
Luku 3

Säteilymekanismit

3.1 Atomien, molekyylien ja alkeishiukkasten säteily

Alkeishiukkasten vuorovaikutus (viivaspektri)

• Elektroni-positroni annihilaatio (511 keV) e+ + e− −→ 2γ

• Neutroni-sieppaus (2.22 MeV)1H + n −→ 2H + γ

• Viritystilojen laukeaminen

Kuva 3.1: Auringonpurkaushavainto 4.6.1991, tärkeimmätγ-viivat selvästi havaittavissa. No-
beyaman rekisteröimä radiovuo 80 GHz:llä oli 140 000 sfu:ta (1,4 miljardia janskya)!
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Kuva 3.2: Auringonpurkausten emissioγ-alueella: elektroni-positroni annihilaatio (e+, 511
keV), alla positroni-positroni annihilaation aikaansaama kontinuumisäteily (Ps) jaαα-reaktiot,
neutronisieppaus eli deuteriumin sidosenergiaa vastaava kapea viivasäteily (n, 2.223 MeV), se-
kä lukuisia viritystilojen laukeamisesta syntyviä viivoja (1.634 MeV, 4.438 MeV, 6.129 MeV,
jne.) Neutroneja syntyy paljon hiukkaskiihdytyksen yhteydessä, heliumin hajotessa.

Kuva 3.3: Spektriviivojen synty (Tähtitieteen perusteet, Ursa)
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Kuva 3.4: Yksi tärkeimmistä Auringon kromosfäärin spektriviivoista, Hα (vedyn alfa-viiva), ja
sen synty.

Bound-bound (energiatilat kvantittuneet - viivaspektri)

• absorptio

• emissio

Bound-free (kontinuumi)

• ionisaatio

Free-bound (kontinuumi)

• rekombinaatio
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13 mm radio emission (quiet Sun, plasma limit)
3 mm radio emission (quiet Sun, plasma limit)
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3.2 Plasmadiagnostiikka spektriviivojen avulla

• Viivojen tunnistus (CHIANTI database)

• Lämpötila T (K, spektrisovitus)

• Emissiomitta EM (cm−3, spektrisovitus)

• Elektronitiheys N (cm−3, TEM =
∫ V

0
N2 dV = N2 V)

Mason & Monsignori Fossi, Astron. Astrophys. Rev. 6 (1994), 123-179
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Kuva 3.5: Plasmadiagnostiikka on mahdollista vain jos viiva on tarpeeksi kapea, esimerkik-
si TRACE-satelliitin laajakaistainen päästö ei mahdollista lämpötilan ja emissiomitan laske-
mista (SOHO EIT on yhtä huono tähän tarkoitukseen), on käytettävä esim. SOHO:n CDS- ja
SUMER-laitteita.

3.3 Jarrutussäteily

Free-free (kontinuumi)

• terminen bremsstrahlung

• ei-terminen bremsstrahlung

Termisen jarrutussäteilylähteen radiokirkkautta voidaan approksimoida (esim. Lang, 1980)

Bν = 2.98× 10−39 (24.5+ ln T − ln ν)
T1/2

EMr (3.1)

jossaEMr =
∫

N2 dL (cm−1, säteilylähteen ’paksuus’).

Esimerkki:

Termisen jarrutussäteilyn määrä radiotaajuuksilla (optisesti ohut radiospektrin osa), oletukse-
na tietty plasmavoluumi yhdessä homogeenisessa lämpötilassa, joka säteilee vastaavan määrän
röntgenalueella.

Emissiomitta radiolla EMr =
∫

N2 dL (cm−1) muutetaan emissiomitaksi röntgenillä EMx =
∫

N2

dV (cm−3), lämpötila ilmaistaan kelvineinä (K) ja taajuusν hertseinä (Hz), radiovuo on silloin
solar flux units eli sfu= 10−19 erg cm−2 s−1 Hz−1 eli 10−22 W m−2 Hz−1 eli 104 Jy.

