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Bevezetés

A Nap és a bolygónk felső légköre közötti folytonos kölcsönhatás egy sor kom-
plex eseménysorozatból tevődik össze melyet, összefoglaló néven űridőjárásnak
nevezünk. Az űridőjárás négy legfontosabb szoláris eredetű mozgatórugója: (i)
a naplégkörből kíaramló nagyenergiájú részecskék, (ii) a nagy intenzitású(<M5)
flerek, (iii) a korona anyagkidobódások (CME) és (iv) a gyors napszél. Ezek
közül is a flerek és CME-k a legnagyobb energiájú mágneses eredetű kitörések,
melyek jelentős károkat képesek okozni mind a Földön vagy az űrben telepített
eszközeinkben, ipari létesítményeinkben ill. szolgáltatói hálózatainkban. Egy,
a Földünk irányába tartó, flerkitörés által okozott nagyenergiájú sugárzás és
a kapcsolódó szoláris részecskeáramok a kitörést követő igen rövid időn belül
(∼1 óra, vagy még ennél is lényegesen hamarabb) súlyos zavarokat okozhat-
nak a rádió- ill. más elektronikus adat-kommunikácós forgalmakban. A flerk-
itörések akár a GPS és egyéb műholdrendszereink komolyabb meghibásodását is
előidézhetik. Azonban, a CME-k még a flereknél is nagyobb veszélyt jelentenek
modern civilizációnkra. Egy, a Föld mágneses terébe becsapódó CME olyan in-
tenzitású geomágneses viharokat generálhat, ami nemcsak műholdak működését
béníthatja meg részlegesen vagy teljesen, hanem akár a Föld felszínén lévő,
ipari és szolgáltatói infrastruktúra-hálózatainkban (pl. kőolaj, gáz, erősáramú
távvezetékek) is kelthet súlyos működési zavarokat. Pl. 1989-ben egy geomágne-
ses vihar okozott többnapos teljes áramkimaradást a kanadai Quebec városában;
vagy, az eddig ismert legveszélyesebb CME kitörés is csak mintegy ∼30 fokkal
kerülte el Földünket 2012-ben. Ma már nem az a kérdés hogy lesz-e, hanem az
hogy mikor egy hasonló, modern szocio-ökonómiai berendezkedésünkre kock-
ázatos napkitörés. A napkitörések gyakorisága a 11 éves napciklust követi. A
ciklus maximuma táján havonta akár 2-3 hazárdnak számító kitörés is lehet-
séges. A legfőbb nemzetközi K+F szervezetek, beleértve a NASA, ESA ill. az
EU Horizon 2020 programjait, az űridőjárás-prognózis pontosítását és az ilyen
irányú esetleges károk megelőzésére irányuló kutatásokat mind messzemenően
elsőbbségi kérdésként kezelik.
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A tézis tudományos alapjai

A flerek és a CME-k során felszabaduló hatalmas mágneses energia forrása a
napfelszínen is megfigyelhető u.n. aktív régiók (AR) mágneses terében kialakult
elektromosan rendkívül jól vezető vékony áramrétegek. Ezen áramrétegek össze-
tevői jelenleg közvetlenül nem mérhetők. A mai kutatások ezért AR-ban a nap-
kitöréseket megelőzően tárolt szabad (azaz nem-erőmentes) mágneses energiák
csak közvetve megfigyelhető és azok a proxyk segítségével mérhető paramétere-
inek fejlődését vizsgálják. Az egyik ilyen ígéretesnek mutatkozó prekurzor
az AR-k ellentétes polaritású mágneses tereit elválasztó u.n. neutrális határ-
vonal (PIL). Viszont a legtöbb fler- és CME-prognosztikai módszer további más
prekurzorok közötti kapcsolatokat is próbál feltárni azzal a céllal, hogy prog-
nosztizálja a kitörések várható idejét és erejét.

A PhD tanulmányaim alatt egy új fler előrejelző módszert fejlesztettünk ki,
mellyel követjük a AR-ok fler előtti dinamikai változásait fotoszférikus szinten
a SOHO/MDI-Debrecen napfoltkatalógus analízise segítségével. A kutatás fő
célkitűzése volt, hogy feltárjuk azokat a flerkitöréseket megelőző karakterisztikus
viselkedéseket, melyek azonosításával képesek lehetünk előre jelezni nemcsak a
kitörések várható idejét hanem intenzitását is.

