
Luku 4

Aurinkoradioastronomia

4.1 Radioantennit ja vastaanottimet

Tyypillinen aurinkotutkimuksessa korkeilla radiotaajuuksilla (1–100 GHz) käytettävä radio-
teleskooppi on paraboloidiantenni. Teleskoopin pintatarkkuuden tulee yleensä olla vähintään
λ/20. Matalammilla taajuuksilla riittää siis pinnaksi ’kanaverkko’ mutta korkeilla taajuuksil-
la antennin peilipinnan on oltava todella tasainen. Matalilla taajuuksilla (koko Auringon vuota
mitattaessa, kun ei tarvita suuntaavuutta) voidaan käyttää myös yksinkertaisia dipoliantenneja.

Kuva 4.1: Peruskäsitteitä: Puolentehon keilanleveys (half power beam width, HPBW) eli käy-
tännössä antennilla saatava resoluutio, pääkeila (main lobe) ja sivukeilat (sidelobes). Antennin
efektiivinen pinta-ala on hyötysuhdeη kertaa geometrinen pinta-ala A. Hyötysuhde on tavalli-
sesti luokkaa 0.3–0.5
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Kuva 4.2: Antennin säteilykuvio ilmaistuna desibeliasteikolla.

Kuva 4.3: Teoreettinen, ihanteellinen antennin säteilykeila (huomaa yksikkö).
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Kuva 4.4: Radioastronomiassa yleisesti käytetty erotuskyvyn lausekeθ = 1.2λ/D pätee gaussi-
selle suuntakuviolle, josta saadaan ko. keilanleveys. Antennin säteilykeila (suuntakuvio) riippuu
antennityypistä.
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Kuva 4.5: Esimerkki havainnoista, kun antennin keilakuviolla P havaitaan erilaisia säteilyläh-
teitä. Puolentehon keilanleveyden sisällä olevat säteilylähteet summautuvat. Lähellä oleva sä-
teilylähde saattaa myös näkyä sivukeiloissa.

Kuva 4.6: Interferometrillä luodaan radioantenni, jonka erotuskyky on verrannollinen kantavii-
van pituuteen. Kantaviiva on antennien etäisyys toisistaan. Antennit on usein sijoitettu T- tai
Y-muotoiseen rivistöön. Aurinkomittauksissa interferometrillä saavutettava hyöty on parempi
erotustarkkuus (resoluutio) ja ilmakehän vaikutusten summautuminen pois (voi havaita jopa
sateellakin!).
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Kuva 4.7: uv-peitto kuvaa interferometrilla saatavaa “antennipinta-alaa” ja erotuskykyä. Aurin-
kohavainnot tehdään aina snapshot-moodissa, koska tarvitaan hyvä ajallinen erottelukyky, eikä
ole aikaa odotella tarkkaa kuvanmuodostusta Maan pyörimisliikkeen avulla.
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Kuva 4.8: Vastaanottimen lohkokaavio: kokonaistehovastaanotin. Antennin vastaanottama ko-
hinateho vahvistetaan ja sekoitetaan matalammalle taajuudelle. Sopii aurinkovastaanottimeksi,
koska lähteen signaali on suhteellisen voimakas systeemin vahvistusvaihteluihin verrattuna.

Kuva 4.9: Vastaanottimen lohkokaavio: Dicke-kytkimellä varustettu vastaanotin. Vastaanotin
kytketään vuoroin tarkkaan tunnetussa lämpötilassa TREF olevaan sovitettuun kuormaan, vuo-
roin antenniin. Ulostulo on verrannollinen antennilämpötilan ja kuorman erotukseen. Jos anten-
nin ja kuorman kohinalämpötilat ovat yhtä suuret, vahvistusvaihtelut kumoutuvat täydellisesti.
(Aurinkomittauksissa kuorman kohinalämpötilan täytyy siten olla Auringon kohinalämpötilaa
vastaava – eli huomattavan suuri!)
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4.2 Flux density

Flux densityS of a source (for the two polarizations) is related to the brightness temperature

S =
2kν2

c2

∫
Tb dΩ (W m−2 Hz−1) (4.1)

wheredΩ is a differential solid angle and the integral is over the projected area of the source.

