
Luku 9

Koronan massapurkaus (CME)

- Coronal mass ejection eli CME on Auringon kiekon ulkopuolella havaittava kirkastuma näky-
vän valon aallonpituudella= ulos syöksyvän massapilven hiukkasista sironnutta valoa
- Massapurkausten nopeudet vaihtelevat n. 10 – 2000 km/s
- Massaa purkautuu 2×1014 – 4×1016 g (vrt. Auringon massa 2×1033 g, myös aurinkotuuli vie
vuodessa enemmän massaa pois kuin massapurkaukset yhteensä samassa ajassa)
- Esiintymistiheys vaihtelee noin kaksi päivässä (Auringon aktiivisuusmaksimin aikaan) – ker-
ran viikossa (aktiivisuusminimin aikaan)
- Muoto vaihtelee suuresti (suihku, pallo, kaari, halo, jne.)
- Havaitaan koronografeilla, joissa Auringon kirkas kiekko peitetään ’lätkällä’ jotta heikompi
säteily havaitaan kiekon ulkopuolella

Kuva 9.1:Vasemmalla: SOHO LASCO-instrumentilla (kuva-ala C2) havaittu halomainen ko-
ronan massapurkaus, joka seurasi suurta GOES X5-luokan purkausta Ranskan kansallispäi-
vänä 14.7.2000 (ns. Bastille Day flare). Kuvaan on liitetty keskelle SOHO EIT:n havaitsema
EUV-kuva, jossa flare-purkaus näkyy kirkkaana alueena lähellä kiekon keskustaa.Oikealla: SO-
HO LASCO C3-kuva massapurkauksen etenemisestä. Rakeet kuvassa kertovat, että ensimmäi-
set flare-purkauksessa kiihdyttyneet hiukkaset ovat iskeytyneet L1-pisteessä sijaitsevaan inst-
rumenttiin.
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Kuva 9.2: Vasemmalla: Radiotaajuuksilla (plasmasäteily) havaittu purkauksen eteneminen dy-
naamisessa spektrissä. Ondrejov, Artemis ja Izmiran tekevät havaintoja maanpäällisillä instru-
menteilla, Wind WAVES avaruudesta käsin (L1:ssä). Huomaa puuttuvat taajuuskaistat instru-
menttien väleissä.Oikealla: Nancayn radioheliografin näkemät radiosäteilylähteet, jotka etene-
vät purkausalueelta eri suuntiin eri nopeuksilla. (Manoharan et al., 2001).

Kuva 9.3: LASCO:n kuvista redukoidut massapurkauksen kauimmaisen etureunan (272 asteen
kohdalta pohjoisesta vastapäivään) paikat, eli korkeudet ilmaistuna etäisyytenä auringon keski-
pisteestä, yksikkönä auringon säde R� (auringon ’reuna’ on siis etäisyydellär = 1 R�). Catholic
University of American CME-luettelossa annetaan myös lineaarinen ja toisen asteen sovitus
havaintopisteille, sekä niiden avulla laskettu nopeus.
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Kuva 9.4: SOHO:n CELIAS-instrumentti havaitsi aurinkotuulen nopeudessa suuren yhtäkkisen
muutoksen, mikä kertoo massapurkaukseen liittyvän shokin saapumisesta.

Kuva 9.5: Wind WAVES dynaaminen radiospektri kahdella eri taajuusalueella, 1–14 MHz
(ylempi) ja 20 kHz–1 MHz (alempi). CME:n aiheuttama shokki näkyy interplanetaarisena (IP)
tyyppi II purkauksena DH-alueella (dekametri-hehtometri aallonpituudet). Plasmataajuus lähel-
lä L1:tä on noin 30–50 kHz. Jos IP alueella elektronitiheys laskee∼1/R2, niin tyyppi II purkauk-
sen ’vetäjän’ nopeus on silloin taajuussiirtymän perusteella noin 2400 km/s.
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Kuva 9.6: Radioskintillaation avulla tehty kartta, jossa suuri g-arvo (sininen väri) kertoo tihen-
tymien paikan (Manoharan et al. 2001).

