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Tři vrstvy
¤  Fotosféra 

¤  Cca 300 km tlustá 
¤  Změna hustoty o řád 
¤  Změna opacity 
¤  Teplotní minimum 

¤  Chromosféra 
¤  Není v LTE 
¤  Cca 2500 km tlustá 
¤  T~10 000 K (do cca 25 000 K) 

¤  (Přechodová vrstva) 

¤  Koróna 
¤  Řídká, rozpíná se do meziplanetárního prostoru 
¤  T~2 MK 



Pod povrch však nevidíme…



Atmosféra je pozorovatelná



…



Fotosféra



Fotosféra



Chromosféra
¤  Emisní čáry 

Balmerovy 
série 
vodíku – 
růžová při 
zatmění 

¤  Dobře 
viditelná 
v H-alfa 
čáře 



Chromosféra

¤  Emisní čáry CaII 
¤  Vápníková mřížka 
¤  Označení 

koncentrovaných 
magnetických polí 



Přechodová vrstva

¤  Emisní čáry HeII 
(30,4 nm) 

¤  T~30 000 K 

¤  Diskontinuita v 
teplotě a hustotě 
¤  P ~ ρT 



Standardní model atmosféry

¤  VAL (1981) 



Protuberance
¤  Magnetic dip – drží 

vlastní vahou 

¤  Chladnější kvůli 
narušení tepelné 
rovnováhy (ztráty 
s kvadrátem hustoty) 

¤  Standardní model 
protuberance 
¤  „Vypařování“ 

plazmatu v nižší 
atmosféře, tok 
nahoru gradientem 
tlaku uvnitř 
magnetické 
smyčky (materiál 
teče do 
chladnějších částí) 



Protuberance 

¤  Chromosférický materiál v 
koróně 

¤  Klidné 
¤  B|| ~ 10-100 G 
¤  Kruhově polarizované 

světlo 

¤  Aktivní 
¤  B||  > 100 G 

¤  Typicky 
¤  Tloušťka 5000 km 
¤  Výška 50 000 km 
¤  Délka 200 000 km  

¤  Rovnováha na tabuli 



Filamenty

¤  Formují se nad PIL 
(polarity inversion 
line) 

¤  Mg. pole v nich má 
helikální strukturu 

¤  Filament=protuberan
ce promítnutá na 
disk 



Model filamentu



Chromosférické struktury



Spikule



Spikule
¤  Výška cca 5000 km, tloušťka 

méně než 500 km 

¤  Teplota 104 K, hustota 
3x10-10 kg/m3 

¤  Vertikální rychlosti až 25 km/s 

¤  Totální tok hmoty 100krát více 
než tok slunečním větrem – 
zpětný tok, vlastnosti 
neznámé 

¤  Životnost 5-10 minut 

¤  Makrospikule 
¤  V polárních oblastech 
¤  Délka až 20 000 km 

 



Spikule



Dvouvláknové spikule