Thomas, Star & Crannell (1985): T(R) ja EMx GOES-satelliitin mittauksista:
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Kuva 3.6: Esimerkki radiosätelystä auringonpurkauksen aikana (kohinainen käyrä, 37 GHz,
’havaittu’), sekä pehmeästä röntgensäteilystä laskettu radiovuo (’laskettu’) ja plasman lämpötila
(’Temp’). Vertailun vuoksi kuvassa on myös kovan röntgensäteilyn määrä (BATSE).
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Kuva 3.7: Esimerkki mahdollisesta ei-termisestä jarrutussäteilystä, ns. Masuda-flare (Masudan
tohtorinväitöskirjasta, Yohkoh-satelliitin röntgenhavainnoista 1992): kuuman termisen plasma-
kaaren yläpuolella näkyy ’ultrakuuma’ pieni alue, jonka epäillään syntyneen kiihdyttyneiden
ei-termisten elektronien pommituksesta.
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3.4 Mustan kappaleen säteily (Planck)

Ideaalinen säteilijä lämpötilassa T säteilee intensiteetillä

Bν(T) =
2hν3

c2

1
ehν/kT − 1

(W m−2 Hz−1 sr−1) (3.2)

Radiotaajuuksilla voidaan käyttää Rayleigh-Jeans approksimaatiota (ehν/kT ∼ 1+ hν/kT+...)

Bν =
2kTν2

c2
(W m−2 Hz−1 sr−1) (3.3)

Lähteen kirkkauslämpötilalla Tb tarkoitetaan lämpötilaa, joka mustan kappaleen tavoin sätei-
levällä kohteella tulisi olla lähteen säteilyintensiteetin/pintakirkkauden perusteella. Rauhallisen
auringon radiosäteily riippuu paitsi kohteen lämpötilasta myös siitä, miten säteily pääsee ete-
nemään väliaineessa. Esimerkiksi pitkät aallonpituudet (λ ∼ m) eivät pääse läpi paikallisista
tihentymistä vaan absorboituvat. Siten esim. millimetriaallonpituudet voivat tulla korkeintaan
kromosfäärin yläosasta ja siitä ylöspäin (Tb &6000 K), senttimetri- ja metriaallot koronasta ja
siitä ylöspäin (Tb &106 K).

Kuva 3.8: Auringon kirkkauslämpötiloja eri taajuuksilla mitattiin ahkerasti 1960-70 -luvuilla,
käyttäen apuna kuun tunnettua kirkkauslämpötilaa.
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Kuva 3.9: Kirkkauslämpötilat eri radiotaajuuksilla.Huomaa, että antennin keilan koko (= reso-
luutio) vaikuttaa havaittavien rakenteiden kokoon.

3.5 Synkrotronisäteily

Hiukkaset (terminen/ei-terminen jakauma)+ magneettikenttä

• Gyroresonassi (cyclotron): ei-relativistiset (γ = 1) hiukkaset

• Gyrosynkrotroni : heikosti relativistiset (γ < 2-3) hiukkaset

• Synkrotroni : relativistiset hiukkaset

3.5.1 Gyroemission

The gyrofrequencyωB for a particle with a chargeq, massm, and Lorentz factorγ, gyrating in
a magnetic fieldB, pitch angleψ being the angle between theB vector and the velocity vector,
is in Gaussian units (Lang, 1980)

ωB =
qB
γm c

sinψ (3.4)

The gyrofrequency thus depends on the magnetic field strengthB and for non-relativistic elect-
rons the gyrofrequency becomes

νB = 2.8× 106B (Hz) , (B= Gauss) (3.5)

Emission is concentrated at the fundamental frequency (ω = Ωe) and at harmonicss= ν/νB <10
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Kuva 3.10: Spektri-indeksinα laskeminen. Päätelmiä voidaan tehdä erityisesti optisesti ohuen
puolen indeksistä (plasma on niin harvaa, että kaiken säteilyn voidaan olettaa pääsevän havait-
sijalle asti, ja indeksillä on mm. suora vastaavuus hiukkasten energiajakaumaan).
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3.5.2 Gyrosynchrotron emission: mildly relativistic electrons

For optically thin (τ � 1, ν > νpeak) sources the radio flux density reduces to

Sν =
2kν2

c2

∫
τTe f dΩ = η LΩ (3.6)

η ≈ 3.3× 10−24 10−0.52δ (sinθ)−0.43+0.65δ
(
ν
νB

)1.22−0.90δ

BN

νpeak≈ 2.72× 103 100.27δ (sinθ)0.41+0.03δ (NL)0.32−0.03δ B0.68+0.03δ (3.7)

These approximations are valid for power-law indices 2≤ δ ≤ 7, viewing anglesθ ≥ 20◦, and
harmonic numbersν/νB ≥ 10. The original calculations for gyrosynchrotron emission were
presented by Ramaty (1969), and are now widely used (computers are more powerful!). These
are simplified expressions by Dulk and Marsh (1982)...

