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Introducere 

 

 Studierea Soarelui precum și a activității sale reprezintă obiectivul principal al 

cercetării din heliofizică - ramură a astrofizicii care se ocupă cu studiul proceselor fizice 

ce au loc pe suprafaţa Soarelui. Interesul acestor studii este strâns legat de implicațiile 

pe care le are activitatea solară asupra Pământului, dar și de faptul că este steaua cea 

mai apropiată de Pământ. 

 Cele mai importante manifestări ale activității solare sunt erupțiile solare și 

ejecțiile coronale de masă, fenomene ce pot cauza furtuni interplanetare și geomagnetice 

şi pot influența viața pe Pământ. În producerea acestor fenomene eruptive, un rol 

esențial îl are creșterea helicităţii magnetice în coroana solară până la valori critice, 

ducând la deschiderea liniilor de câmp magnetic. 

 Fenomenele solare active sunt neliniare, iar modelarea lor se poate face numai 

numeric, de aceea se apelează la coduri numerice complexe. 

Obiectivul acestui studiu îl reprezintă descrierea comportării liniilor de câmp 

magnetic în cazul unor regiuni solare active care au dat erupții importante și studiul 

evoluției helicității, respectiv al torsiunii liniilor de câmp în jurul acestor fenomene.  

Capitolul 1, este un capitol introductiv în care sunt prezentate date generale 

despre Soare şi sunt descrise pe scurt toate straturile interioare şi exterioare ce îl 

alcătuiesc, împreună cu fenomenele ce au loc la nivelul acestora. Este prezentată 

activitatea solară, precum şi ciclicitatea ei. Pentru explicarea modului în care apar petele 

solare este prezentată teoria lui Babcock. De asemenea, este explicat, pe scurt, care este 

rolul câmpului magnetic în formarea regiunilor active. 

În Capitolul 2 sunt prezentate unele aspecte matematice ale noţiunii de helicitate 

întâlnită în dinamica fluidelor, legate de cercetările realizate de Herman von Helmholtz 

şi William Thomson (lord Kelvin). Sunt expuse proprietăţi ale curgerii fluidelor de tip 

Euler rotaţionale şi analogia cu ecuaţiile câmpului magnetic. Capitolul se încheie cu o 

expunere a legăturii dintre helicitate şi numărul de înfăşurări pe care le au două curbe 

vecine (situate la distanţă mică una de alta). 

În Capitolul 3 sunt prezentate noţiunile introductive legate de helicitatea 

magnetică, precum şi modul în care se calculează aceasta. Sunt prezentate rezultatele 

unor cercetători, pentru a justifica regula emisferică a semnelor helicităţii magnetice 

precum şi caracteristicile helicităţii. 
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Matematicianul român Gheorghe Călugăreanu, profesor la Universitatea din 

Cluj-Napoca, iar din anul 1963 membru titular al Academiei Române, s-a implicat în 

studiul helicităţii, rezultatele sale fiind recunoscute pe plan mondial. Am prezentat, pe 

scurt, contribuţia sa în aceste studii. 

Sunt expuse metode de calcul al parametrului câmpurilor magnetice libere de 

forţe, cunoscut şi ca parametrul torsiunii, precum şi corelarea semnului helicităţii 

magnetice cu semnul acestui parametru. Urmează o descriere a metodei "Local 

Correlation Tracking" (LCT) şi a rolului vitezelor în calculul helicităţii unei regiuni 

active, dar şi modul în care metoda LCT permite corelarea mişcării fluxului magnetic cu 

helicitatea magnetică. Deoarece metodele de tip LCT nu permit calcule foarte precise 

ale helicităţii în coroana solară, m-am axat pe studiul torsiunii liniilor de câmp în 

coroană. În ultima secţiune a acestui capitol este prezentată corelarea semnului 

helicităţii cu semnul parametrului torsiunii. 

În Capitolul 4, după o scurtă trecere în revistă a rezultatelor din literatură, în 

domeniul studiat, sunt descrise datele ce vor fi utilizate în codurile din această lucrare. 

 Cum măsurarea câmpului magnetic solar se poate face doar în fotosfera solară şi 

cromosferă, obţinerea valorilor câmpului magnetic coronal se poate face doar prin 

modelări magnetohidrodinamice ale datelor observaţionale fotosferice, cu ajutorul 

algoritmilor de extrapolare 3D a liniilor de câmp magnetic. Astfel, sunt prezentate 

metodele "Nonlinear force-free field" (NLFFF) de extrapolare a câmpului magnetic 

coronal apoi cele două metode utilizate în prezentul studiu. Pentru analiza datelor se 

folosesc: codul lui Lee (2002) și codul lui Valori (2016) implementate în "Interactive 

Data Language" (IDL). Pentru fiecare dintre acestea sunt prezentate rezultatele obținute, 

rezultate ce au făcut subiectul unor articole publicate. Astfel, 

 Am aplicat metoda lui Lee pentru regiunile active NOAA11035, 

NOAA10930 precum şi pentru cazul a două regiuni active aproximativ simetrice faţă de 

ecuatorul solar şi anume NOAA11073 şi NOAA11076. 

 Codul lui Valori a fost utilizat pentru analiza regiunii active 

NOAA12673 şi sunt prezentate rezultatele obţinute. 

 Am realizat o comparare a rezultatelor obținute în urma aplicării celor 

două metode NLFFF de extrapolare a câmpurilor magnetice coronale, regiunii active 

NOAA12673. 

În finalul capitolului am prezentat concluziile obţinute în urma aplicării celor 

două metode NLFFF de extrapolare a câmpurilor magnetice coronale. 
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Capitolul 5 conţine o analiză aprofundată a parametrului torsiunii precum și a 

fluxului magnetic, determinate cu codul lui Valori, pentru un număr de 62 de regiuni 

solare active care au produs erupții majore. Regiunile respective au fost selectate astfel 

încât să nu se afle la marginea discului solar în momentul erupţiei solare analizate. S-au 

făcut simulări numerice pentru fiecare regiune activă, pe un interval de două ore în jurul 

erupţiilor, iar pe baza prelucrării a 620 de magnetograme s-au construit graficele 

evoluţiei pentru parametrul torsiunii şi pentru fluxul magnetic, pentru fiecare regiune 

solară activă în parte. Analizând graficele respective,  s-au determinat câte cinci cazuri 

de evoluţie atât pentru parametrul torsiunii, cât şi pentru fluxul magnetic. Capitolul a 

fost încheiat prin enunțarea concluziilor obținute în urma analizei rezultatelor. 

Capitolul 6, este ultimul capitol al tezei și conține concluziile generale legate de 

studiile efectuate asupra regiunilor solare active precum şi perspectivele de muncă 

viitoare. 

Contribuțiile personale în această cercetare constau în: 

- Studiul metodelor legate de calcul parametrului torsiunii și helicităţii magnetice 

și identificarea metodelor de lucru. 

- Aplicarea de simulări numerice, utilizând codul lui Lee (2002), pentru analiza 

mai multor regiuni active, rezultate care s-au materializat prin publicarea unor articole: 

Dumitru (2011), Dumitrache et al. (2012), Dumitru (2013), Dumitru (2015), precum și 

susținerea mai multor comunicări științifice. 

- Implementarea modului de decomprimare a datelor de observații, "Helioseismic 

and Magnetic Imager/Solar Dynamics Observatory" - "Spaceweather HMI Active 

Region Patch" (HMI/SDO – SHARP), care sunt magnetograme fotosferice arhivate cu 

algoritmul Rice, și utilizarea acestor date cu ajutorul unui soft specific implementat în 

IDL (Scherrer et al., 2012; Schou et al., 2012). 

- Aplicarea de simulări numerice, utilizând codul lui Valori (2016), pentru analiza 

unei regiuni active, rezultate care s-au materializat prin realizarea unei comunicări 

poster (Dumitru et al., 2018) și prin susținerea unei comunicări științifice (Dumitru, 

2019). 

- Studiul comparativ al helicităţii în regiunile active solare, respectiv în coroana 

solară, folosind două metode "Nonlinear force-free field" (NLFFF), respectiv două 

coduri din astrofizică, rezultate ce s-au materializat prin publicarea unui articol 

(Dumitru, 2019). 
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- Adăugarea, în codul lui Valori, a secvențelor de instrucţiuni pentru calcularea și 

afișarea parametrului torsiunii în regiunile active solare precum și a erorii standard a 

acestuia. 

- Realizarea programului IDL pentru construcția graficelor evoluției parametrului 

torsiunii împreună cu eroarea standard și pentru evoluția fluxului magnetic. 

- Implementarea codului NLFFF Valori (2016), pentru extrapolarea liniilor de 

câmp magnetic în coroana solară. 

- Utilizarea codului NLFFF Valori (2016) pentru studiul a 62 de regiuni active 

care au dat erupții majore. Analiza rezultatelor obținute și identificarea a cinci cazuri de 

evoluție a parametrului torsiunii liniilor de câmp magnetic (Dumitru, 2020 - articol în 

curs de evaluare). Analiza rezultatelor obținute și identificarea a cinci cazuri de evoluție 

a fluxului magnetic și calcularea coeficientului de corelație dintre fluxul magnetic 

determinat la maximul erupţiei și aria regiunilor active selectate. 

- Analiza regulii semnelor emisferice utilizând 62 de regiuni active care au produs 

fenomene eruptive majore, în ciclul solar 24 (Dumitru, 2020 - articol în curs de 

evaluare). 

 

1. Helicitatea hidrodinamică 

 

1.1. Noţiunea de circulaţie 

 În studiile dinamicii fluidelor poate fi întâlnită noţiunea de helicitate. 

 Elementele fundamentale matematice ale noţiunii de helicitate sunt legate de 

ideile şi cercetările efectuate de Herman von Helmholtz şi William Thomson (lord 

Kelvin), în a doua jumătate a secolului XIX. 

 Să considerăm o suprafaţă S într-un fluid, mărginită de o curbă C. Vom numi 

circulaţie, notată în general cu Γ, integrala curbilinie 

 
C

ldv


,     (1.1) 

unde v


este viteza fluidului şi ld


 este elementul de arc orientat pe curba C (Moffatt, 

1969; Kuznetszov, 2002). 

1.2. Helicitatea - semnificaţie şi proprietăţi elementare  

 Considerăm un fluid Euler într-un domeniu D din R3 şi notăm cu v


viteza iar 

vvrot


 este vectorul vârtej. 
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 Vom folosi notaţiile matriceale uzuale 

)()()( 122113312332

321

321 xvxvkxvxvjxvxvi

vvv

kji

vrot 





 , (1.2) 

)()()( 122113312332

321

321 babakbabajbabai

bbb

aaa

kji

ba 





. (1.3) 

unde i


, j


, k


 sunt versorii axelor de coordonate carteziene uzuale pentru care folosim 

notaţia (x1, x2, x3). 