Kuva 9.7: Intensity scintillations of compact radio sources (galaxies or quasars having angular
diameter of< 0.5 arcsec) are produced by the density fluctuations in the solar wind plasma.
The presence of solar wind transients (e.g., CMEs) can be identified by the enhanced g-values
(normalized scintillation index) which are due to the increase in the density-fluctuation (i.e.,
turbulence) level. These radio observations were made in Ooty (India) and Nagoya (Japan) at
327 MHz. They show the height-time plot of the CME and its associated disturbance. The plot
includes details on the symbols used and at which side of the Sun measurements have been
made. The vertical and horizontal bars on estimates obtained from the scintillation method
indicate the typical width of enhanced scintillation on distance scale and its corresponding time
span. The dotted line is the least-square fit to the data points. (Manoharan et al. 2001)
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Kuva 9.8: Vasemmalla: Monien CME:eiden on havaittu hidastuvan lähellä Maata. Jos CME
on hidas lähtiessään auringosta, niin nopeampi aurinkotuuli ’työntää’ sitä ja aikaansaa CME:n
nopeuden kasvun matkalla. Hyvin nopeat CME:t taas hidastuvat, koska aurinkotuuli jarruttaa
niiden etenemistä. Kuvassa olevan nopeuden muutoksen syytä ei vielä tiedetä.Oikealla: SOHO
ERNE-instrumentin 14.7.2000 purkauksen jälkeen havaitsemat protonit. Jos protonien energia-
väli on esim.E = 14–80 MeV ja oletettu kulkumatkas Parkerin spiraalia pitkin 1.2 AU, niin
matkaan Maan lähietäisyydelle kuluu n. 30–60 minuuttia. Huomaa, että hiukkaseventti kuiten-
kin jatkuu useita päiviä.

Kuva 9.9: Massapurkaukseen liittyvät magneettiset kaaret saattavat olla kiinni Auringossa pit-
käänkin (Kallenrode, Space Physics).

Koronan massapurkauksiin liittyviä ilmiöitä

• Kypärävirtaan (helmet streamer) liittyvä rekonnektio ja irtoaminen (CME on piikin tai
jetin muotoinen)

• Filamentin purkautuminen (CME on kaarimainen)

• Flare-purkaus (CME on usein pilvi tai halo)

• Shokkiaallot

Mutta: massapurkauksiin voi liittyä kaikkia näitä tai ei mitään näistä (tosin se voi yksinkertai-
sesti johtua puutteellisista havainnoista)!
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Kuva 9.10: Magneettisen pilven irtoaminen (Kallenrode, Space Physics).

Kuva 9.11: Kaarimainen koronan massapurkaus ja sitä seuraava helmet streamerin alla sijain-
neen filamentin purkautuminen. Viimeisessä kuvassa massapurkauksen etureuna on jo eden-
nyt ulos kuvasta ja perässä tulevan prominenssin kierrerakenne on selvästi nähtävissä. Fila-
menttipurkauksien yhteydessä esiintyvät koronan massapurkaukset ovat usein hitaita (alle 500
km/s), mutta toisaalta näiden massapurkausten tiedetään kiihdyttävän nopeutta jossakin vai-
heessa. (HAO, Solar Maximum Mission Archives).

176



Kun filamentti sijaitsee Auringon reunalla, se näkyy kirkkaana emissiona kylmempää taivasta
vasten ja sitä nimitetään usein prominenssiksi (engl. prominence) tai protuberanssiksi (ransk.
protuberance). Tyven (footpointin) irtoaminen voi johtaa filamentin karkaamiseen Auringon
pinnalta, tällöin puhutaan prominenssipurkauksesta (engl. prominence eruption, filament erup-
tion) tai protuberanssipurkauksesta (ransk. disparition brusque).

Irimajiri et al. (Solar Physics, 1995) on laskenut filamenttien tiheyden ja kirkkauslämpötilan
käyttäen Nobeyaman radiohavaintoja 36, 89 ja 110 GHz:llä. Havainnoista (kirkkauslämpöti-
la, koko, optinen tiheys) lasketut elektronilämpötilat ovat luokkaa 5300–6100 K. Nämä ovat
minimiarvoja – vastaavat optiset havainnot antavat maksimiarvoiksi 8000–20 000 K.

Kuva 9.12: Auringon reunalla näkyvän filamentin ominaisuuksien laskeminen radiohavainnois-
ta kolmella eri taajuudella (Irimajiri et al., 1995). E.P. on ’eruptive prominence’.

Kuva 9.13: Filamentin purkautuminen eli aika vs. korkeus fotosfäärin pinnalta.
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Kuva 9.14: Filamentin kirkkauslämpötilan laskeminen. Huomaa, että ’täyttökerroin’η kuvaa
filamentin rakenteen säikeisyyttä eli filamentissa on paikallisia tiivistymiä.