A legtöbb fler előrejelző módszert a szoláris mágneses tér méréseket veszik
alapul, míg az általunk kifejlesztett új fler prognosztikai módszer a napfoltok
fehér-fényben mérhető adataira is támaszkodik. A napfoltok olyan diszkrét tar-
tományok ahol a mágneses térerősség (fluxussűrűség) erősen koncentrált, ami
egyben azt is jelenti, hogy a flerkitöréshez nagyban hozzájárulnak. Statisztikailag
kimutatott, hogy nagy energiájú flerkitörések az u.n. δ-típusú napfoltokhoz köt-
hetők, hiszen ezen típusú foltokban a közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő
két ellentétes mágneses polaritású területeket elválasztó neutrális határvonal
mentén arra transzverzális irányban a mágneses tér gradiense igen nagy. Ezért
a legtöbb AR-ok fler előtti dinamikai változásait vizsgáló empirikus és szimulá-
ciós tanulmányok a PIL közvetlen közelében lévő mágneses fluxuskötegek vál-
tozásainak mértékére koncentrálnak.
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Az általunk kifejlesztett új fler prognosztikai módszer követi a látóirányú
mágneses tér horizontális gradiensének időbeli változását a δ-típusú napfoltok-
ban, azzal a céllal, hogy feltárjuk azokat a karakterisztikus viselkedéseket, melyek
a flerek előtt akár két három nappal hamarabb is azonosíthatóvá válnak és képe-
sek előre jelezni a kitörések várható idejét és intenzitását.

Új fler prognosztikai módszer az űridőjárás előre-
jelzésben

Első megközelítésben a δ-típusú napfoltban jelenlévő ellentétes polaritású umbra
párok közti legnagyobb horizontális mágneses fluxus gradiens értékére fókuszálunk
az általunk bevezetett GM proxy paraméterrel. Minden egyes vizsgált flerező
AR esetében egyértelműen azonosítottunk egy karakterisztikus fler előtti viselkedést
aGM proxy időbeli fejlődésében. AGM paraméter először egy meredek emelkedésbe
kezd, majd elérvén egy maximum értéket csökkenni kezd, s ezen a csökkenő fázi-
son történik meg a fler kitörés(ek). Statisztikai vizsgálataink kimutatták, hogy
a GM paraméter maximum értékéből igen jól megbecsülhető a várható M5-nél
nagyobb GOES fler intenzitás érték. A kitörés várható idejének pontossága
sajnos már nem olyan megbízható, mint az intenzitás esetén. Az empirikus
vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a fler a GM paraméter maxi-
mumát követően kb. 2 és 10 órás intervallumban várható.

Következőkben bevezettük aWGM proxy-t, amely egy általánosított meg-
közelítése a fent említett GM -nek. A WGM proxy nem csak a két ellentétes po-
laritású umbra pár között van definiálva, hanem a δ-típusú napfoltban az összes
jelenlévő ellentétes mágneses polaritás között határozza meg a látóirányú mág-
neses tér horizontális gradiensének időbeli változását. A WGM bevezetésével
egy további rendkívül fontos, praktikus és egyben egyedi fler-előjelző paramétert
sikerült azonosítani. Ez a prekurzor az ellentétes polaritású napfoltok baricen-
trumai közötti távolság (Dpn) időbeli fejlődésével kapcsolatos. A Dpn paraméter
fler előtti karakterisztikus változását szemléletesen és röviden „U-shape”-nek
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neveztük el az irodalomban, utalva arra, hogy Dpn paraméter flereket megelőző
időbeli viselkedésére jól illeszthető egy U-alakú parabola függvény. A Dpn

paraméter fler előtti fejlődése során elsőnek egy meredeken csökkenő, a bari-
centrumok közeledését léıró, tendencia azonosítható. Majd, elérve egy mini-
mum távolság értéket, Dpn újra növekedni kezd mindaddig amíg el nem éri azt
az értéket ahonnan az eredeti csökkenő fázis megkezdődött. Kimutattuk azt a
meglepő eredményt is, hogy a kapcsolódó fler események mindig csak ezután
az U-alakú formációt beteljesített vándorlás után következnek be. Továbbá,
statisztikai vizsgálataink során felfedeztük, hogy a várható flerkitörési esemény
bekövetkezésének idejét viszonylag nagy pontossággal meg lehet becsülni már
magának a csökkenési szakasznak az időtartamából.