 Introducem mărimile 

  
D

D dVvH 


,     (1.4) 

dvvhD 


       (1.5) 

pe care le vom denumi helicitatea asociată fluidului de viteză v


 în domeniul D şi 

respectiv intensitatea helicităţii. Aici dV este elementul de volum al domeniului D. 

 Pentru a vedea semnificaţia mărimii HD, vom considera la început o curgere 

particulară (Moffat, 1992), pe care o vom numi helicoidală, a cărei viteză este dată de 

relaţia 

)]()()([
2

1

2

1
122113312332 xxxxjxxiUxUv 


,    (1.6) 

unde 


 este un vector dat, iar U


 este viteza "la infinit amonte". 

 Verificăm prin calcul direct că 




vrot .     (1.7) 

Astfel 







2)()()( 332211

321

321 kji

vvv

kji

vrot . (1.8) 

 Vom face observaţia importantă că dacă U


|| , astfel încât h >0, atunci liniile 

de curent sunt elicele rotite spre dreapta în jurul axei x3 cu pasul  




/4 Up  .     (1.9) 

 De aici şi denumirea de helicitate, care a fost introdusă în mecanica fluidelor de 

către Moffat (1969). 
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1.3. Helicitatea şi numărul de înfăşurări al unei curbe în jurul altei curbe 

 Să considerăm că filamentele de vârtej consituie curbe (cu un grad rezonabil de 

regularitate). Proprietatea ca două curbe C1, C2 (în spaţiu) să fie foarte apropiate într-o 

anumită vecinătate este descrisă de un invariant topologic denumit "linking number" 

(NL): 

NL = numărul de legătură al curbelor C1, C2.     

 Din punct de vedere intuitiv, NL reprezintă numărul de posibile "încolăciri" ale 

primei curbe în jurul celei de-a doua. 

 Legătura dintre helicitate şi numărul de înfăşurări pe care le au două curbe 

vecine (situate la distanţă mică una de alta) se bazează pe următoarele două rezultate 

importante: 

 i) Formula lui Gauss care ne dă potenţialul magnetic generat de un strat infinit 

subţire magnetizat. 

 Prin strat infinit subţire magnetizat înţelegem o suprafaţă orientabilă din R3, 

mărginită de o curbă închisă (în general, plană) prin care circulă un curent electric. 

 ii) Formula lui Biot şi Savart. În esenţă, această formulă permite calculul unui 

vector în funcţie de rotorul său. 

 Pentru a deduce formula lui Gauss, vom folosi două teoreme importante (Ricca 

and Nipoti, 2011): 

Teorema 1 (Gauss) Potenţialul generat în punctul P' de către aria elementară a (centrată 

în punctul P) inclusă în suprafaţa magnetică S, este egal cu unghiul solid sub care se 

vede a din P'. 

Teorema 2 (Ampère) Un circuit galvanic C produce acelaşi efect ca o pânză magnetică 

(orientată) care se sprijină pe curba C. 

 O consecinţă imediată este că, de exemplu, o jumătate de suprafaţă sferică 

(emisfera) magnetică produce acelaşi afect ca discul mărginit de ecuator. 

 Definiţia unghiului solid. Fie P' un punct din care se vede o suprafaţă a cu 

centrul în P. Folosim coordonatele carteziene şi fie   unghiul dintre axa Oz şi normala 

exterioară la a. Atunci 

,cos
32 r

az

r

a
dsolidunghiuluivaloarea    'PPr    (1.10) 

Menţionăm că numărătorul expresiei de mai sus are dimensiunea unui volum. 

 Să considerăm acum 2 curbe închise, parcurse de curent electric, notate C1, C2, 

în plane paralele, apropiate una de alta. 
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 Fie P un punct în care C1 şi C2 sunt foarte aproape, dar nu se ating, şi P' la 

distanţa r de P. 

Teorema 1 ne spune că potenţialul V produs de P în P' este dat de unghiul solid 

subîntins din P' de o arie elementara a centrată în P. 

 Fie dds, elementele de arc pe curbele C1, respectiv C2 şi 

 ddddzdydx ,,;,, deplasările infinitezimale pe curbele C1, respectiv C2. 

 Fie vectorii 

),,( 321 aaaa 


,    (1.11) 

),,( 321 bbbb 


,    (1.12) 

),,( 321 cccc 


.    (1.13) 

 Volumul elementar determinat de aceşti vectori este dat de expresia (cu alegerea 

corespunzătoare a orientării vectorilor) 

321

321

321

),,(

bbb

aaa

ccc

cbaV 


.    (1.14) 

 Vom considera vectorii daţi de deplasările elementare pe cele 2 curbe şi vectorul 

PP'. În acest caz, considerăm cosinuşii directori corespunzători egali cu componentele 

vectorului împărţite la lungime. Astfel, obţinem formula (3.6) din lucrarea Ricca and 

Nipoti (2011) 







 dsd

dddddd

dsdzdsdydsdx

zyx

r
d 





///

///
1

3
.   (1.15) 

 Pentru a afla potenţialul, notat cu V, va trebui să însumăm suprafeţele elementare 

pe cele 2 curbe C1, C2. Obţinem, astfel, valoarea lui V, dată de formula lui Gauss (3.7) 

din Ricca and Nipoti (2011) 

  




1 2
2/3222 ])()()[(

))(())(())((

C C zyx

dyddxdzdxddzdydzddydx
V




. (1.16) 

 Formula de mai sus (Gauss, 1832) e valabilă dacă C2 înconjoară o singură dată 

curba C1. 

 În continuare, vom arăta care este relaţia dintre noţiunea de helicitate şi formula 

lui Gauss. 

 Considerăm vectorii BA


,  daţi de relaţiile 
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3,),()]([)( RDDxxAxArotxB 


   (1.17) 

helicitatea (scalară) H 

 
D

dVABH


.    (1.18) 

şi 

,,0)()(ˆ DxxBxn 


   (1.19) 

unde n̂  este normala exterioară la D . 

 Vom impune condiţiile 

.||),|(|,0 3   xxOAAdiv


   (1.20) 

 Dacă A


 ar fi viteza unui fluid Euler, prima condiţie ar fi verificată automat. 

Atunci, ca în Moffat and Ricca (1992), putem aplica formula Biot-Savart şi avem 

'
|'|

)'()'(

4

1
3

dV
xx

xxxB
A  








   (1.21) 

 Folosind expresia helicităţii, şi ultima formulă, obţinem formula (2.4) din Moffat 

and Ricca (1992) 

'
|'|

)'()]'()([

4

1
3

dVdV
xx

xxxBxB
H   







.   (1.22) 

 Ideea de bază este să considerăm că B


 este nenul doar de-a lungul a două 

filamente subţiri C1, C2 (care ar fi liniile de vârtej dacă A


 ar fi viteza unui fluid Euler). 

Dacă aceste filamente sunt curbe închise, putem considera că secţiunile lor transversale 

sunt destul de mici, şi transportă fluxurile, notate, 1F , 
2F unde   este un număr mic 

pozitiv. 

 Presupunem, de asemenea, că ambele curbe nu au înfăşurări proprii şi sunt 

situate foarte aproape, iar filamentele de vârtej urmează aceste curbe. Atunci, integrând 

mai întâi pe secţiunile transversale ale celor două curbe, se pot considera, ca în Moffat 

and Ricca (1992), următoarele estimări 

,11dxFdVB 


 .22dxFdVB 


   (1.23) 

 Ultimele două relaţii ne conduc la 

 
21

2211
CC

dxAFdxAFH


    (1.24) 

 Pentru evaluarea celor două integrale din membrul drept al relaţiei precedente, 

folosim formula lui Stokes şi obţinem: 

 
11

,ˆ
1

DC
dSnBdxA


  

2
2 ,ˆ

2 DC
dSnBdxA


   (1.25) 
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unde Di sunt discurile generate de curbele închise Ci, iar n̂  este normala exterioară la Di 

(Moffat and Ricca, 1992). 

Elementul esenţial care sfârşeşte demonstraţia din Moffat and Ricca (1992) este că 

,},{ˆ
221

1

FCCNdSnB
D

 


 ,},{ˆ
1

2
21 FCCNdSnB

D
 


  (1.26) 

unde N{C1, C2} este "linking number", adică numărul de treceri ale lui C2 prin discul 

D1, care poate fi înţeles ca numărul de înfăşurări sau spire realizate de C2 în jurul lui C1. 

 Prin urmare, ca în Moffat and Ricca (1992), obţinem că expresia helicităţii este 

dată de 

,},{2 21

2

21 FFCCNH      (1.27) 

unde 

.
||

)()(

4

1
},{ 213

21

2121
21

1 2

dxdx
xx

xxdxdx
CCN

C C  





   (1.28) 

1.4. Analogia cu ecuaţiile câmpului magnetic 

 Considerăm ecuaţiile unui câmp magnetic B într-un fluid perfect conductor a 

cărui viteză este v


. 

 Atunci 

)( Bv
t

B 





.    (1.29) 

Se observă imediat similitudinea cu ecuaţia vorticităţii  

)()( v
t

D 














. 

Totuşi, există o deosebire importantă: în ecuaţia precedentă, nu avem relaţia 

vvrotB


 .    (1.30) 

 Să presupunem că există un vector A


 şi o suprafaţă mobilă S, care conţine 

volumul V, astfel încât 

AB


      (1.31) 

şi 

0 SnB


.     (1.32) 

Atunci putem introduce noţiunea de helicitate magnetică Hm prin 

 
V

m dVABH


,    (1.33) 

care va fi un invariant (în timp) topologic al liniilor de câmp magnetic B


. 
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2. Helicitatea magnetică 

 

2.1. Noțiuni preliminare 

Helicitatea magnetică (H) este o mărime fizică ce măsoară gradul de răsucire al 

liniilor de câmp magnetic (Moffatt, 1978) și matematic este dată de integrala de volum 

din produsul scalar al câmpului magnetic și potențialul său vector. 

Formula matematică este dată de relaţia (1.33), unde: 

B


 = intensitatea câmpului magnetic 

A


 = potențialul vector 

și este îndeplinită relația: 

A=B


      (2.1) 

Termenul de helicitate magnetică a fost introdus de Elsasser (1956), în lucrările 

sale de magnetohidrodinamică și de atunci a fost folosit în numeroase studii. 