The antenna temperatureTA due to the source can be expressed as

TA =
1
ΩA

∫ ∫
T(θ, φ) Pn(θ, φ) dΩ (4.2)

T(θ, φ) is the source temperature
Pn(θ, φ) is the normalized antenna power pattern (dimensionless)
ΩA is the antenna beam area (rad2)

4.3 Observed flux density

If the source brightness is constant over the beam area, the received power is

Pr = 1/2Ae f S0∆ f (4.3)

where∆ f is the bandwidth,Ae f is the effective aperture of the antenna, andS0 is the observed
flux density. Antenna temperature can be solved from

Pr = k TA∆ f (4.4)

The observed flux density can therefore be written as

S0 =
2kTA

Ae f
(W m−2 Hz−1) (4.5)

If the source size (Ωs) is smaller than the antenna beam size (ΩA), the observed antenna tempe-
rature reduces to:

TA =
Ωs

ΩA
Tb (4.6)

4.4 Simplified Example

D= 14 m
A= πr2 = 154 m2

Ae f f = 0.5× 154= 77 m2

TA ≈ Tb ≈ 7200 K at 87 GHz (source> beam, no absorbing atmosphere)

S0 =
2kTA

Ae f
= 2× 1.3805× 10−23× 7200/77 (4.7)

= 2.58× 10−21 W m−2 Hz−1 = 26 sfu

For a 2-m antenna with similar efficiencyS0 = 1266 sfu
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4.5 Kirkkauslämpötilan laskeminen

Kuva 4.10: Kirkkauslämpötilan laskeminen (taustalla oleva säteilylähde Tbo; edessä absorpoiva
ja emittoiva pilvi, jolla efektiivinen lämpötila Te f f ja jonka optinen paksuus onτ.)

Tb =

∫ τν

0
Te f fe

−tνdtν + Tboe
−τν = Te f f(1− e−tν) + Tboe

−τν (4.8)

Säteilylähteen kirkkauslämpötila riippuu sen optisesta paksuudesta seuraavasti:

Tb = Te f f josτν >>1 (optisesti paksu)
Tb = Te f f × τν josτν <<1 (optisesti ohut)

Näitä kaavoja voi käyttää esim. laskettaessa koronassa olevan filamentin kirkkauslämpötilaa,
kun Aurinko säteilee taustalla (filamentti sekä säteilee itse että absorpoi taustasäteilyn).

4.6 Sensitivity

The sensitivity of radio observations depends on the receiver noise temperature, i.e. the receiver
must be able to detect small differences in the total noise. The sensitivity of the system is
calculated from the total or system noise temperatureTsys

Tsys= TA + TR (4.9)

whereTR is the receiver noise temperature (K). The smaller the antenna (source) temperature,
the smaller should the receiver noise temperature be.

In some cases this limitation can be overcome by longer integration time or larger bandwidth.
The minimum detectable temperature∆T of a radio telescope is

∆T =
Ks Tsys√
∆ f t

(4.10)

whereKs is a sensitivity constant that depends on the receiver type,∆ f is the receiver bandwidth
(Hz) andt is the post-detection integration time (s).
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4.7 Calibration

• Absolute calibration using radio sources and hot+cold loads

• No calibration, using units relative to ’quiet Sun’ level

The method of using relative solar flux units provides the advantage of removing atmospheric
and radome effects (variable attenuation) and instrumental effects, but it is more sensitive to
errors in quiet Sun level determination. Furthermore, the true source size of the radio emitting
region in solar flares is not always known and it can vary from a few arc seconds to several arc
minutes.

4.8 Aurinkohavainnot radioteleskoopeilla

Aikaero mantereiden välillä on noin 7 tuntia, eli käytännössä yhteistä havaintoaikaa ei juurikaan
ole. Poikkeuksen muodostavat Suomen pitkät kesäpäivät, jolloin saamme yhteistä havaintoaikaa
sekä Japanin että Amerikan itärannikon kanssa.

