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ПЕРЕДМОВА

Атмосфера Сонця є прикладом неоднорiдної нерiвноважної фiзи-
чної системи зi складною просторово-часовою природою. Вивчення ре-
альної атмосфери Сонця – її структури, динамiки, фiзичних умов,
процесiв, що в нiй вiдбуваються, нерiвноважного переносу випромi-
нювання в неоднорiдному середовищi – є складовою частиною фун-
даментальних проблем фiзики Сонця. Рiзноманiтнiсть спостережува-
них у сонячнiй атмосферi процесiв притаманна не тiльки для Сонця,
але й для iнших зiр головної послiдовностi. Тому результати фiзичних
дослiджень Сонця служать основою для виважених концепцiй зоря-
ної астрофiзики. А вдосконалення технiки спостережень i можливiсть
реєстрацiї спектрiв з високим просторовим та часовим роздiленням
iнiцiюють постановку нових задач i розв’язання їх у свiтлi сучасних
теоретичних представлень.

У фотосферi Сонця здiйснюється перехiд вiд конвективного до про-
меневого переносу енергiї. Сонячна грануляцiя (розмiр окремих гранул
– порядку 1 Мм) вiдображає високотурбулентнi конвективнi процеси
в пiдфотосферних шарах; спостерiгаються також iншi структури: су-
пергранули – розмiром близько 30 Мм, можливо, як результат бiльш
глобальної конвекцiї, а також мезогрануляцiя – утворення промiжних
масштабiв (гранула-супергранула). У фотосферних шарах Сонця кон-
вективнi процеси спiвiснують поруч iз сонячними осциляцiями; останнi
при спостереженнях сонячної поверхнi викликають незначнi мерехтiн-
ня грануляцiї. Поряд з цим, фотосфера є своєрiдною перехiдною обла-
стю мiж термодинамiчною конвекцiєю, що домiнує в її нижнiх шарах
i в конвективнiй зонi, та осциляцiями, якi визначають динамiку речо-
вини у верхнiх шарах. Висхiднi конвективнi потоки газу, згенерованi
в нижнiх шарах i видимi в формi яскравих гранул, проникають по
iнерцiї в стабiльну фотосферу i призводять до виникнення в її верхнiх
шарах взаємодiючих мiж собою гiдродинамiчних, температурних i ма-
гнiтних збурень; а охолодженi маси газу утворюють низхiднi потоки з
посиленою турбулентнiстю, де може здiйснюватися iнжекцiя енергiї в
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коливальнi моди. Неоднорiдна структура сонячної атмосфери впливає
на поширення глобальних коливальних мод, що не може не вiдбитися
на глобальних варiацiях випромiнювання Сонця.

Фiзична картина багатьох явищ, що протiкають в атмосферi Сон-
ця: конвекцiя, осциляцiї, активнi утворення i навiть сама структура со-
нячної грануляцiї, є предметом наукових дискусiй не одне десятилiття.
Результати дослiдження неоднорiдної атмосфери Сонця, навiть за су-
часними даними спостережень, носять суперечливий характер, оскiль-
ки iснує проблема коректного вiдтворення фiзичних умов у атмосфе-
рi Сонця, внаслiдок чого надiйнiсть результатiв дiагностики реальної
атмосфери Сонця незадовiльна.

Фiзику складних збурень атмосфери та їх взаємодiю вивчають, в
основному, числовим моделюванням та iнверсними методами. Числове
моделювання використовується для проведення якiсних порiвнянь iз
спостереженнями. У той же час завдання вiдтворення фiзичного стану
реальної атмосфери Сонця бiльш ефективно вирiшується iнверсними
методами, за допомогою яких отримують напiвемпiричнi моделi дослi-
джуваних утворень. Iнверсна технiка, на вiдмiну вiд теоретичних пiд-
ходiв, дозволяє безпосередньо зi спостережень визначати параметри
моделей, фiзичних процесiв, що впливають на випромiнювання. Ви-
користання напiвемпiричних та теоретичних моделей при дослiдженнi
природи структурних утворень фотосфери Сонця та їх взаємозв’язку
дає можливiсть зрозумiти процеси, якi вiдбуваються як в атмосферi,
так i в бiльш глибоких шарах Сонця. Числове моделювання та iнверснi
методи мають свої областi застосування, свої переваги i недолiки.

Дiагностика реальної атмосфери Сонця iнверсними методами –
одне з перспективних, хоча i не в повнiй мiрi використовуваних че-
рез свою складнiсть, напрямкiв сучасної гелiофiзики. Проте, розв’язок
iнверсної задачi переносу випромiнювання, через її внутрiшню некоре-
ктнiсть, все ж потребував удосконалення, що i знайшло вiдображен-
ня в данiй книзi. Саме тому, ми у монографiї постарались висвiтлити
стан проблеми фотосферної конвекцiї в неоднорiднiй атмосферi Сон-
ця, видiляючи у роздiли важливi складовi цiєї задачi. У цих роздiлах
наведенi результати наших розробок стосовно багатовимiрного нерiв-
новажного переносу випромiнювання, удосконалення сучасних методiв
розв’язку iнверсної задачi, побудови новiтнiх напiвемпiричних моде-
лей, що вiдтворюють фiзичнi умови, структуру та особливостi еволюцiї
спостережуваної конвекцiї.



ПЕРЕЛIК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

VTT вакуумний баштовий телескоп
SOHO сонячна гелiосферна обсерваторiя
VIRGO прилад (на SOHO) для вивчення варiацiй сонячного ви-

промiнювання i гравiтацiйних осциляцiй
SPM сонячний фотометр (прилад VIRGO)
КОРОНАС-Ф другий космiчний апарат за програмою “Комплекснi Ор-

бiтальнi Навколоземнi Спостереження Активностi Сон-
ця”

ДИФОС сонячний дифракцiйний фотометр на КА КОРОНАС-
Ф для вимiрювання флуктуацiй iнтенсивностi оптичного
випромiнювання Сонця

ПЗС прилад iз зарядовим зв’язком
ЛТР локальна термодинамiчна рiвновага
ALI прискорена Λ-iтерацiя
DELO метод розв’язку рiвняння переносу поляризованого ви-

промiнювання: Λ-оператор застосовується для дiагональ-
них елементiв матрицi поглинання

FDC наближення фiксованих не-ЛТР параметрiв, що застосо-
вується при розв’язку iнверсної задачi переносу випромi-
нювання

W еквiвалентна ширина спектральної лiнiї
EPL потенцiал збудження нижнього рiвня атома
РЗЕ рiдкiсноземельнi елементи
SAL нададiабатичний шар у фотосферi Сонця
TFG Trees of Fragmenting Granules (

”
дерева“ з гранул, що фра-

гментуються)



РОЗДIЛ 1

СУЧАСНI МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗКУ ПРЯМОЇ
БАГАТОВИМIРНОЇ ЗАДАЧI НЕРIВНОВАЖНОГО
ПЕРЕНОСУ ВИПРОМIНЮВАННЯ; НЕДОЛIКИ I

ПЕРЕВАГИ ПРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННI

1.1. Пряма задача багаторiвневого переносу
випромiнювання

Своєрiднiсть фiзичних умов у атмосферi Сонця вiдображається в
змiнi iнтенсивностi спостережуваного спектру на диску Сонця. Вивче-
ння фiзичних характеристик та процесiв, що протiкають в атмосферi
Сонця, базується на дослiдженнi спостережуваного спектру, який опи-
сується рiвняннями переносу випромiнювання.

Розв’язок прямої задачi переносу випромiнювання потребує спiль-
ного розв’язку рiвнянь переносу та рiвнянь статистичної рiвноваги.
Аналiтично таку систему рiвнянь можливо отримати лише для окре-
мих випадкiв, тому здебiльшого використовують числовий розв’язок
задачi переносу випромiнювання. Наприклад, можна використовувати
метод лiнеаризацiї, тобто кiнцево-рiзницеве представлення рiвнянь пе-
реносу в диференцiальної формi. Iснують двi схеми вирiшення цього
завдання: Фотрiє i Райбiки [5, 32]. Метод лiнеаризацiї в програмному
забезпеченнi LINEAR був реалiзований Ауером [66]. У результатi роз-
витку методу лiнеаризацiї з’явилась програма Карлсона MULTI [88] –
одна з найпопулярнiших програм розв’язку багаторiвневих задач пе-
реносу випромiнювання. Методи, якi використовують цi схеми, неефе-
ктивнi при розглядi багаторiвневих задач для складних моделей атомiв
у багатовимiрних середовищах. Але головний недолiк методу лiнеари-
зацiї – поява негативних значень населеностей рiвнiв атомiв. Метод
еквiвалентного дворiвневого атома оперує з матрицями невеликої роз-
мiрностi, але розв’язок погано збiгається. Це ж стосується i прямих
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iнтегральних методiв. У таких випадках доцiльно застосовувати iте-
ративнi методи, якi хоча використовують наближенi оператори, але
дають точнi рiшення. Такий пiдхiд був запропонований у роботi [87],
розвинений далi у роботах [88,202,246] i використаний в однiй з остан-
нiх версiй згаданої вище програми MULTI [88].

Швидкi iтеративнi методи зараз вiдомi як методи прискореної Λ-
iтерацiї, тобто ALI-методи; в основi їх лежить використання iтерацiй-
ної схеми Кеннона [87]: похибка, яку вносить поточна оцiнка розв’яз-
ку в рiвняння з точним оператором, використовується в рiвняннi з
наближеним оператором для знаходження нової оцiнки розв’язку. Не
можна не вiдзначити той факт, що з усiх методiв, якi успiшно викори-
стовувалися, тiльки швидкi iтеративнi алгоритми дозволяють робити
реалiстичнi обчислення багатовимiрної задачi.

Коротко вiдзначимо основнi роботи, в яких розв’язується багато-
вимiрне рiвняння переносу. Стенгольм [223] в 1977 роцi розробив алго-
ритм двовимiрної задачi для дворiвневого атома; використаний метод
насичення ядра в його найпростiшiй формi. Нордлунд [171] розробив
ALI-стратегiю для дворiвневого атома з континуумом у тривимiрному
середовищi; правда, для сильних лiнiй виникали проблеми iз збiжнi-
стю. Стейнер [222] запропонував метод множинних сiток; суть роботи
полягає в тому, що задача переносу розв’язується ALI-методами, але
по черзi для рiзних сiток. Це призводить до iстотного полiпшення збi-
жностi. На жаль, всi спiввiдношення в [222] обмежуються дворiвневим
атомом. Ауер та iншi [68] розробили комплексний пiдхiд до багато-
рiвневої тривимiрної задачi; методику апробовано на моделях атомiв
Ca II i H; все одно залишилась проблема збiжностi; профiлi лiнiй не
були отриманi. Ветч [240] запропонував методику розв’язку тривимiр-
ної задачi. Бабiй i Стодiлка [4–7] розробили програмне забезпечення
для розв’язку прямої задачi нерiвноважного переносу випромiнюва-
ння в атмосферi Сонця методом еквiвалентного дворiвневого атома
з подальшим застосуванням методу лiнеаризацiї. Щукiна [57] розро-
била програмне забезпечення NATAJA для вирiшення проблеми не-
рiвноважного переносу випромiнювання для статичних i динамiчних
3D-моделей атмосфер.
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1.2. Розв’язок багатовимiрної 3D задачi переносу
неполяризованого випромiнювання

Оскiльки сонячна атмосфера є сукупнiстю рiзних неоднорiдностей
(наприклад, плями, факели тощо), то їх вплив на перенос випромiню-
вання неможливо описати в рамках одномiрної моделi. З iншого боку
не можна не враховувати дрiбномасштабнi утворення (зокрема, грану-
ляцiю), розмiри яких спiврозмiрнi зi шкалою висот сонячної фотосфе-
ри. Тому при дослiдженнях реальної, неоднорiдної атмосфери Сонця
необхiдно розглядати багатовимiрний перенос випромiнювання.

Розглянемо розв‘язок багатовимiрної задачi нерiвноважного пере-
носу випромiнювання для складних багаторiвневих моделей атомiв.
Подамо поетапно хiд отримання нами розв’язку цiєї задачi, викори-
стовуючи сучаснi методи, описанi в новiтнiй лiтературi.

Формальний розв’язок рiвнянь переносу.

Надалi будемо розглядати плоскопаралельну модель атмосфери, всi
параметри якої залежать вiд просторових координат та заданi у ву-
злах тривимiрної сiтки. При заданiй моделi атмосфери та вiдомих на-
селеностях енергетичних рiвнiв атома легко знайти iнтенсивнiсть ви-
промiнювання, використовуючи рiвняння переносу, яке для випадку
iзотропного коефiцiєнта поглинання буде мати вигляд [32]:

dIν(r, e)

dτν
= Iν(r, e)− Sν(r). (1.1)

Тут Iν(r, e) – iнтенсивнiсть випромiнювання в точцi, котра задається
вектором r; e – одиничний вектор, котрий задає напрям поширення ви-
промiнювання; Sν(r) – функцiя джерела, τν – оптична глибина по зада-
ному напрямку, ν – частота випромiнювання. У рiвняннi (1.1) функцiя
джерела Sν не залежить вiд e, бо коефiцiєнт поглинання iзотропний.

При вiдомiй Sν розв’язок (1.1) сильно спрощується (такий розв’я-
зок називається формальним) та має вигляд:

Iν(r, e) = Iν0(r0, e) exp(−τν(r0, e))

+

l
∫

0

χν(r
′)Sν(r

′) exp(−τν(r′, r))dl′, (1.2)
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де Iν0(r0, e) – вихiдна iнтенсивнiсть в точцi r0, причому
r0 = r− el; l – вiдстань мiж r i r0 вздовж (−e); χν – коефiцiєнт по-
глинання; r′ = r− el′ – положення бiжучої точки, а τν(r′, r) – оптична
глибина мiж точками r′ i r.

Введемо позначення:

τν(r0, r) = ∆τν , τν(r
′, r) = ∆τ ′ν .

Тодi (1.2) буде мати вигляд:

Iν(r, e) = Iν0 exp(−∆τν) +

∆τν
∫

0

Sν(r
′) exp(−∆τ ′ν)d∆τ

′
ν . (1.3)

Розглянемо випадок, коли точки r0 i r знаходяться близько одна
вiд одної. Тодi у формулi (1.3) пiдiнтегральний вираз буде добутком
слабозмiнної функцiї Sν на функцiю exp(−∆τ ′ν), яка сильно змiнює-
ться. Використовуючи для Sν лiнiйну iнтерполяцiю:

Sν(∆τ
′
ν) = Sν(∆τ

′
ν = 0) + k∆τ ′ν ,

де k = ∆Sν/∆τν , пiсля аналiтичного iнтегрування отримуємо:

Iν(r, e) = Iν0 exp(−∆τν) + Sν(1− exp(−∆τν))

+∆Sν/∆τν(1− (∆τν + 1) exp(−∆τν)). (1.4)

При ∆τ > 1 :
I ≈ S +∆S/∆τ

– iнтенсивнiсть визначається локальною функцiєю джерела та її гра-
дiєнтом; при ∆τ < 1 :

I ≈ I0(1−∆τ) + S0∆τ,

тобто станом сусiдньої точки.
Таким чином, маючи I0 на верхнiй або нижнiй границi, багаторазо-

во використовуючи рекурентне спiввiдношення (1.4), можна обчислити
iнтенсивнiсть у будь-якiй точцi вздовж поширення променя (метод ко-
ротких характеристик). Подiбне, але дещо ускладене спiввiдношення
виходить при квадратичнiй iнтерполяцiї функцiї джерела.

Рiвняння переносу зв’язує iнтенсивнiсть випромiнювання, котре
виникає в результатi переходiв мiж двома рiвнями з населеностями цих
рiвнiв. З iншого боку, населеностi рiвнiв атома повиннi задовiльняти
певним спiввiдношенням, котрi називаються рiвняннями статистичної
рiвноваги. Розглянемо їх детальнiше.
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Рiвняння статистичної рiвноваги.

При стацiонарному процесi для будь-якого атомного рiвня i число пе-
реходiв iз цього рiвня дорiвнює числу переходiв на цей рiвень (iнакше
населенiсть рiвня змiнювалась би з часом). Враховуючи радiативнi та
ударнi переходи, рiвняння статистическої рiвноваги для i-ого рiвня бу-
де мати вигляд [32]:

−
∑

i′′<i

ni′′(Ri′′i + Ci′′i)

+ni

[

∑

i′′<i

(

ni′′/ni

)∗
(Rii′′ + Ci′′i)+

k
∑

i′>i

(Rii′ + Cii′)

]

−
k
∑

i′>i

ni′
(

ni/ni′

)∗
(Ri′i + Cii′) = 0, (1.5)

де ni – населенiсть i-ого рiвня; Rii′ , Cii′ – швидкостi радiативних та
ударних переходiв.

Рiвняння статистичної рiвноваги (1.5) часто зручно представляти
через радiативнi та ударнi розбалансування (причому i < j):

∆
(R)
ij = niRij − njRji,

∆
(C)
ij = niCij − njCji = Cij(ni − nj(ni/nj)

∗).

Тодi рiвняння (2.5) буде мати вигляд:

k
∑

j=i+1

∆ij −
i−1
∑

j=1

∆ji = 0, i = (1, k − 1). (1.6)

У спiввiдношеннi (1.6):

∆ij = ∆
(R)
ij +∆

(C)
ij .

Рiвняння (1.5) для континууму є сумою аналогiчних рiвнянь для
нижчих рiвнiв, тому часто використовують рiвняння збереження числа
частинок:

k
∑

i=1

ni = εnH , (1.7)
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де ε – хiмiчний вмiст атомiв елемента по вiдношенню до числа атомiв
водню.

Спiввiдношення (1.5, 1.7) можна записати в матричному представ-
леннi:

An = b, (1.8)

де b – вектор, в якому всi елементи крiм останнього дорiвнюють ну-
лю. Радiативнi складовi в рiвняннi (1.5) залежить вiд iнтенсивностi
випромiнювання, яка в свою чергу визначається населеностями рiвнiв.
Тому система рiвнянь (1.8) – це нелiнiйна система по вiдношенню до n.
Розглянемо ефективний метод сумiсного розв’язку рiвнянь переносу i
статистичесної рiвноваги.

Метод прискореної Λ-iтерацiї.

Формальний розв’язок рiвняння переносу (1.3) для усередненої по на-
прямках iнтенсивностi випромiнювання можна представити у виглядi:

Jν = ΛνSν . (1.9)

Знаючи Sν , легко розрахувати Jν , а по Jν – n i т. д. Такий iтерацiйний
процес називається простою Λ-iтерацiєю. Ця iтерацiя погано сходиться
(якщо сходиться взагалi), а, отже, необхiдне число iтерацiй дуже вели-
ке [32], особливо, коли значне число розсiянь фотонiв у ядрi лiнiї. Для
того, щоби вдосконалити обчислювальний процес, Λ-оператор предста-
вимо у виглядi комбiнацiї точного i наближеного операторiв [87,88,202]:

Λν = Λ∗
ν + (Λν − Λ∗

ν). (1.10)

Тобто Λ-оператор представляється у виглядi суми наближеного опе-
ратора Λ∗ i поправки, котра обчислюється на попереднiй iтерацiї. Як
правило Λ∗ вибирають таким чином, щоб рiзниця (Λν − Λ∗

ν) швидко
спадала зi збiльшенням оптичної глибини τν , тобто

(Λν − Λ∗
ν)Sν << Λ∗

νSν ,

якщо τν >> 1. Очевидно, якщо використати (1.10), фотони в ядрах
лiнiї вибувають iз переносу i розв’язок сходиться швидше (прискорена
Λ-iтерацiя – ALI). У випадку багаторiвневого атома iснує взаємодiя
переходiв; при цьому порушується лiнiйний зв’язок мiж J i S. Часто,
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послiдовно розв’язуючи (1.8–1.10), можна шляхом проведення iтерацiй
враховувати таку взаємодiю (еквiвалентний дворiвневий атом). Проте,
у випадку сильної взаємодiї використовують дещо iнший пiдхiд: рiвня-
ння переносу вводять у рiвняння статистичної рiвноваги. При певному
виборi наближеного оператора в системi нелiнiйних (вiдносно n) рiв-
нянь (1.8) аналiтично скорочуються бiльшi за величиною складовi, а
рiвняння стають лiнiйними. Таку процедуру називають попередньою
обробкою (preconditioning) рiвнянь статистичної рiвноваги [68]. Роз-
глянемо її детальнiше.

Попередня обробка рiвнянь статистичної рiвноваги.

При розв’язаннi багатовимiрної задачi як Λ∗ доцiльно вибирати ло-
кальний оператор, оскiльки при виборi нелокального оператора рiвня-
ння (1.8), записанi для довiльного вузла сiтки, стають взаємопов’яза-
ними мiж собою, що iстотно ускладнює задачу. Виявляється, що з кла-
су локальних операторiв оптимальним є Λ∗ = diagΛ, тобто

Λ∗
νSν(τν) = aν(τν)Sν(τν).

Для найпростiшого локального оператора [246]:

aν(τν) =

{

0, τν < τ ∗

1, τν ≥ τ ∗
,

де τ ∗ ≈ 1, заданий параметр. Щоб побудувати точнiший наближений
оператор (вiд якостi Λ∗ залежить швидкiсть збiжностi), використаємо
спiввiдношення (1.3). Використовуючи лiнiйну iнтерполяцiю функцiї
джерела, одержуємо:

Iν(r,n) = Iν0(1− aν) + aνSν + bν∆Sν ,

де
aν = 1− exp(−∆τν),

bν = (1− (∆τν + 1) exp(−∆τν))/∆τν .

Усереднюючи цей вираз по всiх напрямках, маємо:

Jν(r,n) = Iν0(1− aν)

+(aν − bν)Sν + bνSν0 = Λ∗
νSν . (1.11)
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Рiвняння (1.11) є квазiлокальним оператором, оскiльки врахованi не
тiльки локальнi властивостi, але i стан сусiднiх точок, тому його якiсть
при зменшеннi розмiру сiтки погiршується не настiльки, як для ло-
кального; остання обставина покращує збiжнiсть розв’язку. Аналогi-
чно можна отримати вираз для локального оператора:

Λ∗
νSν = aνSν .

Враховуючи спiввiдношення (1.10), розв’язок подамо у виглядi:

J (n)
ν = J (n−1/2)

ν + Λ∗
νS

(n)
ν − Λ∗

νS
(n−1)
ν , (1.12)

де
J (n−1/2)
ν = ΛνS

(n−1)
ν ,

n – номер iтерацiї. Як бачимо, новий розв’язок – це старий точний
розв’язок плюс коректуюча складова, а при великих n: Λ∗S(n)−Λ∗S(n−1)

→ 0. Функцiю джерела подамо у виглядi функцiй джерела лiнiї та кон-
тинууму (випадок повного перерозподiлу по частотах):

Sν = rνSL + (1− rν)SC ,

де
rν = χl

ν/(χ
l
ν + χc

ν), SL = βGnj/(ni −Gnj),

G = gi/gj , β = 2hc2/λ5,

gi, gj – статваги нижнього та верхнього рiвнiв, решта величин (h, c, λ)
– загальновiдомi.

Якщо λ i r розраховувати, використовуючи старi населеностi, а
першою складовою в (1.11) нехтувати (вклад її в ядро лiнiї незначний),
то вираз (1.12) значно спрощується i ми отримуємо:

J (n)
ν = J (n−1/2)

ν + r
(n−1)
ν0 b

(n−1)
ν (S

(n)
L0 − S

(n−1)
L0 )

−(a
(n−1)
ν − b

(n−1)
ν )r(n−1)

ν S
(n−1)
L

+(a
(n−1)
ν − b

(n−1)
ν )r(n−1)

ν S
(n)
L .

Пiдставивши цей вираз у формулу для радiативного розбалансу, має-
мо:

∆
(R)
ij = 4π/hcλij

∞
∫

−∞

d(∆λ)αijλij

[

(ni −Gnj)J
ef
ν +

+njGβ((a
(n−1)
ν − b

(n−1)
ν )r

(n−1)
ν − 1)

]

,

(1.13)
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де

Jef
ν = J (n−1/2)

ν + b
(n−1)
ν r

(n−1)
ν0 (S

(n)
L0 − S

(n−1)
L0 )

−(a
(n−1)
ν − b

(n−1)
ν )r(n−1)

ν S
(n−1)
L .

Отже, на вiдмiну вiд звичайної Λ–iтерацiї, у вираз (1.13) входить Jef
ν

замiсть Jν , а коефiцiєнт спонтанного випромiнювання множиться на
величину ((aν − bν)rν − 1), усереднену по профiлю коефiцiєнта погли-
нання, тобто багато розсiянь в ядрi лiнiї, котрi описуються локаль-
ною частиною Λ-оператора, скорочуються аналiтично [222]. Пiдстави-
мо останнє спiввiдношення в (1.6); посля перегрупування складових
отримуємо систему лiнiйних рiвнянь:

A∗n = b. (1.14)

Система рiвнянь статистичної рiвноваги (1.14) дає позитивнi розв’яз-
ки, чого не можна сказати про (1.8). Зазначимо, система лiнiйних рiв-
нянь (1.14) iтерацiйно уточнюється, тобто за вiдомими населеностями
рiвнiв у кожному вузлi сiтки, можна по (1.9) отримати новi iнтенсив-
ностi випромiнювання, а потiм, використовуючи (1.13), розрахувати
матрицю A∗ i отримати новi населеностi рiвнiв. Але оскiльки систе-
ма (1.14) – лiнiйна, то збiжнiсть буде лiнiйною (лiнiйна збiжнiсть не
залежить вiд початкових значень); у таких випадках необхiднi багато
iтерацiй. Число iтерацiй можна зменшити, якщо використати вiдповiд-
ну методику прискорення збiжностi.

Прискорення збiжностi.

Iснує багато методик прискорення збiжностi iтерацiйного процесу [222,
240]. Розглянемо деякi з них, котрi непогано працюють у рамках по-
ставленої задачi.

1. Якщо в (1.13) замiсть a(n−1)
ν використати a(n)ν , тобто коефiцiєнти

оператора Λ∗ виражати через локальнi населеностi рiвнiв n(n), то рiв-
няння статистичної рiвноваги стають нелiнiйними. Розв’язок рiвнянь
(1.14) при цьому дещо ускладнюється, проте збiжнiсть буде близькою
до квадратичної. Таку процедуру можна використати, коли поточний
розв’язок буде близьким до iстинного, тобто пiсля достатньої кiлькостi
лiнiйних iтерацiй.

2. Адитивна корекцiя. Нехай пiсля L-iтерацiй для (1.14) маємо
розв’язок n(n) на кожному вузлi сiтки, а n – точний розв’язок, котрий
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задовiльняє системi (1.8). Введемо вектор похибки ǫ(n) = n(n) − n i ве-
ктор нев’язки r(n) = An(n)−b. Легко бачити, що Aǫ(n) = r(n). Розв’язу-
ючи цю систему, отримуємо скоректований розв’язок: n

′

= n(n) − ǫ(n).
3. Ng-методика [52,68]. Вона проста i дуже ефективна.
Нехай n1 = n(I−L+1) ... nL = n(I) – розв’язки, отриманi для усiх

вузлiв на L-останнiх iтерацiях. Уточнений розв’язок будемо шукати у
виглядi лiнiйної комбiнацiї:

n′ =
L−1
∑

k=1

cknk. (1.15)

Так як при I → ∞ розв’язки спiвпадають, то коефiцiєнти ck повиннi
задовiльняти умовi:

L−1
∑

k=1

ck = 1. (1.16)

Подiявши на (1.15) Λ-оператором, будемо мати новий розв’язок:

n′′ =
L−1
∑

k=1

cknk+1. (1.17)

Коефiцiєнти ck будемо вибирати так, щоб n′′ i n′ якомога менше
вiдрiзнялись один вiд одного, тобто:

L−1
∑

k=1

ck(nk − nk+1) = 0. (1.18)

Рiвняння (1.16), (1.18) можна записати у виглядi:

Bc = b′, (1.19)

де b′ – вектор, усi елементи якого, крiм останнього, дорiвнюють нулю.
Число рiвнянь (1.19) набагато бiльше (L − 1), отже, с будемо шу-

кати методом мiнiмiзацiї нев’язки. Отримуємо:

c = (BTB)−1BTb′. (1.20)

Таким чином, ми отримали систему K (число рiвнiв, розмiрнiсть
A) рiвнянь з L невiдомими (як правило, L < K) i додатковою умовою
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(1.16). Маючи скоректований розв’язок n′, можна знову приступати до
iтерацiй (1.9, 1.13, 1.14). Хоча цей алгоритм трохи складний, реалiзу-
вати його достатньо просто.

Часто використовують ще i методику спряжених векторiв – Ortho-
min методику [68]. Результати використання обох методик майже одна-
ковi, тому Orthomin розглядати не будемо.

4. Перетворення Ейткена. Нехай n(n) – послiдовнiсть розв’язкiв,
отриманих методом ALI на данiй сiтцi. Якщо збiжнiсть лiнiйна, то:

n
(n+1)
i − ni = (K + σ(n))(n

(n)
i − ni), (1.21)

де |K| < 1, σ(n) → 0,ni – границя послiдовностi розв’язкiв. Викори-
стовуючи двi послiдовнi рiвностi (1.21) (вважаючи σ = 0), отримуємо
скоректований розв’язок [50]:

ni = n
(n+2)
i − (n

(n+2)
i − n

(n+1)
i )2

n
(n+2)
i − 2n

(n+1)
i + n

(n)
i

. (1.22)

Для послiдовностi, яка лiнiйно збiгається, перетворення (1.22) часто не
дає точного значення границi, тому його використовують для побудови
нової послiдовностi, для якої по (1.22) шукають границю, тобто скоре-
ктований розв’язок. Таке перетворення називається δ2-перетворенням
Ейткена. Проте, застосування його до послiдовностей з квадратичною
збiжнiстю не приводить до прискорення [50].

Множиннi сiтки.

Використання методу ALI навiть iз застосуванням процедури попере-
дньої обробки для рiвнянь статистичної рiвноваги та прискоренням
збiжностi часто приводить до розв’язку, який не вiдповiдає iстинному,
це особливо стосується тривимiрної задачi [240].

Проблема зникає, а збiжнiсть iтерацiйної процедури iстотно покра-
щується, якщо використати множиннi сiтки, тому що в цьому випадку
фiльтруються довгоперiодичнi осциляцiї розв’язку.

Застосування множинних сiток приведено в [222]. Ми вибрали ме-
тод Федоренка – метод iтерацiйного розв’язку рiзницевих елiптичних
рiвнянь, названий автором релаксацiйним [19]. Використовуючи пiд-
хiд Федоренка, вiдзначимо основнi моменти нашого розв’язку багато-
вимiрної задачi переносу випромiнювання:
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а) на початковiй сiтцi знаходимо нульове наближення – ЛТР на-
ближення; робимо Λ-iтерацiю для обчислення iнтенсивностi;

б) збiльшуємо сiтку, доходимо до найгрубшої, а потiм поступово
(з використанням лiнiйної iнтерполяцiї) повертаємося назад до поча-
ткової сiтки (найдрiбнiшої); на кожнiй сiтцi розв’язуємо рiвняння (1.9,
1.13, 1.14, 1.20) – ALI iтерацiю з прискоренням;

в) на початковiй сiтцi, використовуючи звичайну Λ-iтерацiю, обчи-
слюємо профiлi лiнiй i параметри, якi вiдповiдають за їх утворення.

Iсують дещо видозмiненi схеми методу множинних сiток, зокрема,
так званий W-цикл [222].

При усередненнi iнтенсивностi по напрямках ми використали ква-
дратури Гауса для променiв, котрi йдуть з верхньої та нижньої границь
атмосфери, i квадратури Лягера при iнтегруваннi по частотi. При об-
численнi профiлiв лiнiй ми розглядали доплерiвськi зсуви профiлiв
поглинання в кожнiй точцi вздовж поширення променя (поле швидко-
стей задане); такi профiлi – асиметричнi.

Збiжнiсть iтерацiйної процедури доволi висока. Так, пiд час укру-
пнення сiтки для досягнення найбiльшої по всiх висотах похибки роз-
в’язку, яка не перевищувала 1%, достатньо було провести бiля десяти
iтерацiй; а при переходi до початкової сiтки – лише декiлька iтерацiй-
них циклiв. Очевидно, збiжнiсть методiв лiнеаризацiї краща, але вони
вимагають хорошого початкового наближення. А згiдно з [212] метод
попередньої обробки на вiдмiну вiд методу лiнеаризацiї завжди дає
додатнi значення для населеностей; крiм того, вiн забезпечує кращу
збiжнiсть i дозволяє розв’язувати багаторiвневi багатовимiрнi задачi
переносу випромiнювання.

Переваги вибраного нами пiдходу до розв’язання багатовимiрної
задачi нерiвноважного переносу неполяризованого випромiнювання осо-
бливо вiдчутнi при роботi зi складними моделями атомiв, при розглядi
неоднорiдних моделей атмосфери Сонця.

1.3. Розв’язок задачi переносу поляризованого
випромiнювання

Утворення лiнiй в атмосферi Сонця не завжди можна описати в
рамках локальної термодинамiчної рiвноваги (ЛТР); беручи до ува-
ги просторову неоднорiднiсть, необхiдно враховувати багатомiрнiсть
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сонячної атмосфери, поляризацiю випромiнювання магнiтним полем
(ефект Зеємана), нестацiонарнiсть у часi самої атмосфери. Внаслiдок
зазначених факторiв задача переносу випромiнювання стає достатньо
громiздкою та вимагає ряду спрощень.

Задачу переносу поляризованого випромiнювання будемо розгля-
дати у наближеннi стацiонарної плоскопаралельної моделi атмосфери
з врахуванням ефектiв вiдхилення вiд ЛТР i поляризацiї випромiню-
вання магнiтним полем Сонця.

Вперше рiвняння переносу випромiнювання у присутностi магнi-
тного поля записав Унно [235]. Вiн використав параметричне пред-
ставлення Стокса I, Q, U , V для поляризованого випромiнювання.
Степанов [35], представивши випромiнювання у виглядi двох пучкiв iз
взаємно перпендикулярними елiпсами поляризацiї, записав коефiцiєнт
поглинання та рiвняння переносу для кожного стану поляризацiї. На
жаль, рiвняння Степанова мають обмежене застосування, бо складенi
вони для нульового азимута магнiтного поля, який не змiнюється iз
глибиною, i для постiйної функцiї Фойгта (що описує профiль лiнiї по-
глинання). Рачковский [33] показав, що рiвняння Степанова є окремим
випадком рiвнянь Унно, якi є бiльш загальними. Вiн вперше внiс у тео-
рiю переносу магнiтооптичнi ефекти [34]. Пiзнiше у рiвняннях перено-
су було враховано розсiяння, довiльна мультиплетнiсть, розщеплення
рiвнiв, не-ЛТР ефекти, атомна поляризацiя рiвнiв. У 70-х роках Є. та
I. Ландi дель Iнночентi [145] на основi квантово-механiчного пiдходу,
використавши матрицю густини та метод збурення, вивели рiвняння
переносу, котрi є найповнiшими.

При наявностi магнiтного поля рiвняння переносу поляризовано-
го випромiнювання для ефекту Зеємана стають векторними; аналiти-
чний вираз для iнтенсивностi випромiнювання у загальному випадку
отримати неможливо. Тому актуальними є числовi методи. Числовi
розв’язки диференцiальних рiвнянь переносу поляризованого випро-
мiнювання вперше отримав Беккерс [74]. Вiн узагальнив рiвняння Ун-
но на випадок неоднорiдного за глибиною i змiнного за напрямком
магнiтного поля з врахуванням мультиплетного розщеплення Зеємана
та магнетооптики. Для iнтегрування диференцiальних рiвнянь часто
використовують метод Рунге-Кутта [53,74,148,238].

У ГАО НАНУ були розробленi [53] алгоритми та програмнi засоби
для дослiдження профiлiв магнiточутливих лiнiй в атмосферi Сонця:
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розрахунок профiлiв Стокс-параметрiв проводиться згiдно з теорiєю
Унно-Беккерса-Ландi дель Iнночентi, однак, в наближеннi ЛТР.

Такеда [228] запропонував метод прискореної Λ-iтерацiї для розв’яз-
ку рiвнянь переносу поляризованого випромiнювання. Цей метод дає
роз’язок шляхом послiдовних iтерацiй; вiн краще пiдходить для розв’яз-
ку не-ЛТР задачi, нiж для формального розв’язку. Реєс i Мерфi [187]
запропонували два методи для формального iнтегрування рiвнянь пе-
реносу поляризованого випромiнювання:

1) метод Фотрiє – рiвняння переносу записується у виглядi рiвнянь
другого порядку, розв’язують їх методом кiнцевих рiзниць;

2) DELO – метод, де Λ-оператор застосовується для дiагональних
елементiв матрицi поглинання.

DELO-метод працює швидше та дає бiльшу точнiсть, нiж метод
Рунге-Кутта, а сам розв’язок отримується прямо, без використання
iтерацiйної процедури. Беллот Рубiо та iн. [77] запропонували метод
Ермiта для розв’язку задачi переносу поляризованого випромiнюван-
ня, його можна успiшно застосовувати для звичайних задач перено-
су. Метод базується на розкладi параметрiв Стокса в ряд Тейлора до
четвертого порядку точностi за глибиною в атмосферi Сонця. Новий
пiдхiд забезпечує високу точнiсть i швидкiсть порiвняно з iснуючими
методами, включаючи DELO-метод. Проте, високий порядок методу
Ермiта робить розв’язок чутливим до неточностей параметрiв атмо-
сфери, котрi завжди виникають при застосуваннi iтерацiйної процеду-
ри; з iншого боку точнiсть DELO-методу можна покращити, застосу-
вавши параболiчну або сплайн-апроксимацiю [214].

DELO-пiдхiд застосовують також в iнверсних методах при χ2-мi-
нiмiзацiї вiдповiдної цiльової функцiї [198,213,214].

Враховуючи простоту та переваги DELO-методу, ми використали
його в своїх дослiдженнях для формального розв’язку рiвнянь пере-
носу поляризованого випромiнювання.

Розв’язок рiвняння переносу поляризованого випромiнюван-
ня.

При нерiвноважному утвореннi лiнiй для довiльного зеєманiвського
мультиплета зробимо такi припущення, основанi на роботах [53,146]:

1) атмосфера стацiонарна;
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2) для атомних рiвнiв вiдсутня поляризацiя (пiдрiвнi з рiзними зна-
ченнями квантового числа M заселенi однаково);

3) вiдсутня квантова iнтерференцiя мiж зеєманiвськими рiвнями;
4) профiль поглинання дорiвнює профiлю лiнiї випромiнювання

(повний перерозподiл за частотами (ППЧ)).
У магнiтному полi поряд з лiнiйно-поляризованим виникає випро-

мiнювання, поляризоване по кругу. Ми будемо вважати випромiнюван-
ня право-поляризованим, якщо вектор електричного поля обертається
за годинниковою стрiлкою для спостерiгача, до якого поширюється ви-
промiнювання. Рiзниця iнтенсивностi право- i лiвополяризованої ком-
поненти визначає V-параметр Стокса: V = Iright − Ileft.

Це означає, що у випадку магнiтного поля, спрямованого до спосте-
рiгача, в червоному крилi нормального зеєманiвського триплета V > 0
для емiсiйної лiнiї i V < 0 для лiнiї поглинання.

Нехай для правосторонньої системи координат XYZ вiсь OZ розта-
шована вздовж напрямку поширення свiтла. Якщо довiльний напрям
у площинi XY визначати кутом δ, який вiдраховується вiд осi ОХ, то
величини, якi характеризують лiнiйно-поляризоовану складову свiтла,
мають вигляд:

Q = Ilin(δ = 0)− Ilin(δ = 900),

U = Ilin(δ = 450)− Ilin(δ = 1350).

Загальна iнтенсивнiсть: I = I0 + Ip = I0 +
√

Q2 + U2 + V 2, де: I0, Ip
– iнтенсивнiсть неполяризованої i поляризованої складових променя.