Kuva 9.15: Filamentin lasketut parametrit (Irimajiri et al.)
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Kuva 9.16: Figures 1a – 1c show the H-alpha image of a helical prominence on the Sun on 1999
February 9 at 00:40 UT. In Figure 1b the superimposed color contours show the distributions of
H-alpha± 0.8 Å emission. The right edge of the helix is bright in the red side of the H-alpha line
whereas the left edge is bright in the blue side of the line. This indicates that the prominence
is rotating around its vertical axis as a right-handed screw with a line-of-sight velocity of 50
km/s. Figure 1d shows a microwave (17 GHz) image of the same prominence taken at the same
time, with contours at Tb= 5, 8, and 10 Œ 103 K overlaid on the H-alpha image in Figure 1c.
Over the H-alpha helix, the microwave prominence appears to spiral around its vertical axis.
The apparent speed of the spiral motion accelerates with time, from 300 km/s (00:46 – 00:53
UT) to 500 km/s (00:54 – 00:59 UT). (Hori, ApJ 2000)
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Kuva 9.17: Schematic diagrams showing the magnetic topologies of three types of prominence
support models; the prominences are shown by the shaded areas. In each case it is assumed that
there is a uniform magnetic field normal to the plane of the figure, which changes the topology
of the closed field lines in the center and right-hand diagrams to helical field lines forming flux
ropes. The normal polarity dip model on the left thus transforms into the normal polarity flux
rope model in the center if the prominence moves downward, stretching its supporting field
lines until reconnection occurs above the prominence at the X-type neutral line shown. In the
inverse polarity model on the right, the flux rope is assumed either to emerge from below the
solar surface or to be created by normal stresses from the sides of the helmet structure that
induce reconnection at the X-type neutral line shown.

Kuva 9.18: Schematic diagrams showing the magnetic topologies of an inverse polarity flux
rope model prior to eruption (left) and during a CME (right), following the separation of the
escaping portion of the prominence. The separation occurs through the formation of a second
X-type neutral line in the upper portion of the prominence. (Gilbert et al., Astrophysical Journal,
2000)
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Kuva 9.19: Kaaviokuva, joka liittää yhteen flare-purkauksen, filamenttipurkauksen ja koronan
massapurkauksen - sekä ulos karkaavat suurenergiset hiukkaset SEPit (Smith & Gallagher,
2004).

9.1 Massapurkauksiin liittyvät shokkiaallot

• Piston-driven bow shock (CMEn etenevä materia aiheuttaa shokkirintaman - tiivistysaal-
lon - ja toimii ikäänkuin shokin vetäjänä, ’driver’)

• Magnetospheric bow shock (CME/aurinkotuuli iskeytyy maan magnetosfääriä vasten,
syntyy iskuaaltorintama)

• Flare blast wave (flare-purkaus synnyttää etenevän shokkiaallon, jolloin shokki saattaa
edetä myös ilman vetäjää)

Seuraus: hiukkaskiihdytys - mutta millä energioilla, kuinka paljon ja mihin suuntaan?
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Kuva 9.20: Tiivistysaallon (shokkiaallon) synty kappaleen tai plasmoidin liikkuessa suurella
nopeudella ympäröivään aineeseen verrattuna.

Kuva 9.21: Shokkiaalto syntyy jos CME:n nopeus vCME ylittää paikallisen Alfvén-nopeuden
vA, joka riippuu magneettikentän voimakkuudesta ja varaustiheydestä (hiukkastiheydestä, ks.
kaavat). Tyyppi II radiopurkausten uskotaan syntyvän shokkiaallon kiihdyttämistä elektroneista,
jotka aiheuttavat oskillaatioita paikallisessa plasmassa - ja muuttuvat Langmuir-aaltojen kautta
radiosäteilyksi. (Kallenrode, Space Physics)
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Kuva 9.22: Halo-tyyppisten koronan massapurkausten nopeuksia on yritetty laskea kartiomal-
leilla (Michalek et al. ApJ 2003: symmetric cone model; Michalek Solar Phys. 2006: asymmet-
ric cone model). Kuvassa LASCOn peittolevy kokoa C2, jonka peittävä kuva-ala on 4 auringon
sädettä R. Jos purkauksen lähtöpiste sijaitsee vähän auringon keskipisteestä poispäin, etäisyy-
dellä r, niin symmetrisesti etenevä massapurkaus tulee näkyviin ensin LASCOn peittolevyn
vasemmalta puolen nopeudellaVx1 hetkelläT1, ja myöhemmin hetkelläT2 oikealta puolen
nopeudellaVx2. Michalekin antamilla kaavoilla voidaan ratkaista todellinen etenemisnopeus
V.
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Kuva 9.23: Shokkiaalto syntyy myös käänteisessä tilanteessa: Aurinkotuuli puskee Maan mag-
netosfääriä vasten muodostaen tiivistysaallon.
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Kuva 9.24: Global shock geometry in our model (small gradual SEP events, CMEs with speeds
300–800 km/s). The expanding shock is strong where the Alfvén speed is low, i.e., in the over-
turning regions close to the Sun. Thus, protons observed in the interplanetary medium are the
ones escaping to the far downstream region of the shock. (Vainio & Khan, ApJ 2004)