Japanin-Australian teleskoopit (noin 20-09 UT)
Euroopan teleskoopit (noin 08-16 UT)
Pohjois- & Etelä-Amerikan teleskoopit (noin 16-23 UT)

Kuva 4.11: Aurinkotutkimuskäytössä olevia millimetri- ja senttimetriaaltoalueen radioteles-
kooppeja eri puolilla maailmaa.

86



Kuva 4.12: Radiohavaintolaitteita ja niiden taajuuksia maailmalta (lievästi vanhentunutta tietoa)

Kuva 4.13: Aurinkokartan tekeminen yhdellä radioantennilla: Auringon kiekon yli “pyyhitään”
rektaskensiosuunnassa, deklinaatiota vaihtaen.
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Kuva 4.14: Instrumentin aiheuttama reunatummeneminen: Kun teräväreunaista kohdetta pyyhi-
tään antennikeilalla, joka sisältää voimakkaat sivukeilat, sivukeilat näkevät reunalla myös kyl-
män taivaan (intensiteetti laskee kiekon sisäpuolella) ja vastaavasti kiekon ulkopuolella sivukei-
lat näkevät vielä myös kiekon sisälle (säteily näyttää jatkuvan myös kiekon reunan ulkopuolel-
la). Tätä ei saa sekoittaa Auringon todelliseen reunatummenemiseen millimetriaaltoalueella!
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Kuva 4.15: Metsähovin radioteleskoopilla (D=14 m) mitattu radioaurinkokartta 87 GHz taa-
juudella (3.4 mm). Musta rengas osoittaa Auringon ’pinnan’ eli fotosfäärin pohjan. Renkaan
sisäpuolella oleva intensiteettivajoama johtuu instrumentista, eikä siis ole todellinen reunatum-
meneminen.

Radiohavaintoja tekevät instrumentit voidaan jaotella seuraavasti:

• Interferometrit (Nancay radioheliograph NRH, Nobeyama radioheliograph NoRH, Owens
Valley Solar Array OVSA)

• Isot paraboloidiantennit (Metsähovi ja Itapetinga 14 m, Nobeyama 45 m)

• Pienet antennit ja radiometrit/polarimetrit (Bern/Tuorla, Nobeyama polarimeters NoRP)

• Monikeilavastaanottimet (Brasilia, Argentiina)

• Radiospektrografit (Zurich ETHZ, Tremsdorf OSRA, Artemis-IV Kreikka, HiRAS Japa-
ni, Culgoora Australia, jne.)

• Auringonpimennyshavainnot

4.8.1 Kuvantavia aurinkointerferometrejä

Maailmassa on kaksi koko auringon kiekkoa ja sen aktiivisuutta jatkuvasti havaitsevaa inter-
ferometria (siis silloin kun aurinko on horisontin yläpuolella): Nobeyaman radioheliografi Ja-
panissa (NoRH) ja Nancayn radioheliografi Ranskassa (NRH). Nobeyama toimii korkeilla taa-
juuksilla (17 ja 34 GHz) kun taas Nancay matalilla taajuuksilla (150...450 MHz). Nobeyaman
radioheliografin koko systeemi toimii nykyisin Linux-käyttöjärjestelmän alla. Muodostetut (eli
’syntetisoidut’) kuvat voidaan kopioida fits-tiedostoina minne tahansa käyttäjille.
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Kuva 4.16: Nobeyaman radioheliografi (NoRH), taustalla 45-m peiliantenni.

Nobeyama Radioheliograph:
Nobeyama Radioheliograph (NoRH) is a radio telescope dedicated to observe the Sun. "He-
lio"means the Sun, "graph"means an imaging telescope. It consists of 84 parabolic antennas
with 80 cm diameter, sitting on lines of 490 m long in the east/west and of 220 m long in the
north/south. Its construction took 2 years and cost 1.8 billion yen. The first observation was in
April, 1992 and the daily 8-hours observation has been done since June, 1992.

Frequency 17GHz (Right and left circular polarization), 34GHz (only intensity) Field of view
Solar full disk Spatial resolution 10 arcsec (17GHz), 5 arcsec (34GHz) Temporal resolution 0.1
sec (Event), 1 sec (Steady)

As the NoRH is a radio interferometer, original data are sets of correlation values of all the
combination of antennas. They correspond to the spatial Fourier components of the brightness
distribution of the solar disk. In most cases, it is necessary to synthesize images from the original
raw data.

