudattavat kahta (havaintoihin perustu-
vaa) lakia: Halen polaarisuuslakia ja Joyn kallistuslakia - niiden syntyä yritetään selittää dyna-
moteorioilla.

Kuva 2.14: Joy’s law: The magnetic axis of the sunspot group is usually slightly inclined to the
solar east-west line, running from 3 degrees near the equator to 11 degrees at latitude 30 N/S,
with the preceding polarity spot being slightly closer to the equator. If the axis is highly tilted
initially, the group will tend to rotate until the axis is more parallel to the equator.
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2.8 Differentiaalirotaatio

Auringon pinta ei pyöri jäykän kappaleen tavoin vaan eri leveysasteet pyörivät eri nopeuksilla:
ekvaattoritasolla nopeammin ja napojen lähellä hitaammin. Myös Auringon sisäosissa konvek-
tiokerros pyörii differentiaalisesti.

Kuva 2.15: Auringon sisäosien differentiaalirotaatio: 350 nHz vastaa noin 33 päivän pyörimi-
saikaa ja 450 nHz noin 26 päivän pyörimisaikaa.Original figure caption: Differential rotation
inside the Sun: This diagram shows the solar rotation rate inferred from two months of SO-
HO/MDI Medium-l data as a function of radius at three latitudes, 0 degrees, 30 degrees, and 60
degrees. The Medium-l data are spatial averages of the full-disk Doppler velocity out to nine-
ty percent of the Sun’s radius, measured each minute. This MDI observational program results
in 23,000 bins of approximately ten arcsecond resolution, which, in turn, provides sensitivity
to solar p mode frequency oscillations up to degree l=300 of the spherical surface harmonic
modes. (From Internal Structure and Rotation of the Sun: First Results from the MDI Data, by
A.G. Kosovichev et al., see http://soi.stanford.edu/results/srotation.html)

Pinnan pyörimisnopeutta voidaan mitata seuraamalla esim. auringonpilkkujen, filamenttien, ra-
diokirkastumien jne. liikettä. Auringosta otetut kuvat pyritään saattamaan ’standardimuotoon’,
eli pohjoinen osoittaa suoraan ylös ja länsi oikealle. Tämä vaatii kuvankäsittelyssä P-kulman
korjausta. B0 kulman korjaus on huomattavasti hankalampaa eikä sitä yleensä tehdä. Kiekon
päälle voidaan tulostaa ’grid’, joka kertoo latitudi- ja longitudiasteikon paikat.

Pyörimistä kuvaavassa kaavassaΩ on sideerinen kulmanopeus (astetta/päivä),θ Auringon le-
veysaste (asteina) ja A, B ja C sovitettavia vakioita:

Ω = A+ Bsin2 θ +C sin4 θ (2.5)

On huomattava myös synodisen ja sideerisen pyörimisnopeuden välinen ero: synodinen on mi-
tattu näkyvä nopeus ja sideerinen on todellinen, Maan etenemisnopeudella korjattu tähtiajan
mukainen pyörimisnopeus.
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Kuva 2.16: Aurinko kuvattuna ääriultraviolettialueella, 195 Å:n aallonpituudella helmikuussa
2000. Gridin viivat ovat 10 asteen välein ja B0:n arvo on -6 astetta, eli Auringon etelänapa on
kääntynyt meille päin. Kulma P on kuvassa korjattu eli Auringon pohjoisnapa osoittaa suoraan
ylöspäin.