AWGM proxy aGM proxy-hoz hasonlóan, egy meredek emelkedésbe kezd,
majd elérvén egy maximum értéket csökken, s ezen a csökkenő fázison történik
csak a fler kitörés (vagy kitörések). A WGM paraméternek ezen, a flereket
megelőző, karakterisztikus viselkedését pedig röviden „V-shape”-ként vezettük
be a szakirodalomban, újfenn annak vizuális volta miatt. Továbbá, statisztikai
vizsgálatokkal alátámasztva kimutattuk, hogy a WGM paraméter maximum
értékéből igen jó pontossággal megbecsülhető a várható legnagyobb fler intenz-
itás, úgy, mint a GM megközelítés esetében.

Utolsó lépésként, külön-külön csoportosítottuk azokat az eseteket mikor a
WGM maximumát követően egy vagy több M5-nél erősebb flerkitörés történt,
annak érdekében, hogy statisztikailag elemezzük a WGM paraméter csökkenés
mértékét a maximumtól a fler kitörés pillanatáig. A vizsgálat a következő em-
pirikus eredményekre enged következtetni: ha a csökkenés mértéke meghaladja
az 54% -ot, akkor ugyanazon típusú vagy annál magasabb osztályú további
kitörés már nem várható; viszont, ha a csökkenés mértéke kisebb mint ∼42%,
akkor a következő 18 órában további M5-nél nagyobb energiájú fler(ek) még
várható(k).
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Aktív Régíok mágneses keveredettség mértékének
meghatározása

A fent bemutatottWGM -method, csak a δ-típusú napfoltok esetén alkalmazható,
viszont szeretnénk a WGM eljárást automatikussá tenni, hogy egy naprakész
flerelőrejelző rendszert hozzunk létre. Ennek érdekében kifejlesztettünk egy
módszert, amely karakterizálja az AR-k ellentétes mágneses polaritások kevere-
dettségének mértékét. A cél, hogy beazonosítsuk a mágnesesen igen komplex
δ-típusú AR-kat, melyek további részletes vizsgálat alá vonhatók a WGM fler-
prognosztikai módszerrel.

A SOHO/MDI-Debrecen napfoltkatalógus adatai alapján bevezetésre került
két új numerikus paraméter. Az egyik paraméter a (i) látóirányú mágneses tér
horizontális gradiensének időbeli változását méri (GS) míg a másik (ii) az el-
lentétes polaritások szeparációját (Sl−f ) az egész napfoltcsoporton belül. A két
paraméter fler és/vagy CME kitörést napokkal megelőző időbeli fejlődésének
elemzése során a következő következtetéseket lehetett levonni:

• Ha az Sl−f <1, akkor 70% a valószínűsége, hogy a mágnesesen komplexnek
számító AR 48 órán belül a legnagyobb energiájúnak számító X-es flert fog
produkálni. Viszont, ha az Sl−f értéke 1 és 3 közé esik, akkor a kevésbé
komplex AR-nak a legnagyobb eseménye a GOES M fler osztály lesz.
Illetve, ha a következő reláció érvényes, 3 < Sl−f < 13, akkor az AR a C-
energiájú flereknél nagyobb energiájú eseményeket nem nagyon lesz képes
produkálni a következő 48 órában.

• A GS paraméter esetében a következő határértékeket sikerült azonosíta-
nunk: ha 5.5 < log(GS) < 6.5, akkor a legnagyobb energiájú fler osztály a
C lesz amit az AR tud majd produkálni. Viszont, ha 6.5 < log(GS) < 7.5
akkor M-energiájú flerek lesznek a legerősebbek, amely az adott AR-hoz
köthetők. Végezetül, 7.5 < log(GS) akkor 70% az esély, hogy a legerősebb
fler osztály az X lesz a következő 48 órában.
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A statisztikai elemzések során az is világossá vált, hogy az AR nem pro-
dukál X energiájú flert a következő 48 órában, ha a két paraméter értékére igaz,
hogy 13 < Sl−f és log(GS) < 5.5. Továbbá az a megállapítás is egyértelműen
levonható, ha a log(Sl−f ) < 0.4 és log(GDS) < 6.5 akkor a fler nem jár olyan
komoly CME kitöréssel, amely veszélyt jelenthet a modern szocio-ökonómiai
berendezéseinkre és technoszféránkra.