To maximize the data use, we prepare images, indices and other related materials routinely and
put them on our Web page. This Web page is to help the scientists in the world to look for
interesting phenomena detected by the NoRH and to start the actual analysis using the original
data set. Software for image synthesis and analyses are prepared. Image synthesis and analyses
can be done remotely through the Internet. This data and images can also be used for science
education. We are glad if our images are of any help in education at schools, universities, and
public.

Owens Valley Solar Array USA:ssa (OVSA) on myös aurinkointerferometri, mutta sen kuva-
ala on pienempi kuin auringon kiekko. Satunnaisia interferometrihavaintoja auringosta tekevät
myös Very Large Array (VLA) ja Berkeley-Illinois-Maryland Array (BIMA) USA:ssa.
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NANÇAY Radioheliograph - Technical presentation
As a result of a long evolution initiated in 1982, the Nancay radioheliograph now consists of
a cross-shaped multi-antenna array, comprising an East-West branch with 19 antennas along a
3200 meter long baseline and a North-South branch of 24 antennas over a total length of 1250
meters. It can image the Sun at wavelengths between 60 cm and 2 meters. It has recently been
equiped with a digital correlator, which permits the true two-dimensional imaging of the solar
corona, using all possible baselines of the cross-shaped array, at a rate of 5 images per second in
each of 5 fixed wavelengths between 60 cm and 2 meters. Observations at different wavelengths
probe different heights in the corona, in the case of the Nancay radioheliograph regions between
0.1 and 0.5 solar radius above the visible surface.

It is an instrument dedicated to solar observations, and presently the only instrument to pro-
vide the astronomical community with daily radio observations of the solar corona, during 8
hours per day, all year round (the other dedicated solar radio telescope, at Nobeyama Radio Ob-
servatory in Japan, observes at much shorter, centrimetric, wavelengths which probe the solar
atmosphere much closer to the visible surface, and other radio telescopes, like the Very Large
Array (VLA) in the U.S.A., observe the Sun only infrequently, and have not been designed for
such specialized observations of a highly variable, very intense radio source).

During 1994-1998 the system has been renovated: a new, powerful correlator allowing rapid
multifrequency two-dimensional imaging of the Sun has been installed, and a new 7.5 meter
diameter antenna is raised at a site 1.5 km to the South of the southernmost existing antenna,
thus allowing a twice better resolution. This renovation cost somewhat over a million US dollars,
co-financed by the French State (CNRS) and the administrative council of the Region to which
Nancay belongs.

Kuva 4.17: Nancay interferometric pattern+ uncleaned source at 432 MHz
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Kuva 4.18: Nancayn radioheliografi on maailman toinen puhtaasti aurinkotutkimuskäytössä ole-
va interferometri.
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Owens Valley Solar Array

• 2 x 27-m+ 3 x 2-m+ 2 new 2-m antennas

• new antenna (19) 1.1 km from the center of array

• image resolution better than 5 arc sec

• 1-18 GHz (tunable, phase lock in 20 ms)

• left and right hand circular+ linear polarization

Kuva 4.19: Owens Valley Solar Array (OVSA), USA
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Kuva 4.20: VLA:n aurinkohavaintoja
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4.8.2 Single-dish antennit – radiometrit ja polarimetrit