Для запису рiвняння переносу необхiдно вибрати систему коорди-
нат, в якiй задана орiєнтацiя вектора магнiтного поля B. У локальнiй
системi вiсь OZ направлена до спостерiгача. Орiєнтацiя вектора магнi-
тного поля B задається кутом нахилу γ вiдносно кута зору (напрям
поширення свiтла) i азимутом χ, який визначається кутом вiд Х осi
до проекцiї B на площину XOY проти годинникової стрiлки. У базовiй
системi координат вiсь OZ направлена по нормалi до поверхнi свiтила.

При спостереженнях у центрi диска Сонця обидвi системи спiвпа-
дають. Проте на краю диска системи поверненi одна вiдносно iншої на
кут θ (µ = cos θ). Використавши матрицю повороту (навколо осi ОХ),
легко отримати кути γ i χ у новiй локальнiй системi координат. Нехай
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Boi – координати B у базовiй системi координат, тодi:




B1

B2

B3



 = A





B01

B02

B03



 ,

де

A =





1 0 0
0 cos θ − sin θ
0 sin θ cos θ



 .

Звiдси tgψ = B2

B1
, cos γ = B3

B
.

Кути γ i ψ використовуються для запису коефiцiєнтiв поглинання i
компонент поляризованого випромiнювання в локальнiй системi коор-
динат, прив’язанiй до напрямку поширення свiтла. Рiвняння переносу
має вигляд [146,187]:

dI

dz
= −KI+ J, (1.23)

де I – вектор параметрiв Стокса: IT = (I,Q, U, V ), K – матриця повно-
го поглинання: K = kc ·1+k0 ·Φ, J – вектор повної емiсiї: J = kcSce0+
koSlΦe0, 1 – одинична 4х4 матриця, eT0 = (1, 0, 0, 0), kc i Sc = Bν(Te) –
коефiцiєнт поглинання i функцiя джерела неполяризованого контину-
ума, k0 – коефiцiєнт поглинання в центрi лiнiї (вираз, який множиться
на профiль поглинання), Sl – функцiя джерела у лiнiї (в наближеннi
повного перерозподiлу по частотах (ППЧ) залежить тiльки вiд насе-
леностi верхнього i нижнього рiвнiв переходу), матриця поглинання у
лiнiї Φ:

Φ =









ΦI ΦQ ΦU ΦV

ΦQ ΦI ΦV − ΦU

ΦU − Φ
′

V ΦI ΦQ

ΦV Φ
′

U − Φ
′

Q ΦI









,

де

ΦI =
1

2
Φp sin

2 γ +
1

4
(Φr + Φb)(1 + cos2 γ),

ΦQ =
1

2
[Φp −

1

2
(Φr + Φb)] sin

2 γ · cos 2ψ,

ΦU =
1

2
[Φp −

1

2
(Φr + Φb)] sin

2 γ · sin 2ψ,

ΦV =
1

2
(Φr − Φb) cos γ,
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Φ
′

Q =
1

2
[Φp

′ − 1

2
(Φ

′

r + Φ
′

b)] · sin2 γ · cos 2ψ,

Φ
′

U =
1

2
[Φ

′

p −
1

2
(Φ

′

r + Φ
′

b)] · sin2 γ · sin 2ψ,

Φ
′

V =
1

2
(Φ

′

r − Φ
′

b) · cos γ.

Величини Φ i Φ
′

– узагальненi профiлi поглинання (врахований ефект
Доплера) i аномальної дисперсiї (магнiтооптики) – обертання площини
поляризацiї π-компоненти; iндекс р вiдноситься до лiнiйно-поляризова-
ної π-компоненти, r i b – до σ-компонент, змiщених вiдповiдно в черво-
ну i синю сторону спектра. Для π-компоненти випромiнювання лiнiйно
поляризоване паралельно до магнiтного поля, для σr i σb компонент
випромiнювання право- i лiвополяризоване по колу в площинi, пер-
пендикулярнiй до магнiтного поля. Узагальненi профiлi отримують iз
таких спiввiдношень:

Φp,r,b =
∑

i

Sp,r,b
i ·H(а, v − vp,r,bi + vlos),

Φ
′

p,r,b =
∑

i

Sp,r,b
i · 2F (а, v − vp,r,bi + vlos),

де

H(а, v) =
a

π

+∞
∫

−∞

e−y2

((v − y)2 + a2)
dy, (1.24)

F (а, v) =
1

2π

+∞
∫

−∞

(e−y2(v − y)

((v − y)2 + a2)
dy

– функцiї Фойгта i Фарадея-Фойгта, v = (λ−λ0)
∆λD

– вiдстань вiд центра
лiнiї в одиницях доплерiвського розширення, a – параметр, зв’язаний
з затуханням для лiнiй, vlos = λ0 ·v n

c·∆λD
- доплерiвський зсув, спричи-

нений швидкiстю руху речовини,

vp,b,ri =
e · λ20 ·B

4π ·m · c2∆λD
· [(Gl −Gu) ·Ml −Gu(2− k)],

де Gl, Gu – фактори Ланде для нижнього и верхнього рiвнiв, вiдповiд-
но:

G =
3

2
+
S(S + 1)− L(L+ 1)

2J(J + 1)
,
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k =







1− b
2− p
3− r

.

Вiдзначимо, що зеєманiвськi компоненти p, b, r визначаються пра-
вилами вiдбору:

∆M =Mu −Ml =







1− b
0− p

−1− r
.

Коефцiєнти Sp,b,r
i пронормованi до одиницi

∑

i

Sp,b,r
i = 1

i визначаються згiдно з табл. 1.1, у якiй приведена вiдносна iнтен-
сивнiсть зеєманiвських компонент [25]. Правила вiдбору записанi для
переходiв з випромiнюванням, тобто з верхнього рiвня на нижнiй. Вiд-
значимо симетричнiсть компонент r, b вiдносно M , тобто сумарнi їх
iнтенсивностi однаковi та дорiвнюють половинi сумарної iнтенсивно-
стi p компоненти [51].

Таблиця 1.1
Iнтенсивнiсть зеєманiвських компонент

p(M −→ M) r(M −→ M + 1) b(M −→ M − 1)
J −→ J M2 (J −M)(J +M + 1) (J +M)(J −M + 1)

J −→ J + 1 (J + 1)2 −M2 (J +M + 1)(J +M + 2) (J −M + 1)(J −M + 2)
J −→ J − 1 J2 −M2 (J −M)(J −M − 1) (J +M)(J +M − 1)

У випадку довiльного мультиплета число зеєманiвських компонент
може виявитись бiльше трьох, що викликає деякi незручностi при роз-
рахунках. У [147] запропоновано метод ефективного фактора Ланде.
Разщеплений мультиплет представляється еквiвалентним триплетом.
Проте, згаданий метод працює, коли зеєманiвське змiщення менше вiд
доплерiвської пiвширини, що не виконується в сонячних плямах.

Рiвняння переносу (1.23) необхiдно доповнити граничними умова-
ми. На верхнiй границi для вектора Стокса I(0) = 0 при поширеннi
всередину атмосфери. Для нижньої границi можна застосувати дифу-
зне наближення:

I = (Bν · e0 +K−1 · dBν

dτ
· e0). (1.25)
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Розв’язок векторних рiвнянь переносу (1.23) з граничними умова-
ми (1.25) дає параметри Стокса для випромiнювання, яке виходить з
атмосфери зорi. Для формального розв’язку рiвнянь (1.23, 1.25) вико-
ристовуємо метод DELO [187].

У матрицi повного поглинання K дiагональнi елементи дорiвнюють
коефiцiєнту поглинання для сумарної iнтенсивностi випромiнювання:

kI = kc + k0 · ΦI .

Якщо ввести оптичну глибину dτ = −kIdz вздовж поширення про-
меня, то рiвняння (A.1) буде мати вигляд:

dI

dτ
=

1

kI
·K · I− S

′

,

де S
′

= j

kI
. Введемо модифiковану матрицю поглинання:

K
′

=
K

kI
− 1,

у матрицi K
′

дiагональнi елементи дорiвнюють нулю.
Отже, рiвняння переносу випромiнювання можна записати як:

dI

dτ
= I− L, (1.26)

де L = S
′ −K

′

I.
При вiдомiй матрицi L формальний розв’язок рiвняння (1.26) буде

мати вигляд:

I(τk) = EkI(τk+1) +

τk+1
∫

τk

e−(τ−τk)L(τ)dτ, (1.27)

де Ek = e−∆τk ,∆τk = τk+1 − τk, k = 1, ..., N − 1.
Так як матриця L залежить вiд I, то рiвняння (1.27) є iнтеграль-

ним рiвнянням для I. Його можна розв’язати методом послiдовних
наближень. З другого боку, можна отримати явний розв’язок (1.27),
застосувавши лiнiйну апроксимацiю:

L(τ) =
[(τk+1 − τ)Lk + (τ − τk)Lk+1]

∆τk
.
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Пiсля аналiтичного iнтегрування (1.27) i деяких перетворень отри-
маємо:

I(τk) = Pk +Qk · I(τk+1), (1.27)

де
Pk = [1 + (Fk −Gk)K

′

k]
−1 · [(Fk −Gk)S

′

k +GkS
′

k+1],

Qk = [1 + (Fk −Gk)K
′

k]
−1 · (Ek · 1−GkK

′

k+1),

Fk = 1− Ek, Gk =
[1− (1 + ∆τk)Ek]

∆τk
.

Таким чином, маючи I(τN) на нижнiй границi, легко отримати
розв’язок по поверхнi I(0) = I(τ1). Точнiсть розв’язку (1.28) можна
iстотно покращити, використовуючи параболiчну або сплайн-iнтерпо-
ляцiю, правда, тiльки для S

′

.
За вiдсутностi магнiтного поля K

′

= 0 ми отримуємо формальний
розв’язок рiвняння переносу для iнтенсивностi.

У наших дослiдженнях ми визначали ще i глибини утворення лi-
нiй. У випадку неполяризованого випромiнювання глибини утворення
лiнiй розраховували за функцiями вкладу в емiсiю: Ck = ηk · e−τk , ηk
– коефiцiєнт випромiнювання. Для поляризованого випромiнювання
векторна функцiя вкладу визначається iз спiввiдношення [187]:

Ck = Q1 ·Q2 · . . . ·Qk−1 · Jk. (1.29)

Вище ми розглянули формальний розв’язок рiвняння переносу по-
ляризованого випромiнювання (1.23). Проте для визначення L необхi-
дно мати реальнi населеностi рiвнiв атома, що вимагає при нерiвнова-
жному утвореннi спiльного розв’язку рiвнянь переносу i статистичної
рiвноваги при наявностi магнiтного поля. Така задача досить складна,
оскiльки коефiцiєнти поглинання не iзотропнi: вони залежать вiд орi-
єнтацiї магнiтного поля вiдносно напрямку поширення випромiнюван-
ня. Таким чином, навiть для 1D плоскопаралельної моделi атмосфери
задача стає тривимiрною. Як виявилось, немає змiсту розв’язувати та-
ку громiздку задачу. Для спрощення розрахункiв часто роблять такi
наближення [214]: а) наближення без врахування магнiтного поля (field
free approximation – FFA); б) наближення без врахування поляризацiї
(polarization free approximation – PFA).

У випадку FFA населеностi рiвнiв визначають як в стандартнiй
задачi без магнiтного поля. Формальний розв’язок рiвняння (1.27) дає
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вектор параметрiв Стокса, при цьому вважають, що коефiцiєнти вiдхи-
лення вiд ЛТР не залежать вiд магнiтного поля. У [67] було показано,
що для сильних лiнiй Са II FFA наближення дає похибку, яка не пере-
вищує 10% для iнтенсивностi та 3% для лiнiйної i кругової поляризацiї.

Наближення PFA було запропоновано в [82, 232]. У цьому набли-
женнi враховується вплив магнiтного поля на населеностi рiвнiв атома;
останнi шукають шляхом розв’язку скалярного рiвняння переносу з не-
значною змiною профiлю коефiцiєнта поглинання: замiсть стандартної
функцiї Фойгта використовують профiль ΦI , який з’являється на дi-
агоналi в матрицi поглинання K. Iншими словами, вплив магнiтного
поля на населеностi враховується шляхом змiни профiлю коефiцiєнта
поглинання. Швидкостi радiативних переходiв, якi входять до рiвнян-
ня статистичної рiвноваги, визначаються iнтенсивнiстю, усередненою
за напрямками поширення променя свiтла. Отже, при розв’язаннi ска-
лярного рiвняння переносу будемо використовувати профiль ΦI , усе-
реднений по γ:

ΦI =
1

4
· (Φp +

3

2
· (Φr + Φb)).

При визначеннi реальних населеностей рiвнiв для спрощення роз-
рахункiв пiдрiвнi термiв ми замiняли одним еквiвалентним рiвнем; при
розрахунках магнiточутливих переходiв використали середнiй фактор
Ланде для верхнього i нижнього рiвнiв, вiдповiдно [25,51]:

G =

∑S+L
Jmin=|S−L| gi

(Jmax − Jmin + 1)
,

тобто

G =







1
2

1.5
npu :

Jmin = L− S
Jmin = S − L
L = S

.

Для визначення амплiтуд зеєманiвських компонент ми брали:

Jсер. =
(Jmin + Jmax)

2
=

|L− S|+ |L+ S|
2

.

Звичайно, при цьому потрiбно враховувати правила вiдбору для J :
∆J = 0,±1.

У кiнцевому результатi ми отримали розв’язок задачi нерiвнова-
жного переносу поляризованого випромiнювання, що уможливило по-
будову профiлiв магнiточутливих лiнiй поглинання.



РОЗДIЛ 2

IНВЕРСНА ЗАДАЧА ПЕРЕНОСУ ВИПРОМIНЮВАННЯ

2.1. Наявнi пiдходи до розв’язку iнверсної задачi переносу
випромiнювання

Повсякчасне покращення точностi та роздiльної здатностi засобiв
спостережень уможливлює величезну iнформативнiсть отриманих спе-
ктральних даних При цьому виникає потреба в розвитку витончених
методiв, якi б максимально враховували механiзми утворення фраун-
гоферових лiнiй i були здатнi вiдтворити з великою точнiстю фiзи-
чнi умови в атмосферi Сонця. Поставлену задачу вирiшують iнверснi
методи, якi вiдтворюють параметри моделей сонячної атмосфери чи
окремих активних процесiв у нiй (температуру, густину, швидкiсть i
т.д.) вздовж просторових координат i в часi [41].

У iнверсних методах поряд з розв’язком iнверсної задачi викори-
стовується також розв’язок прямої задачi переносу випромiнювання
(див. главу 1).

Першi спроби отримати стратифiкацiю параметрiв атмосфери зво-
дилися до побудови моделей атмосфер методом спроб i помилок шля-
хом синтезу теоретичних профiлiв лiнiй та узгодження їх зi спосте-
режуваними. Звичайно, такий пiдхiд громiздкий i, головне, малоефе-
ктивний навiть при дослiдженнi за однiєю лiнiєю.

У другому пiдходi розв’язок iнверсної задачi зводиться до зна-
ходження функцiї джерел [49, 126]. Так, в роботi [126] функцiя дже-
рел представлена лiнiйною кусково-неперервною апроксимацiєю; зада-
ча зводиться до знаходження на основi спостережуваних даних пара-
метрiв такої апроксимацiї. У роботах Теплицької та iн. [49] при розв’я-
заннi рiвняння переносу як рiвняння Фредгольма II роду використаний
метод регуляризацiї за Тихоновим для знаходження функцiї джерела
в лiнiї. На жаль, отриманої iнформацiї замало для вiдтворення пара-
метрiв моделi атмосфери.
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У третьому пiдходi для полегшення пiдгонки даних використову-
ють функцiї вiдгуку, якi були введенi в аналiз спектральних лiнiй Бек-
керсом i Мiлкеєм [75]: функцiя вiдгуку вiдображає чутливiсть лiнiї по-
глинання на конкретнiй довжинi хвилi до локальних варiацiй фiзичних
умов уздовж променя зору. Аналiз чутливостi функцiй вiдгуку рiзних
спектральних лiнiй до параметрiв моделi атмосфери зроблений в [209].

Iнверснi методи вiдтворюють стратифiкацiю параметрiв дослiджу-
ваних об’єктiв шляхом пiдгонки спостережуваних i синтезованих да-
них та дозволяють отримувати напiвемпiричнi моделi атмосфери Сон-
ця або зорi, а при наявностi профiлiв лiнiй з високим просторовим роз-
дiленням – моделi неоднорiдностей. В iнверснi методи можна заклада-
ти рiзнi механiзми утворення лiнiй, що дає можливiсть вiдтворювати
спостережуванi особливостi спектрiв, їх тонку структуру i т. п. Iнтен-
сивний розвиток вони набули пiсля того, як у роботi [198] було запро-
поновано оригiнальний метод SIR для дослiдження атмосфери Сон-
ця за профiлями Стокса спектральних лiнiй у наближеннi локальної
термодинамiчної рiвноваги (ЛТР) для одновимiрної плоскопаралель-
ної атмосфери. Iнверсний код дозволив отримувати стратифiкацiю з
глибиною таких параметрiв як: температура, тиск, вектор магнiтного
поля, швидкiсть. Розроблена стратегiя була розвинена в роботах: [213]
– не-ЛТР iнверсний метод для спектральних лiнiй (запропоновано на-
ближення фiксованих не-ЛТР коефiцiєнтiв – FDC – для швидкого об-
числення функцiй вiдгуку), [214] – розширення методу, запропоновано-
го в [213], для нерiвноважного переносу поляризованого випромiнюва-
ння. У всiх схемах для найкращої пiдгонки даних застосовується метод
найменших квадратiв. Розробленi методи застосовували для вивчення
сонячних плям [93], тонких магнiтних трубок [76], сонячної грануля-
цiї [80,108], фотосферних осциляцiй Сонця [199], мiкроструктурованих
магнiтних атмосфер [201], коливань в сонячних плямах [78] i магнi-
тних трубках [79], дослiдження розподiлу магнiтного поля та хiмiчного
складу по поверхнi зорi [179]. Родрiгес Iдальго та iн. [192] для вiдтворе-
ння сонячної грануляцiї використовували двовимiрнi спектральнi данi
з високою роздiльною здатнiстю. В [216] запропоновано багатопотоко-
вий код для не-ЛТР синтезу та iнверсiї профiлiв Стокса спектральних
лiнiй.

Iнверснi методи є ефективним i перспективним пiдходом при дослi-
дженнi фiзичних умов у атмосферах Сонця i зiр на основi результатiв
спостережень як з низьким, так i з високим просторовим роздiленням.
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Поряд з iнверсними методами застосовується моделювання фiзи-
чних процесiв. Розрахунки реалiстичних моделей сонячної атмосфери
необхiднi для кiлькiсного порiвняння результатiв моделювання зi спо-
стережуваними даними. Таке моделювання започатковане Нордлун-
дом [170] та вдосконалене в роботах [90,117,220,242]. Протягом остан-
нiх десятилiть реалiстичне тривимiрне магнето-гiдродинамiчне (МГД)
моделювання стало домiнуючим теоретичним iнструментом для ви-
вчення складних взаємодiй мiж плазмою та магнiтним полем на Сон-
цi [91,106,138–140,208].

Iнверснi методи та моделювання фiзичних процесiв є взаємодопов-
нюючими пiдходами при дослiдженнi атмосфери
Сонця i зiр: перший пiдхiд дозволяє отримувати напiвемпiричнi мо-
делi атмосфер, неоднорiдностей, їх iндивiдуальнi властивостi, тодi як
другий дає теоретичнi моделi, їх розгортку в просторi та часi, дозво-
ляє краще зрозумiти фiзику явищ, якi вiдбуваються у дослiджуваних
об’єктах.

На жаль, результати вiдтворення iнверсними методами неоднозна-
чнi [80]. Так, згiдно з [80] похибка вiдтворення температури у верхнiй
фотосферi – порядка тисячi градусiв (навiть при великiй кiлькостi спо-
стережуваних лiнiй). Крiм того, при вiдтвореннi фiзичних умов появ-
ляється iнша проблема: виникнення помилкових осциляцiй розв’язку,
якi дають фiзично нереальнi залежностi. Тут немає нiчого дивного,
адже всi iнверснi задачi за своєю природою – некоректнi. Однак, якщо
результати вiдтворення придатнi (з деякими застереженнями) для ви-
вчення фiзичних умов у рамках моделей незбуреної атмосфери або ж
моделей

”
середнiх“ неоднорiдностей, то при роботi з даними з висо-

ким просторовим роздiленням вони стають неспроможними, оскiльки
в останньому випадку мова йде про вiдтворення просторово-часових
варiацiй на малих масштабах. Один iз шляхiв виходу з ситуацiї, що
склалася, полягає у використаннi методiв, що усувають цi недолiки.
Прикладом служить робота [108], в якiй запропоновано доповнювати
стандартну цiльову функцiю деяким виразом (стабiлiзатором), що за-
безпечує гладкiсть розв’язку та зменшує його осциляцiї. Достовiрнiсть
результатiв вiдтворення при цьому iстотно пiдвищується. Остання об-
ставина стала пiдставою для подальшого розвитку нами iнверсних ме-
тодiв i вдосконалення розв’язку iнверсних задач.
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2.2. Розв’язок iнверсної задачi переносу неполяризованого
випромiнювання

Постановка задачi.

Неоднорiдна структура атмосфери Сонця є вiдображенням процесiв,
котрi вiдбуваються як у глибинних, так i в атмосферних шарах зорi.

Динамiку процесiв неоднорiдностей будемо вважати квазiстацiо-
нарною; всерединi неоднорiдностi речовина знаходиться у станi гiдро-
динамiчної рiвноваги, причому загальний тиск визначається стати-
чним тиском, динамiчним тиском (зумовленим рухом речовини) та
тиском магнiтного поля (для плям); на нижнiй границi виконується
умова горизонтального балансу повного тиску, що дозволяє отримати
спiльну шкалу геометричних глибин.

Вхiдними даними є: профiлi лiнiй поглинання хiмiчного елемента,
котрий розглядається, абсолютнi значення iнтенсивностi в континуумi
кожної лiнiї, а також набiр вiдповiдних атомних параметрiв. Нижче ми
дослiджуємо фiзичнi умови в неоднорiднiй, але спокiйнiй атмосферi
Сонця, тому магнiтне поле надалi не розглядається.

Випромiнювання, яке зароджується в атмосферних шарах, несе
iнформацiю про фiзичнi умови в цих шарах зорi. А тому проблема
дiагностики зоряної атмосфери зводиться до визначення просторово-
часового розподiлу температури, швидкостi, тиску, густини, хiмiчного
складу та iнших параметрiв в кожному шарi атмосфери з умови най-
кращого узгодження теоретичних профiлiв iз результатами спостере-
жень i подальшого адекватного вiдтворення фiзичної картини проце-
сiв, якi вiдбуваються в нiй. Як i усi iнверснi задачi, поставлена задача є
некоректною. Некоректнiсть можна обiйти, використовуючи спецiаль-
нi алгоритми обертання матрицi або вводячи тихонiвськi стабiлiзато-
ри, котрi певним чином обмежують поведiнку розв’язку; другий пiдхiд
бiльш перспективний.

Розв’язок задачi знаходимо методом iтерацiй: тобто, виходячи з
моделi атмосфери, котру ми використовуємо, розраховуємо теоретичнi
профiлi лiнiй, за якими визначаємо поправки до параметрiв моделi i
т. д., доки не виконається умова збiжностi iтерацiйної процедури.

При розв’язаннi подiбних задач використовуються функцiї вiдгуку,
якi описують чутливiсть профiлiв лiнiй до варiацiй параметрiв моделi.
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Функцiї вiдгуку.

Нехай x = (x1, ..., xn)
T – вектор, який задає стратифiкацiю x параметра

вздовж глибини атмосфери, а δx – вектор, який описує його варiацiю,
тобто незначне збурення параметра x в кожнiй точцi атмосфери. Тодi
(при вiдсутносi магнiтного поля) рiвняння переносу випромiнювання
для моделi атмосфери, що задається незбуреними параметрами, мати-
муть вигляд:

dI

dl
= κ(S − I), (2.1)

а для моделi iз збуреними параметрами:

d(I + δI)

dl
= (κ+ δκ)(S + δS − I − δI), (2.2)

де I – iнтенсивнiсть випромiнювання, S – функцiя джерела, dl – змiна
геометричної глибини вздовж напрямку поширення променя, κ – кое-
фiцiєнт поглинання. Враховуючи (2.1), отримуємо рiвняння переносу
для варiацiї δI:

dδI

dτ
= δI − δSef , (2.3)

де δSef = S δη
η
− I δκ

κ
, τ – оптична глибина, η – коефiцiєнт випромiню-

вання.
Для формального розв’язку рiвняння (2.3) використаємо метод ко-

ротких характеристик [40]: будемо вважати, що функцiя джерела змi-
нюється лiнiйно мiж двома сусiднiми точками; тодi, використовуючи
вiдоме спiввiдношення формального розв’язку, для двох сусiднiх точок
атмосфери
вздовж напрямку поширення променя маємо:

δIn = δIn+1e
−∆τn+1,n + anδS

ef
n + bnδS

ef
n+1, (2.4)

де
bn = (1− (∆τn+1,n + 1)e−∆τn+1,n)/∆τn+1,n,

an = 1 − e−∆τn+1,n − bn, ∆τn+1,n = τn+1 − τn – оптична глибина мiж
точками n + 1, n ( τ = 0 – для верхньої точки атмосфери). Оскiльки
оптична глибина в нижнiх шарах рiзко зростає, то природно вважати,
що ∆τN+1,N ≫ 1, n = N – нижня точка. Тодi:

aN = 1, bN = 0,
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а
δIN = δSN .

Використовуючи рекурентне спiввiдношення (2.4), отримуємо ви-
раз для iнтенсивностi випромiнювання, яке виходить iз атмосфери:

δI1 = δSN(aNe
−τN,1 + bN−1e

−τN−1,1)+
+δSN−1(aN−1e

−τN−1,1 + bN−2e
τN−2,1)+

+...+ δS2(a2e
−τ2,1 + b1) + δS1a1.

(2.5)

Як бачимо, збурення, яке йде з n-ого шару атмосфери, визначає-
ться змiною функцiї джерела в шарах n i n + 1, тобто враховується
вплив сусiднiх шарiв. Вiдзначимо, що вираз для вихiдної iнтенсивно-
стi (2.5), отриманий з допомогою рекурентного спiввiдношення методу
коротких характеристик, точнiший, нiж аналогiчний вираз, записаний
через функцiї вкладу; це особливо стосується шарiв з великими опти-
чними глибинами (τ ≥ 1). Крiм того, точнiсть представлення (2.5) мо-
жна збiльшити, застосувавши, наприклад, параболiчну iнтерполяцiю
для збурення функцiї джерела.

Для визначення збурення функцiї джерела застосовуємо локальне
наближення, тобто будемо вважати, що δSef

n виначається тiльки пара-
метрами точки n:

δSef
n =

3
∑

k=1

∂Sef
n /∂x

(k)
n δx(k)n , (2.6)

де верхнiй iндекс k вiдповiдає за температуру (k = 1), швидкiсть руху
речовини вздовж променя зору (k = 2), мiкротурбулентну швидкiсть
(k = 3) i макротурбулентну швидкiсть (k = 4) – макротурбулентна
швидкiсть буде введена нижче. Ми вважаємо, що макротурбулентна
швидкiсть для кожної лiнiї iндивiдуальна, тодi як решта параметрiв
спiльнi для всiх лiнiй та змiнюються з глибиною. Пiдставивши (2.6) в
(2.5), отримуємо:

δI1,i =
3
∑

k=1

N
∑

n=1

R
(k)
n,iδx

(k)
n , (2.7),

де R(k)
n,i – функцiя вiдгуку на λ = λi до збурення k-го параметра для

n-го шару атмосфери, причому:

R
(k)
n,i = ∂Sef

n /∂x
(k)
n (an exp(−τn,1) + bn exp(−τn−1,1)). (2.8)
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Вiдзначимо, що у випадку не-ЛТР функцiя джерела залежить та-
кож вiд iнтенсивностi, котра визначається станом сусiднiх шарiв атмо-
сфери. Отже, функцiя джерела перестає бути локальною. Проте, згi-
дно з [214], вiдхилення вiд локальностi проявляються тiльки для фун-
кцiї вiдгуку вiдносно температури для сильних лiнiй i то лише у верх-
нiх шарах атмосфери.

Навiть при дослiдженнi спектрiв iз високим просторовим роздiле-
нням виникає потреба вводити мiкротурбулентну швидкiсть, яка мо-
делює дрiбномасштабнi рухи. У деяких випадках ми будемо викори-
стовувати також макротурбулентну швидкiсть, котра вiдображає рух
низхiдних i висхiдних потокiв та призводить до додаткового розши-
рення лiнiї. Швидкiсть руху речовини вздовж променя зору викликає
змiщення центра лiнiї та спричинює її асиметрiю.

Вплив макротурбулентної швидкостi на профiль лiнiї будемо опи-
сувати згорткою профiля з гаусiаною, яка визначається Vmacro, тобто:

Ĩ1,i =
L
∑

i′=−L

ci′I1,i+i′ , (2.9)

де коефiцiєнти ci′ дорiвнюють добутку гаусiани при λ = λi′ на ваговий
множник, який визначається методом iнтегрування. Отже,

δĨ1,i =
3
∑

k=1

N
∑

n=1

R̃k
n,iδx

k
n + R̃

(4)
i δx(4), (2.10)

де

R̃
(k)
n,1 =

L
∑

i′=−L

ci′R
(k)
n,i+i′ , R̃

(4)
i = ∂Ĩ1,i/∂x

(4)

– функцiя вiдгуку з врахуванням макротурбулентностi.
Згiдно з (2.8) функцiї вiдгуку визначаються частковими похiдними

∂Sef
n /∂x

(k)
n ; врахувавши вираз для δSef

n , отримуємо:

∂Sef
n /∂x

(k)
n = Sn/ηn · ∂ηn/∂x(k)n − In/κn · ∂κn/∂x(k)n ,

де η = ηl + ηc, κ = κl +κc, а ηl, κl, ηc, κc – коефiцiєнти випромiнювання
i поглинання в лiнiї та в континуумi, вiдповiдно.

Коефiцiєнти поглинання та випромiнювання в лiнiї задаються ре-
альними населеностями рiвнiв: ni = βi · n∗

i , де n∗
i – рiвноважнi насе-

леностi рiвнiв, βi – коефiцiєнти вiдхилення вiд ЛТР; при розрахунку
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функцiй вiдгуку будемо вважати їх фiксованими – FDC наближен-
ня [213]. Не-ЛТР коефiцiєнти визначаються шляхом розв’язку прямої
задачi переносу випромiнювання. Таким чином, вiдповiднi похiднi при
обчисленнi функцiй вiдгуку будемо визначати, як в ЛТР наближеннi.
Оскiльки аналiтичнi вирази для похiдних (наприклад, по T ) достатньо
громiздкi, то зручно розрахувати η i χ у трьох точках x - ∆x, x, x+∆x,
а похiдну – визначити, використовуючи, наприклад, параболiчну апро-
ксимацiю для цих точок.

Функцiї вiдгуку ми будемо представляти двовимiрним масивом
R(L×N), де N – число точок по глибинi, L – число точок по λ для
кожної лiнiї. У [40] запропонований простий пiдхiд для зменшення роз-
мiрностi масиву, який визначає функцiю вiдгуку. Так, дiйсно, можна
ввести дещо видозмiненi функцiї вiдгуку, якi визначають збурення δI
через значення функцiї у вузлових точках, що залишаються пiсля вiд-
повiдного прорiджування масиву. Нехай M(N × N ′) – матриця, яка
iнтерполює значення змiнної δx(N) через значення у вузлових точках
δx′(N ′), N ′ – число вузлiв: δx = Mδx′. Матрицю M легко отрима-
ти, маючи вiдповiдне iнтерполяцiйне спiввiдношення. Таким чином,
δI = Rδx = RMδx′ = R′δx′, матриця R′ має розмiрнiсть (L × N ′).
Таке перетворення дозволяє проводити стиск iнформацiї. Ми його ви-
користаємо при розв’язку iнверсної задачi для зменшення розмiрностi
матриць, якi пiдлягають обертанню.

Перенос випромiнювання.

Невiд’ємною частиною iнверсної задачi є розв’язок рiвняння переносу
випромiнювання в рамках даної моделi атмосфери або неоднорiдно-
стi. Задача достатньо спрощується, якщо виконується умова локаль-
ної термодинамiчної рiвноваги, бо в цьому випадку функцiя джере-
ла вiдома – вона дорiвнює функцiї Планка, а населеностi описуються
спiввiдношенням Саха-Больцмана. Тодi легко отримати iнтенсивнiсть
випромiнювання, що виходить з атмосфери:

I(t) =

∞
∫

0

B(t− τ)e−τdτ.

Для числового знаходження iнтенсивностi ми використали записа-
не рекурентне спiввiдношення методу коротких характеристик.
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У не-ЛТР випадку доводиться знаходити сумiсний розв’язок рiв-
нянь переносу та статистичної рiвноваги: нерiвноважну багаторiвневу
задачу переносу розв’язуємо методом прискореної Λ-iтерацiї з викори-
станням вкладених сiток та прискоренням збiжностi [40].

Визначення концентрацiї атомiв водню та електронiв.

При розв’язку рiвняння переносу випромiнювання необхiдно по вiдо-
мому хiмiчному вмiсту елемента визначати населеностi рiвнiв ni атома,
який дає дослiджуванi лiнiї, причому:

∑

i

ni = ǫnH ,

де ǫ – хiмiчний вмiст дослiджуваного елемента, а nH - концентрацiя
атомiв водню.

Загальне число частинок визначається, в основному, атомами во-
дню, гелiю та iншими атомами домiшок i електронами:

ntot = a · nH + ne,

де множник a враховує наявнiсть iнших, крiм водню, хiмiчних еле-
ментiв в атмосферi Сонця; концентрацiя електронiв ne визначається
переважно такими елементами: H, C, N, О, Ne, Ca, Fe, Na... (всього
сiмнадцять елементiв), котрi вiдiграють роль донорiв, та вiд’ємними
iонами водню – акцепторами електронiв.

Концентрацiю електронiв визначаємо iз спiввiдношення Саха-
Больцмана:

nI/nI+1 = CI · T−3/2UI/UI+1exp(χI/kT ) · ne = SI · ne,

де nI , UI – концентрацiя атомiв та сума по станах для атома I-ої стадiї
iонiзацiї.

Для водню маємо:

nH = nH
−1 + nH

0 + nH
1 ,

де nH
−1 – концентрацiя вiд’ємих iонiв водню, nH

0 – концентрацiя ней-
тральних атомiв водню, nH

1 – концентрацiя iонiзованих атомiв водню;
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для решти елементiв: nel = nel
0 + nel

1 , так як у сонячнiй атмосферi при-
сутнi елементи знаходяться переважно в перших двох стадiях iонiзацiї.
Використовуючи формулу Саха-Больцмана, отримуємо:

nH
1 = nH/(1 + neS

H
0 + n2

eS
H
0 S

H
−1),

nel
1 = ǫel · nH/(1 + neS

el
0 ).

Отже,
ne = nH

1 − nH
−1 +

∑

i

nel
1,i.

Таким чином, для визначення nH и ne отримаємо систему двох
рiвнянь:

{

ntot = a · nH + ne,
ne = nH · f(ne),

де

f(ne) =
1

1 + neSH
0 + n2

eS
H
0 · SH

−1

−

− 1

1 + (neSH
−1)−

1 + (n2
eS

H
0 · SH

−1)
−1

+
∑

i

ǫeli
1 + neSel

0,i

.

Система рiвнянь нелiнiйна. Для її розв’язання ми використали ме-
тод лiнеаризацiї. Збiжнiсть розв’язку достатньо висока; так, для до-
сягнення точностi δne/ne ≈ 10−3 достатньо декiлькох iтерацiй. За по-
чаткове приближення виберемо: ne = ntot/2, nH = ntot/(2 · a), тобто
вважаємо, що всi елементи повнiстю iонiзованi. Система рiвнянь для
nH i ne розв’язується для кожного вузла сiтки параметрiв моделi атмо-
сфери, яку ми використовуємо.

Вiдтворення параметрiв моделi атмосфери.

Параметри моделi будемо вибирати таким чином, щоб теоретичнi про-
фiлi, розрахованi в рамках отриманої моделi, якнайкраще спiвпадали
з результатами спостережень. Для оцiнки близькостi профiлiв уведемо
цiльову функцiю:

χ2 =
1

ν

M
∑

i=1

(Iobs.i − Ĩ1,i)
2/σ2

i , (2.11)

де ν – число степенiв свободи (число експериментальних значень про-
фiлiв лiнiй, якi розглядаємо, мiнус число параметрiв моделi), або ж
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тiльки число експериментальних точок, σi – деякi ваговi множники;
вони можуть характеризувати, наприклад, похибки вимiрювань, не-
визначенiсть даних спостережень, або ж їх можна використати для
змiни вкладу рiзних дiлянок лiнiї в цiльову функцiю, M – число точок
вздовж профiлю лiнiї. Якшо ν – число степенiв свободи, а σi – похиб-
ки вимiрювань, то маємо критерiй χ2, в iншому випадку – найменшi
квадрати.

Для простоти всi наступнi спiввiдношення будемо записувати тiль-
ки для однiєї лiнiї; реально, в цiльову функцiю можуть входити данi
всiх вибраних лiнiй. Крiм того, надалi будемо вважати, що цiльова
функцi має один мiнiмум.

Нехай x – сукупнiсть параметрiв, якими представлена модель, а δx
– їх варiацiя, яка мiнiмiзує цiльову функцiю; тодi, розклавши χ2 в ряд
Тейлора з точнiстю до другого порядку, отримуємо:

χ2(x+ δx) = χ2(x) + (∇Tχ2)δx+
1

2
δxTDδx, (2.12)

де

∂χ2/∂xn = −2

ν

M
∑

i=1

(Iobs.i − Ĩ1,i)/σ
2
i · ∂Ĩ1,i(x)/∂xn,

D – матриця Гессе, вона визначається другими похiдними χ2, тобто

Dkj =
2

ν

M
∑

i=1

1/σ2
i [∂Ĩ1,i/∂xk · ∂Ĩ1,i/∂xj − (Iobs.i − Ĩ1,i)∂

2Ĩi/∂xk∂xj]. (2.13)

Другий доданок поблизу мiнiмуму малий; крiм того, для вдало ви-
браної моделi вираз (Iobs.i − Ĩ1,i) дає похибки, якi не корелюють мiж
собою. Отже, при сумуваннi по i другий доданок пропадає; крiм того,
використання других похiдних збiльшує чутливiсть моделi до шумiв.
Враховуючи сказане, матрицю Гессе представимо лише першим додан-
ком:

Dkj ≈ 2/ν
M
∑

i=1

1/σ2
i ∂Ĩ1,i/∂xk · ∂Ĩ1,i/∂xj.

Як бачимо, першi та другi похiднi достатньо просто описуються
вiдповiдними функцiями вiдгуку.

Iз спiввiдношення (2.12) маємо:

χ2(x+ δx)− χ2(x) = δxT∇χ2 +
1

2
δxTDδx.
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Iз нього легко отримати вираз, яким апроксимується градiєнт χ2:

δχ2/δxi = ∇iχ
2 +

∑

j

Dijδxj.

Оскiльки в областi мiнiмуму градiєнт χ2 близький до нуля, то отри-
муємо систему рiвнянь:

Dδx = −∇χ2, (2.14)

розв’язок якої дає шуканi збурення, що мiнiмiзують цiльову функцiю:

xnew = xold −D−1∇χ2(xold).

Для числового розв’язання системи рiвнянь ми використали метод
Левенберга-Марквардта [182], котрий є комбiнацiєю методу найшвид-
шого спуску (при x далеких вiд оптимальних) i формули (2.14) для
знаходження розв’язкiв поблизу мiнiмуму. Щоб забезпечити плавний
перехiд вiд одного пiдходу до другого, використовують параметр λ
(якщо x далеке вiд оптимального значення, то λ > 1), яким модифi-
куються дiагональнi елементи матрицi D: dii → dii(1 + λ).