7

Publikációk a disszertáció témában

1. Korsós, M. B., and Erdélyi, R.:On the State of Solar Active Region
Before Flares and CMEs 2016, Astrophys. J., 823, 2, 153, 11 pp.

2. Korsós, M. B., Ludmány, A., Erdélyi, R. Baranyi, T.: On Flare Pre-
dictability Based on Sunspot Group Evolution, 2015, Astrophys. J., 802,
L21

3. Korsós, M. B., Gyenge, N., Baranyi, T., Ludmány, A.: Dynamic Precur-
sors of Flares in Active Region NOAA 10486, 2015, J. Astron. Astropys.,
36, pp. 111-121

4. Korsós, M. B., Baranyi, T., Ludmány, A.: Pre-flare Dynamics of Sunspot
Groups, 2014, Astrophys. J., 789, 107, 7 pp.

5. Korsós, M. B., Baranyi, T., Ludmány, A.: Study of Sunspot Group Mor-
phological Variations Leading to Flaring Events, 2013, Central European
Astrophysical Bulletin, 37, pp. 425-43



8

További publikációk

• Korsós, M. B., S. Yang , Erdélyi, R: Pre-flare dynamic investigation by
weighted horizontal magnetic gradient method: From small to major flare
class, 2019, Journal of Space Weather and Space Climate, A6, 12 pp

• Korsós, M. B., Chatterjee, P., Erdélyi, R:. Applying the Weighted Hor-
izontal Magnetic Gradient Method to a Simulated Flaring Active Region,
2018, The Astrophysical Journal, 857, 103, 12 pp.

• Korsós, M. B., Poedts, S., Gyenge, N., Georgoulis, M. K., Yu, S., Bisoi,
S. K.,Yan, Y., Ruderman, M. S., Erdélyi, R.: On the evolution of pre-flare
patterns of a 3-dimensional model of AR 11429, 2018, Space Weather of
the Heliosphere: Processes and Forecasts, Proceedings of the International
Astronomical Union, IAU Symposium Volume 335, pp. 294-297

• Elek, A., Gyenge, N., Korsós, M. B.,; Erdélyi, R.: Spatial Inhomogene-
ity In Solar Faculae, 2018, Space Weather of the Heliosphere: Processes
and Forecasts, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU
Symposium Volume 335, pp. 17-19

• Ye, Y., Korsós, M. B., Erdélyi, R.: Detailed analysis of dynamic evo-
lution of three Active Regions at the photospheric level before flare and
CME occurrence, 2018, Advances in Space Research, 61, 2, pp. 673-682

• Korsós, M. B., Ruderman, M. S., Erdélyi, R.: An application of the
weighted horizontal magnetic gradient to solar compact and eruptive events,
2018, Advances in Space Research, 61, pp. 595-602

• Korsós, M. B., and Ruderman, M. S.:On Flare and CME Predictability
Based on Sunspot Group Evolution, 2016, ASP Conference Series, Vol.
504., p. 43



9

• Zheng, R.,Korsós, M. B., Erdélyi, R.: Semicircular-like Secondary Flare
Ribbons Associated with a Failed Eruption, 2015, Astrophys. J., 809, 45,
9 pp.

• Balázs, L., G., Gyenge, N., Korsós, M. B., Baranyi, T., Forgács-Dajka,
E., Ballai, I.: Statistical relationship between the succeeding solar flares
detected by the RHESSI satellite, 2014, Mon. Not. Roy. Astron. Soc.,
441, 1157-1165 pp.

• Balázs, L., G., Hetesi, Zs., Korsós, M. B.: Monte-Carlo simulation of a
possible correlation between the estimated luminosity distances and inter-
nal extinctions of type Ia supernovae, 2007, Astronomische Nachrichten,
328, p. 858