Când studiem helicitatea magnetică în coroana solară avem de a face cu un câmp 

magnetic deschis, deoarece fluxul magnetic iese din fotosferă. Pentru acest motiv, a fost 

definită helicitatea relativă (Berger & Field, 1984; Finn & Antonsen, 1985), dată de 

relația: 

 
V

pprel )dVBB(AA=H


)(
   (2.2) 

unde: 

B


 = câmpul magnetic 

A


 = potențialul vector corespunzător câmpului magnetic B


 

PB


 = câmpul magnetic potențial care la limită are aceeași distribuție ca și B 

PA


 = potențialul vector corespunzător câmpului magnetic PB


. 

Helicitatea magnetică a atras tot mai mult atenția cercetătorilor din domeniul 

fizicii solare. S-a urmărit corelarea comportamentului helicităţii cu evenimentele 

eruptive, de exemplu: cu erupțiile (Moon et al., 2002), cu filamentele (Romano et al., 

2003, 2005, 2009), cu ejecţiile coronale de masă (Démoulin et al., 2002; Philips et al., 

2005), sau cu câmpul magnetic (Chandra et al., 2010). 

Folosind date observaționale și urmărind evoluția caracteristicilor magnetice în 

atmosfera solară s-a emis regula emisferică a helicităţilor (Pevtsov et al., 1995) și 

anume: Câmpurile magnetice solare în emisfera solară nordică au helicitatea negativă, 

pe când cele din emisfera sudică au helicitatea pozitivă. 
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 Pornind de la formula unui câmp liber de forţe (Parker, 1979): 

BB


 ,     (2.3) 

cu 

0=B


      (2.4) 

unde α măsoară gradul de torsiune al liniilor de câmp, motiv pentru care este numit 

parametrul torsiunii, Pevtsov et al. (1995) au determinat best  ca fiind cea mai bună 

valoare a lui  , folosind metoda "best-fit". Analizând semnul lui best  pentru 65 de 

regiuni active ale ciclului solar 22, au găsit că 76% din regiunile din emisfera nordică au 

helicitatea negativă iar 69% din emisfera sudică au helicitate pozitivă. 

Folosind observațiile câmpului magnetic de la Observatorul Solar Huairou din 

China, Abramenko et al. (1996) pentru 40 de regiuni active, apoi Bao & Zhang (1998) 

pentru 422 de regiuni active ale ciclului solar 22, au constatat aceeași regulă a semnelor 

helicităţii studiind semnul helicităţii densității de curent. 

 Longcope et al. (1998) au întărit această regulă analizând semnul parametrului 

best  pentru un număr de 131 de regiuni active. 

Longcope et al. (1999) şi Longcope & Pevtsov (2003) au investigat mecanismele 

posibile în regula emisferică a helicităţilor, ținând cont de rotația diferențială solară, 

acțiunea directă a forței Coriolis, dinamul solar și convecția turbulentă în porțiunea 

superioară a zonei de convecție. Au stabilit că regula se respectă atât pentru observațiile 

fotosferice, cât și pentru măsurarea intensității câmpului magnetic în vântul solar. 

S-a constatat că există excepții de la regula emisferică a helicităţilor, iar acestea 

depind de stadiul evoluției regiunilor active. 

Yang et al. (2009), analizând regiuni active emergente au constatat că doar 

57,6% din regiunile active aflate în emisfera sudică şi 56% din cele din emisfera nordică 

respectă regula semnelor helicităţii. 

De asemenea, Luoni et al. (2011) au analizat semnul helicităţii pentru 40 de 

regiuni aflate în faza emergentă și au constatat că 63% din regiunile aflate în emisfera 

sudică respectă regula și doar 57% din cele aflate în emisfera nordică o respectă. 

Berger & Ruzmaikin (2000) au investigat helicitatea magnetică în interiorul 

Soarelui produsă de rotația diferențială în perioada cuprinsă între 1976 - 1998, adică pe 

parcursul unui ciclu solar de 22 de ani, și au certificat corectitudinea regulii helicităţilor 

emisferice în comparație cu observațiile structurilor coronale - negative în nord și 

pozitive în sud. 
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 Regula emisferică a helicităţilor ar trebui să fie invariantă în raport cu faza 

ciclului solar și este susținută de observații (Hale, 1927; Pevtsov et al., 1995; Longcope 

et al., 1998; Pevtsov et al., 2001). Cu toate acestea Choudhuri et al. (2004) au dedus pe 

baza modelului dinam că în perioada când noul ciclu solar interacționează cu vechiul 

ciclu, helicitatea magnetică nu respectă regula emisferică pentru regiunile active 

respective. Această observație a fost confirmată și de Hagino & Sakurai (2005). Prin 

urmare aceasta este încă o problemă importantă și anume de a descoperi dacă regula 

helicităţilor emisferice este independentă de ciclul solar sau se inversează semnul ei în 

anumite perioade de activitate solară. 

 În plus studiile helicităţii magnetice au fost efectuate pentru a înțelege 

acumulările de energie și instabilitățile care duc la erupțiile solare. Această legătură a 

fost motivată de observarea erupțiilor solare asociate cu câmpurile magnetice cu 

configurații răsucite. Pentru aceasta trebuie să investigăm un număr mare de evenimente 

pentru a stabili cu exactitate cum helicitatea magnetică este legată de stocarea energiei, 

de condițiile premergătoare erupțiilor solare și de declanșarea mecanismelor erupțiilor. 

2.2. Estimarea torsiunii câmpurilor magnetice 

 Deoarece helicitatea magnetică este o integrală de volum, este foarte greu de 

calculat. 

 Seehafer (1990) a subliniat faptul că helicitatea câmpului magnetic poate fi cel 

mai bine caracterizată cu ajutorul parametrului câmpului liber de forțe α, cunoscut și ca 

parametrul torsiunii, care dă gradul de răsucire al liniilor de câmp magnetic pe unitatea 

axială de lungime. 

 Parametrul torsiunii este un parametru local care poate varia în câmp, dar este 

constant de-a lungul liniilor de câmp. 

Există mai multe metode pentru calcularea acestui parametru. 

O metodă este cea prin care se determină "cea mai bună" valoare a lui α, și 

anume αbest (Pevtsov et al., 1995), aplicată în special pentru cazurile câmpurilor liniare 

libere de forțe. 

 Un alt mod de determinare a parametrului torsiunii este prin calcularea 

parametrului α mediu (αav) ca valoare medie a lui α (Hagino & Sakurai, 2004), astfel 

încât să evite efectul Faraday de rotație în petele solare. 

 Astfel, pentru suprafața plană (x,y): 

     yxByxJyx zz ,/,,      (2.5) 
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,     (2.6) 

unde Bz este câmpul longitudinal observat iar (Bx, By) câmpul transversal. 

 Media ponderată a lui α(x,y) va da formula lui αav: 

     yxByxByxJ zzzav ,/,, 2    (2.7) 

sau 

      yxByxBsignyxJ zzzav ,/),(, .  (2.8) 

 Dacă fluxurile magnetice pozitive şi negative sunt aproape în echilibru în 

regiune, atunci ecuația lui αav se poate scrie: 
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    (2.9) 

care este media lui  zz BJ / pentru cele două polarităţi. 

 Între cele două valori αbest şi αav s-a găsit o bună corelaţie de către Burnette et al. 

(2004) şi Leka et al. (1996). 

 O altă metodă de calcul, este de determinare a parametrului câmpului liber de 

forţe global (αg). 

 Pornind de la condiţia ca un câmp să fie liber de forţe şi luând z - componenta de 

câmp magnetic, putem determina pe α din relaţia: 

z

z

B

)B(
=α 




.    (2.10) 

 Prin metoda celor mai mici pătrate avem: 


2

)( g minim    (2.11) 

sau 

   Ng /1     (2.12) 

unde αg este valoarea globală a lui α pentru întreaga regiune activă, α este valoarea 

locală în fiecare pixel iar N reprezintă numărul total de pixeli (Tiwari et al., 2009). 

 Deoarece 0zB , înmulțind relația (1.18) cu 
2

zB  putem folosi următoarea 

relație de minimizare: 

=B)α(α zg

22  minim   (2.13) 

iar din aceasta vom avea: 
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ceea ce conduce la următorul rezultat: 
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care oferă o valoare globală a lui α în petele solare. 

2.3. Corelarea semnului helicităţii magnetice cu cel al lui α 

 Pornind de la ecuațiile câmpului liber de forțe putem scrie: 

)A(α=)Aα(=B


    (2.16) 

iar de aici vom obține potențialul vector în funcție de scalarul potențial φ: 




+αB=A 1

.    (2.17) 

 Înlocuind acest rezultat în ecuația helicităţii magnetice vom obține: 

   

V VVV

m dVBdVB=dVB)+αB(dVBA=H  )(121


. (2.18) 

dar 

 )()()( 


BBB ,   (2.19) 

iar primul termen din partea dreaptă este zero. 

Deci 

  )()( 


BB .    (2.20) 

Înlocuind în formula helicităţii magnetice obținem: 

  

V V

m dVBdVB=H )(12



    (2.21) 

 Atunci, conform teoremei divergenței lui Gauss 

ndSBdVB
SV

  )()(



.   (2.22) 

 Pentru un volum închis avem condiția: 

0=Bn


      (2.23) 

și astfel φ rămâne finit. 

 Deci 

0)(  dVB
V




.    (2.24) 

 Înlocuind în formula helicităţii magnetice vom obține că helicitatea magnetică în 

funcție de α este: 
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12 

 
.    (2.25) 

În principal, există două modalități de a determina helicitatea magnetică a unei 

structuri coronale a regiunii active. 

O modalitate este de a utiliza formula (1.33), însă este foarte dificil să se aplice 

această formulă, deoarece datele observaționale sunt 2D. Din acest motiv, aproximăm 

câmpul magnetic cu un câmp liber de forţe (Wang, 1996; Longcope & Welsch, 2000; 

Pevtsov et al, 2003). 

O altă modalitate este de a calcula rata variațiilor helicităţii magnetice într-un 

volum deschis (Berger & Field, 1984): 

dSvABBAvdSA)Bvv(B=
dt

dH
nptnptptntn   ])()[(22


 (2.26) 

unde v reprezintă viteza plasmei iar indicii n și t reprezintă componentele normale 

respectiv tangențiale ale câmpului magnetic. Componentele tangențiale ale câmpului 

magnetic și viteza sunt măsurate din datele observaționale fotosferice. 

 

3. Helicitatea în regiunile active solare 

 

3.1. Extrapolarea câmpului magnetic 

Măsurarea câmpului magnetic solar, cu o precizie cât mai bună este posibilă 

numai în fotosferă, însă câmpurile observate trebuie să fie extrapolate în coroană. 