Kuva 9.25: Simplified model of the acceleration region. VM is the Moreton wave speed,θn is
the (constant) angle between the shock normal n and the magnetic field, VII is the vertical speed
deduced from the metric type II drift rate, and VS = VM tanθn is the shock speed projected along
the field lines. (Vainio & Khan, ApJ 2004)
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Kuva 9.26: Gradual/impulsive SEP paradigm: impulsive SEP events flare-accelerated, gradual
SEP events CME-accelerated? (Reames, Space Science Reviews, 1999)

Solar energetic particle (SEP) events can be divided into two classes, impulsive and gradual
events. Impulsive events are usually relatively low-intensity and short-duration (from hours to
days) events; they have ion abundances with strong enhancements of3He and heavy ions relati-
ve to coronal abundances and ion charge states exceeding typical coronal values . Typical maxi-
mum particle energies in these impulsive events are∼10 MeV per nucleon, and the events are
usually observable only if the accompanying flare occurs close to the nominal root (at∼W60)
of the interplanetary (IP) magnetic field lines connected to the observer. The particles in these
events are generally believed to be accelerated in impulsive solar flares. In contrast, gradual SEP
events have higher particle intensities and power-law energy spectra extending to higher ener-
gies (in the case of protons beyond 1 GeV in extreme cases), long durations (days to weeks),
and typical coronal ion abundances and charge states. (Text edited from Vainio & Khan, 2004)
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9.1.1 Moreton-aallot ja ’EIT-aallot’

• Havaittiin kaarimaisia shokkirintamia Hα:lla (Moreton & Ramsay, 1960)

• Mallintaminen: Flare-purkauksen tuottama nopea MHD-aalto, joka heijastuu koronasta
takaisin kromosfääriin ja mahdollisesti vielä vahvistuu tullessaan alas tuottaen tyyppi II
radiopurkauksia (Uchida 1968, 1974)

• ’EIT-aallot’ havaittiin SOHO EIT instrumentilla (Thompson et al., 1997-) ja heräsi kysy-
mys onko kyseessä sama prosessi kuin Moreton aalloissa

• Uchida et al: Eri aaltoja koska Moreton aalto on nopea (600-1000 km/s) ja EIT-aalto hidas
(200-350 km/s)

• Wang: Moreton-aallot voivat tuottaa hitaita EIT-aaltoja, mutta simulaatioilla ei ole saatu
aikaan nopeita EIT-aaltoja eikä tyyppi II radiopurkauksia

• Warmuth et al., Pohjolainen et al.: Sama aalto ainakin joskus, koska havaittu tapauksia
jossa Moreton-aaltorintama ja EIT-aallon etureuna ovat samassa kohtaa. Käsitys hitaasta
EIT-aallosta perustunee liian harvakseltaan otettuihin EIT kuviin. Myös tyyppi II radio-
purkauksia havaittu etenevän Moreton & EIT-aaltorintaman lähellä

• Delannee et al.: EIT-aalto ei aalto ollenkaan, vaan magneettikenttien vuorovaikutus voi
tuottaa paikallisia sähkökenttiä ja paineen kasvua joka voisi näkyä kirkastumisina EUV-
alueella (EUV kirkastuma= tiheyden ja/tai lämpötilan nousu). Tämä selitys on erittäin
kiistanalainen! (Tosin siitä on tullut uusi parempi versio keväällä 2007, ks. A&A 465,
603-)

• Aaltorintamia on sittemmin havaittu myös röntgenillä (’SXT-aallot’) ja He I-aallonpituudella
absorption lisääntymisenä