Матриця D погано обумовлена i може бути виродженою. Виродже-
ння матрицi викликане кореляцiєю параметрiв сусiднiх точок атмосфе-
ри i вiдсутнiстю чутливостi деяких шарiв до вiдповiдних збурень. Зга-
дана кореляцiя зростає при збiльшеннi числа вузлiв, тобто при збiль-
шеннi розмiрностi матрицi D. Тому при її обертаннi ми використали
SVD алгоритм [182].

Профiлi лiнiй не однаково чутливi до рiзних фiзичних параметрiв.
Чутливiсть функцiй вiдгуку до температури значно бiльша, нiж до
швидкостей. Щоб врахувати неоднакову чутливiсть функцiй вiдгуку
до рiзних параметрiв моделi ми, як у роботi [198], використали моди-
фiкований SVD метод [182]. Таким чином, маючи уточненi значення
параметрiв, для вибраної моделi розв’язуємо задачу переносу випро-
мiнювання та знаходимо не-ЛТР коефiцiєнти βi; а по них – теоретичнi
профiлi, якi знову використовуються для пiдгонки до даних спостере-
жень i т. д. Як критерiй зупинки такої iтерацiйної процедури уточне-
ння параметрiв моделi будемо використовувати умову:







|δxi/xi| < ǫ для |xi| > 1,
|δxi| < ǫ для |xi| ≤ 1,
λ ≤ 10−4,

що повинно виконуватися для всiх шуканих параметрiв, причому вiд-
носна помилка розв’язку ǫ ∼ 10−3.
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Результати тестування.

Для тестової задачi ми вибрали використовуванi для дiагностики соня-
чної атмосфери три лiнiї нейтрального залiза: двi слабкi лiнiї λ 671.032
нм, λ 670.357 нм i помiрну лiнiю λ 649.494 нм, еквiвалентнi ширини
яких 1.24 пм, 4.33 пм i 16.2 пм, вiдповiдно. Цi лiнiї дозволяють вiдтво-
рити стратифiкацiю параметрiв у широкому iнтервалi висот; глибини
утворення цих лiнiй (за функцiями вкладу в емiсiю): 32 км–64 км,
27 км–162 км и 28 км–560 км, вiдповiдно. Профiлi вибраних лiнiй були
розрахованi для моделi VALС-80 [241] у наближеннi ЛТР; цi профi-
лi будемо розглядати як "данi спостережень". Таким чином, вхiдними
даними будуть: "спостережуванi"профiлi, абсолютна iнтенсивнiсть ви-
промiнювання в континуумах лiнiй i повний газовий тиск на нижнiй
границi, згiдно з моделлю спокiйного Сонця.

Роботу алгоритму ми iнiцiалiзували при рiзних значеннях темпе-
ратури T0 = 4500 К, 5500 К i 6000 К i швидкостей Vmicro = 0.5 км/с, 1
км/с, 2 км/с, Vlos =0, 1 км/с, 2 км/с.

Атмосферу Сонця представляли сукупнiстю параметрiв iз кроком
∆h = 25 км по глибинi, всього N = 41 точка. Для зменшення хибних
осциляцiй розв’язку та скорочення машинного часу ми визначали па-
раметри моделi у вузлах (точках, котрi залишаються пiсля деякого
прорiджування – множиннi сiтки); початкове число вузлiв становить
11, на другому етапi – 21, а на третьому – 41 (вузли спiвпадали зi всiма
точками по глибинi атмосфери). При переходi до бiльшого числа вузлiв
i для стискання iнформацiї, котру несуть функцiї вiдгуку, використо-
вувалась лiнiйна iнтерполяцiя, так як остання фiльтрує високочастотнi
шуми, якi виникають при iтерацiйному уточненнi параметрiв моделi.
Застосування парболiчної iнтерполяцiї, зауважимо, дещо погiршує збi-
жнiсть.

Розроблений код дозволяє вiдтворювати температуру, поле швид-
костей (Vlos, Vmicro, Vmacro), концентрацiю атомiв i електронiв.

Функцiї вiдгуку, якi використовуються при мiнiмiзацiї цiльової фун-
кцiї, дають можливiсть визначати областi найбiльшої чутливостi рi-
зних дiлянок профiлiв лiнiї до параметрiв моделi (наприклад, темпе-
ратури). На рис. 2.1 приведенi функцiї вiдгуку dĨ/dT для центра лiнiї
λ 649.494 нм та її континууму.

Як бачимо, iнтенсивнiсть випромiнювання в центрi лiнiї найбiльш
чутлива до температури в областi температурного мiнiмуму ≈ 520 км.
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Рис. 2.1. Функцiї вiдгуку до температури для лiнiї λ649.494 нм Fe I.

У крилах лiнiї максимум чутливостi зсувається в бiльш глибокi ша-
ри атмосфери; а в континуумi максимум припадає на h ≈ −20 км;
причому в сторону зовнiшнiх шарiв залежнiсть є бiльш пологою, що
зумовлене чутливiстю коефiцiєнта поглинання в неперервному спектрi
до температури.

Результати тесту представленi на рис. 2.2, де приведена страти-
фiкацiя параметрiв (температура, променева швидкiсть речовини, мi-
кротурбулентна швидкiсть) вхiдної моделi та вiдтворенi стратифiкацiї
цих трьох параметрiв при рiзних початкових значеннях. На рис. 2.2, а
приведено результати вiдтворення температури - одночасно проводи-
лось вiдтворення мiкротурбулентної швидкостi. На рис. 2.2, б i рис. 2.2,
в показанi результати iнверсiї променевої та мiкротурбулентної швид-
костi для рiзних початкових значень швидкостi та T0 = 6000 K як
початкового значення температури.

Три вибранi профiлi лiнiй Fe I дозволили вiдтворити температуру
i поле швидкостей у фотосферi на висотах вiд 0 до 500 км. На резуль-
тати iнверсiї найбiльше впливає помiрна лiнiя. У центральнiй частинi
вiдтворюваного iнтервалу висот середнi похибки температури ∼ 50 K,
а швидкостей ∼ 0.1 км/с, на краю iнтервалу похибки зростають до
150 K i 0.2 км/с. Центральна частина помiрної лiнiї утворюється в
областi температурного мiнiмуму, внаслiдок цього ядро ЛТР-профiлю
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Рис. 2.2. Результати вiдтворення параметрiв моделi за трьома лiнiями Fe I
(базова модель – VALC-80) при рiзних початкових значеннях: а – T0 i
Vmicro = 1 км/с; б – V0,los i T0 = 6000 К; в – V0,micro i T0 = 6000 К.
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цiєї лiнiї дещо розмите, що збiльшує похибки в околi 500 км. Похиб-
ки вiдтворення параметрiв породженi, здебiльшого, незначними осци-
ляцiями розв’язкiв, останнi з’являються як наслiдок поганої обумов-
леностi матрицi D (р-ня (2.14)). Згаданi осциляцiї розв’язкiв можна
iстотно зменшити, якщо в систему рiвнянь ввести тихонiвськi стабiлi-
затори [182] (див. наступний параграф); якiсть вiдтворення параметрiв
при цьому покращується.

Як видно з наведених рисункiв, отриманi стратифiкацiї параметрiв
залежать вiд їхнiх початкових значень.

При пiдгонцi профiлiв найбiльша похибка не перевищує 0.1% вiд-
носної iнтенсивностi i то в центральнiй частинi лiнiї. Якiсть вiдтворе-
ння швидкостi Vlos спадає при збiльшеннi градiєнта її стратифiкацiї.
Зрозумiло, що найкращi результати отримуються для випадку Vlos =
const.

Розроблений нами пiдхiд дозволяє вивчати неоднорiдностi як ква-
зiстацiонарнi утворення, якi знаходяться в незбуренiй атмосферi, при
цьому вiдпадає проблема визначення глибин утворення лiнiй i при-
в’язки отриманих параметрiв до вiдповiдних шарiв атмосфери. При
дослiдженнi помiрних i сильних лiнiй необхiдно враховувати не-ЛТР
ефекти. При цьому для кожної поточної моделi доводиться розв’язува-
ти багаторiвневу задачу нерiвноважного переносу випромiнювання i за
отриманими не-ЛТР параметрами β визначати новi поправки до пара-
метрiв моделi. Це так зване FDC-наближення [213]. У деяких випадках
не-ЛТР проблему можно обiйти. Так, для багатьох лiнiй Fe I отрима-
нi параметричнi залежностi не-ЛТР поправок для температури [54].
Такi поправки, очевидно, можна використати для сiтки моделей, якi
дослiджуються.

2.3. Тихонiвськi стабiлiзатори в iнверсних задачах
спектральних дослiджень

Вiдомо, що результати вiдтворення моделей атмосфер iнверсними
методами неоднозначнi та залежать вiд початкових значень вiдтворю-
ваних параметрiв [80]. У роботi [108] запропоновано вводити стабiлiза-
тори Тихонова, якi доповнюють стандартну цiльову функцiю виразом
(регуляризацiя), що суттєво покращує достовiрнiсть фiзичних умов.
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У цьому роздiлi ми розглядаємо вплив тихонiвських стабiлiзаторiв
на результати вiдтворення параметрiв моделi атмосфери Сонця [43].
Показано, що тихонiвськi стабiлiзатори пiдвищують правдивiсть ре-
зультатiв вiдтворення, радикально покращують збiжнiсть iтерацiйної
процедури уточнення параметрiв промiжної моделi при розв’язаннi не-
ЛТР iнверсної задачi. За профiлями з високою просторовою роздiль-
ною здатнiстю отримана стратифiкацiя температури в реальних соня-
чних гранулах i мiжгранулах.

Основи методу.

Оскiльки iнверсна задача належить до числа некоректних задач, то
iснує певна множина розв’язкiв, що задовiльняють деякому критерiю,
за яким отримують цi розв’язки.

У класичному пiдходi розв’язки визначають з умови близькостi
експериментальних i теоретичних профiлiв (цiльова функцiя χ2, вве-
дена вище – формула (2.11)), розрахованих у рамках моделi, що iтера-
цiйно уточнюються.

У новому пiдходi будемо мiнiмiзувати вираз:

χ2
reg = χ2 + αS(x) (2.15)

де χ2
reg – модифiкована цiльова функцiя; S(x) – тихоновський ста-

бiлiзатор [20] – вираз, який враховує а priori iнформацiю про розв’язок
x: тип залежностi, фiзику процесу, сукупнiсть визначених обмежень i
т. д.; x – безрозмiрний параметр моделi; α – параметр регуляризацiї.

Параметр регуляризацiї визначають рiзними способами: а) за по-
хибками спостережувальних даних; б)по залежностi розв’язку вiд α,
наприклад. Перший пiдхiд досить грубий, другий – вимагає значних
затрат часу для обчислень, а вiдповiдна залежнiсть розв’язку вiд α не
завжди проявляється. Тому ми будемо визначати параметр регуляри-
зацiї за тестовими задачами з умови найкращого вiдтворення параме-
трiв заданої моделi з вимогою незалежностi розв’язкiв вiд початкових
оцiнок i вiдсутностi осциляцiй розв’язкiв.

Нижче ми розглядаємо стабiлiзатори двох типiв.
1. Стабiлiзатор першого типу легко записати: коли вiдомий по-

рядок полiнома, який описує стратифiкацiю вiдтворюваного параме-
тра [182]. Якщо x(z) – полiном n-порядку, то його (n + 1)-на похiдна
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дорiвнює нулю (стабiлiзатор n-го порядку). Оскiльки така умова ви-
конується насправдi лише наближено, то часто для S1(x) використо-

вують вираз: S1(x) =
z
∫

0

[x(n+1)(z)]2dz.

Якщо В – матриця, яка задає кiнцево-рiзницеве представлення по-
хiдної, то:

S1 = (Bx)TBx = xTBTBx = xTHx

де T – символ транспонування, H = BTB. У випадку лiнiйної за-
лежностi:

B(n− 2, n) =





1 −2 1 0 0 . . . 0
0 1 −2 1 0 . . . 0
... ... ... ... ... ... ...



 ,

для параболiчної залежностi:

B(n− 3, n) =





−1 3 −3 1 0 0 . . . 0
0 −1 3 −3 1 0 0 . . .
... ... ... ... ... ... ... ...





i т. д., тут n – число точок за глибиною атмосфери.
Стабiлiзатори першого типу усувають хибнi осциляцiї розв’язкiв i

дають таким чином фiзично реальнi залежностi.
Розкладемо вираз (2.15) в ряд Тейлора; вважаючи, що x = x0+δx,

обмежимось другим порядком:

χ2
reg(x) = χ2(x0) +∇Tχ2(x0)δx+

1

2
δxTDδx+

+αxT
0Hx0 + 2αxT

0Hδx+ αδxTHδx.

У наших позначеннях D – матриця Гессе, котра визначається другими
похiдними χ2 (2.13).

Оскiльки в точцi екстремуму перша похiдна дорiвнює нулю, то:

δx = −∇χ2(x0) + 2αHx

D(x0) + 2αH
.

Як бачимо, внесення стабiлiзiтора в цiльову функцiю дещо видо-
змiнює рiвняння iнверсної задачi:
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δx = −∇χ2

D
.

Вiдзначимо, при α → ∞ δx → −x0, а отже, x = x0 + δx → 0.
2. При H = I, де I – одинична матриця, отримуємо стабiлiза-

тор другого типу, який накладає обмеження на розбаланс розв’язку:
S2(x) = (x− x̃)T (x− x̃).

Такий стабiлiзатор протидiє розхитуванню розв’язкiв у нижнiх та
верхнiх шарах атмосфери та додатково “притискає“ їх до x̃ в обла-
стях, де цiльова функцiя не чутлива до збурення параметра x, що
значно покращує збiжнiсть iтерацiйної процедури. Стабiлiзатори дру-
гого типу S2 також знаходять своє застосування в iнверсних задачах,
без них важко обiйтись, зокрема при не-ЛТР дослiдженнi атмосфери
зорi за фотосферними лiнiями. При дослiдженнi не можна обмежува-
тись тiльки фотосферними шарами атмосфери (так поступають при
ЛТР дослiдженнях), оскiльки вiдкидання нижнiх шарiв хромосфери
призводить до завищеного вiдтоку фотонiв iз областi температурного
мiнiмуму. У такому випадку необхiдно мати додатково профiлi хромо-
сферних лiнiй (хоча б однiєї). При вiдсутностi останнiх тихонiвський
стабiлiзатор типу S2 забезпечить у високих шарах атмосфери плавний
перехiд до моделi незбуреної атмосфери x̃ iз зменшенням чутливостi
фотосферних лiнiй до параметра x. Такий пiдхiд бiльш реалiстичний,
нiж пошук моделей з використанням не-ЛТР параметрiв для незбуре-
ної атмосфери. Проте, стабiлiзатори другого типу не усувають осциля-
цiй розв’язкiв. Отже, при дослiдженнi будемо використовувати лiнiйну
комбiнацiю двох тихонiвських стабiлiзаторiв: α1S1(x)+α2S2(x). Вплив
стабiлiзаторiв двох типiв на результати вiдтворення розглянемо у на-
ступному параграфi.

При наявностi хорошого коду iнверсної процедури легко пiдiбрати
вiдповiднi параметри регуляризацiї α1 i α2. Зазначимо, що розв’язки
задачi слабо i плавно залежать вiд них.

Тестове вiдтворення параметрiв моделей.

Для дослiдження достовiрностi вiдтворення ми вибрали тi самi три
лiнiї нейтрального залiза: двi слабкi лiнiї λ671.032 нм, λ670.357 нм i
помiрну лiнiю λ649.494 нм. Цi лiнiї дозволяють отримувати стратифi-
кацiю параметрiв фотосфери Сонця. Профiлi цих лiнiй були розрахо-
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ванi, як вже згадувалось, у рамках моделi VALС-80 [241]; крiм цьо-
го, ми прийняли, що променева швидкiсть Vlos лiнiйно зменшується
з висотою. Такi асиметричнi профiлi були використанi як вхiднi для
iнверсної задачi.

Результати вiдтворення представлено на рис. 2.3.
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Рис. 2.3. Вплив параметра регуляризацiї на вiдтворення стратифiкацiї: а –
температури; б – променевої швидкостi.

Параметри регуляризацiї α1 змiнювали в межах вiд 0 (без регуля-
ризацiї) до 10. При виборi стабiлiзаторiв припускали, що температурна
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залежнiсть описується полiномом третього порядку, а швидкiсть – по-
лiномом першого порядку.

Збiльшення порядку полiнома слабо впливає на одержанi резуль-
тати. Як бачимо, введення тихонiвського стабiлiзатора S1 практично
усуває осциляцiї розв’язкiв – знакозмiннi вiдхилення розв’язку вiд за-
даних значень параметрiв (рис. 2.3). Це стосується як температури,
так i швидкостi (Vlos). При вiдсутностi стабiлiзатора (α1 = 0) осциляцiї
досить помiтнi: ∆T ∼ 200 K, ∆V ∼ 0.2 км/с – у центральнiй частинi
фотосфери, у нижнiй та верхнiй фотосферi похибка зростає. У мiру
збiльшення α1 амплiтуда осциляцiй зменшується: осциляцiї темпера-
тури зникають при α1 ≈ 10, а швидкостi – при α1 ≈ 0.1. Вiдтворення
температури i поля швидкостей проводилось одночасно.

Тихонiвськi стабiлiзатори виду S1 забезпечують стiйкiсть розв’яз-
кiв до початкових оцiнок вiдтворюваних параметрiв, що пiдвищує до-
стовiрнiсть вiдтворюваних даних. Це видно з рис. 2.4, на якому по-
казана вiдтворена стратифiкацiя швидкостi при α1 = 0.1 для рiзних
початкових прикидок T0 i V0, тобто таких початкових значень темпе-
ратури i швидкостi Vlos постiйних по всiй атмосферi, при яких починає
працювати iнверсний код.
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Рис. 2.4. Вплив початкових оцiнок на вiдтворення стратифiкацiї швидкостi.

Згадана стiйкiсть має мiсце для 0 < h < 400 км; на цьому iнтервалi
висот похибка швидкостi не перевищує 0.05 км/с.
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У верхнiх шарах при h > 400 км осциляцiй швидкостi немає, але
поведiнка розв’язку залежить вiд початкових оцiнок, що пов’язане iз
пониженням чутливостi лiнiй, якi розглядаються, до параметрiв моделi
у верхнiх шарах атмосфери. Для температури картина аналогiчна. Та-
ким чином, тихонiвськi стабiлiзатори зменшують осциляцiї розв’язкiв
та їх чутливiсть до початкових оцiнок. При вiдсутностi стабiлiзатора
(α1 = 0) ефективнiсть вiдтворення iстотно погiршується: збiльшується
похибка у верхнiй та нижнiй фотосферах, особливо для поля швидко-
стей. Чутливiсть результатiв iнверсiї (без застосування стабiлiзаторiв)
до початкових оцiнок дослiджена у попередньому параграфi.
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Рис. 2.5. Вплив параметра регуляризацiї α2 на вiдтворення стратифiкацiї
температури.

Додаткове введення стабiлiзатора S2 зменшує дисбаланс розв’яз-
кiв на висотах h < 400 км i забезпечує у верхнiй хромосферi плавний
перехiд до стратифiкацiї параметра згiдно з вибраною моделлю. Вико-
ристовувати тiльки стабiлiзатор S2 недоцiльно, оскiльки вiн зменшує
осциляцiї за рахунок притискання розв’язкiв до вiдомої стратифiка-
цiї x̃(h); так що при великих значеннях α2 втрачаються iндивiдуаль-
нi особливостi неоднорiдностей – вiдтворенi параметри будуть близькi
до x̃. Вплив стабiлiзатора S2 на результати вiдтворення наведений на
рис. 2.5 Як показують результати тестування, при α2 ≈ 0.1 маємо по-
ряд iз зменшенням амплiтуди осциляцiй плавний перехiд у високих
шарах до моделi незбуреної атмосфери.



РОЗДIЛ 3

ВIДТВОРЕННЯ ФIЗИЧНИХ УМОВ У НЕОДНОРIДНIЙ
АТМОСФЕРI СОНЦЯ IНВЕРСНИМИ МЕТОДАМИ

3.1. Iнверсна задача дослiджень сонячної грануляцiї:
фотосфернi лiнiї

Враховуючи отриманi шляхом моделювання висотнi стратифiкацiї
температури та швидкостi в атмосферних шарах Сонця [61], при ви-
вченнi сонячної грануляцiї доцiльно використати стабiлiзатори другого-
третього порядкiв для температури та першого-третього – для швид-
костi. Стабiлiзатори вищих порядкiв застосовувати недоцiльно, так як
вони вже самi породжують осциляцiї.

Ми розглянули роботу iнверсного коду в екстремальних умовах
(стартовi значення параметрiв моделi далекi вiд iстинних). Тут розгля-
немо, як працюють тихонiвськi стабiлiзатори в реальних задачах – при
дослiдженнi сонячної грануляцiї. Ми використали результати спосте-
режень сонячної грануляцiї з високим просторовим роздiленням в лiнiї
Fe I λ532.418 нм, отриманi Щукiною Н.Г. на 70-см нiмецькому ваку-
умному сонячному телескопi VTT (Iспанiя, о. Тенерiфе) [28]. Область
утворення цiєї лiнiї охоплює практично всю фотосферу – вiд нижньої
фотосфери до температурного мiнiмуму.

При не-ЛТР дослiдженнi сонячної грануляцiї доцiльно використа-
ти стабiлiзатори типу S1 i S2 одночасно. Другий стабiлiзатор забезпе-
чує додаткову стiйкiсть розв’язкiв та розширює iнтервал вiдтворюва-
них шарiв атмосфери. При вiдтвореннi ми використали значення па-
раметрiв регуляризацiї, пiдiбранi на попереднiх тестових задачах.

На рис.3.1 наведено отриману нами стратифiкацiю температури у
центрi однiєї з слабких гранул.

У нижнiй фотосферi температура в цiй гранулi приблизно на 100
К вища вiд температури незбуреної атмосфери, у верхнiй фотосферi
рiзниця температур значно бiльша: ∼ 300 K. У цiй областi чутливiсть
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Рис. 3.1. Вiдтворена температурна стратифiкацiя у центрi гранули при ЛТР
та не-ЛТР наближеннях: суцiльна лiнiя вiдповiдає моделi спокiйного Сон-
ця VALС-80 [241], штрихова – ЛТР стратифiкацiя температури, пунктир
– не-ЛТР стратифiкацiя температури.

вибраної лiнiї до температури спадає; крiм того, проявляються вiдхи-
лення вiд ЛТР. Не ЛТР ефекти мають мiсце в шарах h > 200 км; зi
збiльшенням висоти їх вплив зростає. Врахування ефектiв вiдхилення
вiд ЛТР приводить до зменшення температури моделi: в областi тем-
пературного мiнiмуму на ∼ 200 К. У верхнiх шарах атмосфери h >
500 км має мiсце плавний перехiд температури до моделi незбуреної
атмосфери. Така поведiнка температури забезпечується стабiлiзатором
типу S2, так як чутливiсть лiнiї до збурень температури у цiй областi
помiтно зменшується.

Крiм того, стабiлiзатори типу S2 усувають проблему поганої збi-
жностi для не-ЛТР iнверсної задачi. Дiйсно, при вiдсутностi S2 у верх-
нiх шарах атмосфери виникають флуктуацiї температури, котрi вiд-
ображаються на не-ЛТР коефiцiєнтах промiжної моделi, а отрима-
нi не-ЛТР коефiцiєнти використовуються на наступному кроцi iнвер-
сної процедури. При нерiвноважному переносi випромiнювання згаданi
флуктуацiї вiдчутнi i в нижчих шарах. Оскiльки кiнцева модель отри-
мується шляхом iтерацiйного уточнення, то збурення, котрi виникли
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у верхнiх шарах, поступово проникають у нижчi шари, в результатi
чого збiжнiсть погiршується або вiдсутня взагалi.

При наявностi стабiлiзатора S2 для досягнення мiнiмальної вiдно-
сної похибки вiдтворюваних параметрiв < 0.1% достатньо п’яти-шести
iтерацiйних циклiв (цикл включає розрахунок не-ЛТР коефiцiєнтiв i
знаходження параметрiв моделi по заданих не-ЛТР коефiцiєнтах).

Вiдтворена стратифiкацiя температури в гранулах i мiжгранулах
показана на рис. 3.2, просторове роздiлення при спостереженнi 0

′′

.5.
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Рис. 3.2. Температурна стратифiкацiя в гранулах i мiжгранулах (темпера-
тура гранул у нижнiй фотосферi – вища).

Ми вибрали 8 найяскравiших гранул i 9 найтемнiших мiжгранул.
Згiдно з рис. 3.2, у нижнiх шарах фотосфери температура в гранулах
на ∼ 1000 К перевищує температуру в мiжгранулах. У верхнiх шарах
(в результатi радiацiйних втрат i адiабатичного розширення газу) на-
ступає температурна iнверсiя, тобто температура в гранулi на 200–300
К нижча вiд температури мiжгранули.

Область iнверсiї розмита i припадає на висоти 50 км–180 км. У
дещо вищих шарах наявна друга iнверсiя температури: температура в
гранулi знову перевищує температуру у мiжгранулi, область повторної
iнверсiї ще бiльше розмита. Зазначена температурна iнверсiя проявля-
ється далеко не для всiх гранул i мiжгранул: є гранули та мiжгранули
з одноразовою температурною iнверсiєю, або ж без iнверсiї взагалi.
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Отриманi результати пiдтверджують результати моделювання со-
нячної грануляцiї [109].

Важливо вiдзначити ще один момент – при зменшеннi числа вiд-
творюваних параметрiв моделi, достовiрнiсть вiдтворення iстотно по-
кращується. Отже, бажано хоча б один iз параметрiв отримувати iн-
шим незалежним пiдходом. Зокрема, променеву швидкiсть можна вiд-
творювати з допомогою методу λ-метра [28, 207], який полягає у ви-
значеннi поля атмосферних швидкостей з асиметрiї профiлiв спосте-
режуваних лiнiй: для кожного профiлю будують бiсектор, форма яко-
го вiдображає променеву швидкiсть на рiзних глибинах утворення лi-
нiї. Незважаючи на те, що для λ-метра з’являються труднощi прив’яз-
ки параметрiв до певних висот, в iнверснiй задачi можна використати
отриманi значення швидкостей на краях вiдтворюваного iнтервалу ви-
сот. Метод λ-метра був застосований нами в роботi [8] для вiдтворення
поля горизонтальних швидкостей руху речовини на краю диску Сонця.

3.2. Дослiдження верхнiх шарiв атмосфери Сонця
iнверсним методом за лiнiями водню

Ми застосували iнверснi методи до дослiджень верхнiх шарiв атмо-
сфери Сонця за допомогою лiнiй водню.

Оскiльки водневi лiнiї поглинання утворюються у рiзних шарах
атмосфери Сонця – вiд нижньої фотосфери до середньої хромосфери,
то їх можна застосовувати для дiагностики рiзних утворень в атмо-
сферi Сонця: вiд грануляцiї до сонячних спалахiв; для вивчення дина-
мiки процесiв, якi вiдбуваються в активних утвореннях – плямах, спа-
лахах, корональних дiрах; для тестування самоузгодженостi моделей
зiр. Крила бальмерiвських лiнiй водню є одним з кращих iндикаторiв
ефективної температури, особливо для зiр iз дефiцитом металiв. Лi-
нiї водню разом iз континуумом визначають радiацiйне охолодження
хромосфери, що важливо при вивченнi зародження сонячного вiтру,
утворення корональних дiр i т. д.

Водень є основним будiвельним матерiалом зiр, вiн визначає коефi-
цiєнт неперервного поглинання в атмосферi, iонiзацiйний баланс i т. д.,
а отже, саме цей елемент найбiльш чутливий до основних параметрiв,
якi визначають квазiрiвноважний i динамiчний стан атмосфери, її фi-
зичнi умови, процеси, якi вiдбуваються в нiй. Однак, саме внаслiдок
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таких можливостей в астрофiзичних дослiдженнях iнверсними мето-
дами здебiльшого обходять стороною лiнiї водню, використання яких
може давати нестiйкi та нереальнi розв’язки, так як важко врахувати
всi вiдповiднi рiвняння, якi описують атмосферу зорi.

Оскiльки лiнiї водню мають високий потенцiал збудження, то вони
особливо чутливi до змiн температури, тиску, густини i можуть бу-
ти добрими iндикаторами цих змiн. Тому, незважаючи на труднощi,
профiлi лiнiй водню використовують для побудови усереднених моде-
лей зiр [247], для дiагностики хромосферних моделей [111], побудови
моделей спалахiв [239]. Водневi лiнiї проявляють чутливiсть до висо-
коенергетичних процесiв у сонячнiй атмосферi, зокрема, пiд час бiлих
спалахiв лiнiї серiї Бальмера дають сильну iнверсiю в центральнiй ча-
стинi ядра [160]. Лiнiя Hα має високу чутливiсть до фотосферних i
хромосферних магнiтних полiв [215], крiм того, її використовують для
вивчення коливань у сонячнiй хромосферi [23]. Оскiльки хромосфера
вiддiлена вiд фотосфери температурним мiнiмумом, то можливi вiдпо-
вiднi змiни коливань при переходi у високi шари; атмосфернi шари, якi
прилягають з обох сторiн до температурного мiнiмуму, можуть вико-
нувати роль хвильового резонатора, де будуть виникати стоячi хвилi, а
саму хромосферу також можна розглядати як резонатор iз вiдкритою
верхньою границею (гаряча розрiджена корона); роль нижньої границi
виконує густа та вiдносно холодна верхня фотосфера.

Такi дослiдження можна проводити прямим методом – використо-
вуючи числове моделювання явища iз врахуванням процесiв, котрi
контролюють еволюцiю плазми; або ж пiти iншим шляхом – розв’я-
зати iнверсну задачу переносу випромiнювання, виходячи iз наявних
спостережуваних даних.

На жаль, застосування водневих лiнiй (зокрема Hα) при хромо-
сферних дослiдженнях наштовхується на труднощi,
оскiльки випромiнювання Hα у хромосферi має нелокальний характер
i слабо залежить вiд локальних умов. Необхiдно враховувати тонку
структуру лiнiї Hα, яка зумовлює її асиметрiю (атомного походжен-
ня). Iнверснi методи недостатньо чутливi до поля швидкостей при ви-
користаннi лiнiй водню. А нерiвноважне утворення лiнiй водню iстотно
ускладнює їх використання для дiагностики верхнiх шарiв атмосфери
Сонця.

Однак ми розробили i провели тестування не-ЛТР iнверсного коду
iз використанням водневих лiнiй, що дає можливiсть вiдтворювати фi-
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зичнi умови у фотосферних i хромосферних шарах атмосфери Сонця.
У нашому пiдходi використанi стабiлiзатори Тихонова, котрi iстотно
покращують стiйкiсть розв’язкiв до шумiв i початкових оцiнок вiдтво-
рюваних параметрiв.

Новизна нашого пiдходу в тому, що ми шукаємо стiйкий самоузго-
джений розв’язок нерiвноважної задачi переносу випромiнювання та
iнверсної задачi по лiнiях водню; крiм того, ми з квантово-механiчних
позицiй враховуємо лiнiйний ефект Штарка [17], останнє забезпечує
бiльш адекватний опис розширення водневих лiнiй.

Сили осциляторiв водневих лiнiй взятi з каталогу VALD [178].
Для знаходження газового тиску ми використали рiвняння гiдро-

статики. При вивченнi динамiки неоднорiдностей застосовують рiвня-
ння гiдродинамiчної рiвноваги.

У рамках кожної промiжної моделi ми розв’язували методом при-
скореної Λ-iтерацiї нерiвноважну задачу переносу випромiнювання су-
мiсно з рiвняннями статистичної рiвноваги. Отриманi не-ЛТР параме-
три були використанi в iнверснiй задачi.

Вiдтворення фiзичних умов у верхнiх шарах атмосфери.
Для дослiдження ми вибрали двi лiнiї водню: Hα i лiнiю з серiї Пашена
Pγ як вхiднi данi.

Профiлi цих двох лiнiй були розрахованi в рамках моделi MACKKL
[155]. Область утворення Hα у рамках моделi MACKKL лежить у ме-
жах 25 км–1280 км; лiнiя Pγ утворюється в областi 30 км–135 км. Гли-
бини утворення лiнiй визначенi за функцiями вкладу в емiсiю. Отже,
обидвi лiнiї дозволяють проводити дiагностику атмосфери Сонця вiд
нижньої фотосфери до середньої хромосфери.

Функцiї вiдгуку на температурнi збурення для обох лiнiй (центр
ядра i крила) показанi на рис. 3.3. Чутливiсть лiнiї Hα до збурень
температури визначається як локальними, так i нелокальними (радi-
ативнi b− b, b− f переходи) процесами. Згiдно з отриманими резуль-
татами (рис. 3.3), центральна частина ядра лiнiї Hα чутлива до змiн
температури виключно хромосферних шарiв, тодi як перехiдна части-
на профiлю до краю лiнiї визначається температурою фотосфери та
хромосфери. Ця частина профiлю лiнiї утворюється в областi верх-
ньої фотосфери та температурного мiнiмуму, i одночасно вона чутлива
до температури хромосферних шарiв атмосфери, де утворюються ви-
сокоенергетичнi фотони, якi, поширюючись вниз, досягають верхньої
фотосфери.
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Рис. 3.3. Функцiї вiдгуку до температурних збурень: а – для лiнiї Hα; б –
для лiнiї Pγ .

При просуваннi до крил лiнiї область чутливостi змiщується в сто-
рону фотосферних шарiв. У фотосферних шарах зароджується баль-
мерiвський i пашенiвський континууми, що впливає на населенiсть рiв-
нiв лiнiї Hα. Функцiї вiдгуку лiнiй серiї Пашена визначаються виклю-
чно умовами нижнiх шарiв фотосфери. Згiдно з рис. 3.3 лiнiя Hα чу-
тлива до температурних збурень у шарах 0 км < h < 1600 км, а лiнiя
Pγ – у шарах 50 км < h < 150 км.
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Область утворення лiнiї Hβ – вiд нижньої до верхньої фотосфери,
включаючи температурний мiнiмум iдеально придатна для дослiдже-
ння областi температурного мiнiмуму: центр цiєї лiнiї утворюється на
глибинi h ≈ 800 км.

Результати вiдтворення температури, а саме по лiнiях Hα i Pγ , по-
казанi на рис. 3.4; стартовi значення температури – T= 5500 К по всiй
висотi. Вiдтворення температури при стартових значеннях вiд 4000 К
до 7000 К дає практично однаковi результати.
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Рис. 3.4. Результати вiдтворення температурної стратифiкацiї атмосфери
Солця (модель MACKKL) за лiнiями Hα i Pγ .

Як i слiд було сподiватись, лiнiя Hα дозволяє вiдтворювати iнвер-
сними методами фiзичнi параметри як у фотосферi, так i в нижнiй
i середнiй хромосферi. Використання слабких водневих лiнiй дозво-
ляє отримувати данi тiльки про нижню фотосферу. У шарах 50 км
< h < 1700 км абсолютна похибка вiдтворення температури не пере-
вищує 70 К, така похибка спричинена незначною вiдмiннiстю атомних
параметрiв. Крiм того, всi основнi елементи – джерела електронiв, за
винятком водню, – ми розглядали в ЛТР наближеннi. Збiльшення чи-
сла лiнiй покращує надiйнiсть вiдтворення фiзичних умов та зменшує
похибку вiдтворення; на жаль, це не стосується у нашому випадку се-
редньої хромосфери, оскiльки область утворення навiть другої лiнiї
серiї Бальмера охоплює нижчi шари.
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Крiм того, так як водень легкий елемент, то його теплова швид-
кiсть перевищує типовi для атмосфери Сонця значення мiкротурбу-
лентних швидкостей, а з iншого боку, лiнiї водню достатньо широкi;
обидвi згаданi обставини роблять водневi лiнiї слабо чутливими до по-
ля швидкостей. Це погiршує дiагностичнi можливостi водневих лiнiй
по вiдношенню до поля швидкостей з одного боку, зате покращує до-
стовiрнiсть вiдтворення температури з iншого боку.

Ми провели дослiдження чутливостi результатiв вiдтворення до
початкових значень температури моделi та шумiв вхiдних даних. Як
i у випадку лiнiй Fe I [41], результати вiдтворення температури за во-
дневими лiнiями слабо чутливi до початкових значень. Таку стiйкiсть
розв’язкiв забезпечують введенi нами стабiлiзатори Тихонова, останнi
також значно пригнiчують притаманнi iнверсним методам осциляцiї
розв’язкiв. Iнверснi методи по своїй сутi стiйкi до шумiв у вхiдних да-
них [198,213], а використання стабiлiзаторiв додатково пiдвищує їхню
стiйкiсть.

3.3. Iнверсна задача дослiдження варiацiй яскравостi
Сонця у континуумi

Розглянемо постановку та розв’язок iнверсної задачi переносу ви-
промiнювання за спостереженнями iнтегрального потоку випромiню-
вання у рiзних спектральних дiапазонах.

При спостереженнi Сонця як зорi вiдбувається найбiльше просто-
рове усереднення його випромiнювання та досягається високе спiввiд-
ношення сигналу до шуму.

Математичнi основи методу.

Атмосферу Сонця як зорi будемо розглядати як однорiдну в рамках
плоскої геометрiї. В атмосферi вiдбуваються незначнi збурення густи-
ни, тиску i температури, якi пов’язанi мiж собою рiвнянням газового
стану:

δρ

ρ
=
δp

p
− δT

T
.

Пiд впливом цих збурень газ починає рухатись (швидкiсть руху
газу вважаємо малою). Збурення, яке розглядаємо, також поширює-
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ться з вiдповiдною швидкiстю. Така модуляцiя термодинамiчних пара-
метрiв середовища вiдображається на iнтенсивностi випромiнювання,
яке проходить через атмосферу. В результатi чого виникають невели-
кi флуктуацiї випромiнювання, дослiдження яких дозволяє отримати
iнформацiю про локальнi та глобальнi процеси в атмосферi зорi.

Збурення в атмосферi Сонця будемо виражати через збурення тем-
ператури, концентрацiї електронiв i атомiв водню. Якщо x – вектор,
що задає стратифiкацiю параметрiв за глибиною атмосфери, а δx –
описує їх варiацiї, то рiвняння переносу для варiацiї випромiнювання
має вигляд (2.3). Оскiльки S = η

κ
= B, то

δSef = δB +
(B − I)

κ
δκ.

Якщо вiдомi варiацiї параметрiв середовища, шляхом розв’язку
рiвняння переносу легко отримати варiацiї випромiнювання на поверх-
нi зорi.

Крiм того, B = B(T ), а κ = κ(T, ne, nH) – оскiльки мова йтиме про
випромiнювання в неперервному спектрi. Таким чином, δB = B

′

T δT , а
δκ = κ

′

T δT + κ
′

ne
δne + κ

′

nH
δnH .

Надалi врахуємо, що ∂κ/∂nH = κ/nH , а концентрацiя електронiв
визначається iз спiввiдношення Саха: ne = nH · f(T, ne), де функцiя
f враховує вклад вiд основних донорiв електронiв i вiд’ємного iона
водню (акцептора); отже:

δne = fδnH + nHf
′

T δT + nHf
′

ne
δne. (3.1)

Як бачимо, варiацiю δSef можна виразити через варiацiї двох неза-
лежних параметрiв – температури i концентрацiї атомiв водню. Оскiль-
ки в нашiй задачi ми маємо справу з незначною кiлькiстю вхiдних
даних, то необхiдно розглянути можливiсть використання деяких на-
ближень, що дозволяють звести задачу до варiацiї тiльки одного па-
раметра. Розглянемо їх по черзi.

1. Адiабатичне наближення: час релаксацiї для температурних флу-
ктуацiй бiльший, нiж пiвперiод коливань. У такому випадку з рiвняння
адiабати одержуємо:

δT

T
= (γ − 1)

δnH

nH

, (3.2)
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де γ – показник адiабати, γ ≈ 5/3; при розрахунках стратифiкацiю
γ брали з моделi HSRA [114]. Для δnH i δne з допомогою (3.1, 3.2)
отримуємо вирази:

δnH =
nH

T

δT

γ − 1
,

δne =
f

′

T + f
T (γ−1)

1− nHf
′ne

nHδT.