 Există diverse metode de extrapolare a câmpului magnetic: 

- extrapolarea câmpului potențial (Potential field source-surface – PFSS) 

când α = 0; 

- extrapolarea liniară a câmpului liber de forțe (Linear force-free fields –

LFFF) când α = constant; 

- extrapolarea non-liniară a câmpului liber de forţe (Non-Linear Force-

Free fields – NLFFF) când α ≠ constant; 

unde α este parametrul câmpului liber de forțe. 

 Extrapolările se pot face global sau local. Cele globale sunt executate pe date 

sinoptice pentru întreaga suprafață solară, iar cele locale sunt executate pe suprafețe 

solare reduse, ce cuprind o regiune activă. 

Vom vedea în continuare două metode NLFFF aplicate regiunilor active solare, 

pentru obținerea câmpurilor coronale, a parametrului torsiunii - α și de calculul 
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helicităţii magnetice: metoda și algoritmul implementat în IDL de Lee (2002), metodă 

descrisă și utilizată de acesta în teza de master și metoda lui Alissandrakis (1981) 

implementată în IDL de Valori (2016). 

3.2. Codul lui Lee 

Algoritmul lui Lee presupune modelarea matematică a liniilor de câmp magnetic 

folosind metoda dipol. Ca date inițiale se folosesc magnetograme ale discului solar din 

care se extrag doar zonele de interes, zone în care se află câte o regiune activă. Deși 

suprafața fotosferei este sferică, extrăgând din aceasta suprafețe mici, acestea pot fi 

considerate ca fiind plane. Prin urmare dipolii vor fi localizați pe suprafețe plane. Se vor 

localiza mai întâi locațiile x și y ale dipolilor prin metoda minimului și maximului local, 

cunoscută ca metoda lui Powell. Apoi vor fi determinate locațiile z ale dipolilor, locații 

marcate cu semnul +. Dipolii pozitivi sunt localizați în puncte ale magnetogramei în 

care Bz are cea mai mare valoare pozitivă, iar dipolii negativi în puncte ale 

magnetogramei în care Bz are cea mai mică valoare negativă. Pe zona selectată se vor 

genera liniile de câmp magnetic. Această generare se va realiza utilizând componentele 

densității fluxului magnetic derivate din ecuațiile dipolilor magnetici. Coordonatele 

densității fluxului magnetic, 

)B,B,(B=B zyx


    (3.1) 

vor fi date de formulele: 

,
r

r

z

B=B
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B=B
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    (3.2) 

unde x, y şi z sunt coordonatele carteziene ale vectorului de poziție pentru liniile de 

câmp, iar r este magnitudinea vectorului de poziție și este dat de relația: 

,z+y+x=r 222
    (3.3) 

B0 este constanta forței magnetice (B0 măsoară puterea câmpului magnetic). 

 Pe lângă obținerea reprezentării 3D a liniilor de câmp magnetic, se va obține și 

parametrul torsiunii (α). 

 Parametrul α a fost calculat folosind relația: 
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1
, z = 0   (3.4) 

cu ajutorul căreia se obține matricea tuturor valorilor lui α, pentru fiecare pixel al 

magnetogramei. 

 Am calculat α global cu ajutorul formulei: 

N
g





 (Tiwari, 2009).   (3.5) 

3.3. Rezultate obținute cu codul lui Lee 

În Dumitru (2013) am aplicat codul lui Lee pentru regiunea activă NOAA 11035 

făcând o analiză a regiunii respective pe toată durata vizibilităţii ei pe suprafaţa discului 

solar, adică între 13 şi 22 decembrie 2019. 

Nu s-a putut aplica algoritmul decât începând cu data de 14 decembrie şi doar 

până în 19 decembrie, deoarece atunci când regiunea activă este aproape de marginea 

discului solar, algoritmul nu furnizează rezultate corecte. 

 

Figura 3.1 Valorile parametrului α, calculate pentru perioada cuprinsă între 14-19 

decembrie 2009 

 

În Figura 3.1 sunt prezentate grafic valorile parametrului α, obținute pentru 

perioada 14 – 19 decembrie 2009. Graficele au fost realizate în Mathcad utilizând 

valorile lui α obținute prin aplicarea algoritmului lui Lee pentru un număr cuprins între 

7 şi 12 magnetograme pe zi (în funcție de numărul magnetogramelor disponibile). 
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Verificând valorile maxime ale parametrului α, s-a găsit o concordanță între 

valorile obținute și momentele la care au avut loc fenomenele eruptive. 

Foarte sugestive sunt extrapolările 3D ale liniilor de câmp magnetic, pentru 

momentele premergătoare erupției, din momentul maximului erupției și după erupție, 

pentru data de 17 decembrie 2009, când a avut loc o erupție de clasă B 9.7 (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 Extrapolările 3D ale liniilor de câmp magnetic pentru erupția de clasă B 9.7 

din 17 decembrie 2009 

 

Concluzia este că parametrul are maxime pozitive la apariția fluxului magnetic 

și negative atunci când liniile câmpului magnetic coronal se deschid și eliberează 

energia magnetică. S-au obținut rezultate asemănătoare în Dumitrache et al. (2012) și 

Dumitru (2015). 

3.4. Codul lui Valori 

A doua metodă NLFFF folosită în prezenta lucrare are la bază metoda lui 

Alissandrakis (1981) și a fost implementată în IDL de Valori (2016). Aceasta este o 

metodă NLFFF magneto-fricţională ce caută să găsească soluțiile ecuațiilor câmpului 

liber de forțe. 

 Pentru calculul parametrului α se va folosi densitatea de curent definită de 

formula: 

zz B=J )(


      (3.6) 

iar α va fi: 

z

z
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=α .     (3.7) 
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 Pentru calculul parametrului α, am stabilit un prag, pentru a evita valorile nule 

pentru Bz. 

 Astfel 

)max(05,0 zz BB  .    (3.9) 

În general magnetogramele nu pot fi folosite direct într-un program NLFFF, 

deoarece nu ar mai respecta presupunerea câmpului liber de forțe. 

Pentru ca un câmp să fie liber de forțe se calculează: 

- fluxul relativ de echilibru; 

- forța Lorentz; 

- cuplul forțelor. 

 O primă condiție ca un câmp să fie liber de forțe, este ca fluxul relativ de 

echilibru să fie zero: 

 
0

V

dVB


.     (3.10) 

Trecând la integrala de suprafață vom obține: 

0=dxdyBz .     (3.11) 

Forța Lorentz este dată de formula: 

dxdyE

FFF
F

B

ZYX




     (3.12) 

unde EB este energia câmpului liber de forțe, iar Fx, Fy şi Fz  sunt componentele forței 

Lorentz și sunt date de relațiile: 

dxdyBBF zxx       (3.13) 

dxdyBBF zyy       (3.14) 

dxdyEF Bz       (3.15) 

iar 

222

zyxB BBBE      (3.16) 

Înlocuind în formula (3.12) obținem: 

dxdyBBB

dxdyBB
F

zyx

yx







)( 222 .   (3.17) 

O altă componentă ce se calculează în presupunerea câmpului liber de forțe este 

cuplul forțelor, care pentru o aproximare cât mai bună trebuie să fie cât mai mic.  

Cuplul forțelor este dat de formula: 
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22     (3.18) 

iar componentele sale sunt: 

dxdyyET Bx       (3.19) 

dxdyxET By       (3.20) 

dxdyBxBBByT zyzxz )(   .   (3.21) 

Pentru ca un câmp să fie liber de forțe, se face presupunerea că toate forțele sunt 

zero. 

Deci o magnetogramă (presupusă a fi o suprafață plană S) care se presupune că 

este liberă de forțe, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

0  dxdyBBF zxx      (3.22) 

0  dxdyBBF zyy      (3.23) 

0  dxdyEF Bz      (3.24) 

Înlocuind în relația (3.24) expresia lui EB obținem 

0)( 222  dxdyBBB zyx     (3.25) 

ceea ce este echivalent cu  

dxdyBdxdyBB zyx   222 )( .   (3.26) 

Relațiile (3.22), (3.23) şi (3.26) reprezintă condițiile la limită pentru forțele 

totale, descrise de Aly (1989), ca un câmp să fie liber de forțe. 

De asemenea cuplul forțelor trebuie să fie zero: 

0  dxdyyET Bx      (3.27) 

0  dxdyxET By      (3.28) 

0)(   dxdyBxBBByT zyzxz .   (3.29) 

Înlocuind EB în aceste relații, acestea pot fi rescrise în forma prezentată de Aly 

(1989): 

dxdyxBdxdyBBx zyx   222 )(    (3.40) 

dxdyyBdxdyBBy zyx   222 )(    (3.41) 

dxdyBxBdxdyByB zyzx   .   (3.42) 
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Deci pentru o aproximare cât mai bună a modelelor NLFFF, valorile pentru 

fluxul relativ de echilibru, componentele forței Lorentz și componentele cuplului 

forțelor trebuie să fie cât mai mic. 

Fiind îndeplinite condițiile ca un câmp să fie liber de forțe, înseamnă că se poate 

utiliza, cu succes, metoda NLFFF aleasă. 

3.5. Rezultate obținute cu codul lui Valori 

Am aplicat această metodă pentru regiunea activă NOAA12673 care a produs 

cea mai mare erupție a ciclului solar 24. Acestă regiune activă a fost prezentată de 

Dumitru et al. (2018) și, de asemenea, a fost analizată în Dumitru (2019). Studiul s-a 

axat pe erupția de clasă X9.3 produsă de această regiune în data de 6 septembrie 2017. 

Deși a apărut în faza descendentă a ciclului solar 24, regiunea activă 

NOAA12673 a produs un număr destul de mare de erupții (4 erupții de clasă X, 27 

erupții de clasă M şi 46 de erupții de clasă C). Regiunea activă a apărut în emisfera 

solară sudică și s-a putut observa în intervalul 30 august – 10 septembrie 2017. 

Cum erupția studiată a început la ora 11:53UT, a avut maximul la ora 12:02UT 

şi s-a încheiat la ora 12:10UT au fost achiziționate date SHARP (Bp, Br, Bt) pentru 

intervalul orar 11:00UT - 13:00UT, cu o cadența de 720s, care au fost decomprimate 

utilizând programul read_sdo.pro. 

Utilizând fiecare două imagini consecutive, s-au obținut vectorii intensității 

câmpului magnetic la nivelul fotosferei.  

 

Figura 3.3 Vectorii intensității câmpului magnetic obținuți din magnetograme înainte, 

în timpul și după erupția de clasă X9.3 a regiunii active NOAA12676 
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În Figura 3.3 se poate observa evoluția regiunii active înainte, în timpul, dar și 

după erupția de clasă X9.3. În partea dreaptă a fiecărei magnetograme am adăugat 

imagini mărite, pentru a observa cât mai bine variațiile vectorului intensității câmpului 

magnetic. 