Kuva 2.17: Magneettikentän kiertyminen ja pilkkujen polaarisuus. Huomaa ns. johtavan pilkun
(leading spot) erimerkkisyys eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla. (Kuva kirjasta Phillips:
Guide to the Sun
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Kuva 2.18: Kaaviokuva Auringon tämänhetkisestä rakenteesta

2.9 Auringon atmosfääri

Auringon atmosfääri jaetaan kolmeen eri kerrokseen, fotosfääriin, kromosfääriin ja koronaan.
Fotosfääri eli Auringon ’valokehä’ on atmosfäärin alin, noin 500 km korkuinen kerros. Kun
Auringon pintalämpötila on noin 6400 Kelviniä niin fotosfäärissä lämpötila putoaa noin 4400
Kelviniin. Auringon ’värikehä’ eli kromosfääri on fotosfäärin yläpuolella oleva noin 1500 km
korkea kerros. Lämpötila nousee ensin tasaisesti, mutta kromosfäärin yläosassa, ns. siirtymä-
kerroksessa, lämpötila nousee hyvin nopeasti 20 000 Kelvistä yli miljoonaan Kelviniin. Tämän
’lämmityksen’ syntymekanismia ei varmuudella tiedetä. Korona on Auringon ’kruunu’, jossa
lämpötila on useita miljoonia Kelvinejä ja aine on lähes täydellisesti ionisoitunutta. Korona
on kuitenkin hyvin harvaa verrattuna atmosfäärin sisempiin kerroksiin. Elektronit liikkuvat si-
dottuina Auringon magneettikenttään, mutta osa poistuu aurinkotuulen mukana ja esimerkiksi
auringonpurkauksissa voivat kiihdyttyneet hiukkaset syöksyä ulos Auringosta.

Auringon magneettikentän muoto muuttuu Auringon aktiivisuuden mukana. Noin 11 vuoden
aktiivisuusjakson minimin aikoihin näkyvissä on selkeä ’vuovyö’ (streamer belt) -rakenne ek-
vaattoritasolla (suljetut magneettikentän silmukat) kun taas maksimin aikoihin kenttä on avoi-
mempi ja monimutkaisempi. Ympäri Aurinkoa voidaan nähdä kaarimaisia rakenteita, joiden
kärjistä lähtee kirkas suihkumainen vana. Kyseessä on ns. ’helmet streamer’ ja streameriin liit-
tyvä virtalevy (current sheet). Helmet streamerin tyvet (footpoints) sijaitsevat erinapaisilla mag-
neettikentillä, jolloin napaisuuden vaihtoalueelle streamerin alle muodostuu ns. neutraaliviiva.
Neutraaliviivan yllä saattaa ’kellua’ filamentti, jota magneettikentän silmukat pitävät kiinni.

Magneettikentän voimakkuus fotosfäärissä auringonpilkkujen keskellä ja niiden lähiympäris-
tössä voi olla jopa 1000–3000 gaussia. Auringon koronassa kentänvoimakkuus on jääkaappi-
magneetin (200 G) luokkaa, noin 10–300 gaussia. Vertailun vuoksi Maan magneettikentän voi-
makkuus on 0.5 G.
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Kuva 2.19: Soihtumaiset valovuot (’striimerit’) kertovat magneettikentän rakenteesta.

Kuva 2.20: Vasemmalla auringonpimennyskuva vuodelta 1994 aktiivisuusjakson minimin ai-
kaan ja oikealla vuodelta 1980 aktiivisuusjakson maksimin aikaan (Kuvat High Altitude Obser-
vatory)
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Kuva 2.21: Auringon magneettikentän rakenne aktiivisuusjakson (n. 11 vuotta) minimin ja mak-
simin aikoihin

Kuva 2.22: Auringon magneettikenttä levittäytyy ja aaltoilee ’ballerinan hameen’ lailla. Alaku-
vassa kentän yleinen muoto aktiivisuusminimin ja aktiivisuusmaksimin aikoihin.
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Kuva 2.23: Auringon atmosfääri: lämpötila vs. korkeus (Adapted by M.B. Larson from Kenneth
Lang: Sun, Earth, Sky)

2.10 Plasman ominaisuuksista

Täydellisesti ionisoituneelle plasmalle tunnetuissa olosuhteissa aurinkokunnassa voidaan käyt-
tää seuraavia aproksimaatioita (gaussiset yksiköt eli hiukkasta cm−3, magneettikenttä G)

Plasmataajuus

νp ≈ 9× 103√ne (Hz) (2.6)