Отже,

δSef = [B
′

T +
(B − I)

κ
(κ

′

T + κ
′

ne
(
f

′

T + f
T (γ−1)

1− nHf
′ne

)nH +
κ

(γ − 1)T
)]δT.

2. Неадiабатичне наближення. Ми розглянемо три випадки:
а) δp/p ≈ 0: при v << vs тиск, незбурене значення якого визначає-

ться вагою верхнiх шарiв атмосфери, при збуреннях середовища тиск
встигає вирiвнятись за час, менший вiд пiвперiоду коливань (така си-
туацiя реалiзується також при русi конвективних елементiв, коли тиск
всерединi конвективної комiрки визначається тиском ззовнi). Врахо-
вуючи, що p = nkT , отримуємо:

δn/n = −δT/T, (3.3)

де n = ne+anH , множник a враховує наявнiсть iнших, крiм водню,
елементiв.

Враховуючи спiввiдношення (3.1, 3.3), можна виразити варiацiї δnH

i δne через змiну температури.
б) δρ/ρ ≈ 0 – стиском газу нехтуємо. Таке наближення виконується,

коли швидкiсть руху речовини значно менша вiд звукової швидкостi.
З рiвняння газового стану випливає: δp/p = δT/T , крiм того:

δnH/nH ≈ 0. Враховуючи (3.1), отримуємо:

δSef = [B
′

T +
B − I

κ
(κ

′

T + κ
′

ne

nHf
′

T

1− nHf
′

ne

)]δT.

в) час релаксацiї системи набагато менший вiд пiвперiоду коли-
вань, у такому випадку δT/T ≈ 0 – iзотермiчний режим коливань,
отже, δρ/ρ = δp/p – флуктуацiї випромiнювання визначаються тiльки
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стискуванням речовини (довгоперiодичнi коливання в нижнiй фото-
сферi). Таким чином:

δSef =
(B − I)

κ
(
κ

nH

+
f

1− nH · f ′

ne

)δnH .

Як бачимо, адiабатичне (1) та неадiабатичне (2 (а,б)) наближення
дають якiсно подiбнi результати.

Використовуючи метод коротких характеристик для формального
розв’язку рiвняння переносу [41], отримуємо спiввiдношення для варi-
ацiї iнтенсивностi на поверхнi зорi:

δI1,i =
N
∑

n=1

Rn,iδxn,

де Rn,i – функцiї вiдгуку до параметра x на n-iй глибинi при λ = λi.
Введенi функцiї вiдгуку дають зв’язок мiж варiацiями iнтенсивно-

стi випромiнювання на поверхнi зорi та варiацiями параметрiв газового
середовища, вони суттєво спрощують розв’язок iнверсної задачi.

Записанi спiввiдношення дають iнтенсивнiсть випромiнювання для
заданого положення на диску Сонця, що дозволяє отримати потiк ви-
промiнювання з усього диска Fν (або його флуктуацiї ∆Fν).

Для знаходження потоку видиму поверхню Сонця (S = πR2) ро-
зiб’ємо на N концентричних областей однакової площi ∆S = πR2/N .
У результатi отримуємо систему концентричних кiлець з радiусами
Rn = R

√

n
N

, причому радiус середини n-ої областi

rn =
Rn +Rn−1

2
=
R

2
(

√
n+

√
n− 1√
N

).

Якщо θ – кут, який задає положення на диску Сонця, то

sin θn =
rn
R

=
1

2

√
n+

√
n− 1√
N

.

Отже,

µn = cos θn =

√

1− 1

4

(
√
n+

√
n− 1)2

N
.
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Як бачимо, µ1 ≈ 1, а при N = 10, наприклад, µ10 ≈ 0.2. Отже, для
вiдносних флуктуацiй випромiнювання, яке йде до спостерiгача з усiєї
поверхнi зорi (сумуємо за всiма вибраними зонами), маємо:

∆f =
∑

n

∆Fn/
∑

n

Fn.

Збурення параметрiв моделi ∆T (або ∆nH i ∆T ) будемо вибирати
таким чином, щоб теоретичнi потоки в рiзних спектральних дiапазо-
нах найкраще спiвпадали iз спостережуваними. Проте, ми будемо роз-
глядати вiдноснi флуктуацiї ∆f = ∆F/F , так як у такому випадку
вiдпадає потреба в абсолютних вимiрюваннях i у випадку наземних
спостережень виключається вплив атмосфери Землi.

Для оцiнки близькостi теоретичних i спостережуваних потокiв вве-
демо модифiковану цiльову функцiю:

χ2 =
1

M

M
∑

i=1

(∆f obs
i −∆fi)

2/σ2
i + αS(∆x),

де M – число спектральних дiапазонiв, σi – деякi ваговi множни-
ки, ∆f obs

i – спостережуванi вiдноснi флуктуацiї, S – стабiлiзатор Тихо-
нова, α – регуляцiйний множник. Стабiлiзатор виберемо з умови, що
змiну збурення параметра ∆x з висотою можна описати полiномом n-
порядку, тобто S(∆x) = ∆xTH∆x, матриця H задає порядок полiнома;
вибраний таким чином стабiлiзатор дозволяє одержувати розв’язки з
класу гладких функцiй.

Варiацiї параметрiв будемо шукати iз спввiдношення, отриманого
шляхом лiнеаризацiї цiльової функцiї (формула 2.16).

Знайшовши δx, уточнюємо збурення: ∆x = ∆x0+δx, за новими ∆x

розраховується ∆f (шляхом розв’язку рiвняння переносу для варiацiї
випромiнювання), а вiдтак знову ( δx i ∆x, поки не буде виконуватись
умова збiжностi iтерацiйної процедури.

Оцiнка надiйностi вiдтворення.

Непрозорiсть сонячної атмосфери в континуумi сильно залежить вiд
довжини хвилi випромiнювання. Так, поблизу λ ≈ 400 нм iснує мi-
нiмум коефiцiєнта поглинання, в iнфрачервонiй областi (IЧ) непрозо-
рiсть досягає максимуму бiля λ ≈ 800 нм, далi зменшується до мiнi-
муму (λ ≈ 1600 нм), спiвмiрного за величиною, як при λ ≈ 400 нм, а
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потiм знову збiльшується. Отже, випромiнювання з рiзною довжиною
хвилi утворюється на рiзних глибинах. А оскiльки ми спостерiгаємо iн-
тенсивнiсть i на краю диска Сонця, то область фотосферних шарiв, у
яких утворюється спостережуване випромiнювання, значно розширена
в сторону верхнiх шарiв.

Вiдтворення збурень параметрiв моделi виконано в рамках моделi
спокiйної атмосфери Сонця VALС-80 [241]. При розрахунку коефiцiєн-
та поглинання додатково врахований вклад металiв в ультрафiолетовiй
(УФ) областi (пакет OPACITY Н.Г. Щукiної).

Чутливiсть випромiнювання у неперевному спектрi в рiзних спе-
ктральних дiапазонах до температури на рiзних глибинах у фотосферi
Сонця описують функцiї вiдгуку, якi показанi на рис. 3.5 (функцiї вiд-
гуку усередненi по всьому диску i представленi у вiдносних одиницях).
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Рис. 3.5. Функцiї вiдгуку для потоку випромiнювання Сонця у рiзних спе-
ктральних дiапазонах.

Найбiльш чутливе до температури є випромiнювання в УФ обла-
стi, iз збiльшенням довжини хвилi чутливiсть спадає; в IЧ областi кон-
траст випромiнювання вiдображає контраст температури: дiйсно, при
hν/kT ≪ 1,∆I/I ≈ ∆B/B ≈ ∆T/T , тодi як в УФ – ∆B/B ≫ ∆T/T .

Неперервне випромiнювання дослiджуваних дiапазонiв зароджує-
ться в шарах 0 км–200 км (згiдно з функцiями вкладу в емiсiю), тодi як
функцiї вiдгуку чутливi до температури в шарах вiд 75 км до 250 км.



3.3. Iнверсна задача дослiдження варiацiй яскравостi Сонця 67

Максимум чутливостi припадає на область, де τ5000 ≈ 1; другий (вiн
менший) максимум чутливостi зумовлений вкладом областей на краю
сонячного диска. Як бачимо, функцiя вiдгуку в УФ i в IЧ областях
(λ ≈ 1500 нм) чутлива до температури в нижнiх шарах фотосфери,
тодi як спостереження в червонiй областi та в областi (λ ≈ 1000 нм до-
зволяють вiдтворювати температуру в середнiй фотосферi. Оскiльки
максимуми отриманих функцiй вiдгуку змiщенi один щодо другого i
самi функцiї по рiзному чутливi до температури на рiзних глибинах, то
використання їх в iнверсних задачах дозволяє вiдтворювати флукту-
ацiї температури у фотосферних шарах атмосфери: -75 км–250 км. У
наших дослiдженнях ми застосовуємо тихонiвськi стабiлiзатори, тому
область вiдтворюваних глибин буде дещо ширшою.

Перше питання, яке виникає при аналiзi отриманих iнверсним ко-
дом результатiв, – наскiльки можна довiряти опрацьованому пiдходовi
(у кращому випадку) i чи можна довiряти взагалi (у гiршому).

У [44] ми застосували розроблену методику для дослiдження гло-
бальних варiацiй температури по спостереженнях варiацiй яскравостi
Сонця. Як спостереження ми використали данi приладу VIRGO на
SOHO i ДИФОС-Ф на КОРОНАС-Ф. Обидва прилади реєструють ви-
промiнювання в неперервному спектрi, але у рiзних спектральних дiа-
пазонах: перший – у видимому дiапазонi (три канали), другий – вiд УФ
по IЧ область (шiсть каналiв). Для перевiрки роботи iнверсного коду
ми розглянули монохроматичну бiжучу хвилю температури, яка поши-
рюється у фотосферi Сонця. За збуреннями температури ми отримали
варiацiї неперервного випромiнювання (в рамках вiдомої спокiйної мо-
делi атмосфери VALС-80 [241]) у спектральних дiапазонах приладу
VIRGO на SOHO: 802 нм, 500 нм i 402 нм [44]. Подаючи одержанi ва-
рiацiї випромiнювання на вхiд iнверсного коду, ми отримали варiацiї
температури, що дозволило зробити оцiнку похибки вiдтворення на
рiзних висотах. Так як неперервне випромiнювання, яке йде зi всього
диску Сонця, зароджується в шарах вiд -75 км до 200 км, ми провели
дослiдження збурень саме цих шарiв.

Результати тестування наведенi на рис. 3.6, а показана вiдтворена
бiжуча хвиля в рiзнi моменти часу (амплiтуда коливань 2 К), а на
рис. 3.6, б – середня вiдносна похибка вiдтворення на рiзних висотах.

Слiд вiдзначити зростання похибки на краях вiдтворюваного iнтер-
валу – похибка перевищує 10%, тодi як на висотах -50 км < h < 50 км
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Рис. 3.6. Результати тестування разробленого iнверсного коду в рамках при-
ладу VIRGO: а – вiдтворена бiжуча хвиля температури (амплiтуда коли-
вань 2 K); б – вiдносна похибка вiдтворення на рiзних висотах.
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Рис. 3.7. Тестування iнверсного коду в рамках приладу ДИФОС-Ф: а – вiд-
творення бiжучої хвилi температури; б – висотна залежнiсть вiдносної
похибки вiдтворення.
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вона менша за 10%, мiнiмум похибки становить ≈ 5%. Для модельова-
ної стоячої хвилi картина якiсно така ж.

Аналогiчно визначимо нижню оцiнку похибки вiдтворення варiа-
цiй температури сонячної атмосфери за даними iз шести спектральних
каналiв приладу ДИФОС [45]. На рис. 3.7 приведенi результати вiд-
творення у фотосферi Сонця бiжучої хвилi температури з амплiтудою
2 K.

Вiдповiдно до отриманих результатiв, температурнi варiацiї вiд-
творюються на висотах -75 км < h < 250 км (рис. 3.7, а). Вiдносна
похибка вiдтворення показана на рис. 3.7, б. При h > 250 км точнiсть
вiдтворення рiзко спадає. Найкраще вiдтворюються варiацiї у нижнiй
фотосферi, тут вiдносна похибка досягає 2% (рис. 3.7, б), а на висотах
-75 км < h < 250 км не перевищує 14%. Так як реєстрацiя випромiню-
вання здiйснюється у бiльшому спектральному дiапазонi, то точнiсть
вiдтворення у два-три рази краща та дiапазон висот значно ширший,
нiж у випадку VIRGO.



РОЗДIЛ 4

ФРАУНГОФЕРОВI ЛIНIЇ ЯК ДIАГНОСТИЧНИЙ ЗАСIБ
ДЛЯ ДОСЛIДЖЕННЯ НЕРIВНОВАЖНОГО ПЕРЕНОСУ

ВИПРОМIНЮВАННЯ

4.1. Перенос випромiнювання в сонячнiй грануляцiї

Вплив неоднорiдностей сонячної атмосфери на утворення лiнiй мо-
жна врахувати тiльки в рамках багатовимiрних моделей атмосфери.
Однак, в разi нерiвноважного переносу випромiнювання стан речовини
визначається фiзичними умовами не тiльки верхнiх i нижнiх шарiв, а й
бiчних стiнок; тобто поряд з не-ЛТР ефектами необхiдно враховувати
горизонтальнi ефекти, якi викликають згладжування горизонтальних
флуктуацiй середньої iнтенсивностi. У неоднорiдному середовищi згла-
джування горизонтальних флуктуацiй середньої iнтенсивностi певним
чином впливає на населеностi атомних рiвнiв. Горизонтальнi ефекти
розглянутi в роботах [62–64,68,134–136,234].

Не-ЛТР ефекти для Fe I в грануляцiї зiр сонячного типу розгля-
нутi в [101]. Помiтно не-ЛТР ефекти проявляються в профiлях лiнiй
яскравих областей – гранул; цi профiлi бiльш дрiбнi i змiщенi в синю
область. Якщо ЛТР розрахунок дає сильне поглинання у верхнiх вiд-
носно холодних областях, то не-ЛТР обчислення показують, що залiзо
в цих областях iонiзоване УФ-випромiнюванням. Для зiр сонячного
типу не-ЛТР ефекти iснують, але, як вважають автори [101], вони не-
значнi.

Ґрунтовне дослiдження впливу ефектiв вiдхилення вiд ЛТР на
утворення лiнiй залiза в рамках однорiдних моделей атмосфери Сон-
ця проведено в циклi робiт Щукiної [54–56, 204, 205]. У цих роботах
вивченi статистичнi закономiрностi поведiнки похибок висот утворе-
ння, функцiй джерел, еквiвалентних ширин та центральних глибин
лiнiй Fe I, якi виникають при використаннi ЛТР-гiпотези. Дослiдже-
нi наслiдки застосування ЛТР-гiпотези для iнверсної процедури вiд-
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творення температури по лiнiях Fe I. Показано, що ЛТР наближення
при вiдтвореннi температурної структури атмосфери по лiнiях Fe I дає
параметричну залежнiсть похибок температури вiд висоти утворення
лiнiй. Дослiджено вплив вiдхилення вiд ЛТР на визначення вмiсту за-
лiза по лiнiях Fe I, похибки визначення хiмiчного вмiсту при цьому
залежать вiд потенцiалу збудження нижнього рiвня i вiд висоти утво-
рення дослiджуваних лiнiй. Пiзнiше в [55] автори розглянули не-ЛТР
утворення лiнiй Fе I окремо для гарячої i холодної компоненти фото-
сфери. У наступнiй роботi [203] дослiджено утворення цих же лiнiй в
тiнi плями.

Як бачимо, питання про вплив неоднорiдностей на утворення лi-
нiй Fe I через складнiсть завдання не вирiшене повнiстю. Однозначну
вiдповiдь дає лише строгий розв’язок багатовимiрної задачi нерiвно-
важного переносу випромiнювання.

Зiткнення з атомами нейтрального водню.

Проблема зiткнень з атомами водню належить до нерозв’язаних зав-
дань по багаторiвневому нерiвноважному переносу випромiнювання.
Оскiльки вiдсутнi бiльш-менш точнi значення поперечних перерiзiв
вiдповiдних ударних збуджень, то вiдсутнi i надiйнi оцiнки впливу
зiткнень атомiв залiза з атомами нейтрального водню на утворення
вiдповiдних лiнiй.

Зiткнення з атомами нейтрального водню є основним термалiзую-
чим механiзмом при утвореннi лiнiй поглинання в атмосферах холо-
дних зiр, у зорях зi зниженим вмiстом металiв i в атмосферi Сонця
в областях зi зниженою температурою. Оскiльки теплова швидкiсть
електронiв бiльш нiж на порядок бiльша вiд швидкостi атомiв водню,
то при розглядi нерiвноважного утворення лiнiй в атмосферi Сонця,
як правило, враховують тiльки зiткнення з електронами. Але в обла-
стi температурного мiнiмуму на Сонцi концентрацiя електронiв в ре-
зультатi зниження температури рiзко зменшується. За рахунок цього
число зiткнень з атомами нейтрального водню стає спiвмiрним з чи-
слом зiткнень з електронами. Розрахунки Герена та iн. [112] показали,
що навiть в незбуренiй атмосферi Сонця зiткнення з атомами водню
впливають на терми залiза з низькими потенцiалами збудження: вони
ефективно термалiзують функцiю джерела в лiнiї, але не обов’язко-
во населеностi рiвнiв, якi визначають оптичну глибину; верхнi рiвнi
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менш чутливi до зiткнень з воднем. У цiй же роботi отримано, що за
винятком сильних лiнiй з низьким потенцiалом збудження нижнього
рiвня зiткнення з воднем слабо впливають на бiльшiсть лiнiй Fe I в
незбуренiй атмосферi Сонця.

Дослiдження впливу зiткнень з атомами водню на утворення лi-
нiй Fe I виконано в рамках фотосферних моделей [112, 116, 229], якi
частково виправленi за не-ЛТР ефекти. Отриманi результати для хро-
мосферних (сильнiших) лiнiй навряд чи можна вважати надiйними.

Не-ЛТР утворення лiнiй в атмосферах холодних зiр (де внесок ато-
мiв водню в швидкостi ударних зiткнень набагато бiльший, нiж внесок
електронiв) розглянуто в [127,206].

В областях пониженої температури сонячної грануляцiї, в соня-
чних плямах зiткнення з атомами нейтрального водню можуть стати
основним механiзмом термалiзацiї процесiв, що беруть участь в утво-
реннi лiнiй. У сонячних плямах магнiтне поле сильно поляризує випро-
мiнювання, внаслiдок чого змiнюється форма профiлiв, а лiнiї утворю-
ються в бiльш глибоких шарах. Бiльш-менш надiйна оцiнка спiльного
впливу поляризацiї i зiткнень з воднем на утворення лiнiй Fe I вiдсу-
тня.

Тiльки пiсля того, як з’ясовано внесок рiзних механiзмiв (не-ЛТР
ефекти, горизонтальнi ефекти, зiткнення з атомами нейтрального во-
дню, розширення лiнiй та iн.) в утворення розглянутих лiнiй, можна
говорити про достовiрнiсть результатiв вiдтворення фiзичних умов,
правда, при наявностi хороших iнверсних кодiв.

4.2. Перенос поляризованого випромiнювання в сонячних
плямах: лiнiї Fe I

Сонячнi плями (нарiвнi з факелами, спалахами, флокулами i т. п.)
є одним iз проявiв сонячної активностi. У плямах локалiзованi сильнi
магнiтнi поля (порядку декiлькох кiлогаус), внаслiдок чого спектраль-
нi лiнiї атомiв розширенi, їх форма змiнена, а саме випромiнювання,
завдяки ефекту Зеємана, поляризоване. Далi ми розглядаємо поляри-
зацiю випромiнювання, спричинену тiльки ефектом Зеємана.

Поляризацiя в спектральних лiнiях за наявностi сильного магнi-
тного поля в областях їх утворення дає додаткову iнформацiю про
структуру атмосфери Сонця. Сильне магнiтне поле в сонячних плямах
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пригнiчує конвекцiю i спричиняє додатковий магнiтний тиск всерединi,
внаслiдок чого газовий тиск зменшується. Цi два фактори призводять
до охолождення газу в плямi. Нарiвнi з плямами, у сонячнiй атмосферi
iснують також сильнi дрiбномасштабнi магнiтнi поля [152,153].

Фiзичнi умови в плямах значно вiдрiзняються вiд умов у оточуючiй
фотосферi. Рiзниця температур мiж фотосферою i тiнню плями може
перевищувати 1500 K для плям великих i середнiх розмiрiв, що спричи-
няє значнi вiдмiнностi iнтенсивностi окремих спектральних лiнiй i груп
лiнiй. Так, серед основних лiнiй поглинання в плямах послаблюються
лiнiї Бальмера, а лiнiї Н i К Са II – посилюються. Лiнiї нейтральних
атомiв з низькими потенцiалами iонiзацiї наявнi у спектрi тiнi, але їх
немає у спектрi фотосфери, де вони iонiзованi. Лiнiї залiза з низькими
EPL також пiдсиленi в сонячних плямах; лiнiї з високими EPL слабо
вiдрiзняються за iнтенсивнiстю вiд лiнiй в незбуренiй атмосферi. Спе-
ктри плям багатi на молекулярнi лiнiї. Крiм того, лiнiї в плямi змiщенi
в короткохвильову область: на рiвнi фотосфери в областi утворення
вiдповiдних лiнiй, газ витiкає з плями (ефект Евершеда).

У [107] для переносу поляризованого випромiнювання застосова-
ний метод прискореної Λ-iтерацiї (ALI): розглянута резонансна поля-
ризацiя, спричинена розсiюванням анiзотропного поля випромiнюван-
ня в наближеннi повного перерозподiлу за частотами для 1D геометрiї.
Використавши метод ALI, Щукiна [203] розглянула утворення лiнiй
залiза в сонячних плямах (поляризацiя випромiнювання не враховува-
лась); модель атома залiза – багаторiвнева; детальнi дослiдження по-
казали: не-ЛТР ефекти в тiнi плями впливають, головним чином, на
функцiї джерела лiнiй Fe I, а не на їх населеностi; наближення ЛТР
придатне для лiнiй Fe I з низьким потенцiалом збудження (менше 2 еВ)
i для iнфрачервоних лiнiй.

Оскiльки випромiнювання в окремих атомах сильно поляризоване,
то виникає потреба розв’язку векторних рiвнянь переносу для I,Q, U, V
параметрiв Стокса.

Модель атома залiза

Для дослiдження ми вибрали лiнiї нейтрального залiза, тому що вони
бiльш чутливi, нiж лiнiї Fe II, до грануляцiйної структури фотосфери,
переважають у сонячному спектрi i широко використовуються в дiа-
гностицi зоряної плазми; для лiнiй Fe I iснують точнiшi, нiж для Fe II,
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атомнi данi. Спектральнi лiнiї залiза, як важкого елемента, забезпе-
чують пряму дiагностику температури i поля швидкостей в атмосферi
Сонця, оскiльки доплерiвська ширина лiнiй визначається, в основному,
фотосферними швидкостями.

Ми використовуємо 18 нижнiх еквiвалентних (рiвнi кожного терма
об’єднували в один еквiвалентний рiвень) рiвнiв нейтрального залiза
(майже 80 реальних рiвнiв) з потенцiалами збудження вiд 0 до 5.56 еВ,
два нижнi еквiвалентнi рiвнi iона Fe II – терми a6D, a4F i нижнiй еквi-
валентний рiвень Fе III – терм a6S. Припускалось, що не-ЛТР кое-
фiцiєнти населеностей верхнiх рiвнiв, якi не входять в модель атома,
спiвпадають з коефiцiєнтами для останнього рiвня використовуваної
моделi Fe I, що дозволяє легко включати їх у рiвняння статистичної
рiвноваги.

Враховуючи особливостi збудження, рiвнi можна згрупувати в три
класи [65]. Перший клас – метастабiльнi рiвнi: a5D, a5F , a3F , a5P ,
a3P +a3H, b3F . Мiж цими рiвнями є тiльки ударнi переходи, радiатив-
нi переходи вниз вiдсутнi. Першi чотири рiвнi зв’язанi радiативними
переходами на верхнi рiвнi.

Другий класс – напiвстабiльнi рiвнi: z7D0, z7F 0 + z7P 0 (вони зна-
ходяться на 2.4 - 3 еВ вище вiд основного рiвня). Цi рiвнi зв’язанi
слабкими радiативними переходами на основний рiвень.

Третiй клас – це верхнi рiвнi, якi лежать вище вiд 3 еВ. Мiж цими
рiвнями i рiвнями перших двох класiв iснують сильнi дозволенi радiа-
тивнi переходи.

Модель атома, яку ми використовуємо, охоплює 58 зв’язано-зв’яза-
них переходiв мiж еквiвалентними рiвнями; з них: 4 мiж метастабiль-
ними → напiвстабiльними, 49 мiж (метастабiльними, напiвстабiльни-
ми) → верхнiми, 5 переходiв мiж верхнiми → верхнiми (EPL > 3 еВ)
еквiвалентними рiвнями i 21 зв’язано-вiльний перехiд. Оскiльки рiвнi
кожного терма об’єднанi в один рiвень, то така модель атома залiза
дає понад двiстi лiнiй.

Атомнi данi запозиченi з робiт [22, 178]. Для постiйної ван-дер-
ваальсiвського загасання були взятi теоретичнi спiввiдношення з [60].
Для електронних зiткнень, якi вiдповiдають радiативно дозволеним
зв’язано-зв’язаним переходам, ми використали спiввiдношення Реже-
мортера, модифiковане фактором Гаунта: G = 0.2 – для переходiв iз
змiною головного квантового числа i G = 0.7 – у протилежному ви-
падку [112]; для заборонених переходiв швидкостi ударних переходiв
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визначали з допомогою напiвкласичного визначення перетинiв через
силу електронного удару (Ω = 1) [31]. Iонiзацiйнi переходи в резуль-
татi електронних зiткнень описувались спiввiдношенням Сiтона [16] з
G = 0.1 для Fe I i G = 0.2 для Fe II.

Опис наявних моделей сонячних плям.

Згiдно з теперiшнiми уявленнями тiнь плями складається з вiдносно
холодного середовища з гарячiшими елементами.

На сьогоднi запропоновано кiлька фотосферних моделей сонячних
плям [155,156]. Деякi з них отримано з аналiзу залежностi центр-край
iнтенсивностi випромiнювання в неперервному спектрi для довжин
хвиль в дiапазонi вiд синьої до близької IЧ областi; вони не несуть
жодної iнформацiї про магнiтне поле. У [176] представлена двоком-
понентна модель для великої плями; основна компонента – це холодна
речовина; друга компонента – гаряча речовина з фактором заповнення
5-10% по всiй висотi i складається вона з тонкоструктурних елементiв,
орiєнтованих вздовж магнiтного поля. Ми ж у подальшому будемо
розглядати сонячну пляму як однорiдне утворення.

Руiз Кобо та iн. [198] запропонували ЛТР код для iнверсiї ве-
кторних рiвнянь переносу випромiнювання. Використовуючи Стокс-
профiлi набору лiнiй, цей метод дозволяє отримати стратифiкацiю
температури, магнiтного поля, швидкостi та iнших параметрiв моделi.
Числове iнтегрування рiвнянь переносу поляризованого випромiнюва-
ння виконувалось методом DELO [187] в наближеннi ЛТР. Коладос та
iн. [93] застосовували згаданий код до I i V профiлiв Стокса в тiнi
сонячних плям рiзних розмiрiв. Це давало змогу отримати напiвемпi-
ричi моделi сонячних плям: великої (холодна модель) з радiусом ∼ 11

′′

i малої (гаряча модель) з радiусом ∼ 6
′′

. Холодна модель отримана по
I i V профiлях лiнiй Fe I; гаряча – тiльки по V профiлях (для малих
плям в I профiлях є значна частина розсiяного випромiнювання). Мо-
делi плям отриманi в ЛТР-наближеннi; вони частково виправленi за
не-ЛТР ефекти. Найбiльша вiдмiннiсть обох моделей стосується тем-
ператури i величини магнiтного поля. Мала пляма є гарячiшою по всiй
глибинi до logτ= -2.5, де температури обох моделей вирiвнюються; най-
бiльша рiзниця температур дещо бiльша вiд 1000 К у глибоких шарах.
Магнiтне поле холодної моделi перевищує поле гарячої моделi в сере-
дньому на 1000 Гс у верхнiй її частинi, а його градiєнт бiльший для
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гарячої плями; нахил магнiтного поля обох моделей не перевищує 30◦

до локальної нормалi; макротурбулентна швидкiсть ∼ 0.9 км/с для
обох моделей; мiкротурбулентна швидкiсть для гарячої моделi дещо
бiльша, нiж для холодної, i становить 0.6 км/с, тодi як для холодної –
0.2 км/с.

Так як поданi в роботi [93] моделi плям якнайкраще вiдповiдають
спостереженням, саме цi моделi ми використали для дослiджень.

Методика дослiдження.

Ми розрахували населеностi рiвнiв атома нейтрального залiза в рам-
ках гарячої i холодної моделей сонячних плям [93]. Для знаходження
реальних населеностей рiвнiв був використаний метод прискореної Λ-
iтерацiї [40] у наближеннях FFA i PFA i метод DELO для розв’язання
векторних рiвнянь переносу поляризованого випромiнювання для I,
Q, U , V параметрiв Стокса.

Оскiльки сильне магнiтне поле сонячних плям змiнює еквiвалентну
ширину i форму профiлю лiнiй, то воно може безпосередньо впливати
на швидкостi радiативних переходiв, якими визначаються населеностi
рiвнiв.

Для визначення впливу магнiтного поля на населеностi рiвнiв Fe I,
ми визначили не-ЛТР параметри βi при вiдсутностi магнiтного поля,
а потiм з врахуванням магнiтного поля – в наближеннi PFA для лiнiй,
якi розглядались; у другому випадку враховується вплив магнiтного
поля на коефiцiєнт поглинання в лiнiї. Для гарячої моделi врахува-
ння магнiтного поля спричиняє незначне, порядку 3–6% зменшення
населеностi верхнiх рiвнiв вiдповiдних переходiв (якi дають лiнiї, якi
розглядаються) в областi утворення їх ядер; в холодних плямах вплив
магнiтного поля ще менший.

Отже, для обох моделей сонячних плям магнiтне поле практи-
чно не впливає на населеностi вiдповiдних рiвнiв нейтрального залiза.
Вплив магнiтного поля є незначний, тому що магнiточутливi лiнiї пе-
реважно помiрнi або слабкi; вони вiдчутно не впливають на швидкостi
радiативних переходiв, якими визначаються населеностi рiвнiв, якi, зi
свого боку, визначаються сильними УФ лiнiями та випромiнюванням у
континуумi (шляхом фотоiонiзацiї). З iншого боку, непрозорiсть силь-
них УФ лiнiй в дослiджуваних шарах призводить до термалiзацiї рiв-
нiв [89]. Через температурне плато у верхнiй частинi холодної моделi
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лiнiї мають видовженi (нечутливi до магнiтного поля) крила, за раху-
нок чого зменшується чутливiсть населеностей вiдповiдних рiвнiв до
магнiтного поля.

Отож, при розрахунку профiлiв лiнiй Fe I у сонячних плямах доста-
тньо шляхом розв’язку скалярного рiвняння переносу i рiвнянь стати-
стичної рiвноваги визначити параметри вiдхилення вiд ЛТР; згодом,
за ними можна одержати формальний розв’язок векторних рiвнянь
переносу для поляризованого випромiнювання – I, Q, U , V профiлi
Стокса магнiточутливих лiнiй.

Iз числа лiнiй, якi отримуються з моделi атома, для дослiдження
ми вибрали λ525.021 нм, λ629.78 нм, λ532.418 нм. Першi двi магнiто-
чутливi, третя – сильна лiнiя, яка практично не чутлива до магнiтного
поля. Атомнi параметри лiнiй наведенi в табл. 4.1.

Таблиця 4.1
Атомнi параметри вибраних лiнiй Fe I

Лiнiя λ(нм)
Нижнiй рiвень Верхнiй рiвень
Терм gl El(еВ) Фактор

Ланде
Терм gu Eu(еВ) Фактор

Ланде
525.021 а5D 1 0.12 0 z7D0 3 2.47 3
629.780 a5P 3 2.22 2.5 y5D0 1 4.19 1.5
532.418 z5D0 9 3.20 1.5 e5D 9 5.52 1.5

Висоти формування лiнiй Fe I.

При дослiдженнi активних областей важливо знати висоту, до якої
можна робити прив’язку отриманого значення магнiтного поля. Для
I-параметра найчутливiшою до магнiтного поля є центральна частина
ядра лiнiї, а отже, прив’язку магнiтного поля можна робити за ви-
сотою утворення центра лiнiї. Висоти формування ми визначали за
функцiями вкладу в емiсiю для неполяризованого випромiнювання i
за апроксимацiєю вектора вкладу в емiсiю для iнтенсивностi поляри-
зованого випромiнювання.

Середнi висоти формування центральних частин I-параметра ви-
браних лiнiй наведенi в табл. 4.2, П – iз врахуванням поляризацiї.
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Таблиця 4.2
Висоти формування центральних частин лiнiй Fe I

Моделi Наближ. h (км)
λ525.02 нм λ629.78 нм λ532.42 нм

гаряча ЛТР 277 202 245
(мала пляма) не-ЛТР 274 199 239

не-ЛТР+П 24 175 193
холодна ЛТР 379 291 368

(велика пляма) не-ЛТР 378 277 344
не-ЛТР+П 93 197 160

Для гарячої моделi ЛТР i не-ЛТР висоти формування центральних
частин лiнiй Fe I спiвпадають, тодi як не-ЛТР ядра лiнiй у великих
плямах (холодна модель) утворюються в дещо глибших (вiдносно до
рiвноважних) шарах.

Врахування поляризацiї випромiнювання (випадок "не-ЛТР+П"у
табл. 4.2) спричиняє суттєве зменшення висот формування централь-
ної частини ядра. Для лiнiй: λ525.021 нм (EPL=0.12 еВ), λ629.78 нм
(EPL=2.22 еВ), λ532.418 нм (EPL=3.2 еВ) змiщення висот становить
250 км, 24 км, 46 км – для гарячої i 285 км, 80 км, 184 км – вiдповiдно
для холодної моделi плями. Змiщення висот визначається розщеплен-
ням кофiцiєнта поглинання, яке у свою чергу залежить вiд магнiтного
поля, температури в областi утворення лiнiї i фактора Ланде, який
визначає чутливiсть лiнй до магнiтного поля.

Лiнiї при ЛТР i не-ЛТР утворюються у великих плямах у середньо-
му на 100 км вище порiвняно з малими плямами, тодi як поляризацiя
випромiнювання спричиняє часткове вирiвнювання висот формування
лiнiй у рiзних моделях плям.

Оцiнимо чутливiсть змiщення висоти формування центра вибраних
лiнiй до магнiтного поля (∆h/B): 0.114 км/Гс, 0.014 км/Гс, 0.027 км/Гс
– для гарячої i 0.108 км/Гс, 0.03 км/Гс, 0.069 км/Гс – вiдповiдно для
холодної моделi. Чутливiсть висот формування ядра лiнiй до магнi-
тного поля для лiнiй з високим EPL зростає при переходi вiд гарячої
до холодної моделi бiльше, нiж у два рази; для лiнiї λ525.021 нм чутли-
вiсть висока, але вiд вибору моделi майже не залежить. Така поведiнка
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чутливостi глибин формування зумовлена, у першу чергу, стратифiка-
цiєю температури, яка рiзна для моделей, якi розглядаються.

Не-ЛТР ефекти.

Оскiльки час життя плям порядку декiлькох десяткiв дiб, а розмi-
ри значно бiльшi за iнтервал дослiджуваних висот, задачу переносу
випромiнювання у плямах можна розв’язати у наближеннi стацiонар-
ної одновимiрної плоскопаралельної моделi атмосфери з врахуванням
ефектiв вiдхилення вiд ЛТР i поляризацiї випромiнювання.

Залежностi не-ЛТР коефiцiєнтiв β вiд глибини для рiзних рiвнiв
розрахованi нами i наведенi на рис. 4.1.

Не-ЛТР ефекти найбiльше проявляються для верхнiх рiвнiв Fe I й
у верхнiх шарах плям, де радiативнi втрати iстотнi, а вклад ударних
зiткнень зменшується; тут рiвнi Fe I недонаселенi. У глибших шарах
настає термодинамiчна рiвновага. Для холодної моделi не-ЛТР ефекти
починають проявлятися для висот h > 100 км (рис. 4.1, а). При цьо-
му метастабiльнi рiвнi, мiж якими iснують тiльки ударнi переходи, i
напiвстабiльнi рiвнi, якi пов’язанi слабкими радiативними переходами
на основний рiвень, майже по всiх дослiджуваних шарах рiвноважно
заселенi. Для верхнiх же рiвнiв при збiльшеннi потенцiалу збудження
нижнього рiвня (EPL) недонаселенiсть рiвнiв збiльшується – втрати
фотонiв, викликанi розсiянням, є iстотними. Для гарячої моделi пля-
ми з’являються такi особливостi (рис. 4.1, б):

1. - У високих шарах верхнi рiвнi недонаселенi в меншiй мiрi (на
однакових висотах) порiвняно з холодною моделлю: наявна iнтенсив-
нiша пiдкачка з нижнiх рiвнiв.

2. - Для всiх рiвнiв, починаючи з h > 0, спостерiгається недонасе-
ленiсть рiвнiв. Для метастабiльних i напiвстабiльних рiвнiв параметри
вiдхилення вiд ЛТР β слабо змiнюються з висотою i становлять при-
близно 0.9. Це також стосується i верхнiх рiвнiв, тiльки в областi h >
160 км настає рiзкiше зменшення населеностей.

Як видно з рис. 4.1, в областi h < 160 км (гаряча модель) коефi-
цiєнти вiдхилення вiд ЛТР для всiх рiвнiв практично однаковi, тобто
функцiї джерел усiх лiнiй, якi виникають при переходах мiж цими рiв-
нями, дорiвнюють функцiї Планка; це наслiдок того, що у цiй областi
сильнi УФ лiнiї непрозорi i пiдтримують збудження атомiв близьким
до теплового [89]. Проте, iонiзацiйна рiвновага дещо вiдрiзняється вiд
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Рис. 4.1. Залежнiсть коефiцiєнтiв вiдхилення вiд ЛТР β вiд висоти h i по-
тенцiалу збудження нижнього рiвня EPL: а – холодна модель сонячної
плями; б – гаряча модель сонячної плями.
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рiвноважної. Незначна надiонiзацiя зумовлена випромiнюванням, яке
йде з нижнiх шарiв плями; температура цих шарiв приблизно на тися-
чу градусiв вища, нiж для холодної плями. Разом з тим для холодної
моделi (за винятком верхнiх рiвнiв i вищих шарiв атмосфери) iонiза-
цiйна рiвновага близька до рiвноважної, а збудження – теплове.

Вплив не-ЛТР ефектiв i магнiтного поля на профiлi i еквiва-
лентнi ширини лiнiй.

Ми розглядаємо тiльки I-параметр Стокса. При визначеннi впливу не-
ЛТР ефектiв i магнiтного поля на профiлi лiнiй ми провели ЛТР i
не-ЛТР розрахунки профiлiв параметрiв Стокса без i з врахуванням
магнiтного поля при вiдомих населеностях рiвнiв. Для дослiдження
крiм ранiше вибраних лiнiй Fe I: λ525.021 нм i λ532.418 нм ми вибрали
ще двi лiнiї Fe I λ617.334 нм i λ525.065 нм. Лiнiї впорядкуємо за зро-
станням їх сили: λ525.021 нм, λ617.334 нм, λ525.065 нм i λ532.418 нм.
Першi три лiнiї – магнiточутливi, вони використовуються для вивчен-
ня магнiтних полiв; еквiвалентна ширина четвертої лiнiї практично не
є чутливою до магнiтного поля.