3.5.3 Gyrosynchrotron emission: thermal electrons

For thermal electrons with a Maxwellian energy distribution Dulk and Marsh present a simpli-
fied expression suitable for semiquantitative analytical modelling for the optically thin spectral
region

Sν =
2kν2

c2

∫
τTe f dΩ = η LΩ , η ≈ 60× 10−24

(
ν8

ν2
B

)
T8 sin6 θ B11 N . (3.8)

The spectral peak of thermal gyrosynchrotron emission depends heavily on the plasma tempe-
rature and two expressions are given for different temperature ranges:

νpeak≈ 1.4 (
NL
B

)0.1 (sinθ)0.6 T0.7 B (108 < T < 109 K) (3.9)

νpeak≈ 475 (
NL
B

)0.05 (sinθ)0.6 T0.5 B (107 < T < 108 K) (3.10)

3.5.4 Synchrotron emission: ultrarelativistic electrons

In the case of ultrarelativistic electrons the emission is very strongly beamed in the direction of
the electron motion and collisions are rare. The expressions for emissivity and peak frequency
in the range 2≤ δ ≤ 5 can be written as

η ≈ 8.6× 10−24(δ − 1) sinθ

[
0.175
sinθ

( E0

1MeV

)−2 ν

νB

]−(δ−1)/2

BN , (3.11)

νpeak≈ 3.2× 107 sinθ
( E0

1MeV

)(2δ−2)/(δ+4)

(3.12)

×
[
8.7× 10−12 δ−1

sinθNL
]2/(δ+4)

B(δ+2)/(δ+4)

The emission occurs over a broad band centered atν ≈ νBγ
2 sinθ/2, i.e. at harmonic numbers

s≈ (γ sinθ)3.
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Kuva 3.11: Terminen ja ei-terminen gyrosynkrotronspektri ja muotoon vaikuttavat tekijät (nuo-
let kuvaavat muuttumisen suuntaa ja intensiteettiä): lämpötila T, magneettikentän voimakkuus
B, lähteen kulmaläpimittaΩ, tiheys×lähteen pituus NL (katselusuunnassa), katselukulma sinθ.

Kuva 3.12: Purkausspektrin määrittäminen: Spektrin optisesti tiheällä puolella sattaa tulla vai-
keuksia määrittää spektri-indeksi monista eri syistä: säteilymekanismeja voi olla monia (esi-
merkiksi gyroresonanssi-, gyrosynkrotron- tai plasmasäteily) tai lähde ei ole homogeeninen
vaan pitää sisällään useita lähteitä, joilla kaikilla on oma spektrinsä. Havaittu spektri voi siis
olla näiden kombinaatio. Epäselvyyksiä syntyy varsinkin jos havaintotaajuuksia on vähän. Ku-
vassa Owens Valleyn mittauksia taajuusalueella 1-18 GHz.
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Kuva 3.13: Examples of flux density spectra for gyrosynchrotron emission calculated from the
given approximations, for magnetic field values of 200, 500, and 1000 Gauss. Path length L
and viewing angleθ remain the same in all cases.

Top left:
flux density spectra for non-thermal gyrosynchrotron emission forδ = 6, Ne = 109 cm−3,
θ = 30◦, L = 20 000 km

Top right :
otherwise similar to top left but nowNe = 1011 cm−3 (electron density increased)

Bottom left:
otherwise similar to top left but nowδ = 3 (population of more energetic electrons present)

Bottom right :
flux density for thermal gyrosynchrotron emission, at plasma temperatureTe f = 8× 107 K