Alfvén-nopeus (aalto on magneettikentän suuntaan etenevä, magneettikenttää vastaan kohtisuo-
ra häiriö)

vA ≈
2× 1011B
√

ne
(cm/s) (2.7)

Äänennopeus (pitkittäinen aalto joka etenee magneettikentän suuntaan kokoonpuristuvassa mag-
netoituneessa plasmassa)

vs ≈ 1.5× 104
√

T (cm/s) (2.8)

Magnetosoninen nopeus (pitkittäinen aalto joka etenee kohtisuoraan magneettikenttää vastaan)

vms=

√
v2

s + v2
A (2.9)

Plasmaβ kuvaa termisen ja magneettisen paineen suhdetta

β =
16πnkT

B2
(2.10)
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Kuva 2.24: Alfvén nopeuden (vA) ja aurinkotuulen nopeuden vaihtelut Auringon atmosfääris-
sä ja aktiivisen alueen (AR) kohdalla. Nopeudet ovat km/s. Etäisyys Auringon pinnasta (jossa
Rs=1) on annettu Auringon säteinä Rs. Alfvén nopeus riippuu magneettikentän voimakkuu-
desta B ja hiukkastiheydestäρ. Aktiivisen alueen keskellä, matalalla Auringon atmosfäärissä
magneettikentän voimakkuudet ovat suuria, tuhansia gausseja ja tällöin myös Alfvén nopeus
on suuri. Aktiivisten alueiden ulkopuolella tiheys laskee nopeammin kuin kentänvoimakkuus,
jolloin Alfvén nopeus kasvaa Auringon koronassa 3-5 Rs etäisyydelle asti. (Alkuperäinen kuva
Timo Laitinen)

2.11 Hiukkastiheydet Auringon atmosfäärissä

Atmosfäärin tiheysmalleilla pyritään kuvaamaan tiheyden muutoksia eri korkeuksilla. Koska
plasmataajuus riippuu suoraan elektronitiheydestä, nämä korkeusarviot kiinnostavat erityisesti
radioastronomeja.

Newkirk (1961) tiheysmalli perustuu hydrostaattiseen tasapainoon ja mallin mukaan elektroni-
tiheydet pysyvät korkeina myös kaukana Auringosta

n = 4.2× 104 × 104.32/r , (2.11)

kaavassa etäisyysr on ilmaistu Auringon säteinä R� Auringon keskustasta mitattuna ja elektro-
nitiheys on cm−3.

Saito (1970) on tiheysmalli, joka kuvaa parhaiten ekvaattoritason rauhallisia alueita

n = k1× r−16+ k2× r−6 + k3× r−2.5 (2.12)
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Kuva 2.25: Plasmaβ:n vaihtelu Auringon atmosfäärissä. Koronan kaaret ovat kuumaa ja tiheää
plasmaa (korkeaβ-arvo) kun taas korona itse on harvaa mutta erittäin kuumaa ja heikosti mag-
neettista plasmaa (matalaβ-arvo). Tämä saattaa johtaa epästabiilisuuteen, jolloin kyseessä on
ns. ballooning instability. (Tässä voisi olla vaihtoehtoinen selitys rekonnektiolle? Tätä tarjotaan
myös selitykseksi sille, miksi pluumit hajoavat eli ns. ’high-β disruption’.)

jossak1 = 3.09×108, k2 = 1.58×108, ja k3 = 0.0251×108, yksiköt kuten Newkirkin mallissa.

Koska molemmat perusmallit kuvaavat aika huonosti aktiivisten alueiden tiheämpiä rakenteita,
mallien edessä käytetään erilaisia kertoimia: esim. 2-fold Newkirk tarkoittaa n= 2×4.2×104×

104.32/r . 10×Saito on usein käytetty malli kuvaamaan tiheitä magneettikentän kaaria, mutta malli
ei tietenkään toimi kovin hyvin suurilla etäisyyksillä Auringon pinnasta.