На рис. 4.2 представленi профiлi I-параметра Стокса (ЛТР, не-
ЛТР, без врахування i з врахуванням поляризацiї (+П)) двох лiнiй Fe
I: λ525.021 нм – помiрної i λ532.418 нм – сильної в центрi диска Сонця
в рамках обох моделей плям.

Результати дослiджень ми наводимо у табл. 4.3, 4.4. У таблицях
показанi центральнi залишковi iнтенсивностi (r0) дослiджуваних лiнiй
як без врахування, так i з врахуванням поляризацiї випромiнювання
(П). В умовах великої плями ядра лiнiй утворюються у вищих шарах
(∼ на 100 км вище); а верхнi рiвнi Fe I збiдненi в бiльшiй мiрi, за
рахунок чого лiнiї зазнають бiльшого впливу не-ЛТР ефектiв.

Як видно з табл. 4.3 (холодна модель), найбiльше схильнi до не-
ЛТР ефектiв помiрнi та сильнi лiнiї (№2, №3, №4), якi виникають мiж
напiвстабiльними → верхнiми i верхнiми → верхнiми рiвнями; змiни
центральних глибин цих лiнiй становлять 12%, 14%, 13%, вiдповiдно.
Чутливiсть другої i третьої лiнiй до не-ЛТР ефектiв визначається тiль-
ки верхнiм рiвнем, так як населенiсть нижнього рiвня переходiв рiв-
новажна. Це ж стосується й iнших лiнiй, якi виникають мiж (метаста-
бiльними, напiвстабiльними) → верхнiми рiвнями; чутливiсть остан-
ньої лiнiї (рис. 4.2, б) визначається населеностями обох рiвнiв (вони
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Рис. 4.2. Профiлi (ЛТР, не-ЛТР, з врахуванням i без врахування поляриза-
цiї) лiнiй Fe I для рiзних моделей сонячних плям: а – λ525.021 нм холодна
модель; б – λ532.418 нм, холодна модель; в – λ525.021 нм, гаряча модель;
г – λ532.418 нм, гаряча модель.
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Таблиця 4.3
Центральнi залишковi iнтенсивностi лiнiй Fe I для холодної моделi

сонячної плями

µ = 1.0
N лiнiї 1 2 3 4
λ (нм) 525.021 617.334 525.065 532.418
i→ j 1-6 4-13 4-17 9-19

a5D − z7D0 a5P − y5D0 a5P − y5P 0 z5D0 − e5D
gL 0 - 3 2.5 - 1.5 1.83 - 1.67 1.5 - 1.5

EPL(еВ) 0.12 2.21 2.19 3.20
П П П П

не-ЛТР 0.13 0.40 0.23 0.35 0.07 0.26 0.06 0.15
ЛТР 0.17 0.41 0.35 0.42 0.21 0.33 0.19 0.29

µ = 0.3
не-ЛТР 0.17 0.48 0.24 0.33 0.09 0.26 0.10 0.19

ЛТР 0.32 0.55 0.51 0.56 0.37 0.49 0.35 0.47

верхнi). Заборонена лiнiя №1 λ525.021 нм породжена переходами мiж
метастабiльними → напiвстабiльними рiвнями, населеностi яких тер-
малiзованi. Так як ця лiнiя виникає з основного рiвня, її ядро, незважа-
ючи на заборону переходу, утворюється у високих шарах плями (∼ 370
км), за рахунок чого проявляються не-ЛТР ефекти: ∆r0 = 4% (рис.
4.2, а). Крила лiнiй (ЛТР, не-ЛТР) спiвпадають, оскiльки надiонiзацiя
незначна.

При перемiщеннi до краю диска вiдбувається зсув глибин утво-
рення лiнiй в сторону зовнiшнiх шарiв. На краю диска Сонця (див.
табл. 4.3) не-ЛТР ефекти посилюются: ∆r0 = 15%, 27%, 28% i 25%,
вiдповiдно, i центральнi залишковi iнтенсивностi через наявнiсть тем-
пературного плато збiльшуються.

Лiнiї нейтрального залiза, якi утворюються в рамках гарячої мо-
делi плями, зазнають меншого впливу не-ЛТР ефектiв, тому що утво-
рюються в нижчих шарах. Для гарячої моделi ЛТР i не-ЛТР профiлi
помiрної лiнiї λ525.021 нм практично спiвпадають; незначнi вiдмiнно-
стi проявляються для сильної лiнiї в областi її ядра: не-ЛТР профiлi
в середньому на 2% глибшi через збiднення верхнього рiвня переходу,
а близькi крила трохи вище, що зумовлено незначною надiонiзацiєю
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Fe I (на рис. 4.2 ця область не показана); у випадку не-ЛТР утворений
у верхнiх шарах дефiцит функцiї джерела (за рахунок ефективнiшо-
го виснаження верхнiх рiвнiв (рис. 4.1, б)) компенсується дефiцитом
коефiцiєнта поглинання через зменшення населеностi нижнього рiвня,
так як вiдбувається змiщення глибин утворення лiнiй у глибшi (гарячi)
внутрiшнi шари [203]. Внаслiдок цього не-ЛТР центральнi залишковi
iнтенсивностi лiнiй близкi до ЛТР значень (див. табл. 4.4). На краю
диска Сонця картина майже така сама.

Таблиця 4.4
Центральнi залишковi iнтенсивностi лiнiй Fe I для гарячої моделi соня-

чної плями

µ = 1.0
N лiнiї 1 2 3 4
λ (нм) 525.021 617.334 525.065 532.418
i→ j 1-6 4-13 4-17 9-19

a5D − z7D0 a5P − y5D0 a5P − y5P 0 z5D0 − e5D
gL 0 - 3 2.5 - 1.5 1.83 - 1.67 1.5 - 1.5

EPL(еВ) 0.12 2.21 2.19 3.20
П П П П

не-ЛТР 0.016 0.42 0.12 0.18 0.050 0.144 0.034 0.067
ЛТР 0.017 0.40 0.13 0.18 0.046 0.135 0.04 0.08

µ = 0.3
не-ЛТР 0.017 0.32 0.14 0.17 0.068 0.095 0.08 0.09

ЛТР 0.03 0.31 0.15 0.18 0.06 0.087 0.06 0.08

Лiнiї, якi розглядаються, чутливi до магнiтного поля. Врахуван-
ня магнiтного поля спричиняє зменшення центральної глибини лiнiї
та збiльшення ширини ядра (рис. 4.2). Так як коефiцiєнт поглинання
лiнiї пiд впливом магнiтного поля розщеплюється на поляризованi зеє-
манiвськi компоненти, то ядро лiнiї утворюється в глибших шарах, що
призводить до зменшення впливу не-ЛТР ефектiв. Для сильної лiнiї
не-ЛТР ефекти проявляються i при наявностi магнiтного поля.

Поляризацiя випромiнювання значно збiльшує центральнi зали-
шковi iнтенсивностi лiнiй: у холоднiй моделi на 27% ,7%, 19%, 9% в
центрi i на 31%, 9%, 17%, 9% на краю диска Сонця (табл. 4.3); для
гарячої плями маємо для цих лiнiй – 26%, 6%, 9% и 3% в центрi i
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15%, 3%, 3%, 1% на краю диска (табл. 4.4), вiдповiдно. Зменшення чу-
тливостi r0 до магнiтного поля на краю диска для гарячої моделi по-
в’язано з бiльшим градiєнтом (зменшенням) магнiтного поля. Чутливi
до магнiтного поля є центральна глибина, ядро лiнiї та її пiвширина.
Для гарячої моделi магнiтне поле спричиняє зменшення центральної
глибини лiнiї λ629.78 нм на 4% (за профiлями, нерозмитими макро-
турбулентнiстю), для холодної ж моделi – вже на 13%; i це при тому,
що в областi утворення ядер магнiтне поле холодної моделi приблизно
у 1.5 рази перевищує поле гарячої моделi. Лiнiя λ525.021 нм за цен-
тральною глибиною значно чутливiша до магнiтного поля: для гарячої
моделi центральна глибина лiнiї зменшується на 40%, для холодної –
на 25%. Пiвширина цiєї лiнiї пiд впливом магнiтного поля зростає май-
же в 2 рази для обох моделей. Для сильної лiнiї λ532.418 нм чутливою
до магнiтного поля виявляється центральна частина ядра лiнiї: для
гарячої моделi центральна глибина профiлю (пiд впливом магнiтно-
го поля) зменшується на 4%, для холодної – на 10%; тодi як не-ЛТР
ефекти спричиняють рiст центральних глибин сильних лiнiй, тобто є
часткова компенсацiя впливу магнiтного поля i не-ЛТР ефектiв на цен-
тральнi частини профiлiв лiнiй, в результатi чого центральнi глибини
ЛТР i не-ЛТР+П профiлiв для холодної моделi (в цiй моделi не-ЛТР
ефекти проявляються сильнiше) вiдрiзняються всього на 4% (рис. 4.2);
це стосується i iнших магнiточутливих лiнiй з EPL > 2 еВ, якi чутливi
до не-ЛТР ефектiв (див. табл. 4.3). Вiдзначимо, що ця часткова ком-
пенсацiя поляризацiї i не-ЛТР ефектiв на краю сонячного диска для
холодної моделi плями не проявляється.

Як бачимо, величина впливу магнiтного поля на ядро лiнiї визна-
чається, крiм ефективного фактора Ланде, ще й температурою моделi;
для холодної моделi в областi утворення дослiджуваних лiнiй темпе-
ратура на 400–500 К нижча.

У табл. 4.5 приведенi еквiвалентнi ширини i коефiцiєнт магнiтного
посилення (q = log Wm

W
) для деяких лiнiй: ЛТР, не-ЛТР значення.

Еквiвалентнi ширини (ЛТР i не-ЛТР) для гарячої моделi майже
спiвпадають (це стосується i сильної лiнiї), хоча вiдчутний незначний
вплив надiонiзацiї. У холоднiй моделi надiонiзацiя вiдсутня, дефiцит
функцiї джерела збiльшує центральну глибину сильної лiнiї – зростає
її еквiвалентна ширина.

Як бачимо з табл. 4.5, ЛТР i не-ЛТР еквiвалентнi ширини однаково
чутливi до магнiтного поля. Чутливiсть лiнiй λ525.021 нм i λ629.78 нм
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Таблиця 4.5
Еквiвалентнi ширини i магнiтне посилення деяких лiнiй Fe I в моделях

сонячних плям

Модель Наближ.
λ525.02 нм λ629.78 нм λ532.42 нм
W (пм) q W (пм) q W (пм) q

гаряча

ЛТР 15.91 15.07 73.52
ЛТР+П 17.41 0.04 17.88 0.074 73.61 0.00053
не-ЛТР 15.5 14.73 72.63
не-ЛТР+П 17.01 0.04 17.55 0.076 72.72 0.00054

холодна

ЛТР 24.18 14.64 72.45
ЛТР+П 25.55 0.024 17.94 0.088 72.83 0.0023
не-ЛТР 24.39 15.35 78.38
не-ЛТР+П 25.77 0.024 18.93 0.091 78.89 0.0028

слабо залежить вiд температури моделi: для λ525.021 нм – зменшу-
ється, а для λ629.78 нм дещо збiльшується при переходi до холодної
моделi. Сильна лiнiя λ532.418 нм за еквiвалентною шириною до магнi-
тного поля практично нечутлива.

Отже, не-ЛТР ефекти мають набагато бiльший вплив на утворе-
ння лiнiй Fe I у великих плямах; спричинена ефектом Зеємана поля-
ризацiя випромiнювання в сонячних плямах приводить до iстотного
зменшення (на декiлька сотень км) висот утворення лiнiй Fe I, а та-
кож часткової компенсацiї впливу магнiтного поля i не-ЛТР ефектiв
на центральнi частини I-профiлiв лiнiй для холодної моделi плями в
центрi диска.

4.3. Перенос випромiнювання в лiнiях рiдкiсноземельних
елементiв

Дефiцит важких елементiв у зорях приблизно однаковий, за виня-
тком елементiв, якi беруть участь у процесах нейтронного захоплення.
До таких елементiв, якi є сильними поглиначами нейтронiв при по-
вiльних s- i швидких r-процесах нейтронного захоплення, вiдносяться
рiдкiсноземельнi елементи (РЗЕ) – Eu, Gd, Dy та iншi. РЗЕ дають
один iз максимумiв на кривiй розповсюдження елементiв у Всесвiтi,
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їхнi лiнiї першими переходять вiд поглинання до емiсiї пiд час повних
сонячних затемнень, для них притаманнi емiсiйнi особливостi на диску
Сонця; iнтенсивнiсть лiнiй РЗЕ виявляє часовi змiни в спектрах бiль-
шостi магнiтних зiр, а також змiни еквiвалентних ширин лiнiй, останнi
корелюють iз рiвнем сонячної активностi; в той час як лiнiї iнших еле-
ментiв практично не змiнюються. З допомогою цих лiнiй вiдкривається
можливiсть точнiшої атмосферної дiагностики еволюцiї Сонця й зiр.

Стан проблеми дослiдження лiнiй РЗЕ в атмосферi Сонця.

У даний час серед робiт з iнтерпретацiї фраунгоферового спектра РЗЕ
[84–86,200], на нашу думку, i далi залишаються найвагомiшими дослi-
дженнями Кенфiльда [84–86]. Але й у нього аналiз спектрiв РЗЕ про-
ведений лише якiсно, хоча з врахуванням ефектiв вiдхилення вiд ло-
кальної термодинамiчної рiвноваги. Кенфiльдом вводився чисто фор-
мальний параметр для врахування величини розсiяння в процесi утво-
рення лiнiй [84, 86]. Значення цього параметра добиралось емпiрично
за узгодженням теоретичних i спостережуваних центральних глибин
лiнiй у рiзних точках диска Сонця. При цьому залучався цiлий ряд
спрощених припущень. Пiзнiше Кенфiльд [85] вiдмовився вiд такого
формалiзму i провiв прямi теоретичнi розрахунки величин, якi визна-
чають величину вкладу рiзних механiзмiв обмiну енергiєю в утвореннi
лiнiй. Проте всi цi розрахунки були виконанi тiльки для рiвня опти-
чної глибини τ = 1. Крiм того, в цих роботах нехтувались ефекти
розширення лiнiй. У роботах [36, 39] дослiджувалась поведiнка лiнiй
РЗЕ при переходi вiд центра до краю в спокiйних i активних областях
на Сонцi, а також iснування змiн iз часом лiнiй РЗЕ у спектрi Сонця
як зорi [37,38].

Пiзнiше в [3,133] були дослiдженi лiнiї РЗЕ у незбуренiй фотосферi
Сонця i показано, що хоча лiнiї РЗЕ є слабкими, але через свої атомнi
властивостi, вони утворюються порiвняно високо в фотосферi Сонця
(h ≈ 150 – 200 км) i їхнi функцiї джерела контролюются радiативни-
ми процесами. Таким чином, була показана необхiднiсть врахування
вiдхилень вiд ЛТР. Рiвняння переносу випромiнювання було розв’я-
зано у рамках класичного трактуваня цiєї проблеми. При розрахун-
ках нерiвноважних значень населеностей рiвнiв поглинаючих атомiв
використовувалась дворiвнева плюс континуум модель атомiв РЗЕ. I
навiть в межах цiєї обмеженої моделi атома вдалось добитись доброго
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узгодження теоретичних профiлiв зi спостережуваними вiд центра до
краю сонячного диска. Але найбiльшу невизначенiсть при дослiджен-
ня поведiнки лiнiй РЗЕ у сонячнiй атмосферi вносять неточнi значення
хiмiчного вмiсту цих елементiв на Сонцi. Це є окремою, але разом з
тим складовою частиною класичної проблеми астрофiзики – визначе-
ння хiмiчного вмiсту Сонця i зiр. Ця задача тiсно пов’язана з багатьма
iншими, найважливiшою серед яких є встановлення точних значень
сил осциляторiв для цих лiнiй.

Спостережуваний матерiал.

Ми використали данi Кенфiльда [84] i спостережуванi фотоелектричнi
записи профiлiв лiнiй поглинання РЗЕ, отриманi на монохроматорах
подвiйної дифракцiї телескопiв ГАО АН РФ (Пулково) i ГАО НАН
України [3]. У табл. 4.6 наведенi деякi фiзичнi параметри цих лiнiй у
центрi i на краю сонячного диска – центральна залишкова iнтенсив-
нiсть rλ0

(стовпчики 3–5), еквiвалентнi ширини Wλ (стовпчики 6–8),
а також їх вiдношення лiмб/центр WL/WC (стовпчик 9) i пiвширини
лiнiй W1/2 (стовпчики 10–12).

Як видно з табл. 4.6, центральна залишкова iнтенсивнiсть помiрних
лiнiй переважно збiльшується, а слабших – зменшується при переходi
до краю диска Сонця; вiдношення ж лiмб/центр для еквiвалентних
ширин усiх дослiджуваних лiнiй РЗЕ бiльше вiд одиницi в отриманих
нами точках диска, близьких до краю.

Структура енергетичних рiвнiв атомiв РЗЕ.

У сонячнiй фотосферi практично всi РЗЕ iонiзованi. Потенцiал першої
iонiзацiї становить бiля 6 еВ, потенцiал другої iонiзацiї – порядку 10 –
12 еВ [24]. Тому кiлькiсть двiчi iонiзованих атомiв РЗЕ iстотна лише
на великих глибинах у гарячих пiдфотосферних шарах.

РЗЕ близькi за своїми хiмiчними i фiзичними властивостями. Їхнiм
спектрам властиве роздiлення на два основних класи [24]. До першо-
го класу вiдносяться спектр лантана (La), який не є типовим РЗЕ,
i спектри європiя (Eu), тулiя (Tm), iтербiя (Yb) i лютецiя (Lu). Цей
клас представлений порiвняно простим спектром, який складається
з лiнiй помiрної iнтенсивностi, та складним, який мiстить величезну
кiлькiсть слабких лiнiй. Другий клас, найтиповiший для РЗЕ, мiстить
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Wλ, пм Wl/Wc W1/2, пм
µ = 1 µ = .44 µ = .28 µ = 1 µ = .44 µ = .28 µ = 1 µ = .44 µ = .28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LaII 432.251 .882 .893 - .88 .92 - 1.04 6.4 7.9 -

512.301 .888 - .884 .84 - 1.00 1.19 6.2 - 8.3
537.706 .952 - .950 .35 - .38 1.03 7.0 - 8.8

CeII 404.259 .787 .808 - 1.27 1.52 - 1.20 5.2 6.6 -
406.884 .926 .919 - .35 .46 - 1.31 4.5 6.2 -
407.343 .758 .774 - 1.56 2.06 - 1.32 6.0 7.8 -
434.979 .900 .905 - .72 .81 - 1.12 6.0 6.8 -
436.466 .829 .826 - 1.36 1.80 - 1.32 5.2 6.6 -
456.028 .832 .838 - 1.26 1.36 - 1.11 5.8 6.8 -
456.236 .715 .735 - 1.97 2.66 - 1.35 6.2 8.3 -
462.816 .851 - .842 1.07 - 1.38 1.29 6.4 - 8.4

PrII 521.903 .966 - .960 .24 - .28 1.17 6.8 - 7.8
525.973 .955 - .948 .32 - .45 1.41 6.8 - 7.8

NdII 406.927 .856 .835 - .85 1.06 - 1.25 5.2 6.8 -
407.528 .766 .745 - 1.58 2.00 - 1.27 5.9 7.4 -
431.451 .758 .772 - 1.78 2.06 - 1.16 6.0 7.6 -
435.817 .705 .722 - 2.60 3.00 - 1.15 6.8 8.4 -
444.639 .841 .852 - .92 1.12 - 1.22 5.2 6.4 -
531.982 .886 - .898 .88 - .96 1.09 7.2 -. 9.0

SmII 431.894 .880 .868 - .96 1.14 - 1.19 5.6 7.2 -
452.392 .870 .884 - .98 1.10 - 1.12 6.2 8.4 -
456.119 .918 .922 - .53 .59 - 1.11 5.6 7.0 -
457.769 .921 .928 - .52 .54 - 1.04 6.2 7.8 -

EuII 664.513 .953 - .948 .44 - .52 1.18 8.0 - 9.9
CdII 408.557 .886 .896 - .68 .74 - 1.09 5.6 6.8 -

431.603 .898 .902 - .65 .76 - 1.17 5.8 7.0 -
DyII 407.312 .907 .904 - .66 .86 - 1.30 5.2 6.8 -
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дуже багато лiнiй слабкої iнтенсивностi. Це спектри церiю (Се), пра-
зеодима (Pr), неодима (Nd), прометiю (Pm), самарiю (Sm), гадолiнiю
(Gd), тербiю (Tb), диспрозiю (Dy), гольмiю (Ho) i ербiю (Er).

Електроннi конфiгурацiї для вiдповiдних термiв, з яких виникають
дослiджуванi лiнiї Ce II, наведенi нижче.

Ce II. Чотири лiнiї λ404.259 нм, λ406.884 нм, λ434.979 нм i λ436.466 нм
виникають з непарних найглибших рiвнiв 4F 0

9/2,
2G0

1/2 i 4H0
11/2, якi вiд-

повiдають конфiгурацяям 4f5d6s i 4f5d2. Чотири лiнiї – λ497.348 нм,
λ456.026 нм, λ456.236 нм i λ462.816 нм – виникають з глибоких парних
рiвнiв 4H7/2,9/2 i 2H11/2, якi вiдповiдають конфiгурацiї 4f 26s i розташо-
ванi на 0.48 еВ вище вiд непарних.

Структуризована модель iона церiю.

Структура термiв бiльшостi одноiонiзованих РЗЕ має однотипний ви-
гляд. Iонiзований церiй був вибраний для детальнiшого дослiджен-
ня; по-перше, вiн є найтиповiшим представником РЗЕ, по-друге, вiн
є одним з найпоширенiших у сонячнiй атмосферi РЗЕ (його вмiст ста-
новить 1.6 dex у логарифмiчнiй шкалi, де вмiст водню дорiвнює 12 dex;
iншi РЗЕ мають вмiст менший вiд 1.6 dex), по-третє, його сонячнi лiнiї
найкраще ототожненi (понад 3600 лiнiй) i достатньо вiльнi вiд бленд.
Аналiз профiлiв сонячних лiнiй iнших РЗЕ показав, що в сонячному
спектрi є дуже мало лiнiй РЗЕ, сильнiших, нiж лiнiї Ce II. Отже, з
точки зору подiбностi еквiвалентних ширин, iонiзацiйних потенцiалiв,
хiмiчного вмiсту i атомних структур РЗЕ, поведiнки центр-край па-
раметрiв профiлiв їхнiх лiнiй ми вибрали для дослiдження характернi
лiнiї Ce II (див. табл. 4.6).

Зупинимось на побудовi багаторiвневої моделi iона церiю.
Схема рiвнiв атома Ce II показана на рис. 4.3.
Характерною рисою спектра Ce II є наявнiсть двох систем перехо-

дiв – мiж непарними нижнiми i парними середнiми рiвнями (I-а група
рiвнiв) i мiж парними нижнiми i непарними середнiми рiвнями (II-а
група рiвнiв). Перша група рiвнiв найчисленнiша. Вiдомо 75 непарних
нижнiх рiвнiв, якi лежать в iнтервалi вiд 0 до 1.65 еВ, i 162 парних
середнiх рiвнiв, якi лежать в iнтервалi вiд 3 до 4 еВ. Цi рiвнi вiдпо-
вiдають конфiгурацiям 4f5d6s i 4f5d2 (нижнi рiвнi), 4f5d6p, 4f6s6p
(середнi рiвнi) i, можливо, 4f6s2 (нижнi рiвнi) i 5d26s (середнi рiвнi).
У цiй групi рiвнiв є дуже глибокий терм 4I0. Цей терм може зумов-
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Рис. 4.3. Cхема рiвнiв атома iонiзованого церiю.

люватись лише конфiгурацiєю 4f5d2, яка для першої групи є дуже
глибокою (терм 4I0 є третiм за висотою). Не виключено, що вона дає
також i два найглибших рiвнi – 4H0

7/2 i 6H0
9/2. Хоча iмовiрнiше, що

вони виникають з конфiгурацiї 4f5d6s. Друга група рiвнiв вiдповiд-
ає конфiгурацiям 4f 26s i 4f 25d (39 парних нижнiх рiвнiв) i 4f 26p (40
непарних середнiх рiвнiв). Вiдносне положення I-ої i II-ої груп рiвнiв
вiдрiзняються приблизно на 0.48 еВ, друга група рiвнiв лежить вище
вiдносно першої. Отже, нормальною конфiгурацiєю для Ce II є 4f5d2.
Структура термiв поблизу порога iонiзацiї Ce II на сьогоднi вiдома по-
гано. Структурована нами модель iона церiю включає 63 усередненi
за термами рiвнi. Перший – це один синглетний 1G0

4 i два триплетних
3F 0

2 i 3H0
4 , якi є найглибшими непарними термами нейтрального ато-

ма церiю. Вiд другого по 61-й (включно) – це непарнi i парнi рiвнi
iонiзованого церiю (вiд a4H0 до y4I0, вiдповiдно), усередненi в межах
вiдповiдних термiв, якi розмiщенi в напрямку збiльшення потенцiалiв
збудження вiд 0 до 5.07 еВ. Останнi два рiвнi – 62-й i 63-й – це основнi
рiвнi двiчi i тричi iонiзованого церiю. При усередненнi (для економiї
машинного часу розрахунку) пiдрiвнi тонкої структури, як звичайно,
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ми замiняли спiльним мультиплетним енергетичним рiвнем, статисти-
чна вага якого дорiвнює (зваженою за розподiлом Больцмана) сумi
ваг пiдрiвнiв; аналогiчно усереднювали за мультиплетом сили осциля-
торiв лiнiй мультиплета. При прямих розрахунках окремих профiлiв
лiнiй мультиплета населенiсть певного пiдрiвня знаходилась у допу-
щеннi її пропорцiйностi статвазi даного пiдрiвня. Наведемо перелiк
термiв у структурованiй нами моделi Ce II – вiд 2-го по 61-й рiвень.
Нижнi рiвнi, з яких вiдбуваються переходи:

2 - a4H0; 3 - a2G0; 4 - a4I0; 5 - b4H0; 6 - a2F 0; 7 - a4F 0; 8 - b2G0; 9
- a4D0; 10- a2H0; 11 - C2G0;12- a4H; 13 - b2F 0;14 - a4G0; 15 - b4G0;16-
b4F 0; 17 - d2G0; 18 - a2I0; 19 - c2F 0; 20 - a2H; 21 - b2D0; 22 - b2H; 23 -
a4F ; 24- b4D0; 25 - b2H0; 26 - C4F 0; 27 - a4K; 28- a2F ; 29 - e2F 0; 30 -
a4I; 31 - a4p0; 32 - a4G; 33 - a2G; 34 - b4H; 35 - a2I.

Далi йдуть середнi рiвнi, на якi здiйснюються переходи:
36 - z2G; 37 - z4I; 38 - z2H; 39 - z4F ; 40 - z4I0; 41 - z4H0; 42 - z4G;

43 - z4H; 44 - y2H; 45 - z2H0; 46 - z4G0; 47 - x2H; 48 - y2G; 49 - z2I0; 50
- y4H; 51 - y2G; 52 - z2G0; 53 - y4G0; 54 - y2G0; 55 - z4F 0; 56 - z2I; 57 -
y2F 0; 58 - y2I; 59 - x2G0; 60 - y2H0; 61 - y4I0.

У такiй моделi атома вiд 2-го по 35-й (включно) рiвень радiативнi
переходи вiдсутнi. З цих рiвнiв йде iонiзацiя на основний 1G0

4 i на два
найглибшi рiвнi 3F 0

2 i 3H0
4 двiчi iонiзованого церiю, якi об’єднанi в да-

нiй моделi пiд номером 62. Мiж нижнiми рiвнями (вiд 2-го по 35-й) i
наступними (вiд 36-го до 61-й включно) iснують рiзної сили радiативнi
переходи як дозволенi, так i забороненi. Мiж усiма рiвнями (вiд 1-го до
62-й) iснують ударнi переходи. Останнiм 63-м рiвнем є основний рiвень
2F5/2 тричi iонiзованого атома церiю. Вiн враховується тiльки в рiвня-
ннях збереження числа частинок. При розрахунках конкретних лiнiй
поглинання ми враховували тонку структуру термiв i використовували
реальнi сили осциляторiв.

Розрахунок профiлiв лiнiй РЗЕ.

Для аналiзу сонячного спектру необхiдний точний розв’язок рiвняння
переносу випромiнювання спiльно з рiвняннями статистичної рiвно-
ваги. Це у свою чергу вимагає розгляду найближчих до реальностi
моделей атомiв, якi враховують безлiч рiвнiв, причому цi рiвнi нале-
жать декiльком стадiям iонiзацiї атома. Поставлену нерiвноважну за-
дачу ми розв’язували, використовуючи метод прискореної Λ-iтерацiї,
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покладений ранiше нами [40] в основу розв’язку задачi переносу ви-
промiнювання.

Модель атмосфери Сонця.

Для виявлення впливу структури атмосфери Сонця на профiлi лiнiй
поглинання нами використовувались два типи сучасних моделей Сон-
ця, якi найчастiше застосовуються – VALC-80 [241] i MACKKL [155].
Вони рiзняться характером спостережуваних даних, на основi яких
побудованi i, як наслiдок цього, рiзним значенням i положенням рiв-
ня температурного мiнiмуму. Модель I-го типу – модель MACKKL.
Це емпiрична модель сонячної фотосфери i нижньої хромосфери. У
цiй моделi включено в розрахунок велику кiлькiсть ультрафiолетових
лiнiй, що спричинило рiст коефiцiєнта непрозоростi i, як результат цьо-
го – менш крутий градiєнт фотосферної температури i вище значення
температури в областi температурного мiнiмуму. Мiнiмальне значення
температури вiдповiдає геометричнiй висотi 515 км i становить 4400 K.

До другого типу вiдноситься модель VALC-80 (середнiй потiк). Мо-
дель VAL базується на позаатмосферних абсолютних вимiрюваннях
неперервного спектра, виконаних у широкому дiапазонi довжин хвиль
– вiд мiкро до ультрафiолетових. Положення температурних мiнiму-
мiв цих моделей приблизно однакове, але саме значення температури
в областi температурного мiнiмуму для VAL дещо нижче – 4150 K.

Прийнятий нами хiмiчний вмiст церiю в атмосферi Сонця базу-
ється на рекомендованому в роботi [26], де проведений аналiз бага-
толiтнiх результатiв з цiєї проблеми. Отже, нами використовуються
lgNСе = 1.6 в шкалi, де прийнято lgNH = 12.

Для усiх лiнiй церiю атомнi параметри взятi з каталогу VALD [178].
Для лiнiй Ce II ми розглядали постiйну загасання, зумовлену вза-

ємодiєю з атомами водню – γ6 з поправочним множником Е = 1.5 [22].
Розподiл з висотою мiкротурбулентної швидкостi взято з моделi

атмосфери. Змiну макротурбулентної швидкостi з висотою брали згi-
дно з [22]. Для лiнiй, якi утворюються в центрi диска (висота утворення
h < 200 км) Vmacro = 1.85 км/с. При наближеннi до краю диска висота
утворення лiнiї зростає, Vmacro дещо зменшується.
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Результати розв’язку не-ЛТР задачi переносу випромiнюван-
ня в лiнiях РЗЕ.

При аналiзi кiлькiсних розрахункiв сумiсного розв’язку рiвнянь пере-
носу випромiнювання i статистичної рiвноваги для лiнiй РЗЕ у соня-
чнiй атмосферi нами отриманi такi результати:

1. На рис. 4.4, 4.5 представлена залежнiсть еквiвалентної ширини
лiнiй λ436.47 нм i λ456.24 нм Ce II вiд положення на диску Сонця: данi
спостережень [3, 84] i теоретичнi залежностi (модель MACKKL).
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Рис. 4.4. Залежнiсть еквiвалентної ширини λ 436.47 нм Ce II вiд положення
(µ = cos θ) на диску Сонця (модель MACKKL): квадрати – спостереження
[3], круги – спостереження [84], зiрки – не-ЛТР, трикутники – ЛТР.

Еквiвалентнi ширини лiнiй спочатку зростають, потiм стають мен-
шими i переходять в емiсiю. Є iстотнi вiдмiнностi мiж спостережува-
ними профiлями i теоретичними, якi грунтуються на розрахунках у
допущеннi ЛТР. Цi вiдмiнностi в значеннях центральної залишкової
iнтенсивностi rλ0

, профiлях rλ, еквiвалентних ширинах Wλ невеликi в
центрi диска i значно збiльшуються при переходi до краю сонячного
диска (рис. 4.4, 4.5).

2. Врахування ефектiв вiдхилення вiд ЛТР в лiнiях набагато по-
кращує узгодження зi спостереженнями центр-край (рис. 4.4, 4.5). Але
повної узгодженостi досягнути не вдається, особливо на краю диска.
Основною причиною цього можуть бути температурнi неточностi в
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Рис. 4.5. Залежнiсть еквiвалентної ширини λ 456.24 нм Ce II вiд положення
(µ = cos θ) на диску Сонця (модель MACKKL): квадрати – спостереження
[3], круги – спостереження [84], зiрки – не-ЛТР, трикутники – ЛТР.

областi формування цих лiнiй, а також неадекватне представлення
атомних рiвнiв.

3. Використання рiзних моделей приводить до того, що центральнi
частини профiлiв лiнiй вiдрiзняються мж собою на 2% в центрi со-
нячного диска. Для найслабших лiнiй вiдмiннiсть мiж теоретичними
профiлями, розрахованими за рiзними моделями, зовсiм незначна. Ця
вiдмiннiсть трохи збiльшується при наближеннi до краю сонячного ди-
ска (до 5–6%). Теоретичнi еквiвалентнi ширини лiнiй, розрахованi за
цими моделями, вiдрiзняються на 6–8% в центрi диска, а на краю –
до 12%. Вплив вибору моделi на форму крила фраунгоферових лiнiй
несуттєвий. Зазначимо, що змiна центральної залишкової iнтенсивно-
стi i еквiвалентних ширин лiнiй при просуваннi вiд центра до самого
краю сонячного диска в рамках моделi MACKKL бiльше вiдповiдає
результатам спостережень. Отож, добре зарекомендована при iнтер-
претацiї неперервного спектра i дуже слабких лiнiй, модель VALC-80
стикається з труднощами в даному випадку. Середнi висоти, на яких
утворюються лiнiї λ456.24 нм i λ436.47 нм, в центрi диска Сонця ле-
жать в областi вiд 0 км – неперервний спектр до 70 км – ядро лiнiї
(вiд 0 до 40 км) для обох моделей. При наближеннi до краю область
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утворення цих лiнiй змiщується у верхнi шари; так, при µ = 0.2 ядра
лiнiй утворюються на висотах 270 км i 220 км, при зникненнi лiнiї (пе-
ред переходом в емiсiю) – 450 км i 350 км, а у випадку емiсiї ядра
утворюються у шарах, якi прилягають до температурного мiнiмуму.

4. Залежнiсть поведiнки функцiй джерела в лiнiї SL i у неперерв-
ному спектрi B i їх вiдношення SL/B вiд глибини в атмосферi Сонця
представлена на рис. 4.6.

0 200 400 600 800

1E14

1E15

h,

S
L/
B

S
L,
B

0

1

2

3

Рис. 4.6. Залежнiсть SL i B вiд глибини для λ456.24 нм Ce II: трикутники
– SL, квадрати – B, круги – SL/B.

У глибоких шарах атмосфери характер поведiнки SL i B вiдобра-
жає температурний хiд моделi атмосфери, а вiдношення SL/B близь-
ке до 1. На висотах, де формуються центральнi частини лiнiй РЗЕ на
краю диска (200 км < h < 700 км), вiдношення SL/B перевищує оди-
ницю. Цим самим пiдтверджується вплив не-ЛТР ефектiв на слабкi
лiнiї РЗЕ.

5. Отримано перехiд теоретичних нерiвноважних лiнiй поглинання
в емiсiйнi лiнiї на краю диска Сонця (рис. 4.4); обчислене положен-
ня µ = cos θ ≈ 0.06 для λ436.47 нм на диску Сонця, де вiдбувається
перехiд лiнiй поглинання в лiнiї випромiнювання (так зване iнверту-
вання лiнiй), в моделi MACKKL спiвпадає зi спостережуваним Кен-
фiльдом [84]. У той же час обчислене положення появи емiсiї в лiнiях
в моделi VALC-80 дещо завищене i дорiвнює µ = cos θ ≈ 0.10. Бiльше
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того, положення точки, де лiнiї переходять iз поглинання в емiсiю, змi-
нюються з довжиною хвилi, а саме – чим коротша довжина хвилi (для
λ456.24 нм µ = 0.04), тим ранiше вони з’являються в емiсiї на диску,
що пiдтверджують результати, отриманi ранiше в роботi [84]. Емiсiя є
наслiдком росту ролi не-ЛТР ефектiв у високих шарах сонячної атмо-
сфери, що вiдображено у збiльшеннi вiдношення SL/B порiвняно з 1.

6. Отримано розподiл за висотою в атмосферi Сонця населеностей
рiвнiв ni РЗЭ, а також не-ЛТР параметрiв βi, якi служать важливим
iндикатором вiдхилень фiзичних умов вiд ЛТР. Розрахунки показу-
ють, що практично у всiй атмосферi Сонця число високозбуджених
iонiзованих атомiв церiю не вiдповiдають ЛТР-значенням. На рис. 4.7
приведено розподiл параметрiв вiдхилення вiд рiвноважних населено-
стей рiвнiв залежно вiд їх енергетичних потенцiалiв i висоти в атмо-
сферi.
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Рис. 4.7. Залежнiсть не-ЛТР коефiцiєнтiв вiд висоти i EP для Ce II.

Як бачимо, нижнi рiвнi, мiж якими iснують тiльки ударнi переходи,
по всiй фотосферi i в нижнiх шарах хромосфери знаходяться в ЛТР; в
областi утворення лiнiй параметри β ≈ 1, тiльки при h > 700 км вони
починають зростати. Рiвнi, на якi вiдбуваються радiативнi переходи,
перенаселенi в середнiй, верхнiй фотосферi (починаючи з h ≈ 100 км)
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i нижнiй хромосферi; при h > 700 км рiвнi виснаженi. В областi утво-
рення лiнiй (нижче вiд температурного мiнiмуму) населеностi верхнiх
рiвнiв переходiв ростуть по вiдношенню до ЛТР значень, максимум
β знаходиться в областi 500 км; причому зi збiльшенням потенцiалу
збудження рiвня EP перенаселенiсть збiльшується для верхнiх рiвнiв
Ce II майже на порядок: для рiвнiв з порядковими номерами 56, 60, 61
вiдношення n/n∗ становить 4.6, 3.6, 6.7, вiдповiдно, – зi збiльшенням
EP населенiсть рiвнiв зменшується, тому вони бiльше чутливi до поля
випромiнювання. А сам перехiд слабких лiнiй в емiсiю спричинений
тим, що функцiя джерела внаслiдок розсiяння фотонiв визначається
середньою iнтенсивнiстю випромiнювання, що виходить (рис. 4.6), а не
функцiєю Планка, що рiзко зменшується з висотою [200]. В результатi
цього при наближеннi до краю диска область утворення лнiї змiщує-
ться вверх, iнтенсивнiсть випромiнювання в лiнiї збiльшується i, так
як SL > B, лiнiя переходить в емiсiю.

4.4. Перенос випромiнювання у верхнiх шарах атмосфери
Сонця: лiнiї водню

Кiлькiсна iнтерпретацiя водневих лiнiй продовжує вiдiгравати ва-
жливу роль в задачах сучасної астрофiзики.