Radiometrit ja polarimetrit (radiometri, joka vastaanottaa oikea- ja vasenkätistä ympyräpolari-
saatiota) havaitsevat yleensä koko auringon kiekolta tulevaa radiovuota, mitä useammalla taa-
juudella sen parempi. Tärkeimpiä instrumentteja maailmassa ovat Nobeyaman polarimetrit (1,
2, 3.75, 9.4, 17, 35 ja 80 GHz) sekä Bernin polarimetrit (8.4, 11.8, 19.6, 35 ja 50 GHz). Ber-
nin koko vastaanotin- ja antennisysteemi siirtyi Tuorlaan v. 2005. Suurilla antenneilla pääkeilan
leveys (HPBW) on pienempi kuin auringon kiekko, ja niillä voidaan havaita esim. jonkin tie-
tyn aktiivisen alueen radiovuota (antenni suunnataan ko. kohteeseen). Auringosta voidaan tehdä
myös kuvia pyyhkimällä keilalla kiekon yli. Näin tehdään esim. Metsähovin radiotutkimusase-
malla (antennin D=14 m), radiometrejä on 22, 37 ja 87 GHz:lle mutta vastaanottimien raken-
teesta johtuen vain yksi taajuus on käytössä kerrallaan. Myös Nobeyaman 45-m teleskooppia
on käytetty aurinkohavaintoihin, mutta näin suuren antennin liikuttelu on vaikeaa – keilanleveys
suurilla taajuuksilla on pieni ja suuntaus (pointing) tulisi olla hyvin vakaa.

Kuva 4.21: Nobeyaman isolla antennilla (D=45 m) mitattuja radiokarttoja reunalla näkyvistä
filamenteista (prominensseista). Antennin keilan koko on taajuudesta riippuen 15–46 kaarise-
kuntia (ks. rinkula kuvien vasemmassa alalaidassa). Koko Auringon kiekon kuvaaminen pyyh-
kimällä, tämän kokoisilla keiloilla, kestää noin 2 tuntia (yhteensä 240 pyyhkäisyä).
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RATAN 600 (Russia)
RATAN 600 consists of 895 antenna elements (2×11.5 m each), constructed in the shape of a
ring with a diameter of 576 m. One-dimensional scans of the Sun are observed near 09 UT, at
30-40 wavelengths ranging from 1.67 cm up to 32 cm with left (LCP) and right (RCP) circular
polarization. The telescope is located near the town of Zelenchukskaya in the North Caucasus.

Kuva 4.22: The RATAN-600 is a reflector-type radio telescope, with all of the advantages fol-
lowing from this (a broad wavelength range, the ability to use wide bandwidths, etc.), but it
is non-traditional in design. In order to obtain high resolution at rather short wavelengths, the
mirror of a radio telescope must have rather large linear dimensions and the reflecting surface
must be extremely accurate. These requirements are clearly contradictory; in order to resolve
this contradiction, the main mirror of the telescope was built in the shape of a ring. Top image:
the southern sector can operate in combination with the flat periscope reflector. It is possible
to track a source by moving the secondary mirror along the arc-shaped railway tracks or to
perform azimuthal 2D map synthesis. Bottom image: the secondary mirror and receiver cabins.
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Kuva 4.23: RATAN intensity profiles over the solar disk; Calculated magnetic field strength
from observed polarization.
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4.8.3 Spektrometrit ja spektrografit

Tarkkaa spektrierottelukykyä vaaditaan erityisesti plasmasäteilyn tutkimuksessa. Tätä varten
havaitaan ns. dynaamista spektriä. Taajuusalue on yleensä< 3 GHz, auringonpurkauksiin liit-
tyvä plasmasäteily näkyy parhaiten välillä 100-500 MHz. Maan ionosfääri rajaa havaintotaa-
juuksia alapäässä, alle 20 MHz:n radiohavainnot täytyy tehdä satelliiteista (esim. WIND). Tär-
keimpiä instrumentteja/observatorioita ovat HiRAS Japanissa, Culgoora Australiassa, IZMI-
RAN Venäjällä, ETHZ Sveitsissä, Tremsdorf Saksassa, Ondrejov Tsekissä, ARTEMIS Kreikas-
sa, Nancayn dekametrialueen DAM Ranskassa ja GBSRBS Green Bankissa USA:ssa. Näiden
instrumenttien rakenne on suhteellisen yksinkertainen ja halpa, lisäksi niiden dataa käytetään
avaruussäätiedotteiden laatimisessa (lue: rahoitus kunnossa).