Kuva 9.27: Flare-purkaukseen liittyvä Moreton-aalto.
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Kuva 9.28: Two EIT wave transients observed in the Fe XII 195 emission line. Left panels:
1997 April 7. Right panels: 1997 May 12. Shown for each event are a base image recorded just
before the eruption (top panels) and two subsequent images from which the base image has been
subtracted (middle and bottom panels). In these difference images, white (black) indicates that
the local coronal intensity has increased (decreased) during the elapsed interval. (Y.-M. Wang:
The Astrophysical Journal, 543:L89-L93, 2000). Wang presents model simulations to test the
hypothesis that these transients (called “EIT waves”) represent fast-mode MHD waves. The
distribution of the magnetosonic velocity vf in the corona is determined using a current-free
extrapolation of the measured photospheric field and a density scaling law for coronal loops.
The average surface-projected expansion speeds are only of order 200 km/s, comparable to or
somewhat smaller than those of EIT waves observed during 1997-1998. The model is unable to
account for the velocities in excess of 600 km/s associated with Moreton waves and type II radio
bursts unless it is assumed that the initial disturbance has the form of a strong, super-Alfvenic
shock.
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Kuva 9.29: Simulation of the April 7 transient. The location of the fast-mode wave front, in-
dicated by white pixels, is shown at t= 2, 15, 30, and 45 minutes. The wave front is superposed
on the distribution of vf = (v2

A + c2
s)

1/2 at the solar surface; black denotes vf (Rsun,θ,φ) > 500 km
s-1, while lighter shades of gray denote lower values of vf . The wave vectors are initially di-
stributed isotropically in theθ- andφ-directions about the source point. (Gaps appearing in the
wave front at later times occur where rays have been reflected back into the chromosphere. The
wave is deflected away from the large northern hemisphere active region and from the south
polar hole, so that the wave front eventually becomes elongated in the direction of the wea-
ker fields to the northwest and southeast of the source. The surface-projected expansion speeds
are initially of order 300 km/s but subsequently decrease to less than 200 km/s. (Y.-M. Wang:
Astrophysical Journal, 543:L89-L93, 2000 November 1)
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Kuva 9.30: Most of the EIT waves are associated with a coronal mass ejection (CME). Mo-
reover, the presence of a flare is not a necessary condition to produce an EIT wave since only
eruptive flares that are associated with CMEs are associated with a wave. Therefore, we suggest
that the EIT-wave phenomenon is more closely related to the magnetic field evolution involved
in CMEs than to wave propagation driven by solar flares. (Delannee, ApJ, 2000)

Kuva 9.31: Hα (left panels) and EIT (right panels) images for E1 (3 November 97) and E2 (2
May 98). Overplotted are wave fronts and parts of great circles along which the distances r(t)
from the supposed origin of the disturbance were measured. (Warmuth et al., Astrophysical
Journal, 560:L105-L109, 2001)
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Kuva 9.32: Propagation of the wave fronts of (a) E1 and (b) E2 (in the inset above the curves
an enlarged part of the graph shows the close association of the H-alpha and EIT fronts; error
bars are included for the EIT times). Power-law (thick curve) and second-degree polynomial
(thin curve) fits are shown. In the inset in (a), the squares are velocities obtained using the mean
r and t of H-alpha and EIT: v= (r2 - r1)/(t2 - t1); t = (t2 + t1)/2. The thick line is a power-
law fit, and the thin line is the derivative of r(t) shown in the main graph. In the lower inset
in (b), crosses are velocities using all H pairs, and the circle is the speed obtained using the
two EIT fronts. The thick line is a fit through the H-alpha v(t) points, and the thin line is as in
(a). The cospatiality of Moreton and EIT wave fronts is established, and a deceleration of the
disturbances is found in both events. The results - deceleration, broadening, and decrease of
intensity of the profiles - favor the fast-mode shock (blast wave) scenario over the coronal mass
ejection-associated magnetic field evolution hypothesis. (Warmuth et al., Astrophysical Journal,
560:L105-L109, 2001). See also similar result in Pohjolainen et al. ApJ 556 (2001)
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Kuva 9.33: Moreton-aallon (mustat viivat) ja EIT-aallon (valkoiset viivat) eteneminen ja mag-
neettikentän rakenne (ekstrapoloidut potentiaaliviivat) 4.11.1997 (Eto et al. PASJ 2002). Shok-
kiaalto syntyy jos häiriön nopeus ylittää paikallisen Alfven-nopeuden – aalto ei siis etene voi-
makkaiden aktiivisten alueiden halki (voimakas magneettikenttä) vaan ’kanavoituu’ tietyille
alueille. EIT-aallot ovat kuitenkin joskus lähes symmetrisiä pallomaisia alueita.