The figures show how an increasing magnetic field strength and a decreasing electron power
law index move the spectral peak towards the higher frequencies, while changes in the source
electron density alter the flux density, but do not change significantly the general spectral shape.
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Kuva 3.14: Radiopurkauksissa spektrin käännepiste on usein välillä 10-20 GHz (tavallinen ken-
tänvoimakkuus, säteilylähde ja elektronien energiajakauma). Joskus kuitenkin radiovuo jatkaa
nousuaan kohti korkeampia taajuuksia, ks. kuvan havaintoja. Näitä ’kummallisia’ spektrejä on
yritetty selittää aurinkotutkimuksen kannalta ’eksoottisilla’ säteilymekanismeilla kuten kääntei-
sellä Compton-sironnalla, jonka vaikutuksesta säteilyn määrä cm-aaltoalueella vähenisi ja siir-
tyisi mm- ja röntgenaaltoalueelle (esim. kuuluisa paperi Pierre Kaufmann et al., A&A, 1986).
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Kuva 3.15: Kaufmann esitti mm. että kummallisen spektrin yksi synnyttäjämekanismi olisi
käänteinen Compton-sironta, jossa energia (ja säteilyintensiteetti) siirtyisi mikro- ja millimet-
riaaltoalueelta kohti röntgeniä.
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Kuva 3.16: Esimerkki Metsähovissa tehdyistä mittauksista: hitaasti muuttuva purkaus, joka on
pääosin termistä säteilyä ja jossa spektri ’pehmenee’ eli termisen jarrutussäteilyn osuus kasvaa
purkauksen edetessä. BATSE näyttää ei-termisen, kovan röntgensäteilyn määrän.
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Kuva 3.17: Esimerkki Metsähovissa tehdyistä mittauksista: impulsiivinen, nopea purkaus, jossa
radiosäteily on pääosiltaan ei-termistä gyrosynkrotron säteilyä (vrt. BATSE), ja jossa elektro-
nien energeettisyys pienenee purkauksen edetessä – spektri ’pehmenee’ nyt toiseen suuntaan.
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Kuva 3.18: Radiosäteilyn suuntaavuus: paitsi suurenergisten elektronien aiheuttaman synkrot-
ronisäteilyn eteneminen kapeana ’keilana’, myös katselukulma ja magneettikentän voimak-
kuus aiheuttavat muutoksia radiosäteilyn intensiteettiin. (voimakas kenttä -> suurempi vuo+
pyörimisen suunta, tuleeko kohti)
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3.6 Miten erotan jarrutussäteilyn ja gyrosynkrotronsäteilyn?

Paitsi erilainen spektrin muoto, säteilymekanismit eroavat myös säteilyn polarisaation osalta:

• Terminen jarrutussäteily on vain heikosti polarisoitunutta

• Jos plasma on isotermistä ja optisesti paksua, polarisaatio= 0

• Polarisaatio gyrosynkrotronsäteilyn optisesti paksulla puolella on erittäin hankalasti tul-
kittavissa

• Optisesti ohuella puolella polarisaatio on luokkaa 10...30%

• Gyrosynkrotronsäteily on ympyräpolarisoitunutta säteilyä (vasen- ja oikeakätistä), ja po-
larisaation kääntyminen on todettu esim. magneettisen plasmakaaren eri päissä purkauk-
sen aikana

• lineaaripolarisaatiota ei ole havaittu (teorian mukaan ei pääse läpi auringon atmosfääristä)

3.7 Masers

Maser= amplification of radio waves by stimulated emission of radiation

Solar case for maser emission:
Electron cyclotron maser occurs when the resonance between electrons spiraling around a mag-
netic field and circularly polarised waves leads to growth of the waves.
The condition of growth is certain form ofanisotropy→ loss cone anisotropy at loop footpoint.
Occurs atνB and second harmonic.

Kuva 3.19: Maser emission - responsible for narrow-band spikes? Characteristics: short dura-
tion, small bandwith, high brightness temperature (1015 K).
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3.8 Absorption effects: Razin effect

The presence of a medium, tends to suppress synchrotron and gyrosynchrotron radiation at low
frequencies. The Razin frequencyνR in a plasma with an electron densityNe is defined as

νR =
20Ne

B
=

2ν2
p

3νB
(3.13)

For ultra-relativistic electrons the suppression occurs atν ≤ νR and for mildly relativistic and
non-relativistic electrons at harmonicss= ν/νB ≤ ν

2
p/ν

2
B (Melrose, 1985; Dulk, 1985).

An illustrative example: in order to have Razin suppression effective up to 5 GHz, the electron
densityNe (cm−3) must be greater than∼ 1.7× 108 B. The required density is high even with
the minimum expected magnetic field strengthB=100 G in the solar case.