Cu galben sunt trasate variațiile intensității câmpului magnetic de polaritate 

negativă, iar cu roșu variația intensității câmpului magnetic de polaritate pozitivă. 

Tot cu ajutorul codului lui Valori s-au determinat matricele valorilor 

parametrului torsiunii pentru fiecare magnetogramă analizată. 

Pentru fiecare pixel al magnetogramelor s-a obținut câte o valoare a acestui 

parametru, apoi s-a calculat alfa global (αg). Valorile obținute au fost cuprinse între -

0,2x10-4
 Mm-1 și -0,4x10-4 Mm-1. 

Pentru momentul maxim al erupției am obținut pentru helicitatea magnetică, 

valoarea -7.2 1043Mx2. 

 Observăm că atât semnul helicităţii magnetice cât și semnele parametrului 

torsiunii sunt negative, chiar dacă regiunea activă era situată în emisfera sudică. Prin 

urmare această regiune activă nu respectă regula emisferică a semnelor helicităţii. 

Rezultate similare au fost obținute de Moraitis et al.(2019). 

 În Figura 3.4 avem selectate extrapolările 3D ale liniilor de câmp magnetic 

coronal pentru momente apropiate de faza de start (la ora 11:53), de faza de maxim (la 

ora 12:02) și de faza de sfârșit (la ora 12:10) ale erupției analizate. 

 La faza de maxim a erupției, se pot observa deschideri ale liniilor de câmp 

magnetic. 

 

Figura 3.4 Extrapolările 3D ale liniilor de câmp magnetic coronal pentru momente 

apropiate de faza de start, de maxim și de sfârșit ale erupției de clasă X9.3. 
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4. Evoluția torsiunii în regiunile active 

4.1. Obținerea datelor și analiza acestora 

Ciclul solar 24 și-a făcut debutul cu regiunea activă NOAA10981, apărută în 

emisfera nordică în 4 ianuarie 2008. Prima erupție de clasa B a avut loc în data de 2 

noiembrie 2008, fiind produsă de regiunea activă NOAA11007, iar în 11 decembrie 

2008 a avut loc prima erupție de clasă C (C1.4) produsă de regiunea activă 

NOAA11009. Abia în 19 ianuarie 2010 a avut loc prima erupție de clasă M (M2.3) 

produsă de regiunea activă NOAA11041, iar în 15 februarie a avut loc prima erupție de 

clasă X (X2.2) produsă de regiunea activă NOAA11158. 

Pentru analiza torsiunii am folosit un număr de 62 de regiuni active ale ciclului 

solar 24 (Dumitru, 2020 - articol în curs de evaluare). Pentru selecția datelor s-au 

urmărit toate erupțiile solare începând cu data de 1 mai 2010, dată de la care au fost 

disponibile magnetogramele solare furnizate de instrumentul Helioseismic and 

Magnetic Imager (HMI) al misiunii solare Solar Dynamics Observatory (SDO), lansată 

la 11 februarie 2010. Criteriul principal care a stat la selectarea regiunilor respective, a 

fost gradul fenomenului eruptiv (clasa GOES) pe care l-au produs, selectând numai 

regiuni active ce au produs erupții de clasă X și M. După identificarea regiunilor active 

ce au produs erupții majore, au fost eliminate cele la care evenimentul eruptiv s-a 

produs aproape de marginea sau chiar pe marginea estică sau vestică a discului solar. În 

cazul în care o regiune activă a produs mai multe evenimente majore, s-a luat în calcul 

evenimentul de cea mai mare clasă care respecta condiția mai sus amintită. 

Cele 62 de regiuni active (NOAA) selectate sunt prezentate în Tabelul 4.1, 

împreună cu data la care s-a produs evenimentul care va fi analizat, precum și poziția 

heliografică a regiunii, la data respectivă. 

Ev. Regiunea activă 
NOAA Data Poziția Clasa 

GOES Start Maxim Sfârșit 

1 12673 06.09.2017 S09W42 X9.3 11:53 12:02 12:10 
2 11890 05.11.2013 S09E36 X3.3 22:07 22:12 22:15 
3 12192 24.10.2014 S14W20 X3.1 21:07 21:41 22:13 
4 11158 15.02.2011 S21W28 X2.2 1:44 1:45 1:56 
5 12297 11.03.2015 S16E13 X2.1 16:11 16:22 16:29 
6 11283 07.09.2011 N14W32 X2.1 22:12 22:20 22:24 
7 11166 09.03.2011 N11W15 X1.5 23:13 23:16 23:23 
8 11748 15.05.2013 N10E68 X1.2 01:25 01:48 01:58 
9 12017 29.03.2014 N10W32 X1.0 17:35 17:48 17:54 
10 12205 07.11.2014 N15E33 X1.6 16:53 17:25 17:34 
11 12158 10.09.2014 N15E02 X1.6 17:21 17:45 17:45 
12 11520 12.07.2012 S17W08 X1.4 15:37 16:49 17:30 
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Ev. Regiunea activă 
NOAA Data Poziția Clasa 

GOES Start Maxim Sfârșit 

13 11429 07.03.2012 N17E15 X1.3 1:05 1:14 1:23 
14 11936 01.01.2014 S16W45 M9.9 18:40 18:52 19:03 
15 11877 24.10.2013 S09E10 M9.3 00:21 00:30 00:35 
16 12242 17.12.2014 S18E08 M8.7 04:25 04:51 05:20 
17 11944 07.01.2014 S13E11 M7.2 10:07 10:13 10:37 
18 12422 28.09.2015 S20W27 M7.6 14:53 14:58 15:03 
19 12529 18.04.2016 N11W60 M6.7 00:14 00:29 00:39 
20 11719 11.04.2013 N07E13 M6.5 06:55 07:16 07:29 
21 12027 02.04.2014 N09E52 M6.5 13:18 14:05 14:28 
22 12113 08.07.2014 N11E57 M6.5 16:06 16:20 16:30 
23 12371 20.06.2015 N13E27 M6.5 17:39 18:23 18:23 
24 11261 03.08.2011 N15W35 M6.0 13:17 13:48 14:10 
25 11476 10.05.2012 N12E22 M5.7 04:11 04:18 04:23 
26 11515 02.07.2012 S22E02 M5.6 10:43 10:52 10:57 
27 12403 24.08.2015 S15W04 M5.6 07:26 07:33 07:35 
28 11121 06.11.2010 S19E58 M5.4 15:27 15:36 15:44 
29 12175 28.09.2014 N16W38 M5.1 02:39 02:58 03:19 
30 11884 03.11.2013 S12W17 M4.9 05:16 05:22 05:26 
31 12473 23.12.2015 S21E65 M4.7 00:23 00:40 00:52 
32 11882 28.10.2013 S06E28 M4.4 15:07 15:15 15:21 
33 11967 02.02.2014 S10E14 M4.4 09:24 09:31 09:36 
34 11169 14.03.2011 N20W48 M4.2 19:30 19:52 19:54 
35 11875 22.10.2013 N04W00 M4.2 21:15 21:20 21:22 
36 11305 02.10.2011 N12W26 M3.9 00:37 00:50 00:59 
37 12146 20.08.2014 N07W43 M3.9 20:06 20:20 20:29 
38 12449 09.11.2015 S13E39 M3.9 12:49 13:12 13:28 
39 11968 04.02.2014 N09W13 M3.8 01:16 01:23 01:31 
40 12367 21.06.2015 S21W57 M3.8 09:38 09:44 09:50 
41 11164 07.03.2011 N24W60 M3.7 19:43 20:12 20:58 
42 11974 12.02.2014 S13E00 M3.7 03:52 04:25 04:38 
43 12443 04.11.2015 N08W02 M3.7 13:31 13:52 14:13 
44 11818 17.08.2013 S07W30 M3.3 18:16 18:24 18:35 
45 11112 16.10.2010 S20W26 M2.9 19:07 19:12 19:15 
46 11432 14.03.2012 N14E05 M2.8 15:08 15:21 15:36 
47 12089 13.06.2014 N18W01 M2.6 07:49 07:56 07:59 
48 12335 05.05.2015 S16E15 M2.6 17:12 17:24 17:30 
49 12152 03.09.2014 S14W18 M2.5 13:20 13:54 14:23 
50 11513 28.06.2012 N16E45 M2.4 16:07 16:12 16:15 
51 12280 09.02.2015 S08W33 M2.4 22:19 23:35 00:16 
52 11532 29.07.2012 S22E49 M2.3 06:15 06:22 06:29 
53 11891 08.11.2013 S17W29 M2.3 09:22 09:28 09:31 
54 11620 28.11.2012 S14W57 M2.2 21:20 21:36 21:48 
55 11494 06.06.2012 S19W05 M2.1 19:54 20:06 20:13 
56 12268 30.01.2015 S13W16 M2.0 00:32 00:44 01:02 
57 11675 17.02.2013 N12E20 M1.9 15:45 15:50 15:52 
58 11263 03,08,2011 N17W06 M1.7 04:29 04:32 04:35 
59 11731 03.05.2013 N11W38 M1.3 16:39 16:55 17:22 
60 11654 11.01.2013 N05E36 M1.2 08:43 09:11 09:17 
61 11260 27.07.2011 N20E31 M1.1 15:48 16:07 16:22 
62 12740 06.05.2019 N08E50 M1.0 05:04 05:10 05:12 

Tabelul 4.1 Evenimentele selectate pentru analiza torsiunii 
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Tot în Tabelul 4.1 sunt centralizate clasele erupțiilor produse de fiecare regiune 

activă, catalogate conform GOES, precum și momentele de start (începutul erupției), 

maxim (vârf al erupției) și sfârșit (sfârșitul erupției). 

În coloana 1 se află numărul evenimentului ales (Ev) care, pentru o identificare 

mai ușoară, va fi regăsit în titlul graficelor ce vor urma să fie construite. 

Pentru alegerea regiunilor active care au produs erupții majore am folosit datele 

de la ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-features/solar-flares/x-

rays/goes/xrs/ corelate cu cele de la https://www.solarmonitor.org şi http://www.helio-

vo.eu/solar_activity. 

Pentru fiecare regiune, intervalul analizat a fost de 2 ore, interval ales astfel încât 

momentele de început și de sfârșit ale evenimentului eruptiv să se afle în jurul 

momentului t0 care este cel mai apropiat de momentul maximului erupției. 