9.1.2 Tyyppi II radiopurkaukset

• Säteily paikallisella plasmataajuudella+ toisella harmonisella

• Koronan tyyppi II (400–15 MHz)

• Interplanetaarinen tyyppi II (14 MHz – 30 kHz)

• Radiaalinen etenemisnopeus∼ 1000 km/s (huom. atmosfäärimalli!?)

Shokki⇒ hiukkaskiihdytys⇒ plasmaoskillaatio⇒ sähkömagneettinen säteily

Yhteyksiä sekä koronan massapurkauksiin että flare-purkauksiin

Mutta: tyyppi II purkaukset ovat harvinaisia verrattuna flare- ja massapurkauksiin – ei suoraa
korrelaatiota mihinkään!

Tyyppi II radiosäteilyn synty?

Teoreettisesti on ainakin kaksi eri mahdollisuutta:
- Etenevään massaan (CME, plasmoidi, kaari) liittyvä shokkiaalto (piston-driven shock)
- Flare-purkauksen synnyttämä shokkiaalto (flare blast waves)
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Kuva 9.34: Portions of soft X-ray (Yohkoh SXT), Hα (Kanzelhöhe), and EUV (SOHO EIT)
difference images with overplotted Nancay Radioheliograph image contours during the type II
burst emission, close to the first times indicated in each panel. The image shows how the type
II burst emission is located near the soft X-ray, EIT, and Moreton wave fronts. (From Khan &
AurassAstron.Astrophys., 2002.)

Kuva 9.35: Yksinkertainen radiopurkaus, joka alkaa sarjalla tyyppi III purkauksia ja jota seuraa
tyyppi II radiopurkaus. Tyyppi II purkaus näkyy sekä perustaajuudella (= paikallinen plasma-
taajuus) että sen toisella harmonisella (= 2 × perustaajuus). Kuva Hiraiso Radio Spectrograph,
Japani.
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9.1.3 Taajuussiirtymä - shokin nopeus

Tyyppi II purkauksen (ja taustalla olevan shokkiaallon) nopeutta voidaan arvioida taajuussiir-
tyvän säteilyn ja atmosfäärimallien avulla (ks. tiheysmallit osiossa 2.10). Taajuus f1 hetkellä
t1 liukuu taajuudeksi f2 hetkellä t1 – laskemalla plasmataajuuden kaavasta elektronitiheys ja
muuntamalla se atmosfäärimallin avulla korkeudeksi, saadaan nopeus v= (r2 - r1)/(t2 - t1).
Tällöin oletetaan, että eteneminen tapahtuu tiheysgradientin suunnassa. Jos näin ei ole, täytyy
nopeus korjata kertoimella 1/cosθ, jossa kulmaθ on etenemissuunnan ja tiheysgradientin väli-
nen kulma.

Shokin nopeutta voidaan arvioida myös ns. skaalakorkeudenH avulla. Se on korkeus, jossa
kaasun jokin ominaisuus vähenee kertoimella e.
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jossa skaalakorkeusH = (1
n
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dr )
−1. Esimerkiksi barometrinen isoterminen tiheysmalli magneti-

soitumattomassa plasmassa on muotoa

ne(r) = Ne e[ −R�
H (1−R�

r )] , (9.4)

jossaNe on lähtötiheys Auringon pinnalla jar on oletettu korkeus elektronitiheydelläne(r).

Benz (Plasma Astrophysics, Kluwer) antaa elektronitiheyden skaalakorkeudelle myös arvon

H = 5× 103 T (cm), (9.5)

jossaT on koronan lämpötila (yleisten mallien mukaan koronassa noin 1-1.5 MK).

