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ABSTRACT
Protons, electrons, neutrons, and solar wind in the form of plasma are emitted from the Sun’s entire
coronal zone during the phenomenon Coronal Mass Ejection (CME). Solar atmosphere consisting
of very high temperature plasma and is fully dynamic in nature thereby huge magnetic dipoles are
continuously generated with intense magnetic fields. The energetic charged particles released from
the solar corona are trapped within the dipole field which are gradually elongated outwards from
the Sun due to the radial momentum of the massive charged particles ultimately causing
breakdown in the field lines at their critical limit, thus establishing magnetic reconnection with the
interplanetary magnetic field. This process evolves huge energy as electromagnetic radiation and
releases the trapped masses along with the electromagnetic radiation in the form of solar X-rays
and γ-ray bursts. This intense radiation is responsible for ionizing the constituent particles of the
various regions of the ionosphere. The physical situation can be represented by momentum and
energy balance equations, equation of continuity and equation of state. In the presence of
perturbations of the thermospheric region produced by CME, different characteristic parameters
are theoretically investigated. Dispersive nature of the medium, variation of normalized electron
temperature with effective electron content and altitude variation of resulting electric field are
carried out. In the computation process, data of the latest International Reference Ionosphere (IRI)
models are used. The results obtained are to be compared with the experimental findings from
researchers and justifications are required.
আেলাকম ল সং া ভর িনে প Coronal Mass Ejection (CME)-এর সময় সূ েযর স ূ ণ আেলাকম ল অ ল থেক াজমার আকাের াটন, ইেলক ন, িনউ ন এবং সৗর বায়ু িনগত হয়। সৗর বায়ুম েল খু ব উ তাপমা ায় াজমা রেয়েছ যার কৃিত অত গিতশীল
এবং যার ফেল তী চৗ ক ে র িবপু লসংখ ক চৗ ক ি েম মাগত তির হয়। সৗর আেলাকম ল থেক মু শি সমি ত এবং
আধানযু কণা চৗ ক ি েম -র ে র মেধ আব হয় যা মশ সূ য থেক বাইেরর িদেক লি ত হয় ভারী আধানযু কণার অরীয়
ভরেবেগর জন । পিরেশেষ, সীমা মােন উপনীত হেল এই চৗ ক বলেরখা িল িবি হেয় যায় এবং আ ্ হ চৗ ক ে র সে চৗ ক
সংেযাগ াপন কের। এই ি য়ায় চৗ ক িবিকরণ িহসােব িবপু ল শি িনগত হয়, একই সে আব হেয় থাকা ভারী আধানযু কণাও মু হয়
এবং X-রি ও Y-রি র িবিকরণ হয়। এই তী িবিকরণ-ই আয়নম েলর িবিভ ের থাকা কণা িলর আয়নয়েনর জন দায়ী। আয়নম েলর
এইরকম ভৗতঅব া সাধারণত ভরেবগ ও শি র ভারসাম সমীকরণ, ধারাবািহকতার সমীকরণ এবং অব ার সমীকরণ ারা িতিনিধ করা
যেত পাের। CME ারা সৃ thermospheric অ েলর ব াতুলতার উপি িতেত িবিভ বিশ মূ লক পরািমিত িলেক তাি কভােব অনু স ান
করা হেয়েছ। এে ে , মাধ েমর িব ু রন কৃিত, কাযকর ইেলক ন কে -এর সােথ সাধারণ ইেল ন তাপমা ার তারতম এবং উ তার সে
ব িতক ে র পিরবতন দখা হেয়েছ। গণনার কােজ আ জািতক উে খ আয়নম ল International Reference Ionosphere
(IRI) মেডেলর সবেশষ তথ ব বহার করা হেয়েছ। অবেশেষ, আমােদর া ফলাফল িলর অন ান পরী ামূ লক গেবষকেদর ফলাফেলর
সে তুলনা করা এবং যাচাই করার েয়াজন রেয়েছ।

23rd West Bengal State Science and Technology Congress 2016, Presidency University, Kolkata, India.
28-29 February 2016