Cum datele SHARP au o cadență de 12 minute înseamnă că pentru fiecare 

regiune s-au analizat 10 magnetograme, deci în total pentru toate cele 62 de regiuni 

active, au fost analizate 620 de magnetograme.  

 Pentru determinarea parametrului liber de forțe am folosit codul lui Valori 

(2016). 

 Am determinat matricea valorilor lui α pentru fiecare pixel al imaginii 

magnetogramei selectate, apoi am calculat α global. Toate valorile obținute au fost 

centralizate în Tabelul 4.2, care păstrează ordinea regiunilor active din Tabelul 4.1. 

 Tabelul 4.2 este construit pe principiul metodei suprapunerii epocilor (Guo et al., 

2011) în care t0  este momentul de maxim al fiecărei regiuni active analizate. 

Ev 
Clasa Clasa 

Cazul Alfa global [x10+8 m+1] 
GOES  magnetică t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 

1 X9.3 βγδ d -3,22 -2,86 -2,83 -2,83 -3,41 -3,72 -2,72 -2,76 -3,13 -3,62 
2 X3.3 βγδ c -0,23 -0,13 -0,25 -0,20 0,24 0,34 -0,13 -0,38 0,10 -0,12 
3 X3.1 βγδ c -0,46 -0,58 -0,40 -0,29 -0,05 0,09 0,27 0,28 0,44 -2,07 
4 X2.2 βγ b 2,37 1,52 1,49 1,67 2,16 1,05 1,32 1,18 0,93 1,34 
5 X2.1 βγδ a 2,41 2,22 2,26 2,18 1,74 1,77 1,04 0,99 1,13 1,72 
6 X2.1 βγδ d -1,24 -0,87 -0,82 -0,54 -1,73 -2,09 -2,10 -0,87 -1,02 -1,12 
7 X1.6 βγδ e -0,75 -0,37 0,04 -0,02 0,44 -0,23 -0,10 0,07 0,01 -0,30 
8 X1.6 βγδ e -1,89 -2,07 -2,09 -2,89 -2,10 -2,60 -2,63 -2,34 -2,52 -2,62 
9 X1.5 βγδ c 2,11 1,88 1,99 2,33 2,51 2,65 2,64 2,58 2,65 2,60 
10 X1.4 βγδ e 2,93 3,00 2,83 2,90 2,89 2,85 2,30 2,98 2,79 3,54 
11 X1.3 βγδ a -1,94 -1,27 -1,36 -1,60 -1,99 -1,80 -1,65 -2,50 -2,44 -2,64 
12 X1.2 βγδ b -2,77 -3,30 -2,80 -1,48 -1,94 -2,09 -3,02 -2,17 -3,34 -3,06 
13 X1.0 βδ c -2,95 -3,08 -2,85 -1,97 -1,94 -0,95 -1,71 -1,23 -2,00 -1,05 
14 M9.9 βγδ b 0,94 0,53 0,26 -0,81 0,38 -0,08 1,05 -0,21 0,33 1,14 
15 M9.3 βγδ c 0,41 0,59 0,50 0,53 0,76 0,86 0,94 1,17 1,25 1,44 
16 M8.7 βγδ e -0,52 -0,61 -0,57 -0,50 -0,51 -0,23 -0,65 -0,47 -0,85 -0,61 

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-features/solar-flares/x-rays/goes/xrs/
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-features/solar-flares/x-rays/goes/xrs/
https://www.solarmonitor.org/
http://www.helio-vo.eu/solar_activity
http://www.helio-vo.eu/solar_activity
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Ev 
Clasa Clasa 

Cazul Alfa global [x10+8 m+1] 
GOES  magnetică t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 

17 M7.6 βγδ c 4,87 4,37 3,67 4,07 3,46 3,88 4,08 3,70 3,22 2,98 
18 M7.2 βγδ b 2,33 2,27 2,32 2,02 1,94 1,99 1,76 1,80 1,72 1,36 
19 M6.7 βδ d -1,43 -1,25 -1,51 -1,29 -1,44 -1,54 -1,26 -1,45 -1,68 -1,56 
20 M6.5 βδ d 3,95 4,30 3,07 2,78 2,76 1,91 2,77 2,19 2,31 2,35 
21 M6.5 α e -1,22 -1,06 -0,32 -0,58 -0,99 0,15 0,52 1,89 2,18 1,78 
22 M6.5 β c -5,91 -5,40 -5,05 -5,10 -4,98 -4,05 -3,02 -4,15 -2,83 -2,74 
23 M6.5 βγδ a -5,29 -4,90 -5,07 -4,60 -4,21 -4,03 -3,97 -3,76 -3,64 -3,38 
24 M6.0 βγδ e 1,89 2,07 1,97 1,85 2,07 1,69 2,06 2,72 2,53 2,17 
25 M5.7 βγδ d -0,74 -0,71 -0,71 -0,69 -0,71 -0,90 -1,04 -0,67 -0,87 -0,65 
26 M5.6 βδ b -0,46 -0,67 -0,99 -1,18 -0,82 -1,53 -1,53 -0,81 -1,11 -0,78 
27 M5.6 βγδ c 3,96 4,03 3,93 4,07 4,76 4,07 3,55 3,67 3,73 3,98 
28 M5.4 β c 3,15 3,21 3,42 1,46 2,77 2,85 2,05 2,00 2,22 2,05 
29 M5.1 βγδ d -4,00 -4,70 -4,91 -5,31 -5,46 -5,62 -4,74 -4,66 -4,15 -3,69 
30 M4.9 βγδ c 1,21 0,72 1,32 1,62 1,89 2,76 2,32 2,74 2,84 3,08 
31 M4.7 βδ b 0,45 0,38 0,39 -0,48 -0,22 -0,36 -0,10 -0,86 0,35 -0,78 
32 M4.4 βγδ b -2,59 -1,91 -1,41 -3,09 -1,80 -2,17 -1,83 -2,73 -1,59 -2,69 
33 M4.4 βγδ c 0,45 0,69 0,54 0,42 0,51 0,38 0,50 0,32 0,46 0,39 
34 M4.2 β b -3,37 -3,41 -3,58 -3,68 -3,29 -4,02 -5,52 -5,17 -5,65 -4,96 
35 M4.2 βγδ d 0,14 0,18 0,20 -0,23 -0,55 0,01 -1,09 -0,46 -0,98 -1,26 
36 M3.9 βδ b -4,08 -4,24 -4,36 -4,30 -4,51 -4,48 -4,69 -4,25 -4,77 -4,74 
37 M3.9 β a -0,35 -0,32 -0,59 -0,21 -0,54 -0,34 -0,16 0,44 -0,32 -0,42 
38 M3.9 β e -3,42 -1,88 -2,79 -2,07 -2,58 -1,76 -1,67 -1,88 -1,60 -1,46 
39 M3.8 βδ b -2,06 -1,31 -2,02 -2,55 -2,00 -2,88 -1,85 -2,05 -1,98 -2,00 
40 M3.8 βδ b 2,03 2,35 2,11 2,37 2,43 2,32 2,80 2,21 2,85 2,40 
41 M3.7 βγδ e 0,56 0,21 0,27 -0,33 -0,21 -0,59 0,06 0,19 0,25 0,06 
42 M3.7 βγδ a -3,10 -2,87 -1,85 -2,27 -2,42 -2,07 -1,84 -1,65 -1,79 -2,16 
43 M3.7 βδ c 0,80 0,99 1,17 0,52 1,03 1,41 1,47 1,07 0,98 1,16 
44 M3.3 βγδ d 7,69 7,71 7,38 8,05 7,83 6,60 6,15 5,49 5,06 4,02 
45 M3.3 βδ b -0,23 -0,33 -0,91 -0,44 0,38 -0,35 -0,38 -0,12 0,81 -0,69 
46 M2.9 β b 2,35 2,05 1,89 0,91 1,53 1,20 1,24 1,25 1,20 1,02 
47 M2.8 β a 2,31 1,21 2,34 2,25 2,39 1,07 1,48 1,48 0,22 0,89 
48 M2.6 β d 1,28 2,47 2,68 3,91 3,84 2,42 2,19 1,78 1,00 0,44 
49 M2.6 βδ d 0,78 0,93 -0,41 0,25 0,11 -0,14 -0,24 0,66 0,40 0,49 
50 M2.5 βδ a 1,81 1,35 1,28 1,28 1,15 0,56 0,83 0,17 1,28 0,78 
51 M2.4 β a -1,60 -1,40 -1,09 -0,67 -0,85 -0,80 -0,94 -0,51 -1,06 -0,61 
52 M2.4 βγδ b 0,15 0,14 0,14 0,14 0,86 0,85 0,65 0,41 0,67 0,65 
53 M2.3 β b 2,72 2,54 3,09 2,63 2,66 2,54 3,18 2,55 3,11 2,25 
54 M2.3 βδ b 2,69 2,82 2,32 1,50 2,54 0,95 1,72 2,76 3,37 2,99 
55 M2.2 βγδ d 0,44 0,55 0,67 1,42 1,29 0,54 -0,31 -0,21 1,29 1,75 
56 M2.1 β b -2,01 -1,43 -0,56 -0,80 -0,57 -2,11 -2,12 -2,33 -1,14 -0,82 
57 M2.0 βγ d 2,32 1,40 0,97 0,55 0,45 0,45 1,16 0,55 0,64 0,30 
58 M1.7 βγδ c -2,91 -2,16 -2,37 -2,19 -2,07 -2,60 -1,86 -1,21 -1,74 -2,19 
59 M1.3 βγδ e -2,53 -2,16 -2,57 -1,64 -1,97 -1,95 -1,99 -2,40 -2,02 -2,04 
60 M1.2 βγ a 1,39 1,47 1,49 1,51 1,15 1,69 1,33 1,58 1,57 2,44 
61 M1.1 β c -3,10 0,28 -0,31 0,71 0,65 0,82 1,50 0,77 2,37 2,72 
62 M1.0 βδ c 2,76 2,91 2,42 2,21 2,80 3,01 3,46 3,81 3,60 4,32 

Tabelul 4.2 Valorile parametrului alfa global împreună cu clasa erupției conform 

GOES, clasa magnetică şi cazul de evoluție determinat 
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 Cum valoarea parametrului alfa global este o medie matematică, am determinat 

eroarea standard a tuturor valorilor obținute folosind formula: 

N
SE


      (4.1) 

unde σ = deviația standard a parametrului torsiunii (α) și N = numărul de pixeli ai 

magnetogramei analizate (Tiwari, 2012; Hagino & Sakurai, 2004). 

Valorile erorii standard rotunjite la două zecimale sunt centralizate în Tabelul 4.3.  