Tyyppi II taajuussiirtymät ovat yleensä luokkaa 0.1 – 1.0 MHz/s. Taajuussiirtymä on luonnolli-
sesti sama sekä perustaajuudelle että toiselle harmoniselle taajuudelle, mutta atmosfäärimallien
mukaiset korkeudet lasketaan aina perustaajuudesta. Koronassa (metri-aallonpituudet) toinen
harmoninen emissiovyö on usein voimakkaampi kuin perustaajuus – eli on oltava tarkkana nä-
kyykö alemmilla taajuuksilla säteilyä – kun taas DH-alueella on täsmälleen päinvastoin, eli IP
tyyppi II näkyy yleensä vain yhtenä emissiovyönä perustaajuudella. Emissiovyöt voivat myös
hajota kahtia (ns. band-split), syynä voi olla erilainen elektronitiheys shokin ylä- (upstream) ja
alavirrassa (downstream), ks. Vrsnak et al. A&A (2001,2002,2004)
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Kuva 9.36: Piston-driven shock: Nancayn radioheliografin 164 MHz taajuudella ottama kuva
koronan tyyppi II radiopurkauksen säteilylähteen sijainnista 20.4.1998 sekä samalle hetkelle
ektrapoloitu koronan massapurkauksen etureunan paikka (nuolen osoittama viiva). Tässä on
siis havaittu etenevään massaan (CME) liittyvä shokkiaalto ja sen seurauksena syntyvä tyyppi
II radiosäteily (Maia et al., ApJ 2000). On kuitenkin muistettava, että radiosäteilylähteen tarkka
sijainti on epävarma suuren keilanleveyden (useita kaariminuutteja) takia. Samoin CME:n ar-
vioitu paikka radiosäteilyn havaintohetkellä perustuu ekstrapolointiin (oletettu CME:lle vakio-
nopeus, LASCO:n kuvia harvakseltaan). Useimmat tutkijat olettavat, että radiosäteily syntyy
CME:n etureunan takana (jäljessä), takaisinvirtaavien elektronien kiihdyttyessä. Radiohavain-
tojen resoluutio ei kuitenkaan vielä riitä tämän todistamiseen.
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Kuva 9.37: Massapurkauskannibalismia: nopea CME kohtaa edellä etenevän hitaan CME:n ja
seurauksena on yhteentörmäys. (Nopea CME synnyttää IP tyyppi II emissiokaistan, hitaampi ei
yllä shokkitasolle.)

Kuva 9.38: Atmosfäärimallien muuttuminen viime vuosikymmeninä. Standardimalli tiheyden
muuttumiselle oli pitkään Baumbach-Allen (1937, 1947), mutta nykyisin käytetään usein Saiton
tai Newkirkin malleja, usein vielä kertoimilla 2-5 lisättyinä.
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9.1.4 Teorioita tyyppi II radiosäteilystä

• Uchida (1973): Nopean MHD-aallon vahvistuminen Moreton-aallon yhteydessä

• CME-vetoisen shokkirintaman tuote (yleinen käsitys IP-alueella), mutta onko eroa IP ja
koronan tyyppi II radiopurkausten synnyssä?

• Pohjolainen et al. (2001): Moreton-aalto törmää paikallisiin magneettikentän rakenteisiin
→ plasmoidi→ radiosäteily?

• Klein et al. (1999): Purkauksen yhteydessä ’plasmapallo’ ja sen eteen joutuvat magneetti-
set silmukat luovat shokkiaallon, joka synnyttää tyyppi II radiopurkauksen (= eräänlainen
vetäjä, mutta ei kuitenkaan CME-vetoinen)

Kuva 9.39: Moreton-aaltoon ja EIT-aaltoon (yläkuva) liittyvät tyyppi II radiopurkaukset (ala-
kuva, Nancayn radioheliografin kuvaamat nuolien suuntiin liikkuvat säteilylähteet 2.5.1998).
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Kuva 9.40:Plasmoidi tyyppi II radiopurkauksen synnyttäjänä. Original text: A sequence
of Yohkoh SXT quarter resolution (9.84 arcsec pixel size) flare-mode, partial frame images of
AR 8113 and its surroundings before and at the onset of the type II burst. The first images
show diffuse and highly inclined loops extending south-eastward from the inner active region
whose emission saturates the detector. In the subsequent images a localized brightening seems
to rise along the southern legs of these loops at a projected speed of 770 km s−1. When this blob
reaches the loop top near 13:16 UT, the loop expands and actually seems to be disrupted. The
first high-frequency signature of the type II burst becomes visible near the time of disruption,
and just above the loop top (Klein et al., 1999)

Statistics on CMEs, type IIs, and flares:

• 2/3 of metric type IIs are accompanied by fast CMEs

• 2/5 of CMEs are without metric type IIs

• 1/2 of CMEs without metric type IIs are fast CMEs (> 450 km/s)

• 90% of flares are without CMEs

• 60% of CMEs are without flares

• Energy realeased in a CME is larger than in a flare

• In 65% of CME–flare events the CME starts first
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Kuva 9.41: ’Unified model’ by Magara et al., ApJ 538, 2000: CME-havaintoja, IP- ja koronan
tyyppi II purkauksia on yritetty selittää erilaisilla malleilla – tässä versiossa CME:n eturintama
synnyttää shokin kautta IP tyyppi II radiosäteilyä (piston-driven shock) ja nousevan filamen-
tin alapuolinen rekonnektio kiihdyttää elektroneja (reverse fast shock) ja synnyttää tyyppi II
radiosäteilyä koronan plasmataajuuksilla.
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9.2 Tummentumat: EIT/SXT dimming