Водневi лiнiї поглинання є в сонячному спектрi, вони спостерiгаю-
ться також у бiльшостi зiр, за винятком дуже гарячих i дуже холодних
зiр. В атмосферах дуже гарячих зiр iз T > 25000 К водень майже повнi-
стю iонiзований, тому лiнiї дуже слабкi, тодi як в атмосферах холодних
зiр iз T < 3000 К атоми водню знаходяться на основному рiвнi, а от-
же, поглинання можливе тiльки в лайманiвськiй серiї. Для бiльшостi
зiр головної послiдовностi водневi лiнiї поглинання широкi i размитi.
Дослiджувати фiзичнi умови в реальних атмосферах Сонця i зiр за
водневими лiнiями вигiдно, тому що: 1) атомнi константи для атома
водню вiдомi порiвняно точно, що полегшує розрахунки профiлiв; 2)
всi лiнiї мають велику ширину, а отже, не спотворенi iнструменталь-
ними ефектами; 3) лiнiї водню практично слабо чутливi до нетеплових
швидкостей; 4) внаслiдок того, що водень є основною складовою атмо-
сфери, в розрахунки не входить хiмiчний вмiст елемента – величина
не завжди вiдома достатньо точно.

Схема рiвнiв моделi атома водню показана на рис. 4.8.
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Рис. 4.8. Схема рiвнiв атома водню.

Як вiдомо, у видимiй областi спектра знаходяться лiнiї серiї Баль-
мера: в червонiй областi спектра – лiнiя Hα λ6563 А: перехiд (2 → 3),
в голубiй – Hβ λ4861 А (перехiд 2 → 4), у фiолетовiй – Hγ λ4340 А
(перехiд 2 → 5) i Hδ λ4102 А (перехiд 2 → 6). Iншi лiнiї цiєї серiї
знаходяться в УФ областi. В iнфрачервонiй областi знаходяться лiнiї
серiї Рiтца-Пашена. У нашому дослiдженнi ми використали 15-рiвневу
модель атома водню: 14 дискретних рiвнiв i рiвень континуума.

Нами виконано не-ЛТР дослiдження утворення лiнiй водню. Но-
визна нашого пiдходу полягає в тому, що ми з квантово-механiчних
представлень враховуємо лiнiйний ефект Штарка [17], останнiй забез-
печує адекватнiший опис розширення водневих лiнiй.

Коефiцiєнт поглинання в лiнiї Hα.

При розрахунку впливу електричного поля на коефiцiєнт поглинання
використане спiввiдношення, яке є результатом безпосереднього об-
числення повного профiлю iз врахуванням дiї декiлькох механiзмiв
[17]; для профiлю коефiцiєнта поглинання взятий загальний квантово-
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механiчний вираз; розрахунок коефiцiєнта поглинання виконаний в
адiабатичному наближеннi. Згiдно з [17] оточення атома створює по-
стiйне електричне мiкрополе:

E(r) = −∇
(

∑

j≥1

Zje/|r− rj|
)

.

Це поле вносить дипольний вклад у гамiльтонiан системи:

U = −d · E,
де d – дипольний момент. Використовуючи для збудження части-

нок розподiл Больцмана (в наближеннi Хольцмарка частинки не вза-
ємодiють мiж собою), для профiлю коефiцiєнта поглинання [17] отри-
мано:

P (s, a, v) =
1√
π

∞
∫

0

cos(yv)exp(−y2/4− ay − (sy)3/2)[1− 3

2
(sy)3/2]dy.

Функцiя Хольцмарка P є згорткою лiнiйного штаркiвського профi-
лю з фойгтiвським i враховує вплив флуктуацiйного мiкрополя, ство-
рюваного iонним оточенням атома водню, s = CE0/∆λD, E0 – нор-
мальна напруженiсть електричного поля, котра визначається концен-
трацiєю iонiв, величина C – описує розширення лiнiї водню, що визна-
чається суперпозицiєю всiх штаркiвських компонентiв, певним чином
зважених з врахуванням сили кожної компоненти [21]. При s→ 0 фун-
кцiя P переходить у функцiю Фойгта.

Через розщеплення тонкої структури та лембiвський зсув лiнiя во-
дню Hα є результатом накладання семи компонент, тому для коефiцi-
єнта поглинання в лiнiї маємо:

α(∆λ) = πe2

mc
λ2/(c

√
π∆λD)

7
∑

i=1

gifi/g2P (Si, ai, (∆λ−∆λi)/∆λD).

Атомнi параметри тонкої структури окремих компонент взятi з
[248].

Лiнiя Hβ також представлена декiлькома компонентами, але роз-
щеплення у цьому випадку менше; тому тонкої структури Hβ, а також
Pγ ми не враховували.
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Утворення водневих лiнiй поглинання. Оскiльки першi лiнiї
серiї Бальмера утворюються у верхнiх шарах атмосфери (верхня фо-
тосфера – нижня хромосфера) при дослiдженнях по водневих лiнiях
необхiдно враховувати не-ЛТР ефекти. Модель атома водню включає
всi можливi переходи, у тому числi лiнiї i континуум лайманiвської
серiї.

При розрахунку коефiцiєнта поглинання ми враховували рiзнi ме-
ханiзми розширення: радiацiйне загасання γrad, резонансне розшире-
ння γ3, розширення за рахунок зiткнень з електронами (γ2 – ударне
наближення). Згаданi види розширення дають неоднаковий внесок у
розширення водневих лiнiй. Детальнiше зупинимось на лiнiї Hα. На
рис. 4.9 зображений вiдносний вклад кожної складової розширення:
радiацiйне загасання переважає у шарах над верхньою фотосферою;
у верхнiй частинi нижньої i в середнiй фотосферi домiнує резонансне
розширення, а в шарах h < −25 км – розширення за рахунок зiткнень
з електронами.
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Рис. 4.9. Вiдносний вклад рiзних механiзмiв загасання в лiнiю Hα.

Отже, якщо брати до уваги глибини утворення випромiнювання (за
функцiями вкладу в емiсiю), то ядро лiнiї визначається радiацiйним
загасанням, крила – розширенням за рахунок зiткнень з електронами
i нейтральними атомами водню (резонансне загасання), а перехiдна
частина профiлю вiд ядра до крил лiнiї – радiацiйним i резонансним
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загасаннями. Вплив флуктуацiйного поля iонiв враховує функцiя про-
фiлю коефiцiєнта поглинання. В умовах атмосфери Сонця флуктуа-
цiйне поле iонiв впливає переважно на близькi крила лiнiї.

Вiдзначимо, що у нижнiй фотосферi за рахунок збурення мiкропо-
лями iонiв енергетичнi оболонки атома водню при n > 15 практично
зливаються [18].

Шляхом сумiсного розв’язку рiвнянь переносу i статистичної рiв-
новаги ми в рамках моделi MACKKL [155] отримали реальнi населе-
ностi рiвнiв атома водню. На рис. 4.10 приведено висотний розподiл
параметрiв βi, якi характеризують вiдхилення вiд ЛТР. Отриманий
висотний розподiл β параметрiв якiсно спiвпадає з аналогiчними ре-
зультатами в [155], правда, пiсля перерахунку β параметрiв у параме-
три Мензела.
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Рис. 4.10. Висотна стратифiкацiя не-ЛТР параметрiв βi (модель MACKKL).

У верхнiй хромосферi населеностi рiвнiв атома водню визначаю-
ться процесами збудження, а в нижнiй хромосферi та фотосферi –
iонiзацiйно-рекомбiнацiйними процесами; для переходiв мiж верхнiми
рiвнями переважають ударнi зiткнення, тодi як для нижнiх рiвнiв най-
бiльший вклад дають радiативнi процесси збудження та iонiзацiї. У ни-
жнiх шарах, починаючи iз середньої хромосфери, лiнiя Lα, породже-
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на переходом з основного рiвня на перший збуджений, стає оптично
товстою, що забезпечує баланс вiдповiдних радiативних складових у
рiвняннях статистичної рiвноваги, а оскiльки населеностi перших двох
рiвнiв контролюються сильними ультрафiолетовими переходами, то цi
два рiвнi нижче вiд верхньої хромосфери стають рiвноважно заселе-
ними. Рiвнi n ≥ 3 рiвноважно заселенi в нижнiй фотосферi; в областi
температурного мiнiмуму вони трохи перенаселенi, а у вищих шарах
сильно виснаженi. Аналогiчно поводить себе континуум, проте в обла-
стi температурного мiнiмуму не-ЛТР ефекти вираженi сильнiше. Так
як в областi температурного мiнiмуму Trad > Tel, то при 300 км < h <
700 км наявна надiонiзацiя атомiв водню. Iонiзацiйна рiвновага ви-
значається радiативними b-f процесами з перших збуджених рiвнiв.
Попри вiдносно малi значення швидкостей цих процесiв, вони дають
значний вклад в загальний розбаланс. Не-ЛТР параметри верхнiх рiв-
нiв на дослiджуваних глибинах слабо вiдрiзняються, цi рiвнi зв’язанi
мiж собою ударними переходами. Збiднення збуджених рiвнiв (n ≥ 3)
у хромосферi зумовлено, в основному, виходом фотонiв; процеси вихо-
ду фотонiв контролюються b-b переходами в лiнiї Hα, якi визначають
не-ЛТР параметри атома водню. Дiйсно, при детальному балансi ра-
дiативних переходiв в Hα не-ЛТР ефекти збуджених рiвнiв (n ≥ 3)
пропадають [183]. Отже, радiативнi переходи мiж рiвнями n= 2 i n=
3 вiдiграють важливу роль у нерiвноважному утвореннi водневих лi-
нiй, так як ударнi переходи не здатнi забезпечити термодинамiчну рiв-
новагу. В утвореннi лiнiй водню важливу роль вiдiграють також b-f
процеси, якi визначають iонiзацiйну рiвновагу (а отже, число вiльних
електронiв), а також еквiвалентну ширину i глибину лiнiй.

Область температурного плато, де верхнi рiвнi разом з континуу-
мом виснаженi, є областю виходу Hα фотонiв. Тут всi переходи, крiм
тих, якi утворюють лiнiї Lα, Hα та лайманiвський континуум LC , про-
зорi. Саме в цiй областi формуються Lα, Hα, LC . На висотах 800 км
< h < 2000 км є сильна радiативна взаємодiя (interlocking) системи
переходiв Lα −Hα −LC , що спричиняє зниження швидкостi збiжностi
iтерацiйної процедури.

Таким чином, роль не-ЛТР ефектiв достатньо вагома при дiагно-
стицi iнверсними методами атмосфери Сонця за водневими лiнiями.
Вiдзначимо, що дослiдження не-ЛТР утворення лiнiй водню – це кла-
сична задача [103, 241], але вона не втратила своєї актуальностi й у
даний час [111,144,239].



РОЗДIЛ 5

ПРОБЛЕМА ДIАГНОСТИКИ СОНЯЧНОЇ КОНВЕКЦIЇ:
ОГЛЯД РОБIТ

Однiєю з характерних особливостей конвективних рухiв на поверх-
нi Сонця є наявнiсть комiрчатої структури рiзних просторово-часових
масштабiв. На сьогоднiшнiй день у сонячнiй атмосферi видiляють три
основнi конвективнi масштаби: грануляцiю (λ ≈ 0.5–2.0 Мм), мезогра-
нуляцiю (λ ≈ 5–12 Мм) та супергрануляцiю (λ ≈ 20–40 Мм) [172,190].

Грануляцiя є найпомiтнiшою неоднорiднiстю сонячної фотосфери,
що свiдчить про iснування конвективної зони пiд поверхнею Сонця.
Конвективнi потоки гарячого газу пiднiмаються до сонячної поверх-
нi, утворюючи там яскравi комiрки неправильної форми; з часом вони
випромiнюють надлишкове тепло i остиглий газ стiкає вздовж їх зов-
нiшнiх країв, що веде до розпаду комiрок.

Дещо складнiше спостерiгати фотосфернi рухи бiльших масштабiв
– супергрануляцiю; вважають, що вона також породжена конвекцiєю.
Використовуючи ефект Доплера, всерединi супергрануляцiйних комi-
рок можна виявити переважно горизонтальнi рухи речовини, якi на-
правленi вiд центра супергранули до її краю.

Пiд час спостережень сонячної атмосфери виявлено також конве-
ктивнi потоки на промiжних масштабах – мезогрануляцiю. Параметри
фотосферної структури на цих масштабах варiюють мiж грануляцiєю
i супергрануляцiєю. Тривалий час ведеться дискусiя про вiдмiннiсть
мезогрануляцiї вiд конвекцiї iнших масштабiв.

5.1. Властивостi просторової i часової структури грануляцiї

На поверхнi спокiйного Сонця найбiльш видимим фотосферним
явищем є поверхнева грануляцiя. Вперше сонячна грануляцiя спостерi-
галася i була описана Гершелем у 1801 р. [122]. Вiн спробував пояснити
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”
гарячi хмари“, що плавали над холодною сонячною поверхнею. У [94]

вперше було застосовано термiн
”
грануляцiя“. Першi чiткi фотографiї

в роботi [130] завершили дискусiю щодо форм виявлених фотосферних
утворень.

У роботi [236] грануляцiя була вперше iдентифiкована як конве-
кцiя. Подальшi cпостереження [226] показали, що яскравi гранули є
потоками висхiдного газу, темнi промiжки – низхiдного газу. Це було
прийнято як основний аргумент на користь припущення, що грану-
ляцiя є конвективним явищем. При спостереженнi була виявлена ви-
сока кореляцiя мiж iнтенсивнiстю i швидкiстю, навiть на найменших
спектрографiчних спостережуваних масштабах (понад 0.5 Мм, [99]).
Iншим вагомим аргументом вважати гранули конвективними комiрка-
ми був сам факт спостереження неоднорiдностей на обмежених мас-
штабах по горизонталi, бiльшiсть з яких мали дiаметри вiд 1"до 2".
Результати дослiдження конвекцiї, отриманi до 1990 р., приведенi в
статтях [102,217].

У раннiх роботах припускалось, що грануляцiя виникає в резуль-
татi видiлення енергiї iонiзацiї водню пiд видимою поверхнею Сон-
ця [211, 236]. З iншого боку, числове моделювання дає грануляцiйну
структуру як суто поверхневе утворення, основане на радiацiйному
охолодженнi в фотосферi [219].

Сучаснi дослiдження [42] дозволяють заглянути в нижнi шари фо-
тосфери – в iстотно турбулентну зону. В глибоких шарах конвективної
зони швидкiсть руху речовини досить висока (близька до звукової),
проте на останнiх декiлька сотнях кiлометрiв сонячної поверхнi конве-
ктивний потiк починає зменшуватися. Загальний потiк енергiї постiй-
ний, тому потiк випромiнювання повинен збiльшуватися, щоби ком-
пенсувати зменшення конвективного потоку. Це досягається шляхом
росту градiєнта температури. В цих шарах речовина, що рухається
вгору, має бiльшу температуру i, вiдповiдно, меншу густину, нiж ото-
чуюче середовище; ця речовина проходить через шари з пониженою
iонiзацiєю, при цьому вивiльняється енергiя iонiзацiї, що спричиняє
пiдвищення температури газу. Таким чином, грануляцiя, видима на
поверхнi Сонця, свiдчить про процеси проникнення з конвективної зо-
ни в стабiльну стратифiковану фотосферу гарячої речовини з високою
ентропiєю. В фотосферних шарах плавучiсть комiрок поступово спа-
дає, при цьому вiдбуваються втрати iонiзацiйної та теплової енергiї за
рахунок виходу випромiнювання i виконання роботи по розширенню
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газу. Речовина стає порiвняно холодною i з бiльшою густиною. Потiк
розвертається та формує мiжгрануляцiйну сiтку. Таким чином, явище
грануляцiї врiвноважує втрати енергiї i пiдтримує збереження маси в
конвективних шарах [172].

При дослiдженнi структури i динамiки сонячної грануляцiї ана-
лiзують переважно спостережуванi флуктуацiї iнтенсивностi (темпе-
ратури) та конвективних швидкостей. З iншого боку, використовують
результати числового моделювання сонячної конвекцiї. На теперiшнiй
час отриманi багатовимiрнi моделi грануляцiї, якi вiдтворюють спосте-
реження [61,109,219].

В останнi роки збiльшився iнтерес до iнверсних методiв дослiдже-
ння структури атмосфери Сонця. В роботах [42,46,48] дослiджено гра-
нуляцiю за профiлями лiнiй з високим просторовим роздiленням та з
врахуванням ефектiв вiдхилення вiд локальної термодинамiчної рiв-
новаги.

Грануляцiя пов’язана з конвективним перенесенням теплової енер-
гiї комiрками з горизонтальними масштабами порядку 0.5–2.0 Мм [190].
Сучаснi спостереження [189] дають спектри потужностей як флуктуа-
цiй iнтенсивностi, так i вертикальних швидкостей з максимальною ам-
плiтудою на масштабах порядку 1.7 Мм. В iншiй роботi [59] середнiй
дiаметр грануляцiйних структур дещо менший – 1.05 Мм, а також ви-
дiлено так званi мiнiгрануляцiйнi структури на масштабах менших вiд
0.60 Мм. Подiбнi грануляцiйнi структури з дiаметром меншим вiд 600
км дослiджено в роботi [151].

Завдяки контрасту яскравостi (порядку 15% [59,189]) сонячна гра-
нуляцiя проявляється в бiлому свiтлi на зображеннях, отриманих з
достатнiм роздiленням, як система яскравих комiрок, роздiлених вузь-
кими темними промiжками, що постiйно виникають i через декiлька
хвилин зникають в фотосферi Сонця. Характернi вертикальнi швидко-
стi – порядку 1 км/с, в той час як горизонтальнi швидкостi – порядку
2 км/с [231]. Дослiдження грануляцiї на спокiйному Сонцi показують,
що середнiй час життя гранул визначений у межах вiд 5 хв [231] до 16
хв [161].

Структура грануляцiї.

Cпостереження грануляцiї з високим роздiленням вказують на те, що в
деталях структура грануляцiї не настiльки проста, як припускається у
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зв’язку з її конвективним походженням. У роботi Костика Р.I. [27] пiд
час дослiдження тонкої структури фраунгоферових лiнiй вперше було
помiчено, що речовина центральних частин конвективних комiрок з
пiдняттям вверх може ставати холоднiшою за мiжгранули, хоча буде
продовжувати рухатися вверх. У цьому випадку має мiсце iнверсiя
варiацiй температури.

Подальшi експериментальнi роботи та роботи по моделюванню [46,
105] присвяченi дослiдженню висот, на яких варiацiї температури в
окремих гранулах i мiжгранулах з максимального значення на висотi
h = 0 км (τ5000 = 1) знижуються до мiнiмальних значень з подаль-
шою iнверсiєю. В [141] виконано дослiдження сонячної грануляцiї в
рамках 16-колончатої моделi; з допомогою кореляцiйного аналiзу по-
казано, що змiна контрасту гранул i мiжгранул здiйснюється на висотi
h ≈ 250 км, а на висотi h ≈ 490 км вiдбувається змiна напрямку руху
речовини; найбiльш типовими та ефективними є чотири типи рухiв:
у перших двох речовина змiнює тiльки знак контрасту, в двох остан-
нiх має мiсце змiна i знаку контрасту, i напрямку руху. В наступних
роботах [29, 30, 142] показано, що висота iнверсiї сильно залежить вiд
контрасту iнтенсивностi та значення швидкостi конкретної комiрки на
рiвнi утворення континууму: чим бiльшi цi параметри, тим вище в
атмосферi Сонця вiдбувається змiна знаку контрасту, а також змiна
напрямку руху в цiй комiрцi.

У [132] показано, що структури яскравостi та швидкостi спiвпа-
дають до висоти 100 км над рiвнем утворення континуума, а поле
швидкостей у виглядi вертикальних колонок зберiгається до висоти
h ≈ 250 км; вище така колончата структура руйнується. В роботi [105]
представленi результати детального вивчення вертикальної структу-
ри фотосфери, куди гранули проникають знизу: якщо в нижнiх ша-
рах фотосфери спостерiгається висока кореляцiя мiж температурою та
вертикальною швидкiстю (за рахунок дiї сил плавучостi), то в верх-
нiх шарах, куди гранули проникають по iнерцiї, виявлено iнший тип
особливостей.

За результатами кореляцiйного аналiзу [105] конвективнi потоки
для всiх гранул >1".4 досягають верхнiх шарiв фотосфери, в той час
як висота проникнення гранул <1".4 зменшується. Згiдно з [184] на
висотах h ≈ 370 км можна виявити потоки порядку 4". В роботi [46]
великi гранули (розмiром не менше 1".5) досягають до моменту макси-
мального розвитку висот температурного мiнiмуму; однак, зустрiчаю-



5.1. Властивостi просторової i часової структури грануляцiї 109

ться гранули менших розмiрiв (порядку 1".0), якi також попадають у
цi шари. Пiзнiше в роботi Костика Р.I. та iн. [142] виявлено та дослi-
джено грануляцiю в ширшому дiапазонi висот – аж до шарiв нижньої
хромосфери.

Асиметрiя конвективного потоку.

Характеристики окремих гранул сильно вiдрiзняються при переходi
вiд одної комiрки до iншої. Отриманi в роботi [168] рiзкi доплерiв-
ськi зсуви на краю комiрки свiдчили про асиметрiю варiацiй всерединi
конвективного потоку: максимум швидкостi був змiщений до краю ко-
мiрки i тiльки третя частина всiх розглянутих випадкiв давала повну
вiдповiднiсть мiж максимумом швидкостi та максимумом iнтенсивно-
стi всерединi гранули; iнколи максимум висхiдної швидкостi вiдповiдав
практично нульовiй iнтенсивностi, або ж, навпаки, максимуму iнтен-
сивностi – низхiдний потiк. Пiзнiше асиметричний розподiл конвектив-
ної швидкостi всерединi великих комiрок виявлено в роботах [124,184].

У роботi [141] показано, що на висотi h = 0 км приблизно 75% кон-
вективних утворень вiдповiдають класичнiй грануляцiї: гаряча матерiя
пiднiмається, а холодна – опускається, а на h = 700 км – тiльки бiля
20%. Горизонтальнi змiщення температурної структури грануляцiйно-
го потоку вiдносно структури його конвективної швидкостi, а також
тонку структуру великих грануляцiйних потокiв (їх фрагментацiю на
декiлька менших потокiв) виявлено та дослiджено в [48]. У роботi [169]
дослiджено динамiку фотосферних потокiв i показано, що поле швид-
костей у вищих шарах фотосфери вiдрiзняються вiд поля швидкостей
в глибших шарах; в середнiй фотосферi структура конвективних пото-
кiв змiнюється; найвищi фотосфернi шари характеризуються зменшен-
ням потужностi швидкостей, зникненням дрiбних структур швидкостi
i тенденцiєю до асиметрiї для великих висхiдних потокiв.

Магнiтнi поля модифiкують властивостi конвекцiї [221]: проявляю-
ться дрiбнiшi структурнi утворення; швидкостi зменшуються у висхi-
дних потоках i збiльшуються в низхiдних; кореляцiя мiж полем швид-
костей та iнтенсивностi, властива грануляцiї, руйнується [143, 167]. В
роботi [143] дослiджено властивостi конвективних рухiв у факелах: пiд-
тверджено зменшення кореляцiї мiж конвективними швидкостями та
iнтенсивнiстю в нижнiй фотосферi, проте виявлено її зростання у верх-
нiй фотосферi.
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Динамiка грануляцiї.

Гранули – нестацiонарнi утворення: гранули появляються в сонячнiй
фотосферi та еволюцiонують обмежений промiжок часу; досягнувши
максимальної фази росту, вони переходять в фазу розпаду, i з часом
на цьому мiсцi з’являються iншi гранули [46,100].

У раннiх роботах дослiдження еволюцiї сонячної грануляцiї поля-
гало саме у визначеннi тривалостi iснування окремих конвективних
структур [161,231]. Детальний опис розвитку окремих гранул вимагав
спостережуваних даних з просторовим роздiленням кращим, нiж те,
яке потрiбне лише для звичайного розпiзнавання. Пiзнiше були виявле-
нi рiзнi механiзми утворення та розпаду конвективних комiрок: нова
комiрка формується на мiсцi попередньої або зi злиття двох, iнколи
виникає спонтанно; розпадаються також рiзними способами – шляхом
роздiлення, злиття або поступового зникнення. В роботi [100] описано
можливi способи таких процесiв i визначено їх тривалiсть.

У [123] на основi даних iз високою часовою та просторовою роз-
дiльною здатнiстю встановлено, що еволюцiя комiрок визначається фi-
зикою пiдфотосферних шарiв, що має мiсце на масштабах бiля 1".4
(≈ 1000 км) i призводить до фрагментацiї комiрок на все меншi й мен-
шi елементи: для малих масштабiв притаманна ефективнiша передача
тепла вiд гранул у мiжгрануляцiйне середовище. В роботi [219] дослi-
джено, що грануляцiйнiйнi комiрки в процесi свого розвитку зазнають
впливу збоку сусiднiх комiрок: гранули з найбiльшим тиском ростуть i
розширяються, в той час як iншi, з меншим надлишком тиску, обмеже-
нi в розвитку i загасають. Подiбнi результати отриманi в роботах [109]:
гранули розмiрiв менше 1".5 переважно розчиняються, тодi як вели-
кi гранули – фрагментують, оскiльки вони менш стiйкi через великий
внутрiшнiй надлишковий тиск [109].

У роботi [177] видiлено три типи гранул: 1) активнi гранули, якi
пiдтримують процеси розпаду та злиття i збiльшуються монотонно вiд
одного роздiлення до наступного; 2) спокiйнi гранули, якi стацiонарнi
в розмiрах; 3) затухаючi гранули, якi зменшуються монотонно i зника-
ють у кiнцевому випадку. Такий подiл узгоджується з роботою [166]:
деякi з гранул, згаданi вище як активнi (їх ще називають вибухаючи-
ми), швидко (в межах ∼ 8 хвилин) розширюються до великих розмiрiв
(3′′–5′′), спостерiгається потемнiння в центрi та розщеплення з форму-
ванням темних радiально направлених лiнiй всерединi; такi процеси
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можуть повторюватись у декiлькох наступних поколiннях. Це озна-
чає, що один фрагмент такої гранули буде вибухати заново. Вибухаючi
гранули описуються як яскравi кiльцеподiбнi конвективнi структури,
що фрагментуються на декiлька малих гранул. Такi гранули згiдно
з [166] займають понад 2.5% загальної спостережуваної площi, а згiдно
з [161] – понад 4%. Середня швидкiсть їх горизонтального розширення
становить 0.7–2.0 км/с, а максимальний дiаметр перед фрагментацiєю
досягяє величини 3′′.3–5′′.4 [123].

Явище вибухаючих гранул отримали також у числових моделю-
ваннях сонячної грануляцiї [185, 217]. В роботi [123] з використанням
даних з високим роздiленням дослiджено динамiку вибухаючих гра-
нул i пов’язанi з цим явища. Нордлунд i iн. [172] пояснюють цi яви-
ща збiльшенням тиску в центрi таких гранул, яке необхiдне для руху
зростаючого горизонтального потоку зi збереженням маси. Вiдповiдно
збiльшується густина, i це веде до негативної плавучостi. В кiнцево-
му результатi охолодження прискорює процес i змiнюється напрямок
вертикального потоку. Подiбне припускалось ще в раннiй роботi [166].

5.2. Мезогрануляцiя – промiжний масштаб конвекцiї

В 1981 р. за допомогою просторово-часового усереднення 2D (дво-
мiрних) вимiрювань доплерiвських швидкостей за лiнiями MgI λ517.3
нм i FeI λ543.4 нм, отриманих у центрi диска Сонця Новембером та
iн. [173], вперше було знайдено квазiстацiонарнi комiрчатi утворення
з амплiтудою вертикальної швидкостi 60 м/с, характерними масшта-
бами 5–10 Мм i часом життя приблизно 2 год. Цi данi пiдтверджува-
ли теорiю конвекцiї, сформульовану Сiмоном i Лейтоном [211], згiдно
з якою повинна iснувати конвекцiя на промiжних масштабах, яка б
могла асоцiюватися iз зоною першої iонiзацiї гелiю. Вiдповiдно було
введено термiн

”
мезогрануляцiя“ з метою вказати на ймовiрний кон-

вективний характер явища на масштабах мiж грануляцiєю i супергра-
нуляцiєю, якого не вистачає. Поле горизонтальних швидкостей на цих
мезогрануляцiйних масштабах було виявлено пiзнiше в [230]. Деякi ро-
боти були присвяченi дослiдженню мезогрануляцiї на рiзних висотах у
сонячнiй атмосферi [131,174].

В роботi [99] знайдено свiдчення конвективної природи явища мезо-
грануляцiї, пораховано середню вертикальну швидкiсть всерединi ме-
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зогранул – 300 м/с i горизонтальну швидкiсть – 750 м/с. У роботi [245]
показано, що параметри фотосферної структури, такi як вертикальне
поле швидкостей, еволюцiя (фрагментацiя i час життя), iнтенсивнiсть
i характернi горизонтальнi рухи, варiюють на масштабах мiж грануля-
цiєю та супергрануляцiєю. В пiзнiшiй роботi Новембер [175] ставить пiд
сумнiв вибраний термiн i пропонує iнтерпретувати виявленi конвектив-
нi явища як вертикальну компоненту конвекцiї на супергрануляцiйних
масштабах.

Iдентифiкацiя мезогрануляцiї кореляцiйними методами.

Тривалий час вiдбувалась дискусiя про просторовi та часовi масштаби
мезогрануляцiї. Так, у роботi [113] за спектрами потужностi виявлено
конвективнi структури на масштабах 4–7 Мм, проте не встановлено
вiдмiнностi цих структур вiд супергрануляцiї. Подiбнi розмiри були
отриманi в [99] на основi дослiдження кореляцiї мiж швидкiстю i флу-
ктуацiями iнтенсивностi. В роботi [92] автори знайшли збiльшення по-
тужностi на дiлянцi спектру, що вiдповiдає масштабам 2,2–10,0 Мм.
У [233] встановлено середнiй час життя 30–40 хв для мезогрануляцiї
на масштабах 18′′ (13 Мм). Дещо меншi розмiри мезогрануляцiї 5′′–10′′

(4–7 Мм) знову знайдено з допомогою кореляцiйного аналiзу в [210]. У
роботi [149] виявлено мезогрануляцiйний пiк на ще менших масштабах,
нiж всi попередньо знайденi, – 4 Мм.

Що ж до тривалостi iснування можливих мезогрануляцiйних комi-
рок, то в роботi [193] гiстограми з вiзуальних спостережень дають час
життя мезогранул мiж 10 хв i 160 хв з пiком розподiлу в околi 30–40
хв; непрямим методом, використовуючи кореляцiйний аналiз, автори
отримали час життя вiд 16 хв до 185 хв в залежностi вiд часового вiкна
i використаних методiв. Пiзнiше в роботi [210] встановлено середнiй час
життя 30–40 хв, а в роботi [150] – 158 хв.

На сьогоднiшнiй день питання про представлення мезогрануляцiї
окремими масштабами конвекцiї, вiдмiнними вiд грануляцiї i супергра-
нуляцiї, залишається найбiльш суперечливим. З одної сторони, дослi-
дження горизонтальних швидкостей локальним кореляцiйним методом
виявили потоки з характерними розмiрами, бiльшими за грануляцiйнi
(для прикладу, [81]). Проте просторово-часовi дослiдження двовимiр-
ної спектроскопiї показали, що явище мезомасштабiв повнiстю вiдмiн-
не вiд супергрануляцiї та є частиною великих грануляцiйних масшта-
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бiв: у роботi [225] автори доводять, що мезогранули є проявом швид-
кого розширення гранул на бiльшi масштаби. На спектрi потужностi,
отриманому зi спостережень у [118, 119], виявлено лише два пiки, що
вiдповiдають грануляцiї та супергрануляцiї. В роботi [243] з використа-
нням даних з високим просторовим (≈ 100 км) i часовим (≈ 30 с) роз-
дiленням дослiджено зв’язок магнiтного поля з мезогрануляцiйними
комiрками; автори пiдтвердили, що мезогрануляцiя не є окремим мас-
штабом сонячної конвекцiї, але також дали кiлькiсне пiдтвердження
того, що магнiтнi елементи розташованi переважно вздовж мезогра-
нул. В роботi [83] автори знаходять пiдвердження iснування мезостру-
ктур шляхом числового моделювання i порiвняння зi спостереженнями
Сонця.

Моделювання статистичних властивостей i поведiнки мезо-
грануляцiйних структур.

Достатня кiлькiсть робiт присвячена дослiдженнню мезогрануляцiї на
основi специфiчних властивостей окремих гранул розширятися до бiль-
ших масштабiв. Особливо обговорюються ефекти вибухаючих (актив-
них) гранул, описанi вище. В роботi [133] вперше було виявлено в фо-
тосферi Сонця довгоживучi структури, якi були названi

”
сiмействами

активних гранул“: такi гранули неодноразово розширювалися i фра-
гментувалися, що просторово спiвпадало з найяскравiшими мiсцями
фотосфери. В [177] автор припустив, що активнi гранули формують
мезогрануляцiйнi утворення – такi гранули виявленi навколо мезогра-
нули та визначають границi комiрок мезогрануляцiї. З iншого боку, в
роботi [231] стверджується, що майже всi активнi гранули локалiзованi
всерединi мезогрануляцiйних потокiв.

У роботi [81] дослiджено властивостi грануляцiї на мезогрануля-
цiйних масштабах i показано, що такi характеристики, як площа, час
життя, яскравiсть i темпи росту гранули свiдчать про її локалiзацiю в
мезогранулi: малi, слабкi, короткоживучi та швидко колапсуючi грану-
ли локалiзованi переважно в областях з низхiдним мезогрануляцiйним
потоком, у той час як яскравi, довгоживучi гранули швидко розвива-
ються i популюють переважно у висхiдних потоках.

Зв’язок мiж мезогрануляцiйними потоками та гранулами, якi ви-
бухають, пiдтверджено числовим моделюванням [185]: час життя ста-
бiльних низхiдних потокiв, що виникають всерединi вибухаючих гра-
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нул, набагато довший, i вони проникають набагато глибше в конве-
ктивну зону, нiж це вiдбувається по краях звичайної гранули. В робо-
тi [58] виявлено, що основнi фiзичнi властивостi (температура, швид-
кiсть, розмiри) грануляцiї змiнюються iстотно вздовж фотосфери Сон-
ця: яскравi великi гранули зi швидкими висхiдними потоками перева-
жно концентруються всерединi комiрок мезогрануляцiї, в той час як
темнiшi широкi мiжгранули з низхiдним потоком концентруються в
мiжмезогранулах i займають бiля 2/3 їх площi. Квазiперiоди, порахо-
ванi зi спектру потужностi, свiдчать про iснування мезогрануляцiйних
утворень з характерними просторовими масштабами 2".5–11".0. Роз-
щеплюючись у вищих шарах конвективної зони, мезогрануляцiйнi кон-
вективнi потоки вiдiграють рушiйну роль у продукуваннi вибухаючих
гранул з параметрами, що варiюють на мезомасштабах, та у визначен-
нi варiацiй фiзичних властивостей тонкої структури грануляцiї вздовж
фотосферної поверхнi.

Дослiдження серiї часових зображень сонячної грануляцiї у робо-
тi [123] показало, що малi гранули (також гранули з коротким часом
життя) здебiльшого локалiзованi в околi низхiдних потокiв мезограну-
ляцiї, а великi гранули – в околi висхiдних потокiв. Припущення про
зв’язок активних гранул i мезогрануляцiйних потокiв було зроблено
в [165] на основi порiвняння середнiх розмiрiв довгоживучих актив-
них гранул i мезогрануляцiйних масштабiв. У роботi [181] знайдено,
що гранули, якi в процесi своєї еволюцiї фрагментуються, переважно
локалiзованi в областях висхiдних потокiв, а

”
загасаючi“ гранули – в

тих областях мезогранул, що пов’язанi з низхiдними потоками.
З дослiджень [188] стало вiдомо, що встановлення чи iнтерпрета-

цiя природи потокiв бiльших масштабiв залежить вiд методу та мето-
дики обробки даних. Автори стверджують, що просторова кореляцiя
мiж вибухаючими гранулами може створювати великомасштабну не-
стабiльнiсть на бiльших масштабах. Таким чином, структурнi утворе-
ння, бiльшi за грануляцiйнi, отримують внаслiдок усередненої обробки
даних, проте мезогрануляцiя не є справжнiм елементом конвекцiї. Вза-
ємодiю грануляцiйних низхiдних потокiв, що кластеризуються i про-
дукують конвективнi структури великих розмiрiв, змодельовано в ро-
ботi [186].

В [194] пiдтверджено припущення, що мезогранули не є окремим
масштабом конвекцiї, а тiльки великомасштабним витягуванням гра-
нуляцiї. В цiй же роботi за допомогою 3D-вимiрного аналiзу поля iнтен-
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сивностi на грануляцiйних масштабах авторами виявлено, що значна
частка гранул у сонячнiй фотосферi об’єднується в подiбнi утворення,
названi авторами як TFG (Trees of Fragmenting Granules) –

”
дерева“

з гранул, що фрагментуються. Данi структури беруть початок з однi-
єї гранули, яка розпалася, та з часом налiчують цiлу iєрархiю, яка
продовжує фрагментуватися. В роботi [188] виявлено, що TFG покри-
вають 60 вiдсоткiв сонячної поверхнi в будь-який момент; час життя
таких грануляцiйних сiмейств може сягати кiлькох годин, їхнi розмiри
– до 6 Мм. Цi утворення мають схожiсть з мезогранулами i наводять
на думку, що мезогрануляцiя повинна бути пов’язана з властивостями
просторової та часової структури гранул. У роботi [154] дослiджено
зв’язок таких грануляцiйних сiмейств, горизонтальних та вертикаль-
них потокiв i акустичних хвиль; 80 вiдсоткiв TFG, виявлених у цiй
роботi, iснують до 2 годин.

У роботах [158, 159] було представлено спрощену модель грануля-
цiї, яка добре iмiтує злиття i роздiлення гранул; на основi цiєї моделi
автори також дiйшли висновку, що статистичнi властивостi та поведiн-
ка мезогрануляцiйних структур отримуються внаслiдок просторового
i часового усереднення даних. У роботi [189], з використанням допле-
рiвських вимiрювань вертикальної швидкостi з приладу SOT на ко-
смiчному апаратi Hinode, автори також не знайшли спостережуваного
пiдтвердження структур на масштабах мiж грануляцiєю i суперграну-
ляцiєю. В будь-якому випадку, в роботi [190] пропонується в подальшо-
му дослiдженнi сонячної конвекцiї мезогрануляцiйними називати мас-
штаби в межах вiд 4 Мм (найбiльшi можливi грануляцiйнi масштаби)
до 12 Мм (найменшi супергрануляцiйнi масштаби).

Отже, такi суперечливi результати по виявленню мезогрануляцiї як
окремого виду конвекцiї вимагають подальших дослiджень по визна-
ченню просторово-часового розподiлу температури, швидкостi, тиску,
магнiтного поля на цих промiжних масштабах.

5.3. Супергрануляцiя як результат великомасштабної
нестабiльностi

Супергрануляцiйнi потоки з характерними розмiрами 26 Мм i ам-
плiтудою швидкостi 170 м/с були вперше виявленi в 1953 р. пiд час ви-
вчення варiацiй екваторiальної кругової швидкостi з використанням
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автокореляцiйного методу [121]. Бiльш детальне вивчення цих стру-
ктур з використанням доплерограм повного диска утвердило їх як
явище поверхневої конвекцiї Сонця: в роботi [211] вперше з’являється
назва нової конвективної моди –

”
супергрануляцiя“. Автори детально

проаналiзували комiрки з потоками великих масштабiв i знайшли, що
швидкостi потокiв є переважно горизонтальнi зi значеннями порядку
300–500 м/с; акцент ставиться на тiсну кореляцiю мiж супергрануля-
цiєю, хромосферною сiткою i розподiлом магнiтного поля спокiйного
Сонця: виявлено, що границi супергранул вiдповiдають хромосфернiй
сiтцi Ca II K. Магнетограми та спектрогелiограми використовують для
вiдслiдковування супергрануляцiї i по сьогоднi (наприклад, [96]), про-
те динамiчна взаємодiя мiж магнiтними полями i супергрануляцiєю ще
достатньо не визначена.