  Regiunea Eroarea standard [x10-8 m-1] 
Ev. activă t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 

1 12673 0,17 0,17 0,19 0,18 0,20 0,21 0,22 0,21 0,20 0,23 
2 11890 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 
3 12192 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19 
4 11158 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
5 12297 0,10 0,11 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 
6 11283 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 
7 12205 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 
8 12158 0,17 0,16 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 
9 11166 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
10 11520 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,06 0,07 0,06 
11 11429 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
12 11748 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 
13 12017 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
14 11936 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
15 11877 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
16 12242 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
17 12422 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 
18 11944 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
19 12529 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 
20 11719 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
21 12027 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 
22 12113 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 
23 12371 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 
24 11261 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 
25 11476 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 
26 11515 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
27 12403 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 
28 11121 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 
29 12175 0,18 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 
30 11884 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 
31 12473 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
32 11882 0,25 0,26 0,25 0,22 0,26 0,25 0,24 0,22 0,23 0,18 
33 11967 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
34 11169 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
35 11875 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 
36 11305 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
37 12146 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
38 12449 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
39 11968 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
40 12367 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 
41 11164 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 
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  Regiunea Eroarea standard [x10-8 m-1] 
Ev. activă t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 

42 11974 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 
43 12443 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
44 11818 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 
45 11928 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,07 0,11 
46 11112 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 
47 11432 0,26 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,26 0,25 0,26 
48 12089 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,32 0,33 
49 12335 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
50 12152 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
51 11513 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
52 12280 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 
53 11532 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
54 11891 0,32 0,31 0,29 0,30 0,29 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 
55 11620 0,20 0,19 0,19 0,13 0,20 0,18 0,19 0,17 0,19 0,19 
56 11494 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
57 12268 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 
58 11263 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,10 
59 11731 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
60 11654 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
61 11260 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 
62 12740 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 

Tabelul 4.3 Valorile erorii standard pentru fiecare magnetogramă analizată 

 

Analizând rezultatele obținute observăm că există trei situații distincte: 

- α global este negativ pe tot intervalul orar analizat; 

- α global este pozitiv pe tot intervalul orar analizat; 

- α global este atât negativ cât şi pozitiv pe intervalul orar analizat. 

 Pentru situațiile când parametrul α are atât valori pozitive cât și negative se ia în 

considerare semnul dominant, acela devenind semnul global al torsiunii. 

 Centralizând am obținut că 67% din regiunile active situate în emisfera nordică 

au semn negativ al parametrului liber de forțe, iar 69% dintre regiunile active situate în 

emisfera sudică au semn pozitiv. Acest rezultat este comparabil cu cel găsit de alți 

autori (i.e. Abramenko et al., 1996; Hagino & Sakurai, 2004; Pevtsov et al., 1995; Yang 

& Zhang, 2012; Yang et al., 2009). 

 Pentru analiza variației parametrului torsiunii am trasat graficul evoluției pentru 

fiecare eveniment în parte. 

Conform variațiilor din graficele parametrului torsiunii am identificat 

următoarele situații: 
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 (a) Cazuri în care există o scădere a valorilor parametrului torsiunii până la 

momentul t0 (momentul de maxim al erupțiilor) și apoi creștere a valorilor parametrului 

torsiunii (cel puțin până în momentul de sfârșit al erupției) – 9 evenimente (15%); 

 (b) Cazuri în care există o creștere a valorilor parametrului torsiunii până la 

momentul t0 (momentul de maxim al erupțiilor) și apoi scăderea valorilor parametrului 

torsiunii – 17 evenimente (27%); 

 (c) Cazuri în care există creșteri continue ale valorilor parametrului torsiunii – 

15 evenimente (24%); 

 (d) Cazuri în care există scăderi continue ale valorilor parametrului torsiunii – 12 

evenimente (19%); 

 (e) Cazuri în care există mai multe variații ale valorilor parametrului torsiunii – 

9 evenimente (15%). 

 Toate aceste cazuri sunt specificate în Tabelul 4.2, pentru fiecare regiune activă 

analizată. În Figura 4.1 este prezentat câte un exemplu pentru fiecare caz determinat. 

 
 

        caz (a)        caz (b) 

 

 
 

            caz (c)        caz (d) 
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             caz (e) 

 

Figura 4.1 Exemple ale cazurilor de evoluție ale parametrului alfa global 

 

 

Pentru fiecare magnetogramă în parte am calculat şi fluxul magnetic. Valorile 

fluxului magnetic nu au fost determinate prin măsurători directe din magnetograme, ci 

cu ajutorul simulărilor numerice utilizând codul Valori, ca și în cazul determinării 

parametrului torsiunii. În total s-au obținut 620 de valori ale acestuia, care sunt 

centralizate în Tabelul 4.4, cu o rotunjire la 3 zecimale. 

Ev 
Clasa 

Caz Fluxul magnetic [x1022] 
GOES t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 

1 X9.3 d 2,213 2,219 2,214 2,220 2,180 2,195 2,226 2,242 2,246 2,259 

2 X3.3 c 3,554 3,560 3,554 3,542 3,540 3,520 3,525 3,513 3,511 3,504 
3 X3.1 c 7,510 7,513 7,521 7,537 7,542 7,546 7,547 7,551 7,548 7,547 
4 X2.2 b 1,186 1,188 1,190 1,191 1,190 1,186 1,195 1,201 1,200 1,202 
5 X2.1 a 1,855 1,857 1,856 1,862 1,859 1,875 1,887 1,897 1,909 1,920 

6 X2.1 d 1,531 1,532 1,528 1,524 1,522 1,508 1,503 1,494 1,487 1,477 
7 X1.6 e 2,481 2,478 2,477 2,474 2,484 2,500 2,512 2,527 2,544 2,556 
8 X1.6 e 1,202 1,205 1,210 1,207 1,214 1,219 1,223 1,223 1,220 1,221 
9 X1.5 c 1,426 1,430 1,436 1,443 1,451 1,461 1,468 1,480 1,490 1,498 

10 X1.4 e 6,523 6,547 6,573 6,611 6,638 6,708 7,431 6,901 6,769 6,798 
11 X1.3 a 2,956 2,957 2,956 2,957 2,953 2,949 2,960 2,958 2,966 2,974 
12 X1.2 b 1,978 1,989 1,999 2,005 2,012 2,015 2,011 2,005 2,018 2,019 
13 X1.0 c 1,162 1,156 1,154 1,151 1,146 1,155 1,160 1,169 1,174 1,180 

14 M9.9 b 1,395 1,398 1,403 1,404 1,401 1,400 1,399 1,395 1,392 1,392 
15 M9.3 c 2,343 2,342 2,343 2,339 2,339 2,338 2,336 2,335 2,331 2,325 
16 M8.7 e 8,635 8,637 8,637 8,645 8,654 8,652 8,655 8,656 8,655 8,658 
17 M7.6 c 2,186 2,196 2,197 2,208 2,223 2,224 2,239 2,244 2,257 2,272 

18 M7.2 b 6,111 6,076 6,047 6,022 6,000 5,994 5,984 5,978 5,989 5,986 
19 M6.7 d 3,090 3,081 3,091 3,086 3,085 3,100 3,097 3,102 3,105 3,113 
20 M6.5 d 1,818 1,832 1,844 1,848 1,852 1,845 1,838 1,825 1,808 1,795 
21 M6.5 e 4,061 4,059 4,044 4,034 4,022 3,986 3,953 3,925 3,900 3,845 

22 M6.5 c 2,261 2,264 2,248 2,240 2,229 2,211 2,198 2,179 2,157 2,129 
23 M6.5 a 2,163 2,166 2,171 2,173 2,178 2,182 2,186 2,188 2,193 2,191 
24 M6.0 e 1,443 1,443 1,444 1,446 1,446 1,448 1,451 1,455 1,461 1,468 
25 M5.7 d 2,685 2,670 2,658 2,653 2,645 2,638 2,639 2,646 2,659 2,663 
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Ev 
Clasa 

Caz Fluxul magnetic [x1022] 
GOES t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 

26 M5.6 b 1,897 1,891 1,885 1,881 1,878 1,875 1,872 1,871 1,867 1,869 
27 M5.6 c 3,016 3,026 3,029 3,032 3,030 3,031 3,024 3,018 3,015 3,008 

28 M5.4 c 5,983 6,305 3,377 3,372 3,313 3,288 3,261 3,222 3,208 3,183 
29 M5.1 d 1,363 1,370 1,377 1,384 1,393 1,402 1,406 1,420 1,425 1,429 
30 M4.9 c 2,286 2,286 2,287 2,296 2,309 2,317 2,339 2,349 2,362 2,374 
31 M4.7 b 2,430 2,437 2,435 2,424 2,414 2,417 2,412 2,411 2,408 2,398 

32 M4.4 b 1,034 1,022 1,014 1,002 0,990 0,983 0,974 0,967 0,961 0,961 
33 M4.4 c 5,093 5,042 5,004 4,968 4,937 4,904 4,889 4,879 4,875 4,883 
34 M4.2 b 1,966 1,963 1,961 1,974 1,972 1,976 1,976 1,960 1,952 1,925 
35 M4.2 d 1,797 1,806 1,815 1,820 1,823 1,825 1,827 1,832 1,833 1,838 

36 M3.9 b 2,832 2,841 2,849 2,848 2,849 2,856 2,848 2,856 2,852 2,857 
37 M3.9 a 2,044 2,047 2,048 2,057 2,068 2,076 2,084 2,085 2,091 2,093 
38 M3.9 e 3,041 3,032 3,026 3,017 3,016 2,999 2,987 2,969 2,952 2,921 
39 M3.8 b 1,912 1,910 1,911 1,911 1,914 1,914 1,915 1,922 1,925 1,928 

40 M3.8 b 3,693 3,700 3,717 3,723 3,737 3,739 3,737 3,739 3,743 3,732 
41 M3.7 e 4,842 4,877 4,886 4,906 4,901 4,890 4,845 4,802 4,766 4,762 
42 M3.7 a 1,452 1,449 1,452 1,452 1,453 1,452 1,452 1,455 1,453 1,451 
43 M3.7 c 1,527 1,529 1,530 1,533 1,536 1,540 1,543 1,548 1,553 1,557 

44 M3.3 d 0,984 0,988 0,993 0,998 0,992 0,997 1,000 0,993 0,987 0,983 
45 M3.3 b 4,563 4,583 4,585 4,599 4,611 4,615 4,615 4,634 4,641 4,633 
46 M2.9 b 1,858 1,851 1,854 1,843 1,847 1,847 1,846 1,856 1,866 1,870 
47 M2.8 a 0,674 0,675 0,675 0,678 0,681 0,686 0,690 0,693 0,701 0,704 