3.8.1 Absorption effects: Gyrosynchrotron self-absorption

Absorption by the population of radiating electrons itself. The process reguires a strong magne-
tic field and a high column density of electrons

3.8.2 Absorption effects: Free-free absorption

Collisional damping (free-free absorption) occurs when electrons begin to oscillate in resonance
with the electric field and then collisions destroy the oscillation: the wave energy decreases and
heats the plasma. Can happen when electromagnetic waves travel through cool dense structures
in the solar atmosphere

Kuva 3.20: Summa summarum: säteilylähteitä voi olla enemmän kuin yksi - eri T, Ne ja B -
jopa erillisiä aktiivisia alueita jos instrumentti summaa koko Auringon säteilyn - jolloin spekt-
ri on näiden kaikkien yhdistelmä. Tarvitaan siis varovaisuutta, KUVIA eri aallonpituuksilta,
dynaaminen radiospektri ja samanaikaisia havaintoja eri radiotaajuuksilta!
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Kuva 3.21: Ludwig Klein (1987) todisti laskelmillaan, että eri absorptiomekanismien yhteisvai-
kutus voi saada aikaan Kaufmannin (1986) havaitseman ’kummallisen’ spektrin, jossa radiovuo
nousee kohti korkeita taajuuksia.
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3.9 Plasma emission

νp =
q
2π

√
N
ε0 m

(Hz) (3.14)

whereN is the particle density (m−3), q is the charge of particle (C),m is the mass of particle
(kg), andε0 is the permittivity of vacuum. (Approximation for this formula was given in Section
2.10.)

An electron in an ionized gas is subjected to a linear displacement and it behaves as an oscillator
with the characteristic plasma frequencyνp. This disturbance is known as plasma oscillations
or Langmuir waves

Radio emission can be produced by a two-stepped process, where electrostatic oscillations are
first excited at or near the plasma frequency (e.g. by an energetic electron beam) and after that
the Langmuir wave energy is converted to electromagnetic radiation via non-linear wave-wave
interactions (Gurnett, 1995)

Plasma radiation occurs at or just above the plasma frequencyνp and its second harmonic 2νp,
but rarely if ever at higher harmonics (Dulk, 1985)

Kuva 3.22: Dynaaminen radiospektri, jossa näkyy tyyppi II radiopurkaus perustaajuudella (150
MHz) ja toisella harmonisella (300 MHz) kello 01:48 UT alkaen. Tyyppi II purkaukset siirtyvät
hitaasti kohti matalampia taajuuksia, eli purkauksen aiheuttaja siirtyy Auringon atmosfäärissä
kohti pienempää elektronitiheyttä (yleensä siis ulospäin). Aiheuttajia voivat olla esim. laajat
shokkiaallot ja ulos sinkoavat plasmakaaret, nopeudet ovat luokkaa 500–1000 km/s.
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Kuva 3.23: Dynaamisia radiospektrejä, joissa näkyy tyyppi III radiopurkauksia. Purkaukset syn-
tyvät, kun elektronisuihku etenee halki Auringon koronan ja ympäröivä plasma resonoi plas-
mataajuudella. Elektronit seuraavat magneettisia kenttäviivoja, jotka joskus voivat olla kaaren
muotoisia (’U’-purkaus). Kiihdyttyneiden elektronien nopeus on yleensä luokkaa 0.3c, eli myös
taajuussiirtymät ovat nopeita (vrt. tyyppi II, joka on huomattavasti hitaampi, koska aiheuttajana
on liikkuva plasma tai shokkiaalto.)
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Kuva 3.24: Tyyppi III radiopurkaukset korreloivat yleensä hyvin kovan (ei-termisen) röntgen-
säteilyn kanssa, koska kyseessä ovat samat elektronipopulaatiot (röntgensäteily syntyy elektro-
nien törmätessä johonkin).

Kuva 3.25: Esimerkki matalataajuisesta radiosäteilylähteestä, joka tarkemmassa tarkastelussa
osoittautui synkrotron-säteilijäksi (Bastian et al. 2001).
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