Interplanetaarinen (IP) approksimaatio perustuu relaatioonne ∼ R−2 ja on muotoa

ne =
n0

R2
d

(2.13)

jossan0 (cm−3) on plasman tiheys lähellä maata (1 AU:n etäisyydellä), jaRd (AU) on etäisyys
Auringosta. Tämä malli ei toimi Auringon koronassa koska sen antamat hiukkastiheydet ovat
aivan liian pieniä lähellä Auringon pintaa.
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Kuva 2.26: Elektronitiheys Auringon koronassa: viivoitetut alueet perustuvat auringonpimen-
nysten yhteydessä tehtyihin havaintoihin (S. Koutchmy) ja pallot kuvaavat eri mallien (Saito,
Newkirk, Leblanc et al.) antamia tiheys-korkeus arvoja. Laatikoissa ovat IP mallin mukaiset ti-
heydet koronassa jos elektronitiheys Maan lähellä on 5 cm−3 (aktiivisuusminimi) tai 50 cm−3

(aurinkomaksimi).

2.12 Magneettikentän voimakkuus Auringon atmosfäärissä

Auringon atmosfäärin magneettikenttää voidaan approksimoida esim. kaavalla (Vainio & Khan,
ApJ 2004)
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Taulukko 2.1: Laskettuja hiukkastiheyksiä ja plasmataajuuksia eri etäisyyksillä h (R�) Auringon
keskipisteestä (R�=1 fotosfäärin pohjalla)

fp λ ne h h h h h h

(MHz) (m) (cm−3) Saito Hybrid 2×Newkirk 10×Saito Leblanca IPa

500 0.6 3.1×109 - - - 1.035 - -
400 0.75 2.0×109 - - - 1.076 - -
300 1 1.1×109 - 1.044 1.050 1.142 - -
200 1.5 4.9×108 - 1.117 1.147 1.258 - -
100 3 1.2×108 1.131 1.305 1.368 1.560 - -
70 4.3 6.0×107 1.226 1.453 1.514 1.758 - -
50 6 3.1×107 1.342 1.637 1.682 1.989 1.10 -
30 10 1.1×107 1.584 2.010 2.040 2.403 1.31 -
14 21.4 2.4×106 2.07 2.78 2.96 3.33 1.71 -
12 25 1.8×106 2.19 2.96 3.24 3.57 1.80 -
10 30 1.2×106 2.36 3.24 3.74 3.97 1.93 -
9 33.3 1.0×106 2.44 3.38 4.00 4.17 2.00 -
8 37.5 7.9×105 2.56 3.57 4.44 4.47 2.09 -
7 42.9 6.0×105 2.72 3.81 5.05 4.86 2.20 -
6 50 4.4×105 2.90 4.10 6.00 5.38 2.33 -
5 60 3.1×105 3.13 4.46 7.61 6.06 2.49 -
4 75 2.0×105 3.49 4.96 11.46 7.09 2.72 1.02
3 100 1.1×105 4.07 5.75 >30 8.88 3.07 1.37
2 150 4.9×104 5.18 7.07 >> 12.17 3.69 2.06
1 300 1.2×104 8.58 10.36 >> 21.30 5.42 4.16

a) n0=4.5 cm−3 1 AU:n etäisyydellä

B ∼ 1.7
(R�

R

)3

+ 1.3
(R�

R

)2

gaussia, (2.14)

joka toimii ekvaattoritasossa.

Kaava (Dulk & McLean, Solar Physics 1978) pätee parhaiten etäisyyksillä 1.02–10 R�

B(r) = 0.5

(
r

R�
− 1

)−1.5

gaussia. (2.15)

On kuitenkin huomioitava, että magneettikentän voimakkuus voidaan mitata suoraan vain Au-
ringon fotosfäärissä Zeemanin ilmiön avulla. Koronassa voidaan epäsuorasti mitata kentänvoi-
makkuus radiosäteilyn avulla (ks. gyrosynkrotronisäteily). Usein laskuissa käytetäänkin ’toden-
näköisiä vaihteluvälejä’.
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