48 M2.6 d 0,340 0,341 0,341 0,343 0,343 0,342 0,341 0,341 0,340 0,339 
49 M2.6 d 1,387 1,387 1,383 1,386 1,388 1,396 1,394 1,393 1,390 1,392 
50 M2.5 a 1,536 1,531 1,534 1,537 1,537 1,539 1,546 1,549 1,556 1,558 
51 M2.4 a 3,616 3,593 3,576 3,523 3,490 3,464 3,438 3,406 3,387 3,394 

52 M2.4 b 1,908 1,913 1,925 1,924 1,926 1,925 1,924 1,934 1,935 1,934 
53 M2.3 b 7,129 7,110 7,057 7,018 6,973 6,926 6,883 6,845 6,788 6,750 
54 M2.3 b 0,486 0,486 0,483 0,483 0,483 0,483 0,481 0,480 0,481 0,481 
55 M2.2 d 2,116 2,118 2,120 2,116 2,116 2,115 2,114 2,106 2,111 2,121 

56 M2.1 b 0,726 0,726 0,727 0,727 0,729 0,732 0,733 0,734 0,736 0,741 
57 M2.0 d 1,856 1,854 1,856 1,857 1,856 1,858 1,859 1,861 1,865 1,869 
58 M1.7 c 1,578 1,599 1,609 1,625 1,639 1,655 1,672 1,687 1,686 1,688 
59 M1.3 e 2,920 2,917 2,912 2,912 2,917 2,912 2,929 2,939 2,959 2,968 

60 M1.2 a 3,631 3,608 3,582 3,566 3,545 3,525 3,514 3,520 3,517 3,525 
61 M1.1 c 1,291 1,283 1,267 1,253 1,242 1,223 1,201 1,180 1,158 1,139 
62 M1.0 c 1,016 1,018 1,019 1,018 1,011 1,003 0,998 0,991 0,985 0,977 

Tabelul 4.4 Valorile fluxului magnetic ([x1022Mx]) calculate pentru fiecare 

regiune activă, pentru intervalul de două ore în jurul fenomenelor eruptive selectate 

 

Fluxul magnetic este strâns legat de existența și descrierea unui câmp magnetic. 

El apare atunci când în anumite zone solare apar tensiuni magnetice. 

Valorile fluxului magnetic pentru toate magnetogramele analizate s-au încadrat 

în intervalul 0,339x1022Mx - 8,658x1022Mx. 
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Se observă că s-au obținut valori foarte mari, lucru justificat prin faptul că toate 

fenomenele produse de regiunile active analizate sunt de clase X și M. 

Pentru a analiza variația fluxului magnetic pentru toate cele 62 de regiuni active 

selectate, am urmat același procedeu ca și la analiza parametrului torsiunii. Astfel am 

realizat graficele evoluției pentru fiecare regiune pentru același interval orar și am 

identificat următoarele cazuri: 

(a) Cazuri în care există o scădere a valorilor fluxului magnetic până la 

momentul t0 (momentul de maxim al erupțiilor) și apoi creștere a valorilor fluxului 

magnetic – 6 cazuri (10%); 

(b) Cazuri în care există o creștere a valorilor fluxului magnetic și apoi scăderea 

valorilor acestuia – 4 cazuri (6%); 

(c) Cazuri în care există creșteri continue ale valorilor fluxului magnetic – 26 

cazuri (42%); 

(d) Cazuri în care există scăderi continue ale valorilor fluxului magnetic – 19 

cazuri (31%); 

(e) Cazuri în care există mai multe variații ale valorilor fluxului magnetic, 

neîncadrându-se în nici unul dintre cazurile anterioare – 7 cazuri (11%). 

În Figura 4.2 este prezentat câte un exemplu pentru fiecare caz determinat. 

 
   caz (a)      caz (b) 

 

 
   caz (c)      caz (d) 
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 caz (e) 

 

Figura 4.2 Exemple ale cazurilor de evoluție ale fluxului magnetic 

 

Observăm că în cele mai multe cazuri există creșteri ale valorilor fluxului 

magnetic în timpul erupțiilor. O creștere generală a fluxului până la momentul erupției 

indică faptul că apariția unui flux mărit în regiunea activă joacă un rol esențial în 

declanșarea erupției și a ejecțiilor coronale de masă. Creșterile de flux magnetic indică 

faptul că declanșarea erupției este corelată cu evoluția fluxului magnetic. 

În principiu, dacă aceste creșteri sunt neglijabile sau nu sunt variații, înseamnă 

că este zgomot prea mare în magnetograme. 

 Conform Tang et al. (1984), aria medie a unei regiuni active este mai mare în 

timpul maximului solar, iar cum majoritatea regiunilor analizate sunt din faza de maxim 

solar și cum valorile fluxului magnetic sunt foarte mari, înseamnă că exisă o strânsă 

legătură între fluxul magnetic și suprafața unei regiuni active. Calculând coeficientul de 

corelație dintre valorile fluxului magnetic la momentul de maxim al erupției și aria 

fiecărei regiuni analizate am obținut r = 0,599. Prin urmare, pe baza analizei noastre, 

putem formula următoarea concluzie: între valorile fluxului magnetic la momentul de 

maxim al erupţiei şi aria regiunilor active analizate există o corelaţie de intensitate 

medie, dar semnificativă din punct de vedere statistic. 

Studiul parametrului torsiunii, dar și al fluxului magnetic au o contribuție 

importantă în încercarea de a înțelege evenimentele eruptive. 

 

5. Concluzii 

  

 După prezentarea noțiunilor teoretice legate de subiectul acestei lucrări am 

realizat mai multe studii legate de regiunile active solare prin aplicarea a doi algoritmi 

diferiți, de extrapolare NLFFF a câmpurilor magnetice din regiunile active. Am descris 

conceptele de lucru precum și limitările acestora. 



 36 

 Am folosit două coduri NLFFF, codul lui Lee (2002) şi codul lui Valori (2016) 

pentru a obţine modelări matematice ale liniilor de câmp magnetic coronal. 

Codul numeric al lui Lee (2002) a fost aplicat pe mai multe regiuni active, 

utilizând magnetograme "Michelson Doppler Imager/Solar and Heliospheric 

Observatory" (MDI/SOHO). Cu ajutorul unor modificări, a putut fi utilizat şi cu datele 

de la "Helioseismic and Magnetic Imager/Solar Dynamics Observatory" (HMI/SDO). În 

urma simulărilor numerice, am determinat parametrul torsiunii câmpurilor magnetice și 

am constatat faptul că reprezentarea variației acestui parametru indică vârfuri pozitive la 

creșterea valorilor fluxului magnetic și negative atunci când liniile câmpului magnetic 

coronal se deschid și eliberează energia magnetică. În urma simulărilor s-au obținut 

extrapolări 3D ale câmpului magnetic și am putut pune în evidență deschiderea liniilor 

de câmp în timpul erupției. 

Încetarea activității magnetografului MDI/SOHO și înlocuirea acestuia cu 

HMI/SDO a dus la utilizarea altor tipuri de date în analiza fenomenelor solare observate 

în ultimii ani. Un astfel de tip de date sunt "Spaceweather HMI Active Region Patch" 

(SHARP), care reprezintă zone centrate pe câte o regiune activă, selectate din 

magnetogramele fotosferice ale discului solar, cu rezoluții și cadențe mult mai bune 

decât cele ale datelor MDI. Deoarece numărul datelor achiziționate este foarte mare și 

ocupă mult spațiu, acestea au fost comprimate folosind algoritmul de compresie Rice, 

care este de 10 ori mai rapid decât alte programe de comprimare. Decomprimarea 

datelor se poate realiza cu ajutorul programului read_sdo.pro care face parte din baza de 

programe solar soft (ssw). 

Identificarea regiunilor active se face cu ajutorul numărului "HMI Active 

Region Patch Number" (număr HARP). Datele componentelor câmpului magnetic în 

fotosfera, (Bp, Bn, Bt) se obțin conform acestui număr. Descărcarea datelor este 

complicată și necesită autentificare. 

Odată cu apariția noilor date, am încercat să utilizez în studiile mele un algoritm 

mai nou, trecând la implementarea codului lui Valori (2016), în care am adăugat 

instrucțiuni de program care să calculeze și afișeze valorile parametrului câmpului liber 

de forțe, parametru ce estimează torsiunea liniilor de câmp magnetic în coroana solară. 

De asemenea am adăugat instrucțiunile necesare calculării erorii standard a parametrului 

torsiunii. 
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Pentru funcționarea codului este nevoie de un calculator cât mai performant. Am 

utilizat un calculator cu sistem de operare Windows 7 pe 64 de biţi, cu un procesor Intel 

(R) Core(TM) i5-2500K, CPU 3.30GHz și memorie RAM de 8GB. 

Printre rezultatele obținute în urma simulărilor numerice, am determinat 

intervalul de valori în care se încadrează parametrul torsiunii și fluxul magnetic: 

 -5,91±0,24x10-8m-1 şi 8,05±0,18x10-8m-1, respectiv 1,18 x1022Mx şi 8,47 x1022Mx, 

pentru regiunile active selectate. 

Analizând semnele parametrului câmpului liber de forțe am verificat în ce 

proporție regiunile selectate respectă regula semnelor helicităţii. Am ajuns la concluzia 

că pentru cele 62 de regiuni active analizate 67% dintre cele situate în emisfera nordică 

au parametrul torsiunii negativ, deci și helicitate negativă, iar 69% dintre cele situate în 

emisfera sudică au parametrul torsiunii pozitiv, deci helicitate pozitivă.  

În urma analizei graficelor parametrului torsiunii pentru fiecare regiune în parte 

putem concluziona că evoluția în jurul unor erupții importante prezintă mai multe 

scenarii pe care le-am putut clasifica în cinci categorii. 

Ca și pentru parametrul torsiunii, am calculat valorile fluxului magnetic pentru 

regiunile active selectate și din analiza graficelor construite pe baza acestor valori am 

putut identifica mai multe cazuri în care creșterile de flux magnetic erau în concordanță 

cu momentele erupțiilor. 

În urma realizării simulărilor numerice, pentru fiecare magnetogramă, s-au 

realizat reprezentări 3D ale liniilor de câmp magnetic coronal, astfel că se poate face 

legătura între reprezentările obținute prin modelări matematice și observații. 

Putem constata că aplicând cele două coduri, am obținut o gamă bogată de 

informații legate de regiunile active solare ce au produs erupții importante, precum şi 

informații legate de evoluția helicitătii, respectiv torsiunii liniilor de câmp în jurul 

fenomenelor eruptive. 
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