Отже, на основi раннiх фотосферних спостережень супергрануля-
цiя утвердилась як система конвективних комiрок з горизонтальним
рухом речовини. Основнi труднощi виникали у вимiрюваннi швидко-
стей супергрануляцiї при наявностi сильних 5-хвилинних осциляцiй.
Вимiрювання горизонтальних потокiв поблизу лiмба виявились най-
кращими для вiдтворення конвекцiї на супергрануляцiйних масшта-
бах [8]. Крiм того, на базi теоретичних дослiджень конвекцiї було при-
пущено, що комiрчастi рухи великих горизонтальних масштабiв, ти-
пових для супергрануляцiї, повиннi би потрапляти набагато вище в
стабiльну атмосферу, нiж рухи менших масштабiв [174].

На сьогоднiшнiй день вiдомо, що потiк з супергрануляцiйної сi-
тки розходиться вiд центра назовнi, обмежуючись на краях контуром
з сильних фотосферних магнiтних полiв i хромосферної сiтки [190]:
теплий потiк ймовiрно пiднiмається в центрi комiрки, а холодний по-
тiк опускається на краях. Проте виявленi горизонтальнi флуктуацiї
iнтенсивностi на масштабах супергрануляцiї дуже малi. Останнi дослi-
дження показують, що супергранули мають дещо вищу температуру
комiрки в центрi: рiзниця температур у центрi та на краю менша за
3К [115].

Аналiз ключових параметрiв супергрануляцiї.

Багато робiт опублiковано на основi аналiзу параметричних властиво-
стей супергрануляцiйних комiрок. На визначення розмiру комiрок су-
пергрануляцiї сильно впливає метод, який використовують для цього.
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В роботi [121] вперше було отримано розмiри супергрануляцiї – 26 Мм.
Пiзнiше в [244] пiд час детального дослiдження доплерограм повного
диска з використанням автокореляцiйного методу виявлено супергра-
нуляцiю з розмiрами 31.2–32.3 Мм. У роботi [218] за допомогою методу
мозаїки отримано типовi розмiри супергранул – 10.5 Мм у фотосфе-
рi i 14–26 Мм у хромосферi, проте було зазначено вплив роздiльної
здатностi апаратури на результати. Використавши статистичний тест,
автори отримали найбiльш можливий розмiр супергранули в фотосфе-
рi та хромосферi – 25.9 Мм.

На основi даних з SOHO/MDI в роботах [118,120] отримано спектр
потужностi променевої швидкостi з пiком, що вiдповiдає 36 Мм. З ви-
користанням методу грануляцiйних трекiв у роботi [98] отримано дещо
менший дiаметр супергранули 12–20 Мм, а в [163] встановлено знову
бiльшу величину – 30 Мм (рiзнi результати свiдчать, вочевидь, про рi-
зну процедуру згладжування). Середнiй дiаметр супергранули 27 Мм
з пiком розподiлу 30 Мм отримано за даними локальної сейсмологiї
в [97] i [95] та пiдтверджено в роботi [125]. Oстаннi дослiдження спе-
ктру потужностi конвективних рухiв у фотосферi Сонця в [119] дають
для супергрануляцiї масштаби 30 Мм.

Час життя супергрануляцiї є другим з ключових параметрiв. В
одному з раннiх дослiджень [244] характерний час життя визначений
у межах 50–80 годин. Автори також вiдзначили деякi комiрки, котрi
проiснували впродовж одного тижня. В роботi [218] знайдено, що час
життя супергранули залежить вiд розмiру комiрки i є бiльшим у бiль-
ших супергранулах. Пiзнiше в [98] було зазначено, що бiльшiсть комi-
рок зберiгаються протягом 25 годин. У роботi [95] встановлено середнiй
час життя супергранул – 22.5 години; дослiджено зв’язок мiж часом
життя i розмiром комiрок: для малих супергранул (менше 27 Мм) може
спостерiгатися майже лiнiйне зростання часу життя з розмiром, для
бiльших (понад 27 Мм) – середнiй час життя практично незмiнний (33
години). Це може бути пов’язане з втратою структурної когерентностi
для великих супергранул, що веде до фрагментацiї на меншi частини.
В роботi [125] знайдено дещо довшу тривалiсть життя супергранул –
1.6±0.7 i 1.8±0.9 днiв залежно вiд використаного методу. Дослiдження
структури та еволюцiї сонячної супергрануляцiї в [196] пiдтвердили її
фундаментальнi параметри, отриманi в попереднiх роботах: час життя
супергранули – 1.5 дня, її середнiй дiаметр – 30 Мм.
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Поле швидкостей на супергрануляцiйних масштабах.

Внутрiшнє поле швидкостей у супергранулах є майже горизонтальним
i його нелегко вимiряти. В роботi [120] використано MDI доплерограми
повного диска з врахуванням диференцiального обертання, меридiо-
нальної циркуляцiї i р-мод, щоби усунути сонячнi осциляцiї. Методом
найменших квадратiв визначено середню горизонтальну швидкiсть у
супергрануляцiйних комiрках – 258± 1 м/с i вертикальну швидкiсть –
29±2 м/с. У роботi [189] на основi спектрiв потужностi горизонтальної
кiнетичної енергiї для супергрануляцiйних масштабiв λ = 36 Мм отри-
мано V ≈ 300 м/с, що узгоджується з прямими вимiрюваннями поля
швидкостей на супергрануляцiйних масштабах за ефектом Доплера.

Масштаб супергрануляцiйних рухiв вказує на те, що вони пов’я-
занi зi значно глибшими шарами, нiж грануляцiя. Супергрануляцiю
можуть породжувати бiльшi комiрки конвекцiї, якi виникають у зо-
нi рекомбiнацiї iонiв гелiю, що розмiщена набагато глибше, нiж зона
рекомбiнацiї водню. В роботi [211] вперше було припущено, що саме
iонiзацiя гелiю вiдповiдає за накопичення енергiї на масштабах супер-
грануляцiї: скрита теплота рекомбiнацiї Не2+ в Не+ на глибинi 10 Мм
пiд фотосферою може викликати в середовищi нестабiльнiсть, що при-
зведе до рухiв на масштабах, спiвмiрних з супергрануляцiєю.

У багатьох сучасних роботах ставиться пiд сумнiв iснування су-
пергрануляцiї як окремої конвективної моди. В роботi [164] вперше
описано адвективний рух (горизонтальнi зсуви) мезогранул у серединi
комiрок супергрануляцiї – показано вiдносну стабiльнiсть супергранул
i рух мезогранул у напрямку супергрануляцiйних країв. У роботi [210]
проаналiзовано високороздiленi областi континууму зi SOHO/MDI для
дослiдження еволюцiї мезо- i супергранул: адвекцiя мезогранул вiд
центра до краю добре видима протягом 45,5 год; час життя мезогра-
нул обмежений зверху часом транзиту з мiсця зародження всерединi
супергранули до краю – це 4–6 год, залежно вiд супергрануляцiйних
масштабiв; багато мезогранул зникають перед тим, як вони дiстану-
ться краю i нiкотра не виживає, коли досягне його; швидкiсть адвекцiї
– 500–1000 м/с. В роботi [188] поверхневi властивостi супергрануляцiї
пояснюють нелiнiйною взаємодiєю мiж гранулами, яку спричиняють
гранули, що вибухають.

Переконливi пiдтвердження того, що мезогранули адвектуються
супергранулами, приведенi в [97] з використанням SOHO/MDI допле-
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рограм. У роботi [150] дослiджено, що адвективний рух мезогранул все-
рединi супергранул прослiдковується для 50–70% довгоживучих (≥ 4
год) мезогранул, у той час як короткоживучi мезогранули рухаються
невпорядковано. В роботi [227] дослiджено взаємозв’язок мiж рухами
на супергрануляцiйних масштабах у сонячнiй фотосферi та великомас-
штабними потоками у верхнiх шарах конвективної зони. В роботi [163]
визначено швидкiсть всерединi супергрануляцiйних комiрок як фун-
кцiю їх розмiрiв. Результати роботи вказують на те, що суперграну-
ляцiя є поверхневим явищем на Сонцi, можливо результатом велико-
масштабної нестабiльностi, приведеної в дiю сильними корельованими
висхiдними потоками.

Останнi роботи по моделюванню, наприклад [129], пiдтверджують
роль колективної взаємодiї грануляцiйних потокiв у формуваннi мезо-
грануляцiйних, супергрануляцiйних i навiть бiльших масштабiв конве-
кцiї. В роботi [237] припускається, що важливу роль у процесi видiле-
ння конвективних масштабiв вiдiграє концентрацiя сильних магнiтних
трубок. Зв’язок мiж великими грануляцiйними структурами, горизон-
тальними та вертикальними потоками i акустичними хвилями в со-
нячнiй фотосферi дослiджено в [154]; у цiй роботi показано, що 80%
дерев гранул iснують до 2 год. У наступнiй працi [197] встановлено, що
еволюцiя згаданих вище конвективних утворень призводить до вини-
кнення горизонтальних потокiв з часом життя 1-2 год на масштабах до
12

′′

. Автори роблять висновок, що дерева гранул є одним з основних
елементiв супергрануляцiї та сприяють горизонтальному перемiщен-
ню магнiтних полiв по поверхнi Сонця. Таким чином, започаткована
побудова великомасштабних реалiстичних моделей магнетогiдродина-
мiчної (МГД) конвекцiї, якi базуються на формуваннi та дослiдженнi
магнiтної сiтки на мезо- i супергрануляцiйних масштабах [221,237], що
дозволить надiйнiше обгрунтувати явище конвекцiї в атмосферi Сон-
ця.

Отже, проблема неоднорiдностей сонячної фотосфери – вiдкрита i
актуальна. Маючи високоякiсний спостережуваний матерiал (з висо-
кою просторовою i часовою роздiльною здатнiстю), ми провели дослi-
дження фотосферних неоднорiдностей рiзних масштабiв. Нижче пода-
ємо отриманi нами результати.



РОЗДIЛ 6

МОДЕЛI КОНВЕКЦIЇ В ФОТОСФЕРI СОНЦЯ НА
ГРАНУЛЯЦIЙНИХ, МЕЗО- ТА СУПЕРГРАНУЛЯЦIЙНИХ

МАСШТАБАХ

Сонячна фотосфера – це iстотно стратифiковане радiацiйно зв’яза-
не середовище зi стохастичними пульсацiями поля швидкостей, термо-
динамiчних величин та рiзкими градiєнтами цих величин, особливо в
областi утворення континууму [2]. Структура атмосфери, конвективнi
рухи вивчаються з допомогою корреляцiйного аналiзу, спектрального
аналiзу профiлiв лiнiй та методами моделювання.

Роботи по дослiдженню сонячної грануляцiї за профiлями з ви-
соким просторовим роздiленням iнверсними методами зустрiчаються
вiдносно рiдко [184, 192], що пов’язано з осциляцiями отриманих роз-
в’язкiв. У роботах [42, 46–48] проведено дiагностику сонячної фото-
сфери на малих масштабах шляхом розв’язку нерiвноважної оберне-
ної задачi переносу випромiнювання з використанням стабiлiзаторiв
Тихонова.

У цьому роздiлi ми проводимо розлогий аналiз стратифiкацiї ло-
кальних варiацiй параметрiв (швидкiсть, температура, тиск, густина)
неоднорiдної фотосфери Сонця на рiзних просторово-часових масшта-
бах (грануляцiйних, мезогрануляцiйних, супергрануляцiйних) [9,11,13,
46,48,70], вiдтворених iз спостережуваних профiлiв з допомогою iнвер-
сної процедури.

6.1. Данi спостережень та методика обробки

Спостережуваний матерiал.

Для спостережень вибранi лiнiї нейтрального залiза, чутливi до стру-
ктури фотосферної конвекцiї. Це лiнiї нейтрального залiза FeI з дов-
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жинами хвиль λ523.4 нм i λ639.3 нм, в яких дослiджувались спокiйнi
дiлянки поблизу центра сонячного диска. Данi спостережень були лю-
б’язно наданi авторам Щукiною Н.Г. та Костиком Р.I. Спостережуванi
данi отриманi на 70-см нiмецькому вакуумному баштовому телескопi
VTT (Канарськi острови, Iспанiя) [137]. Область утворення першої лi-
нiї FeI λ523.4 нм, отриманої поблизу центра диска Сонця, визначена
за функцiями вкладу в емiсiю, охоплює область вiд декiлькох до 500
км, яка вiдповiдає розташуванню фотосферних шарiв. Пiд час спосте-
режень тремтiння сонячної поверхнi на вхiднiй щiлинi спектрографа
не перевищувало 0

′′

.5, кожнi три послiдовнi пiкселi були усередненi
по щiлинi вздовж просторового напрямку, тобто реальне просторове
роздiлення становило приблизно 380 км. Усереднений профiль лiнiї
ми привели у вiдповiднiсть з Л’єзьким атласом; це дозволило вста-
новити iстинний рiвень континууму та зробити прив’язку до довжин
хвиль [137]. Таким чином, ми отримали набiр профiлiв (рис.6.1), яким
вiдповiдає поверхня атмосфери протяжнiстю приблизно 64 Мм через
кожнi 9.3 с протягом 31 хвилини спостережень.
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Рис. 6.1. Набiр профiлiв лiнiї FeI λ523.4 нм, отриманий у фiксований момент
часу.
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Дослiджуванi глибини другої лiнiї FeI λ639, 3 нм, отриманої побли-
зу центра диска, знаходяться в межах висот вiд -25 км до 550 км (в
рамках моделi спокiйної атмосфери Сонця VALC-80 [241]), тобто та-
кож вiдповiдають фотосферним шарам аж до областi температурного
мiнiмуму. Час спостереження – 2 год 36 хв (з роздiленням 10 с). Про-
тяжнiсть областi вздовж поверхнi Сонця – приблизно 64 Мм.

Отже, ми будемо розглядати стратифiкацiю вiдтворених параме-
трiв по всiй висотi сонячної фотосфери. Загальноприйнято фотосферу
умовно представляти трьома шарами: нижня фотосфера (-75 км–100
км), середня фотосфера (100 км–400 км), верхня фотосфера (400 км–
550 км). В подальшому будемо притримуватись цiєї прив’язки висот.

Фiльтрацiя проторово-часових даних спостережень.

Структура фотосфери Сонця визначається як хвильовими, так i кон-
вективними рухами [137]; тому виникає завдання коректного їх подiлу.
Для роздiлення рiзних типiв рухiв у фотосферi Сонця використовують
багатовимiрний фур’є-аналiз просторово-часової серiї даних. (K − ω)-
фiльтрацiя просторово-часових варiацiй дозволяє за допомогою лiнiї
Лемба w = vs · kx (vs - швидкiсть звуку) видалити хвильову складо-
ву: звуковi коливання вiдповiдають областi w ≥ vs · kx, а конвекцiя
– областi w < vs · kx (рис.6.2). Застосувавши до вiдповiдно видiленої
частини фур’є-образу зворотне перетворення Фур’є, легко отримати
просторово-часовi варiацiї дослiджуваних величин, зумовлених конве-
ктивними рухами.

Таким чином, для дослiдження конвективних рухiв за допомогою
(k−ω)-фiльтрацiї просторово-часових варiацiй видiлено їх конвективну
складову. Методом фiльтрацiї просторових i часових частот ми видi-
лили просторово-часовi варiацiї грануляцiї в межах просторових мас-
штабiв λ = 0.5–5.0 Мм з часом життя конвективних комiрок ∆t = 3–20
хв та просторово-часовi варiацiї мезогрануляцiї в межах просторових
масштабiв λ = 5–12 Мм з часом життя конвективних комiрок ∆t > 20
хв (час життя мезогрануляцiйних комiрок обмежений тривалiстю спо-
стережень 2.6 год). Просторовi та часовi масштаби пiдiбранi згiдно з
останнiми даними [172,190].

За час спостереження в дослiджуванiй областi ми видiлили та про-
аналiзували понад 1500 конвективних комiрок на грануляцiйних мас-
штабах (гранул i мiжгранул), а також бiля 40 конвективних потокiв
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Рис. 6.2. k−ω-фiльтрацiя варiацiй температури та вертикальних швидкостей
у сонячнiй фотосферi.

на мезогрануляцiйних масштабах (висхiдних i низхiдних потокiв). З
метою кращої вiзуалiзацiї ми вибрали 30 конвективних комiрок гра-
нуляцiйних маштабiв (15 гранул i 15 мiжгранул) та 12 конвективних
комiрок мезогрануляцiйних масштабiв (6 висхiдних i 6 низхiдних по-
токiв).

Вивчення конвективних рухiв супергрануляцiї потребує монiторин-
гу сонячної поверхнi протягом тривалого часу та в широкому полi зору.
Крiм того, як зазначалось вище, температурнi варiацiї на супергра-
нуляцiйних масштабах значно меншi [115], тому ми обмежимося ана-
лiзом лише вертикальних швидкостей. Для видiлення конвективних
рухiв на супергрануляцiйних масштабах (20–40 Мм) ми вiдфiльтру-
вали рухи з горизонтальними швидкостями бiльшими за 0.5 км/с з
подальшим усередненням їх за час спостереження – 2.6 год (масштаби
i максимальнi значення швидкостей супергрануляцiї пiдiбранi згiдно з
роботами [119,190,211]). В результатi ми отримали усереднений в часi
просторовий розподiл варiацiй вертикальних швидкостей на супергра-
нуляцiйних масштабах.

Для дослiдження фотосферної конвекцiї на грануляцiйних та ме-
зогрануляцiйних масштабах ми будемо розглядати поведiнку верти-
кальних швидкостей V , варiацiй температури ∆T , вiдносних варiацiй
густини ∆ρ/ρ i вiдносних варiацiй тиску ∆p/p; тут ρ, p – середнi значе-
ння густини та тиску на вiдповiдних висотах отриманої моделi. Варiацiї
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густини i тиску рiзко зменшуються з висотою у сонячнiй фотосферi, то-
му вiдноснi варiацiї дозволяють краще бачити конвективну структуру
верхнiх шарiв сонячної фотосфери. Для дослiдження супергрануляцiї
будемо аналiзувати усереднене поле вертикальних швидкостей V на
цих масштабах.

6.2. Структура вертикальних швидкостей у сонячнiй
фотосферi

При визначеннi абсолютних значень вертикальних швидкостей не-
обхiдно враховувати змiщення спостережуваних лiнiй вiдносно лабо-
раторних значень довжин хвиль або ж лiнiй з низьким просторовим
роздiленням (центри лiнiй вiдомi з похибкою ∼ 0.15 км/с [80]); необхi-
дно враховувати також червоне змiщення фраунгоферових лiнiй. Щоб
обiйти вказанi труднощi, ми проводили корекцiю швидкостей, виходя-
чи з умови балансу переносу маси:

∫

S

ρVzds = 0,

де S – спостережувана поверхня, ρ – густина речовини.
Отриманi результати вiдтворення поля променевих швидкостей V

у фотосферi Сонця представлено на рис. 6.3. Свiтлим тонам вiдповiд-
ають вiд’ємнi швидкостi (висхiднi рухи речовини), темним – додатнi
швидкостi (низхiднi рухи).

Структура конвективних i хвильових рухiв у сонячнiй фотосфе-
рi в представленнi полем променевих швидкостей на рис.6.3 склада-
ється з вертикальних колонок i зберiгається до температурного мiнi-
муму. Спостерiгається зменшення швидкостей з висотою iз наступним
їх збiльшенням у верхнiй фотосферi за рахунок акустичних хвиль, що
домiнують у цих шарах [28,29].

Далi ми будемо аналiзувати просторово-часовi варiацiї вертикаль-
них швидкостей та iнших дослiджуваних величин, зумовленi виключно
конвективними рухами (видiленi (k − ω)-фiльтрацiєю).

Стратифiкацiя швидкостей на грануляцiйних масштабах.

Результати вiдтворення поля вертикальних швидкостей V сонячної
фотосфери на грануляцiйних масштабах у фiксований момент часу
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Рис. 6.3. Поле променевих швидкостей у сонячнiй фотосферi в фiксований
момент часу, включаючи конвекцiю та акустичнi хвилi.

показано на рис.6.4, а. Для кращої вiзуалiзацiї на рисунку показано
область завширшки ∆X = 32 Мм, тобто половина спостережуваної
областi.

Варiацiї вертикальних швидкостей на рис.6.4, а мають мiсце все-
рединi конвективних комiркок грануляцiї в рiзнi моменти їх еволюцiї.
Поле конвективних швидкостей на грануляцiйних масштабах у виглядi
вертикальних колонок простягається вздовж всiєї фотосфери до висот
температурного мiнiмуму.

Бачимо, що при проходженнi нижньої фотосфери речовина в кон-
вективних потоках грануляцiї має найбiльшi швидкостi, очевидно, за
рахунок найбiльшої плавучостi в нададiабатичному шарi [47]. Для ви-
схiдних потокiв типовим є зменшення швидкостей з висотою. Дiйсно,
середня та верхня фотосфера (100 км < h < 550 км) – це область,
де плавучiсть комiрок суттєво зменшується i не всi потоки доходять
до верхнiх шарiв фотосфери. Явище проникнення грануляцiї у верхнi
шари було дослiджено в роботах [46,105,142,184].
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Рис. 6.4. Поле вертикальних швидкостей фотосферної конвекцiї на грану-
ляцiйних масштабах у фiксований момент часу (а). Стратифiкацiя верти-
кальних швидкостей V грануляцiї (б) : лiворуч – у конвективних комiрках
з висхiдним рухом речовини, праворуч – у комiрках з низхiдним рухом
речовини.

Результати вiдтворення вертикальних швидкостей всерединi кон-
вективних комiрок грануляцiї в момент їх максимального розвитку по-
казано на рис.6.4, б. Тут представлено 15 висхiдних потокiв грануляцiї
(лiворуч) та 15 низхiдних потокiв (праворуч) на цих масштабах; де-
кiлька лiнiй на кожному графiку вiдповiдають швидкостям, що мають
мiсце в межах однiєї комiрки.

У нижнiй фотосферi вертикальнi швидкостi грануляцiї максималь-
нi: на висотах h ≈ 0 км вони сягають значень |∆V | ≤ 0.7 км/с. Вище
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швидкостi в грануляцiйних потоках зменшуються i набувають значень
|∆V | ≤ 0.4 км/с у верхнiй фотосферi (на висотах h = 400–500 км).

З висотою може змiнюватися напрямок руху речовини в грануля-
цiйнiй комiрцi – вiдбувається iнверсiя швидкостей [142]. Дiйсно, серед
комiрок, представлених на рис.6.4, б, вертикальнi швидкостi мiняють
знак у двох гранулах на висотах h > 150 км та h > 250 км i в однiй мiж-
гранулi на висотах h > 200 км. Цей ефект може виникати як залишок
вiд попереднього потоку у верхнiх шарах, коли внизу вже формується
потiк, направлений у протилежну сторону. Подiбним чином, як видно
з рис.6.4, а, в грануляцiйнiй комiрцi на X ≈ 33 Мм речовина рухає-
ться вгору в нижнiй фотосферi, але рухається вниз на висотах h > 300
км; з часом висота iнверсiї пiднiмається ще вище та iнверсiя зникає, а
висхiдний потiк сягає верхньої фотосфери. Потоки газу через зсуви не
завжди направленi строго вертикально, внаслiдок чого у вертикальну
колонку може попадати сусiднiй газовий потiк. Так, слабкий висхiдний
потiк на X ≈ 15 Мм (рис.6.4, а) знаходиться у нижнiх шарах фотосфе-
ри мiж двома низхiдними потоками, якi сходяться над ним на висотах
h > 250 км.

Ми проаналiзували понад 1500 конвективних комiрок (гранул i
мiжгранул), що розвиваються у дослiджуванiй областi за час спосте-
режень, i знайшли, що частка конвективних потокiв з iнверсiєю швид-
костi (виявленою за час життя комiрки) складає 12%. Зазначимо та-
кож, що iнверсiя зустрiчається майже однаково як у гранулах, так i
в мiжгранулах. Змiна знаку швидкостей у верхнiх шарах фотосфери
проявляється на рiзних стадiях еволюцiї конвективного потоку.

Нашi результати узгоджуються з роботами [141, 142], де вперше
виявлено iнверсiю швидкостей. Згiдно з даними [142], змiна напрямку
руху речовини в грануляцiйному потоцi вiдбувається на висотах h =
200–300 км. Виявленi нами випадки iнверсiї швидкостей зустрiчаються
приблизно на тих же висотах.

Коефiцiєнт кореляцiї rV0,V вертикальних швидкостей грануляцiї на
рiзних висотах з вiдповiдними швидкостями на висотi h = 0 км пока-
зано на рис.6.5.

Як бачимо, цей коефiцiєнт з максимальних значень у нижнiй фото-
сферi (rV0,V = 1 на h = 0 км) суттєво зменшується у верхнiй фотосферi
(rV0,V < 0.3 на h ≥ 400 км). Можливо, це є наслiдком горизонтального
змiщення структури вертикальних швидкостей у вищих шарах фото-
сфери, як показано нами ранiше в роботi [48]. Бiльше того, нами була
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Рис. 6.5. Коефiцiєнт кореляцiї вертикальних швидкостей rV0,V грануляцiї на
рiзних висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км.

виявлена iнверсiя швидкостей, що призводить до зменшення кореля-
цiї швидкостей у верхнiх шарах фотосфери зi швидкостями на висотi
h = 0 км.

Стратифiкацiя швидкостей на мезогрануляцiйних масштабах.

Аналогiчно до грануляцiї, на рис.6.6, а показано результати вiдтворе-
ння поля вертикальних швидкостей V сонячної фотосфери на мезо-
грануляцiйних масштабах у фiксований момент часу. Бiльшi розмiри
варiацiй дозволяють показати всю спостережувану область.

Стратифiкацiю вертикальних швидкостей всерединi конвективних
комiрок мезогрануляцiї в момент їх максимального розвитку показа-
но на рис.6.6, б. Тут представлено 6 висхiдних потокiв (праворуч) та
6 низхiдних потокiв (лiворуч) на мезогрануляцiйних масштабах; де-
кiлька лiнiй на кожному графiку вiдповiдають швидкостям, що мають
мiсце в межах однiєї комiрки.

Вертикальнi швидкостi мезогрануляцiї максимальнi в нижнiй фо-
тосферi та набувають значень |∆V | ≤ 0.15 км/с на висотах h ≈ 0
км. Як бачимо з рис.6.6, потоки мезогрануляцiї можуть проникати до
висот h = 500 км i вище. З висотою вертикальнi швидкостi в мезо-
грануляцiйних потоках зменшуються: на висотах h = 400–500 км вони
набувають значень |∆V | ≤ 0.06 км/с.

У верхнiх шарах фотосфери, аналогiчно до грануляцiї, зустрiчає-
ться iнверсiя швидкостей на мезогрануляцiйних масштабах: на рис.6.6,
а змiна напрямку висхiдного потоку мезогрануляцiї на X ≈ 35–42 Мм
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Рис. 6.6. Поле вертикальних швидкостей фотосферної конвекцiї на мезо-
грануляцiйних масштабах у фiксований момент часу (а). Стратифiкацiя
вертикальних швидкостей V мезогрануляцiї (б): лiворуч – у конвективних
комiрках з висхiдним рухом речовини, праворуч – у комiрках з низхiдним
рухом речовини.
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вiдбувається на висотi h ≈ 200 км; на рис.6.6, б, лiворуч один з низхi-
дних потокiв мезогрануляцiї мiняє напрямок руху на висотах h > 350
км.

Коефiцiєнт кореляцiї rV0,V на мезогрануляцiйних масштабах пред-
ставлено на рис.6.7. Як бачимо, цей коефiцiєнт суттєво зменшується з
висотою i набуває мiнiмальних значень rV0,V < 0.3 на висотах h > 400
км, як i у випадку грануляцiйних масштабiв. Вважаємо, що причи-
ни зменшення кореляцiї такi ж – змiщення структури швидкостей у
вищих шарах, iнверсiя швидкостей.
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Рис. 6.7. Коефiцiєнт кореляцiї вертикальних швидкостей rV0,V мезограну-
ляцiї на рiзних висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км.

Стратифiкацiя швидкостей на супергрануляцiйних масшта-
бах.

Для вивчення супергрануляцiї у сонячнiй фотосферi ми будемо ана-
лiзувати поле швидкостей, усереднене в часi, оскiльки час життя су-
пергрануляцiйних комiрок бiльший за час спостереження. Результати
вiдтворення поля вертикальних швидкостей V на супергрануляцiйних
масштабах представлено на рис.6.8. Вертикальнi швидкостi у висхi-
дному та низхiдному супергрануляцiйних потоках варiюють у межах
±0.03 км/с, що значно менше, нiж у випадку грануляцiйних чи мезо-
грануляцiйних масштабiв.

Горизонтальнi змiщення структури з висотою незначнi в порiвнян-
нi з супергрануляцiйними масштабами: максимум швидкостей у низхi-
дному супергрануляцiйному потоцi на висотi на h = 500 км змiщений
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Рис. 6.8. Поле вертикальних швидкостей у сонячнiй фотосферi на супергра-
нуляцiйних масштабах.

на ∆X ≈ 3.5 Мм вiдносно максимуму швидкостей у цьому ж потоцi на
h = 0 км, у висхiдному потоцi супергрануляцiї цi змiщення ще меншi
– ∆X ≈ 2.0 Мм.

Отже, конвективнi потоки на супергрануляцiйних масштабах про-
ходять через всю фотосферу до шарiв температурного мiнiмуму i, ймо-
вiрно, потрапляють у ще вищi шари сонячної атмосфери.

Шляхом усереднення по просторовiй координатi ми обчислили кое-
фiцiєнт кореляцiї rV0,V варiацiй вертикальних швидкостей суперграну-
ляцiї на h = 0 км з вiдповiдними варiацiями у верхнiх шарах сонячної
фотосфери (рис.6.9).

Виявилось, що у випадку супергрануляцiйних масштабiв кореляцiя
залишається високою вздовж всiх дослiджуваних висот – структура
швидкостей супергрануляцiї добре зберiгається у всiх шарах фотосфе-
ри аж до висот температурного мiнiмуму i, вочевидь, вище.

Отже, вертикальнi швидкостi на грануляцiйних та мезогрануляцiй-
них масштабах ведуть себе подiбно: з висотою вони зменшуються, зу-
стрiчається iнверсiя швидкостей, у верхнiх шарах фотосфери суттєво
зменшується кореляцiя швидкостей зi швидкостями в нижнiй фото-
сферi. Вертикальнi швидкостi супергрануляцiї, на вiдмiну вiд менших
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Рис. 6.9. Коефiцiєнт кореляцiї rV0,V вертикальних швидкостей суперграну-
ляцiї на рiзних висотах з вертикальними швидкостями на висотi h = 0
км.

масштабiв, не зазнають суттєвих змiн iз висотою i добре корелюють зi
швидкостями в нижнiх шарах фотосфери.

6.3. Температурна структура фотосферної конвекцiї

Температура плазми в сонячнiй фотосферi встановлюється балан-
сом конвективного перенесення тепла та втратами на випромiнюван-
ня [219].

Стратифiкацiя температурних варiацiй на грануляцiйних мас-
штабах.

Результати вiдтворення температурної структури сонячної фотосфери
на грануляцiйних масштабах показано на рис.6.10 (тi ж моменти часу,
що i на рис.6.4). Свiтлим тонам вiдповiдають додатнi варiацiї, а тем-
ним – вiд’ємнi варiацiї температури; контраст пiдiбрано високий, щоб
краще спостерiгати окремi структурнi елементи.

У нижнiх шарах фотосфери додатнi варiацiї температури на
рис.6.10 вiдповiдають конвективним потокам з висхiдним рухом речо-
вини (вiд’ємнi вертикальнi швидкостi на рис.6.4); мiжгранулам вiдпо-
вiдають холоднiшi конвективнi потоки (вiд’ємнi варiацiї температури)
та низхiднi рухи речовини (додатнi вертикальнi швидкостi).
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Рис. 6.10. Температурна структура фотосферної конвекцiї на грануляцiйних
масштабах у фiксований момент часу (а). Стратифiкацiя варiацiй темпе-
ратури ∆T грануляцiї (б): лiворуч – у конвективних комiрках з висхiдним
рухом речовини, праворуч – у комiрках з низхiдним рухом речовини.



134 6. МОДЕЛI КОНВЕКЦIЇ В ФОТОСФЕРI СОНЦЯ

Верхня границя термiчної конвекцiї знаходиться дещо вище види-
мої поверхнi. На висотах h ≈ 200 км iснує перехiдний шар, де тем-
пературнi варiацiї мiнiмальнi, причому ця область достатньо розмита
по висотi. Тут починається область проникаючої конвекцiї, яка в зна-
чнiй мiрi визначає температурну структуру верхньої фотосфери. В цiй
областi варiацiї температури знову зростають – їх структура проявля-
ється аж до висот температурного мiнiмуму [42,46].

В областi проникаючої конвекцiї вiдбувається iнверсiя температу-
ри – у верхнiх шарах фотосфери у висхiдних потоках стає холоднiше, а
в низхiдних потоках стає гарячiше. Цей ефект пов’язаний зi швидким
адiабатичним розширенням i радiацiйним охолодженням газу висхi-
дного потоку, розiгрiвом низхiдного газу за рахунок стиску, а також
чутливiстю коефiцiєнта поглинання вiд’ємного iона водню H− до змiни
температури [184].

При дослiдженнi конвективних потокiв виключно за температур-
ним полем виникають певнi труднощi; додаткова iнформацiя про поле
швидкостей дозволяє визначити, чи належать двi областi, наприклад,
з пiдвищеною температурою в нижнiй фотосферi та пониженою у верх-
нiх шарах, чи, навпаки, одному i тому ж потоку, чи нi.

Варiацiї температури ∆T всерединi конвективних комiрок грану-
ляцiї в момент їх максимального розвитку показано на рис.6.10, б: лi-
воруч – температурнi варiацiї в гранулах, праворуч – всерединi мiж-
гранул (комiрки тi самi, що на рис.6.4, б).

Бачимо, що в нижнiй фотосферi домiнує класична конвекцiя: ва-
рiацiї температури всерединi конвективних комiрок на грануляцiйних
масштабах максимальнi: на висотi h ≈ 0 км вони набувають значень
|∆T | ≤ 350 К. З висотою температурнi варiацiї грануляцiї зменшую-
ться i вiдбувається температурна iнверсiя – температурнi варiацiї змi-
нюють знак. На висотi h ≈ 400 км температурнi варiацiї знову збiль-
шуються до значень |∆T | ≤ 150 К.

Зазначимо, що температурна iнверсiя майже завжди проявляється
в процесi еволюцiї конвективної комiрки. Вона вiдбувається як у грану-
лах, так i в мiжгранулах. Область висот температурної iнверсiї досить
протяжна – вiд h ≈ 100 км до температурного мiнiмуму, оскiльки для
кожної окремої комiрки висота iнверсiї залежить вiд контрасту iнтен-
сивностi в континуумi, як отримано ранiше в роботi [142] та розмiрiв
самої комiрки, як показано в роботах [46,109].
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Коефiцiєнт кореляцiї rT0,T температурних варiацiй грануляцiї на
рiзних висотах у дослiджуванiй областi з вiдповiдними варiацiями на
висотi h = 0 км та коефiцiєнт кореляцiї rT,V таких варiацiй темпера-
тури з вертикальними швидкостями як функцiю висоти представлено
на рис.6.11.
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Рис. 6.11. Коефiцiєнт кореляцiї варiацiй температури rT0,T грануляцiї на
рiзних висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км (а). Коефi-
цiєнт кореляцiї rT,V варiацiй температури та вертикальних швидкостей
на грануляцiйних масштабах як функцiя висоти (б).

На рис.6.11, а бачимо, що коефiцiєнт кореляцiї rT0,T температур-
них варiацiй грануляцiї на рiзних висотах у дослiджуванiй областi з
вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км зменшується (вiд зна-
чення rT0,T = 1 на висотi h = 0 км) до значення rT0,T = 0 на ви-
сотах h ≈ 210 км, а далi дещо збiльшується з протилежним знаком
(rT0,T < 0.3 у вищих шарах фотосфери). Змiна знаку коефiцiєнта ко-
реляцiї спричинена iнверсiєю температурних варiацiй.
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Значення висот, де температурнi варiацiї змiнюють знак, за даними
рiзних дослiджень становлять: h ≈ 250 км [141], h ≈ 100 ± 50 км,
[46], h = 170 км [184], h = 200–300 км [142]. Отримане нами значення
висоти, на якiй показана вище кореляцiя змiнює знак, знаходиться в
цих межах.

На рис.6.11, б бачимо, що коефiцiєнт кореляцiї rT,V варiацiй тем-
ператури з вертикальними швидкостями на грануляцiйних масштабах
досягає максимального значення rT,V = 0.55 в нижнiй фотосферi – та-
кi достатньо низькi значення викликанi порушеннями температурної
структури грануляцiї вiдносно структури вертикальних швидкостей у
цих шарах, як знайдено нами ранiше в роботi [46]. З висотою коре-
ляцiя зменшується до rT,V = 0 на висотi h ≈ 225 км (вiдбувається
iнверсiя температурних варiацiй). У верхнiх шарах фотосфери кое-
фiцiєнт кореляцiї набуває незначних вiд’ємних значень |rT,V | < 0.15,
причому на висотi h = 400 км змiнює знак вдруге (вiдбувається iнвер-
сiя швидкостей i подвiйна температурна iнверсiя, виявлена ранiше в
роботах [42,46]).

Отже, у середнiй i верхнiй фотосферi грануляцiйна структура час-
тково вiдновлюється, проте iнверсiя варiацiй температури i вертикаль-
них швидкостей та їх горизонтальнi змiщення погiршують кореляцiю
цих варiацiй у верхнiх шарах.

Стратифiкацiя температурних варiацiй на мезогрануляцiйних
масштабах.

Результати вiдтворення температурної структури сонячної фотосфери
на мезогрануляцiйних масштабах показано на рис.6.12, а (тi ж моменти
часу, що i на рис.6.6, а).

Стратифiкацiя варiацiй температури ∆T всерединi мезогрануля-
цiйних комiрок у момент їх максимального розвитку показана на
рис.6.12, б: лiворуч – варiацiї температури у висхiдних потоках ме-
зогрануляцiї, праворуч – такi варiацiї всерединi низхiдних потокiв ме-
зогрануляцiї (комiрки тi самi, що на рис.6.6, б).

Бачимо, що температурнi варiацiї на мезогрануляцiйних масшта-
бах теж, як i у випадку грануляцiйних масштабiв, максимальнi в ни-
жнiх шарах фотосфери та на висотi h ≈ 0 км сягають значень |∆T | ≤
65 К. Додатнi варiацiї температури мезогрануляцiї на рис.6.12, б вiдпо-
вiдають вiд’ємним вертикальним швидкостям на рис.6.6, б i навпаки.
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Рис. 6.12. Температурна структура фотосферної конвекцiї на мезогрануля-
цiйних масштабах у фiксований момент часу (а). Стратифiкацiя варiацiй
температури ∆T фотосферної конвекцiї мезогрануляцiї (б): лiворуч – у
конвективних комiрках з висхiдним рухом речовини, праворуч – у комiр-
ках з низхiдним рухом речовини.
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З висотою температурнi варiацiї на мезогрануляцiйних масштабах
ведуть себе подiбно до грануляцiї – вони зменшуються i змiнюють знак
на протилежний. На висотi h ≈ 400 км температурнi варiацiї мезогра-
нуляцiї знову збiльшуються до значень |∆T | ≤ 40 К.