ETHZ spectrometer:

• 7 m parabola antenna

• 0.1-4 GHz

• 2 standard PCs perform all data acquisition and hardware control

• daily data is transfered every night through the Internet to ETHZ

• 100-200 MB raw data per day, through 128 kbit/s link

• calibration measurements are performed once during night (off sun) and once during day-
time (on sun)

Kuva 4.24: ETH Zürich antennae (Switzerland), operating the Frequency-agile radio spectro-
meter Phoenix-2
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Kuva 4.25: Potsdam/Tremsdorf Solar Radio Observatory, Germany

Potsdam (OSRA) spectrometers:

• 4 sweep spectrographs (10 sweeps per second)

• 40-90 Mz, 100-170 MHz, 200-400 MHz, 400-800 MHz

• patrol observations at 40-800 MHz

• A pair of crossed double-log Yagis, 1 x 10.5-m, 2 x 7.5-m paraboloids

• Strong man-made interference at 85-108 MHz (UHF radio), 170-200 MHz (UHF TV),
550-700 MHz (VHF TV)

Kuva 4.26: Potsdam/Tremsdorf solar spectra: note the missing frequencies due to man-made
interferences
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4.8.4 Muita radioalueen instrumentteja

Yksi harvinaisemmista radioaurinkohavaintomenetelmistä on ns. monikeilatekniikka. Tällöin
yhteen antenniin asennetaan useita vastaanottimia, joilla kaikilla on oma syöttötorvensa eli oma
’keila’. Keilat vastaanottavat säteilyä hieman eri kohdista auringon kiekkoa, ja näin voidaan
esim. tutkia radiosäteilylähteen liikkumista purkauksen aikana. Ongelmana on saada eri keilat
kalibroitua niin, että niistä tuleva data on vertailukelpoista. Yksi monikeilavastaanotinsystee-
mi (48 GHz) on ollut toiminnassa Itapetingan 14-m teleskoopilla Brasiliassa. Se rakennettiin
yhteistyössä sveitsiläisten kanssa.

Brasilialaiset ovat olleet kiinnostuneita myös alimillimetrialueen aurinkohavainnoista (vrt. Kauf-
mann et al. analyysit ’oudoista’ spektreistä). Tätä varten Argentiinan Andeille rakennettiin 1.5
m-halkaisijainen, radomella suojattu radioteleskooppi, joka toimii taajuuksilla 212 GHz (4 mo-
nikeilaa) ja 405 GHz (2 monikeilaa). Radiovuon on kuitenkin havaittu olevan näin suurilla taa-
juuksilla lähinnä tasaista kohinaa, varsinaisia purkauksia on nähty erittäin harvoin.

Kuva 4.27: Monikeilavastaanotin Brasiliassa.
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Kuva 4.28: Radiosäteilylähteiden suhteellisia voimakkuuksia. Keski-Euroopan tiheästi asutuilla
alueilla tv-lähettimet ja tutkat häiritsevät suuresti astronomisia havaintoja matalilla taajuuksilla.
(Häiriöt voivat haitata myös välitaajuuksilla, ei vain mittaustaajuudella.)
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Kuva 4.29: The earth’s atmosphere completely absorbs x-ray, gamma ray and ultraviolet radia-
tions, which can therefore be observed only by satellite. Visible light, on the other hand, reac-
hes the earth’s surface but the best places for optical observations are the top of high mountains,
where the atmosphere is more transparent. These are also the only places from which we can
observe the infrared light of astronomical objects. Radio waves, which reach the earth without
being absorbed, allow us to increase our knowledge of the universe.(From Bologna University
web site for Science Communication at http://www.scienzagiovane.unibo.it/)

4.9 Radiohavainnot avaruudesta

The plasma frequency of the ionosphere is∼15 MHz on the day side of the earth near sunspot
maximum and∼10 MHz on the night side near sunspot minimum, making the layer opaque
to all lower frequencies. Even at preferred sites near the magnetic poles, such as Canada and
Tasmania, and near sunspot minimum when ground based observations can be taken as low as
2∼ MHz, the available resolution is extremely poor (several degrees). Therefore, to study this
last unexplored window on the electromagnetic universe, one must go to space.

The WAVES investigation with two swept-frequency radio receivers, RAD1 and RAD2, on
the Wind spacecraft (launched in 1994) provides comprehensive coverage of radio and plasma
wave phenomena in the frequency range from 20 kHz up to about 14 MHz. STEREO (lauched
in 2006) and Solar Orbiter (to be launched around 2013) will provide similar radio spectral data.