• EIT-aallon (kirkastuma) perässä tuleva kirkkauden muutos (tummentuma)

• Katoavat silmukat ja kaaret, myös suuressa mittakaavassa: transequatorial loops eli plas-
makaaret, jotka kulkevat ekvaattoritason yli ja yhdistävät aktiivisia alueita auringon poh-
joisella ja eteläisellä puoliskolla

• Purkautuvien S-alueiden tummentumat

• Lyhytaikaiset (transient) koronan aukot

Kuva 9.42: ’EIT-dimming’ eli erotuskuvissa näkyvä EIT-aallon (valkea alue) perässä tuleva
tummentuma. EUV-alueella tummeneminen johtuu plasman lämpötilan ja/tai tiheyden alenemi-
sesta. EIT-tummentumat on tulkittu koronan massapurkauksiin liittyviksi materian poistumiksi
(Torsti et al., ApJ 510, 1999).

9.2.1 Katoava SXT ’pilvi’

Entä jos pilvi laajenee tai kylmenee (säteilemällä tai johtumalla) SXT:n havaintorajan ulkopuo-
lelle?

τrad =
3kT
Λne
∼ 105 s (9.6)

(Λ=3x10−23 erg cm3 s−1)

τcond=
2nkl2

κ0T2.5
∼ 104 s (9.7)

(κ0 = 10−6 erg (cm K3.5)−1)
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Havaittu katoamisaikataulu on< 3 x 103 s (Yohkoh night time strikes again!), joten laajenemi-
nen tai kylmeneminen eivät liene syynä katoamiseen...

Kuva 9.43: Ennen ja jalkeen: katoava ’SXT-pilvi’ (H. Hudson, Yohkoh Science Nuggets), ks.
laskuesimerkki

Massaestimaatio pilvelle: 4 x 1014 g, vastaa pientä koronan massapurkausta

Havaittu liikkumisnopeus∼ 100 km/s⇒ liian hidas jotta syntyisi shokkiaaltoja tai tyyppi II
purkauksia

Kuva 9.44: EIT-tummentumien alueella on havaittu sinisiirtynyttä viivasäteilyä. Kuvan tapauk-
sessa EIT-aallon (vaalea alue laatikon sisässä) takana näkyvän tummentuman säteily oli sini-
siirtynyt, viitaten n. 100 km/s etenevään materiavirtaan katsojaa kohti. Materiavirran uskotaan
’syöttävän’ samaan aikaan havaittua koronan massapurkausta (Harra & Sterling, ApJ 2001).
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9.3 CME-tutkimuksen havaintoihin liittyviä ongelmia

- Massapurkausten nopeuksien määrääminen 2-D kuvista: kaikilla massapurkauksilla ei ole sel-
vää etureunaa, kaikki eivät etene vakionopeuksilla, kuvia yleensä vain noin puolen tunnin –
tunnin välein - SOHO/EIT kuvia liian harvoin jotta EIT-aaltojen ja tummentumien kehitystä
voisi seurata (laitetta ei alun perin suunniteltu nopeiden ilmiöiden havainnointiin – niistä ei sil-
loin tiedetty vielä mitään!)
- Radiohavaintojen huono paikkaresoluutio (HPBW), Nancayn radioheliografi tällä hetkellä ai-
noa kuvaava instrumentti 150–450 MHz taajuusalueella
- Samanaikaisten havaintojen puute (esim. Yohkoh matalalla radalla ja puolet ajasta maapallon
pimentämänä, maanpäälliset teleskoopit havaitsevat kerrallaan vain n. 8 tuntia paikalliseen päi-
väsaikaan)

Kuva 9.45: S-rakenteen tummentuma: After careful coalignment of the images using SolarSoft,
several conclusions may be drawn. (1) This event is a typical two-ribbon flare. (2) The ribbons
are located on either side of the sigmoid (S-shape structure) in the pre-flare SXT image. (3)
The sigmoid corresponds to many loops in the simultaneous EIT image, which also shows a
filament, suggesting that the sigmoid is nothing but the top of an arcade (not a single flux rope),
which must be hot so that it is bright in SXT images. The dimming is easily detectable in the
EUV images. (Nariaki Nitta, Yohkoh Science Nuggets)
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