Коефiцiєнт кореляцiї rT0,T температурних варiацiй мезогрануляцiї
на рiзних висотах у дослiджуванiй областi з вiдповiдними варiацiями
на висотi h = 0 км представлено на рис.6.13, а. Бачимо, що цей кое-
фiцiєнт зменшується до значення rT0,T = 0 на висотах h ≈ 245 км i у
верхнiх шарах фотосфери вiн набуває мiнiмальних вiд’ємних значень.
Очевидно, що висота температурної iнверсiї залежить вiд розмiрiв кон-
вективної комiрки, як показано нами в роботi [46], тому в мезогранулах
вона вiдбувається вище, нiж у випадку грануляцiї.
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Рис. 6.13. Коефiцiєнт кореляцiї варiацiй температури rT0,T мезогрануляцiї
на рiзних висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км (а). Кое-
фiцiєнт кореляцiї rT,V варiацiй температури та вертикальних швидкостей
як функцiя висоти мезогрануляцiї (б).
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Накiнець ми порахували коефiцiєнт кореляцiї rT,V варiацiй темпе-
ратури та вертикальних швидкостей на мезогрануляцiйних масштабах
як функцiю висоти (рис.6.13, б). У нижнiй фотосферi цей коефiцiєнт
досягає максимальних значень rT,V = 0.70. Вище вiн зменшується i стає
рiвним rT,V = 0 на висотах h ≈ 240 км (здебiльшого через температур-
ну iнверсiю). У верхнiх шарах фотосфери отриманий нами коефiцiент
кореляцiї набуває незначних вiд’ємних значень |rT,V | < 0.30.

Таким чином, конвективна структура на мезогрануляцiйних мас-
штабах максимально проявляється в нижнiх шарах фотосфери, i лише
частково її видно у верхнiх шарах, причому мезогрануляцiя веде себе
подiбно до грануляцiї.

6.4. Варiацiї тиску в сонячнiй фотосферi

Варiацiї тиску вiдiграють важливу роль в утвореннi конвектив-
ної структури сонячної фотосфери. Вони визначають геометрiю кон-
вективних потокiв у стратифiкованому середовищi [128,157].

З результатiв моделювання [110] вiдомо, що тиск всерединi гранул
бiльший за тиск всерединi мiжгранул. Рiзниця тискiв зумовлює ви-
схiднi та низхiднi потоки i горизонтальнi рухи речовини. В низхiдних
потоках тиск завжди вищий, нiж мiнiмальний тиск на цьому рiвнi (за
винятком малих комiрок з розмiрами менше 600 км), проте на одному
i тому ж рiвнi середнiй тиск у висхiдному потоцi завжди бiльший за
середнiй тиск у низхiдному потоцi.

Нашi результати вiдтворення варiацiй тиску ∆p в сонячнiй фото-
сферi (конвективна складова) подано на рис.6.14. Свiтлим тонам вiд-
повiдають додатнi значення варiацiй тиску, а темним – їх вiд’ємнi зна-
чення.

Бачимо, що варiацiї тиску фотосферної конвекцiї максимальнi у
нижнiх шарах фотосфери та рiзко зменшуються з висотою. Для спiв-
ставлення такої структури з полем конвективних швидкостей i з тем-
пературною структурою грануляцiї та мезогрануляцiї ми будемо аналi-
зувати вiдноснi варiацiї тиску (а далi також вiдноснi варiацiї густини),
що дозволить краще дослiдити їх стратифiкацiю.
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Рис. 6.14. Варiацiї тиску в сонячнiй фотосферi (конвективна складова).

Стратифiкацiя варiацiй тиску на грануляцiйних масштабах.

Вiдноснi варiацiї тиску ∆p/p сонячної фотосфери на грануляцiйних
масштабах (у тi ж моменти часу, що для вертикальних швидкостей на
рис.6.4, а i температурних варiацiй на рис.6.10, а) показано на рис.6.15,
а. Свiтлим тонам вiдповiдають додатнi значення цих варiацiй, а тем-
ним – їх вiд’ємнi значення.

У шарах нижньої фотосфери вiдноснi варiацiї тиску на грануляцiй-
них масштабах незначнi та збiльшуються в середнiй та верхнiй фото-
сферi. Спiвставимо отриману структуру з полем вертикальних швид-
костей на рис.6.4, а. Бачимо, що вiдноснi варiацiї тиску переважно
додатнi у висхiдних потоках грануляцiї i вiд’ємнi – у низхiдних пото-
ках. Подiбнi результати пiдтверджуються при моделюваннi сонячної
конвекцiї [109].

На рис.6.15, б показано стратифiкацiю вiдносних варiацiй тиску
всерединi конвективних комiрок грануляцiї: праворуч – висхiднi пото-
ки, лiворуч – низхiднi потоки (комiрки тi самi, що на рис.6.4, б та на
рис.6.10, б).

У нижнiй фотосферi (на висотi h ≈ 0 км) спостерiгаються мiнi-
мальнi вiдноснi варiацiї тиску на грануляцiйних масштабах |∆p/p| ≤
0.020. У висхiдних грануляцiйних потоках переважають додатнi вiдно-
снi варiацiї тиску, у нисхiдних потоках цi варiацiї в бiльшостi випад-
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Рис. 6.15. Структура вiдносних варiацiй тиску фотосферної конвекцiї на
грануляцiйних масштабах у фiксований момент часу (а). Стратифiкацiя
вiдносних варiацiй тиску ∆p/p грануляцiї (б): лiворуч – у конвективних
комiрках з висхiдним рухом речовини, праворуч – у комiрках з низхiдним
рухом речовини.
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кiв вiд’ємнi. З висотою вони збiльшуються i набувають максимальних
значень |∆p/p| ≤ 0.08 на висотах h ≥ 200 км. Ще вище вiдноснi варiа-
цiї тиску у бiльшостi випадкiв зменшуються, або навiть мiняють знак
на висотах h ≥ 300 км – можлива iнверсiя тиску; рiдше вони слабко
змiнюються з висотою. Зазначимо, що таку стратифiкацiю вiдносних
варiцiй тиску на висотах h ≤ 400 км пiдтверджують i в роботi [184].
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Рис. 6.16. Коефiцiєнт кореляцiї варiацiй тиску rp0,p грануляцiї на рiзних
висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км.

Ми обчислили коефiцiєнт кореляцiї rp0,p варiацiй тиску грануля-
цiї на рiзних висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км
(рис.6.16). Цей коефiцiєнт зменшується до rp0,p = 0 на висотах h ≈ 320
км. Вище вiн набуває незначних вiд’ємних значень – спостерiгаються
прояви iнверсiї тиску.

Стратифiкацiя варiацiй тиску на мезогрануляцiйних масшта-
бах.

Аналогiчно до грануляцiї, на рис.6.17, а представлено результати вiд-
творення вiдносних варiацiй тиску ∆p/p сонячної фотосфери на мезо-
грануляцiйних масштабах (у тi ж моменти часу, що рис.6.6 i рис.6.12).

На рис.6.17, б показано вiдноснi варiацiї тиску всерединi конве-
ктивних комiрок на мезогрануляцiйних масштабах. У нижнiй фото-
сферi спостерiгаємо їх мiнiмальнi значення: на висотi h ≈ 0 км вони
становлять |∆p/p| ≤ 0.003. У висхiдних мезогрануляцiйних потоках
переважають додатнi варiацiї тиску, а в низхiдних – такi вiд’ємнi ва-
рiацiї.
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Рис. 6.17. Структура вiдносних варiацiй тиску фотосферної конвекцiї на
мезогрануляцiйних масштабах у фiксований момент часу (а). Стратифi-
кацiя вiдносних варiацiй тиску ∆p/p мезогрануляцiї (б): лiворуч – у кон-
вективних комiрках з висхiдним рухом речовини, праворуч – у комiрках
з низхiдним рухом речовини.
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З висотою вiдноснi варiацiї тиску збiльшуються i набувають макси-
мальних значень |∆p/p| ≤ 0.02 на висотах h ≥ 200 км. Вище вiдноснi
варiацiї тиску в бiльшостi випадкiв зменшуються, може спостерiгати-
ся їх iнверсiя на висотах h ≥ 300 км, рiдше вони слабко змiнюються з
висотою.

Ми обчислили коефiцiєнт кореляцiї rp0,p варiацiй тиску на рiзних
висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км для мезогрануля-
цiйних масштабiв (рис.6.18). Цей коефiцiєнт зменшується до rp0,p = 0
на висотах h ≈ 280 км для мезогрануляцiї та вище набуває незначних
вiд’ємних значень – спостерiгаються прояви iнверсiї тиску.
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Рис. 6.18. Коефiцiєнт кореляцiї варiацiй тиску rp0,p мезогрануляцiї на рiзних
висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км.

Отже, вiдноснi варiацiї тиску на мезогрануляцiйних масштабах з
висотою ведуть себе подiбно до таких же варiацiй на грануляцiйних
масштабах.

6.5. Варiацiї густини в сонячнiй фотосферi

Стратифiкацiя варiацiй густини на грануляцiйних масштабах.

Результати вiдтворення вiдносних варiацiй густини ∆ρ/ρ сонячної фо-
тосфери на грануляцiйних масштабах (у тi ж моменти часу, що рис.6.4,
рис.6.10 i рис.6.15) показано на рис.6.19, а. Свiтлим тонам вiдповiдають
додатнi значення цих варiацiй, а темним – їх вiд’ємнi значення.

На рис.6.19, б показано вiдноснi варiацiї густини всерединi конве-
ктивних комiрок грануляцiї: праворуч – такi варiацiї у гранулах, лiво-
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Рис. 6.19. Структура вiдносних варiацiй густини фотосферної конвекцiї на
грануляцiйних масштабах у фiксований момент часу (а). Стратифiкацiя
вiдносних варiацiй густини ∆ρ/ρ грануляцiї (б): лiворуч – у конвективних
комiрках з висхiдним рухом речовини, праворуч – у комiрках з низхiдним
рухом речовини.
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руч – варiацiї в мiжгранулах (комiрки тi самi, що на рис.6.4, рис.6.10
та рис.6.15).

З результатiв числового моделювання [219] вiдомо, що в нижнiх
фотосферних шарах висхiднi конвективнi потоки гарячої речовини ма-
ють меншу густину, нiж низхiднi потоки холодної речовини. Подiбнi
результати ми отримали для шарiв нижньої фотосфери на рис.6.19,
б: вiдноснi варiацiї густини зазвичай вiд’ємнi в гранулах i додатнi в
мiжгранулах; на висотi h = 0 км цi варiацiї сягають значень у межах
|∆ρ/ρ| ≤ 0.04.

Як видно з рис.6.19, на висотах h = 50–100 км вiдноснi варiацiї
густини зменшуються до мiнiмуму i вiдбувається iнверсiя – в середнiй
i верхнiй фотосферi густина у висхiдних потоках стає бiльшою, нiж
середня (|∆ρ/ρ| > 0), в результатi радiативного охолодження гарячого
газу та його стиску потоком, що пiднiмається; у низхiдних потоках,
навпаки, густина зменшується (|∆ρ/ρ| < 0). Подiбнi результати пiд-
тверджуються при моделюваннi сонячної конвекцiї [109].

Таким чином, у верхнiх шарах фотосфери в гранулах спостерiгаю-
ться, як правило, додатнi вiдноснi варiацiї густини, а в мiжгранулах –
вiд’ємнi, причому максимум цих варiацiй (|∆ρ/ρ| ≤ 0.08) досягається
на висотах h = 200–400 км (в роботi [109] висоти, на яких варiацiї ∆ρ/ρ
максимальнi, збiльшуються вiд h ≈ 100 км до 300 км в залежностi вiд
розмiрiв конвективної комiрки). Ще вище вiдноснi варiацiї густини у
бiльшостi випадкiв зменшуються, рiдше вони слабко змiнюються з ви-
сотою.

Далi ми обчислили коефiцiєнт кореляцiї rρ0,ρ варiацiй густини на
рiзних висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км для гра-
нуляцiйних масштабiв (рис.6.20). Як бачимо, iз збiльшенням висоти
кореляцiя зменшується вiд rρ0,ρ = 1 до rρ0,ρ = 0 на висотi h ≈ 75 км.
У верхнiх шарах фотосфери коефiцiєнт кореляцiї варiацiй густини на-
буває максимальних вiд’ємних значень: |rρ0,ρ| = 0.8–0.9 на висотi h =
250–400 км.

Ранiше в роботi [184] було виявлено, що варiацiї густини змiнюють
знак на висотi h ≈ 30 км. У нашому випадку iнверсiя вiдбувається
трохи вище – на висотах h ≈ 75 км.
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Рис. 6.20. Коефiцiєнт кореляцiї варiацiй густини rρ0,ρ грануляцiї на рiзних
висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км.

Стратифiкацiя варiацiй густини на мезогрануляцiйних мас-
штабах.

Результати вiдтворення вiдносних варiацiй густини ∆ρ/ρ сонячної фо-
тосфери на мезогрануляцiйних масштабах (у тi ж моменти часу, що
i для варiацiй iнших фiзичних параметрiв мезогрануляцiї на рис.6.6,
рис.6.12, i рис.6.17) показано на рис.6.21, а.

На рис.6.21, б показано вiдноснi варiацiї густини мезогрануляцiї
(комiрки тi самi, що на рис.6.6, рис.6.12, i рис.6.17): лiворуч – варiацiї
у висхiдних потоках, праворуч – в низхiдних потоках.

У нижнiй фотосферi спостерiгаються вiд’ємнi вiдноснi варiацiї гу-
стини у висхiдних потоках мезогрануляцiї та додатнi – в низхiдних
потоках. На висотi h = 0 км цi варiацiї сягають значень в межах
|∆ρ/ρ| < 0.010, а вище зменшуються. На висотах h = 50–150 км, як
i у випадку грануляцiї, вiдбувається iнверсiя густини на мезогрануля-
цiйних масштабах – варiацiї густини змiнюють знак на протилежний.
У вищих шарах фотосфери вiдноснi варiацiї густини набувають вiд’-
ємних значень у низхiдних потоках мезогрануляцiї та додатних – у
висхiдних потоках у межах |∆ρ/ρ| ≤ 0.025.

Ми обчислили коефiцiєнт кореляцiї rρ0,ρ варiацiй густини на рiзних
висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км для мезограну-
ляцiйних масштабiв (рис.6.22). Як бачимо, коефiцiєнт кореляцiї rρ0,ρ
варiацiй густини мезогрануляцiї змiнює знак на висотi h ≈ 85 км. У
верхнiх шарах фотосфери цей коефiцiєнт набуває максимальних вiд’-
ємних значень: |rρ0,ρ| = 0.8–0.9 на висотi h = 250–400 км.
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Рис. 6.21. Структура вiдносних варiацiй густини фотосферної конвекцiї на
мезогрануляцiйних масштабах у фiксований момент часу (а). Стратифi-
кацiя вiдносних варiацiй густини ∆ρ/ρ мезогрануляцiї (б): лiворуч – у
конвективних комiрках з висхiдним рухом речовини, праворуч – у комiр-
ках з низхiдним рухом речовини.
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Рис. 6.22. Коефiцiєнт кореляцiї варiацiй густини rρ0,ρ мезогрануляцiї на рi-
зних висотах з вiдповiдними варiацiями на висотi h = 0 км.

Отже, вiдноснi варiацiї густини на мезогрануляцiйних масштабах
з висотою ведуть себе подiбно до таких же варiацiй на грануляцiйних
масштабах.

Зазначимо, що отриманий в нашiй роботi аналiз стратифiкацiї ва-
рiацiй густини та iнших вiдтворених нами варiацiй фотосферної кон-
векцiї Сонця узгоджується з числовим моделюванням сонячної грану-
ляцiї [172,219].

Таким чином, просторовi варiацiї температури, вертикальних швид-
костей, густини та тиску на грануляцiйних i мезогрануляцiйних мас-
штабах та вiдповiднi коефiцiєнти кореляцiї поводяться однаково зi змi-
ною висоти в сонячнiй фотосферi. В обох випадках виявлено iнверсiю
варiацiй температури; зменшення вертикальних швидкостей з висотою
та їх iнверсiю; збiльшення значень вiдносних варiацiй тиску та густини
у верхнiх шарах фотосфери та iнверсiю густини.

Стратифiкацiя вертикальних швидкостей на супергрануляцiйних
масштабах вказує на вiдмiнностi поведiнки таких потокiв у порiвняннi
з потоками на менших масштабах – супергранули краще зберiгаються
при проникненнi у верхнi шари фотосфери.

Проведений аналiз пiдтверджує iснування конвекцiї на двох вiд-
мiнних просторово-часових масштабах – грануляцiї та супергрануля-
цiї. Таким чином, мезоструктури можна вважати частиною протяжно-
го розподiлу грануляцiйних масштабiв [10, 71]. Нашi результати узго-
джуються з висновками [194, 195] про те, що мезогранули – це великi
довгоживучi гранули або їх комплекси.



РОЗДIЛ 7

ДИНАМIКА ТА ЕВОЛЮЦIЯ СПОСТЕРЕЖУВАНОЇ
КОНВЕКЦIЇ

Час iснування конвективних комiрок у сонячнiй фотосферi скiн-
ченний: через швидке розширення газу i радiацiйнi втрати речовина
в таких структурах охолоджується i вони втрачають свою стiйкiсть –
однi комiрки зникають, iншi з’являються.

Виявлено, що конвективнi утворення формуються на мiсцi попе-
реднiх або зi злиття двох, рiдше їх виникнення вiдбувається спонтан-
но; комiрки розпадаються шляхом роздiлення, злиття або ж зникають
поступово [100, 123, 185]. Глибше вивчення еволюцiї фотосферної кон-
векцiї потребує детального аналiзу часових змiн термодинамiчних та
кiнематичних параметрiв усерединi їх структурних елементiв.

Для дослiдження динамiки та еволюцiї фотосферної конвекцiї ми
використали спостережуванi данi, отриманi поблизу центра сонячно-
го диска в лiнiях FeI λ639.3 нм та FeI λ523.4 нм. Просторово-часовi
варiацiї вертикальних швидкостей, температури та тиску фотосфер-
ної грануляцiї вiдтворенi шляхом застосування iнверсної процедури
до профiлiв лiнiй. З допомогою (k−ω)-фiльтрацiї просторово-часових
варiацiй видiлено конвективну складову.

Ми дослiдили часовi змiни стратифiкацiї вертикальних швидко-
стей висхiдних i низхiдних потокiв фотосферної конвекцiї та темпе-
ратурних варiацiй грануляцiї [12, 72], встановили, як змiнюються такi
варiацiї всерединi рiзних за розмiром грануляцiйних комiрок [14,69], а
також провели порiвняльний аналiз еволюцiї поля вертикальних швид-
костей i варiацiй тиску з метою виявити їх особливостi пiд час фра-
гментацiї потокiв [15].
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Оскiльки грануляцiйна структура фотосфери з часом змiнюється,
ми проаналiзували змiни руху речовини в гранулах i мiжгранулах на
рiзних стадiях їх розвитку. Результати показано рис.7.1 (розвиток ва-
рiацiй, типовий для гранули, вiд рис.7.1, а до рис.7.1, д) та на рис.7.2
(розвиток варiацiй, типовий для мiжгранули, вiд рис.7.2, а до рис.7.2,
д): лiворуч – змiни вертикальних швидкостей всерединi конвективно-
го потоку протягом часу t ≈ 7 хв, праворуч – варiацiї температури
всерединi цього потоку у тi ж моменти часу.

З рис.7.1 видно, як рухається речовина у висхiдному потоцi з мо-
менту його зародження i протягом всього розвитку потоку. Згiдно з
отриманими результатами, на початку розвитку гранули (а) висхiдний
рух гарячої речовини проявляється у нижнiх шарах фотосфери – тут
спостерiгаються невеликi швидкостi та додатнi температурнi варiацiї.
З часом (б) потiк поширюється у верхнi шари – збiльшуються швидко-
стi по всiй висотi проникнення. На висотах h ≥ 200 км виникають тем-
пературнi варiацiї протилежного знаку – вiдбувається iнверсiя. Через
час ∆t ≈ 3 хв (в) вертикальнi швидкостi набувають суттєвих значень
у всiх шарах фотосфери, причому найбiльшi швидкостi спостерiгаю-
ться на висотах h ≈ 0 км. Додатнi температурнi варiацiї збiльшуються
до максимуму на висотах h ≈ 0 км, а вiд’ємнi варiацiї – на висотах
h > 200 км. Далi (г-д) йде процес загасання потоку: швидко зменшу-
ються варiацiї у верхнiх шарах фотосфери i повiльнiше – в нижнiх
шарах.

З розвитком гранул по краях формується мiжгрануляцiйна стру-
ктура, по якiй остигла речовина опускається вниз. Згiдно з нашими
дослiдженнями (рис.7.2), в областi зародження мiжгранули спочатку
спостерiгаються невеликi вертикальнi швидкостi, якi можуть прояв-
лятися вздовж всiєї фотосфери, частiше – в середнiй та верхнiй фото-
сферi (а). Температурнi варiацiї в цей час незначнi. З часом (б) верти-
кальна швидкiсть збiльшується по всiй висотi, максимум швидкостей
опускається вниз. У нижнiй фотосферi зростають вiд’ємнi температур-
нi варiацiї. Потiм (в) вертикальнi швидкостi починають зменшуватись
у верхнiх шарах фотосфери. На висотах h ≥ 200 км проявляються до-
датнi варiацiї температури. Далi (г-д) швидкiсть зменшується по всiй
висотi: швидше такi змiни вiдбуваються у верхнiх шарах фотосфери,
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Рис. 7.1. Змiни вертикальних швидкостей (лiворуч) та варiацiй температури
(праворуч) всерединi гранули пiд час її розвитку (t ≈ 6 хв 40 c).
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Рис. 7.2. Змiни вертикальних швидкостей (лiворуч) та варiацiй температури
(праворуч) всерединi мiжгранули пiд час її розвитку (t ≈ 7 хв 20 c).
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повiльнiше – в нижнiх шарах. Наприкiнцi розвитку конвективного по-
току (д) руйнується його температурна структура.

Кривi, представленi на рис.7.1 та на рис.7.2, вiдображають типовi
змiни, якi вiдбуваються всерединi гранул i мiжгранул. Таким чином,
отриманi нами результати свiдчать про те, що висхiднi конвективнi
потоки виникають у пiдфотосферних шарах i поширюються у верхнi
шари фотосфери; низхiднi конвективнi потоки зароджуються вздовж
всiєї фотосфери: здебiльшого вони спочатку проявляються у верхнiй
та середнiй фотосферi, а потiм область збурення опускається вниз. За-
гасання потокiв в обох розглянутих випадках починається зверху, в
нижнiх шарах фотосфери температурнi варiацiї та вертикальнi швид-
костi зменшуються повiльнiше.

Отриманi данi узгоджуються з числовим моделюванням сонячної
конвекцiї [109,123,180], в яких еволюцiю гранул пов’язують з явищами,
що мають мiсце поблизу сонячної поверхнi.

Слiд нагадати, що в деяких випадках вертикальнi швидкостi, ана-
логiчно до температурних варiацiй, змiнюють знак у верхнiй фотосфе-
рi – вiдбувається iнверсiя швидкостей (це явище детальнiше описано
в роздiлi 6). Знайдено, що змiна напрямку руху речовини у верхнiх
шарах сонячної фотосфери проявляється на рiзних стадiях еволюцiї
конвективного потоку. За весь час спостережень по всiй вiдтворенiй
областi iнверсiя вертикальних швидкостей спостерiгається у 12% кон-
вективних комiрок на висотах h ≈ 200 км i вище (аж до висот темпе-
ратурного мiнiмуму).

7.2. Еволюцiйнi особливостi формування та розпаду
грануляцiйних комiрок

Ми провели аналiз часових змiн вертикальних швидкостей та тем-
пературних варiацiй всерединi рiзних за розмiром грануляцiйних ко-
мiрок. Розглянемо випадок типової малої гранули, яка в момент ма-
ксимального розвитку набуває розмiру близько 1.5 Мм. На рис.7.3 по-
казано, як мiняються вертикальнi швидкостi (суцiльна лiнiя) та тем-
пературнi варiацiї (штрих) всерединi малої грануляцiйної комiрки пiд
час її розвитку в нижнiй фотосферi, на висотах h = 0 км (лiворуч),
та у вищих фотосферних шарах, на h = 400 км (праворуч). Загальний
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промiжок часу – t ≈ 12 хв 32 с, часовий iнтервал мiж двома сусiднiми
рисунками – ∆t ≈ 3 хв 8 с.

У нижнiй фотосферi (рис.7.3, лiворуч, а) на мiсцi майбутньої гра-
нули спочатку спостерiгаються невеликi варiацiї температури та верти-
кальних швидкостей, якi з часом (б-г) збiльшуються. Максимум верти-
кальних швидкостей i максимум варiацiй температури розвивається в
центральнiй частинi такої комiрки по всiй висотi проникнення потоку.
Температурна структура в цьому випадку дещо змiщена щодо стру-
ктури швидкостей (змiщення температурної структури та структури
вертикальних швидкостей на грануляцiйних масштабах дослiдженi на-
ми ранiше в роботi [46]).

У вищих шарах фотосфери (рис.7.3, праворуч) має мiсце iнверсiя
температурних варiацiй. Тут спостерiгаються бiльш суттєвi змiщення
температурної структури щодо структури вертикальних швидкостей,
нiж у нижнiй фотосферi.

Наприкiнцi розвитку малої грануляцiйної комiрки (рис.7.3, г-д) ва-
рiацiї температури i вертикальних швидкостей в її межах знову змен-
шуються до мiнiмальних значень. Конвективна структура зсувається
вбiк, де, мабуть, пiзнiше почне розвиватися нова гранула.

Згiдно з нашими результами, подiбний сценарiй розвитку зустрi-
чається найчастiше i вiдбувається в гранулах з розмiром приблизно
1÷ 1.5 Мм. Малi гранули зазвичай виникають iз залишку попередньої
грануляцiйної комiрки (з малими значеннями варiацiй температури та
вертикальних швидкостей в її межах) або появляються спонтанно в
мiжгрануляцiйному середовищi. Наприкiнцi розвитку варiацiї всере-
динi комiрки зменшуються до мiнiмальних значень i, можливо, дають
початок новiй гранулi (вона формується на тому ж мiсцi або поряд),
або ж комiрка повнiстю розчиняється у навколишньому середовищi.
Понад 80% комiрок, виявлених в областi дослiдження, мають розмiри
не бiльшi за 1.5 Мм та еволюцiонують подiбним чином.

Аналогiчно розглянемо на рис.7.4, як мiняється температурна стру-
ктура та вертикальнi швидкостi всерединi типової великої гранули,
яка в процесi свого розвитку в дiаметрi сягає 2.5 Мм i бiльше. В ни-
жнiй фотосферi на початку еволюцiї комiрки (рис.7.4, лiворуч, а) спо-
стерiгаються мiнiмальнi варiацiї температури та вертикальних швид-
костей: у межах комiрки видiляються два максимуми вертикальних
швидкостей, а максимум температурних варiацiй змiщений у бiк вiд
центральної частини комiрки. З часом (б-в) формується чiтка конве-
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Рис. 7.3. Еволюцiя малих комiрок на висотах h = 0 км (лiворуч) та 400
км (праворуч) протягом t ≈ 12 хв 32 с (часовий iнтервал мiж iмiджами
∆t ≈ 3 хв 8 с), представлена часовими змiнами вертикальних швидкостей
(суцiльна лiнiя) та варiацiй температури (штрих).
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Рис. 7.4. Еволюцiя великих комiрок на висотах h = 0 км (лiворуч) та 400
км (праворуч) протягом t ≈ 12 хв 32 с (часовий iнтервал мiж iмiджами
∆t ≈ 3 хв 8 с), представлена часовими змiнами вертикальних швидкостей
(суцiльна лiнiя) та варiацiй температури (штрих).
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ктивна структура: з двох висхiдних потокiв формується один широкий
потiк, максимум варiацiй температури змiщується до його середини.
Проте скоро (г) знову вiддiляються два чiткi максимуми швидкостей,
температурна структура розтягується, стає асиметричною.

У вищих шарах фотосфери (рис.7.4, праворуч) в межах комiрки
температурнi варiацiї та вертикальнi швидкостi значно слабшi, нiж у
нижнiх шарах – спостерiгається слабо виражена структура, яка сильно
змiнюється з часом.

Пiд час еволюцiї розмiр такої конвективної структури зростає (рис.
7.4, в-д). В кiнцi свого розвитку одне велике грануляцiйне утворення в
кiнцi свого розвитку дiлиться спочатку на два потоки (г), а потiм один
з потокiв – ще на два (д).

Згiдно з нашими результами, найчастiше так розвиваються гра-
нули з розмiрами бiльше 1.5 Мм. Таким чином, великi гранули рiд-
ко формуються з одного утворення, яке набуває великих розмiрiв, а,
частiше, – з декiлькох малих залишкiв шляхом їх об’єднання в одну
велику конвективну структуру з асиметричним розподiлом варiацiй
температури i вертикальних швидкостей всерединi. Вочевидь, асиме-
трiя потокiв викликана їх тонкою структурою. Подiбне явище щодо
вертикальних потокiв висвiтлено нами ранiше в роботi [48].

Пiд час свого розвитку такi структури, як правило, подiляються на
декiлька фрагментiв. Виявлено, що великi комiрки (з фрагментацiєю
наприкiнцi розвитку) зустрiчаються значно рiдше, нiж малi комiрки.

Отже, шляхи утворення-розпаду малих (з розмiрами до 1.5 Мм)
та великих (з розмiрами бiльше 1.5 Мм) гранул вiдрiзняються. Нашi
висновки пiдтверджують результати, отриманi в роботах [104,123,180],
про те, що гранули можна роздiлити на двi групи iз рiзною фiзикою
пiдфотосферних шарiв: розмiри визначають спосiб, за яким гранули
виникають, i певною мiрою прогнозують їх розвиток.

Великi комiрки розпадаються на два чи бiльше фрагментiв, якi теж
можуть розпадатися i т.д. Таким чином, з часом формуються великi
конвективнi утворення, якi iснують довше, нiж середнiй час життя
гранул (10 хв) –

”
дерева“ з гранул, що фрагментуються (TFG) [188,

194,195].
На наших результатах вiдтворення ми виявили подiбнi конвективнi

структури. Одна з них представлена на рис. 7.5 часовими варiацiями
температури в нижнiх шарах фотосфери, на висотi h = 0 км: додатнi
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температурнi варiацiї, що вiдповiдають гранулам, вiдтворенi свiтлими
кольорами, а вiд’ємнi варiацiї затемненi.

Розвиток конвективної структури, показаної на рис.7.5, бере поча-
ток з утворення однiєї великої гранули розмiром близько 2 Мм. Через
час ∆t ≈ 7 хв ця гранула розпадається на двi гранули (центр рис.).
Далi одна з новоутворених гранул за короткий промiжок часу ∆t ≈
2–3 хв знову розпадається на два фрагменти. Таким чином, за час
∆t ≈ 25 хв розвивається TFG з розмiрами до 4 Мм i, можливо, розви-
вається дальше (дослiдження цього явища обмежене тривалiстю спо-
стережень). Швидкiсть розходження елементiв становить приблизно
1.7 км/с (в роботi [194] – 2км/с).
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Рис. 7.5.
”
Дерево“ з гранул, що фрагментуються, в температурнiй структурi

грануляцiї (h = 0 км).

Таким чином, нашi результати пiдтверджують наявнiсть великих
грануляцiйних формувань у сонячнiй фотосферi, якi в роботах [188,
194,195] пов’язують з конвективними явищами на бiльших масштабах
– мезогрануляцiйних i супергрануляцiйних.
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7.3. Довгоживучi структури сонячної грануляцiї

Еволюцiя поля конвективних швидкостей.

Часовi змiни варiацiй температури дають бiльш розмиту (в порiвняннi
з вертикальними швидкостями) структуру сонячної грануляцiї. А тому
для дослiдження довгоживучих елементiв фотосферної конвекцiї в ро-
ботi [15] ми використали результати вiдтворення вертикальних швид-
костей та варiацiй тиску.

На рис.7.6, а показано вiдтворене поле конвективних швидкостей у
фiксований момент: свiтлi тони – висхiднi потоки в гранулах (вiд’ємнi
значення швидкостей), бiльш темнi – низхiднi потоки в мiжгранулах
(додатнi значення швидкостей). Ми зафiксували конкретну висоту (в
даному випадку вибрано висоту h = 50 км – це середина нижньої фото-
сфери, оскiльки конвекцiя найкраще проявляється в цих шарах) i вiд-
творили картину розвитку грануляцiйної структури. Так, на рис.7.6, б
свiтлими тонами показано змiни висхiдних потокiв з часом, а низхiднi
потоки повнiстю затемненi.

Згiдно з результатами вiдтворення (рис.7.6, б) у сонячнiй фотосфе-
рi разом з грануляцiйними потоками, середнiй час життя яких прибли-
зно 10 хв [172], знайдено висхiднi потоки, якi iснують довше (бiльше
15 хв). За час спостереження у дослiджуванiй областi ми виявили бi-
ля 70 довгоживучих висхiдних потокiв грануляцiї, якi в процесi свого
розвитку неоднократно подiляються на два чи бiльше потокiв i, таким
чином, формують дерева гранул, що фрагментують.

Для кращого видiлення дерев гранул на рис.7.6, б ми вибрали такi
потоки, що фрагментують принаймнi 1 раз. Положення максимумiв
вертикальних швидкостей у цих потоках ми показали на рис.7.7 бiли-
ми лiнiями, а все iнше – затемнили. Виявлено дерева гранул, у яких
потоки вiдокремлюються до 7 разiв.

На рис.7.8 подано функцiю розподiлу вiдтворених дерев гранул за
часом життя (∆t =15 ÷ 95 хв). За даними спостережень виявлено
структури грануляцiйних потокiв, що iснують до 1.5 год i довше. Кри-
ва розподiлу рiзко асиметрична: максимум функцiї розподiлу припадає
на час життя 30 хв; приблизно 70% дерев гранул спостерiгаються про-
тягом 17–40 хв, а кiлькiсть дерев з довгим часом життя значно менша.
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Рис. 7.6. Поле вертикальних швидкостей сонячної грануляцiї у фiксований
момент часу (а). Часовi змiни структури вертикальних швидкостей у ви-
схiдних грануляцiйних потоках (значення V > 0 км/с затемненi) на висотi
h = 50 км (б ).
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Рис. 7.7. Вiдтворенi дерева гранул, що фрагментують, у нижнiй фотосферi
(h = 50 км).
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Рис. 7.8. Функцiя розподiлу дерев гранул за часом життя.
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Просторово-часовi змiни конвективних варiацiй тиску.

Згiдно з результатами моделювання [110] тиск всерединi гранул пови-
нен бути бiльший за тиск всерединi мiжгранул, оскiльки рiзниця тискiв
зумовлює висхiднi та низхiднi потоки i горизонтальнi рухи речовини.
В роботах [13,73,184] на основi спостережуваних даних пiдтверджено,
що варiацiї тиску переважно додатнi всерединi висхiдних потокiв та
вiд’ємнi в низхiдних потоках.

Результати вiдтворення еволюцiї конвективних варiацiй тиску ∆p
в нижнiй фотосферi (h = 50 км) зображено на рис.7.9. Просторово-
часовi варiацiї тиску в гранулах показано на рисунку свiтлими тона-
ми, а вiд’ємнi варiацiї – повнiстю затемненi. Як бачимо, варiацiї тиску
на рис.7.9 еволюцiонують подiбно до часових змiн поля вертикальних
швидкостей на рис.7.6, б: тут також спостерiгаються вiдповiднi коро-
ткотривалi та довготривалi елементи.
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Рис. 7.9. Часовi змiни структури додатнiх конвективних варiацiй тиску (ва-
рiацiї ∆p <0 Па затемненi) на висотi h = 50 км.

Ми додатково порахували коефiцiєнт кореляцiї вертикальних швид-
костей грануляцiї з конвективними варiацiями тиску на рiзних висотах
у сонячнiй фотосферi. Згiдно з отриманими даними, цей коефiцiєнт ко-
реляцiї досягає максимальних значень порядку 0.7 на висотах h < 200
км i зменшується у вищих шарах. Це дає можливiсть порiвнювати
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Рис. 7.10. Стратифiкацiя варiацiй тиску в гранулах, що розчиняються (сiрi
лiнiї), i в гранулах, що фрагментують (чорнi лiнiї).

структуру варiацiй тиску i поля вертикальних швидкостей принаймнi
в нижнiй фотосферi.

Стратифiкацiю варiацiй тиску ∆p у висхiдних потоках грануляцiї
подано на рис.7.10: сiрi лiнiї – варiацiї тиску всерединi гранул, котрi в
кiнцi свого розвитку розчиняються в навколишньому середовищi; чор-
нi лiнiї – варiацiї тиску всерединi гранул, що наприкiнцi подiляються
на фрагменти.

В шарах нижньої фотосфери (h =50–100 км) варiацiї тиску макси-
мальнi: вони сягають значень ∆p ≈100–200 Па в гранулах, що роз-
чиняються, i ∆p ≈200–300 Па в гранулах, що фрагментують. Отже, в
мiсцях фрагментацiї варiацiї тиску в 1.5–2 рази бiльшi, нiж у гранулах,
що розчиняються. З висотою варiацiї тиску у всiх грануляцiйних пото-
ках суттєво зменшуються, але варiацiї в гранулах, що фрагментують,
переважають.

На рис.7.11 вiдтворено часовi змiни структури варiацiй тиску в
нижнiй фотосферi таким чином, що варiацiї 150 Па < ∆p < 200 Па зо-
браженi вiд темносiрого до свiтлосiрого кольору, варiацiї ∆p ≤ 150 Па
повнiстю затемненi, а варiацiї ∆p ≥ 200 Па показано бiлим кольором.
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Рис. 7.11. Часовi змiни положень максимальних додатнiх варiацiй тиску
(бiлий колiр – ∆p ≥ 200 Па) у нижнiй фотосферi (h = 50 км).

Зiставивши цю картину розвитку максимумiв варiацiй тиску з де-
ревами гранул на рис.7.7, бачимо, що 67% областей з найбiльшими
додатними варiацiями тиску на рис.7.11 припадають на час i мiсце
фрагментацiї грануляцiйних потокiв на рис.7.7, i ще приблизно 12%
таких областей вiдповiдають моментам дотику вiток грануляцiйних
дерев (зближення сусiднiх структур).

Проведений аналiз варiацiй тиску говорить про те, що процес фра-
гментацiї грануляцiйних потокiв пов’язаний з високими значеннями
варiацiй тиску в таких потоках. Нашi результати узгоджуються з мо-
дельними дослiдженнями загальних властивостей сонячної грануля-
цiї [110,172,219].



ПIСЛЯМОВА

Фiзична картина структури, динамiки та еволюцiї неоднорiдної
атмосфери Сонця отримана на основi розв’язку рiвняння нерiвнова-
жного переносу випромiнювання та порiвняння її з високоточними
спостереженнями у фраунгоферових лiнiях. Це уможливило по-новому
пiдiйти до вивчення сонячних неоднорiдностей рiзних масштабiв – гра-
нуляцiї, мезо- та супергрануляцiї, сонячних плям, варiацiй яскравостi
Сонця у неперервному спектрi, а також самого нерiвноважного утво-
рення фраунгоферових лiнiй з врахуванням багаторiвневої моделi по-
глинаючих атомiв та тонкої структури їх рiвнiв (розщеплення термiв
пiд впливом магнiтного поля).

Ми намагалися висвiтлити сучаснi методи розв’язку задачi нерiв-
новажного переносу випромiнювання в неоднорiднiй атмосферi Сонця,
бiльше того, розробили шляхи їх удосконалення, подали вичерпний
огляд наявних робiт по дослiдженню структури i динамiки фотосфер-
ної конвекцiї, отримали кiлькiснi результати по вiдтворенню фiзичних
параметрiв – температури, швидкостi, тиску, густини в сонячних нео-
днорiдностях – типу грануляцiї та плям у сонячнiй фотосферi, побу-
дували моделi конвекцiї на рiзних просторових масштабах – вiд грану-
ляцiйних до супергрануляцiйних комiрок, виявили еволюцiйнi особли-
востi формування та розпаду конвективних потокiв.

Запропонованi пiдходи до розв’язку оберненої задачi переносу та
отриманi данi про структуру та динамiку неоднорiдної атмосфери Сон-
ця доповнюють новiтнi теоретичнi дослiдження в сучаснiй астрофiзицi.
Разом з тим, нашi науковi результати породжують новi питання в дiа-
гностицi сонячної атмосфери. В роботi також накресленi перспективи
подальших дослiджень з даної проблематики. Сподiваємося, що кни-
га буде корисною для астрофiзикiв i послужить посiбником для нових
наукових пошукiв.
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