4.10 Auringonpurkausten luokittelu

Radiopurkauksia voidaan luokitella eri tyyppeihin (I-V) dynaamisen spektrin perusteella. Ma-
talataajuinen säteily (<1 GHz) on yleensä plasmasäteilyä ja korkeataajuinen radiosäteily (>1
GHz) kontinuumisäteilyä, joka syntyy jarrutussäteilyn tai gyrosynkrotron-säteilyn kautta (10...100
harmonista taajuutta).
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Kuva 4.30: Radiopurkausten luokittelu dynaamisen spektrin perusteella tyyppeihin 1-V.

Webbiosoitteita:

http://solar.nro.nao.ac.jp (Nobeyaman radioheliografi)
http://www.obs-nancay.fr/ (Nancay)
http://ovsa.ovro.caltech.edu/ (OVSA, Owens Valley)
http://www.sao.ru/hq/sun/ (RATAN 600)
http://kurp-www.hut.fi/sun/ (Metsähovi)

http://sunbase.nict.go.jp/solar/denpa/ (Hiraiso)
http://helios.izmiran.rssi.ru/lars/LARS.html (IZMIRAN)
http://sunkl.asu.cas.cz/ radio/ (Ondrejov)
http://www.aip.de/groups/osra/ (Tremsdorf)
http://www.ips.oz.au/culgoora/spectro/index.html (Culgoora)

103



http://www.nrao.edu/astrores/gbsrbs/ (Green Bank Solar Radio Burst Spectrometer)
http://www.astro.phys.ethz.ch/rag/ (ETHZ Phoenix)

http://lep694.gsfc.nasa.gov/waves/waves.html (Wind WAVES)

http://www.lesia.obspm.fr/cesra/ (CESRA-Community of European Solar Radio Astronomers)

Kuva 4.31: Tyyppi IV radiopurkaus on yleensä pitkäkestoinen ja hitaasti taajuusalueella siirty-
vä. Kun tyyppi II ja tyyppi III radiopurkaukset ovat selkeästi plasmasäteilyä (ks. kuvat osiossa
3.9 Plasma emission), voi tyyppi IV:n synnyttäjänä olla myös sykrotron-säteilymekanismi. Sä-
teilymekanismit voidaan erottaa toisistaan spektristä, jos havaintoja on kyllin monella taajuu-
della.

4.11 Polarisaatio: Stokesin parametrit

Stokesin parametrit (I,Q,U,V) ovat arvoja, jotka kuvaavat sähkömagneettisen säteilyn polari-
saatioastetta. Auringon radiosäteilystä voidaan erottaa vain ympyräpolarisaatio, sillä lineaari-
polarisaatio häviää sähkömagneettisen aallon kulkiessa koronan läpi (ns. Faraday-kiertymän
johdosta).

Vasenkätisesti ympyräpolarisoituneelle aallolle (’L’)
I=S, Q=0, U=0, V=S

Oikeakätisesti ympyräpolarisoituneelle aallolle (’R’)
I=S, Q=0, U=0, V=-S

Vuontiheyttä S kuvataan usein myös symboleilla I=R+L ja ympyräpolarisaatioastetta arvolla
R-L. Insinööri ja fyysikko määrittelevät lisäksi polarisaation suunnan toisinpäin (tämä on insi-
nööriversio).
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4.12 Auringonpimennysten käyttö radiotaajuuksilla

Seuraavaksi esitellään, miten radiohavainnoilla saavutetaan suuri (yksidimensioinen) erottelu-
kyky auringonpimennysmittausten avulla. Tekniikka perustuu valon (ja radioaallon) taipumi-
seen eli ns. Fresnelin diffraktioon. Parhaiten tämä toimii matalilla taajuuksilla ja voimakkailla
kohteilla. Tutkittavina ovat olleet aktiivisten alueiden komponentit ja Auringon reunan rakenne.
(Huom. Fresnel kirjoitetaan joskus myös muotoon Fresnell. Sivulla 108 on kirjoitusvirhe, p.o.
’jotta ripsut näkyisivät’.)
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