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KAPITTSL 1

Innledning.

1. 1 Innledning.

Vi har spektrale observasjoner av en solflekk

observert den 24. og 25. mars 1981 med Fourier

Transform Spectrometer (FTS) ved McMath Solar

Telescope, National Solar Observatory, Kitt Peak.

Disse observasjonene er av usedvanlig høy kvalitet. På

de samme dagene som flekken ble observert ble også

fotosf~ren observert en halv time senere, ved samme

heliosentriske posisjon. På begge observasjonsdagene

befant flekken seg nær solskivens sentrum.

Da foreliggende spektrale observasjoner av

solflekken m~ korrigeres for strølys, og fordi man ikke

har scannet over solranden for bestemmelse av aureolen,

mq vi benytte alternative metoder for~ korrigere for

strølys (kapittel 5). Et flekkspektrer ukorrigert for

strølys vil ha feil kontinuumsintensitet og

linjeprofiler. Det er derfor viktig å ha korrigert

spektret for strølys.
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Innledning.

1.2 Spektroskopi av solflekker.

Sola har en energifordeling i utstrålingen som

tilnærmet kan beskrives ved en Planckfunksjon med en

temperatur på 5750 K. I det ultrafiolette området har

vi betydelige avvik fra denne Planckfunksjonen (se

figur 1-1). Kontinuumstrålingen er overlagret et

Fraunhoferspektrum på nesten 30.000 absorpsjonslinjer.

Disse absorpsjonslinjene er betinget av den kjemiske

sammensetningen og av eksitasjons- og

ionisasjons-forholdene i solatmosfæren.

5.0
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s
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Figur 1-1. Den absolutte energifordelingen fra sola.
Den kontinuerlige linjen er den utsmørte
kon ti n u um sv er d i en ( Wh i t e , 1 9 7 5 ) .

Figur 1-1 viser energifordelingen som funksjon av

bølgelengden gqr i fotosf~respektret.
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Innledning.

Fotosf~respektret i det visuelle området er et

kontinuerlig

absorpsjonslinjer. I

med et stort

har

antall

spektret

spektrum

SUV-området

fremtredende emisjonslinjer mot en svak kontinuerlig

bakgrunn (A.<1~00 Å). Dette viser at temperaturen avtar

med høyden i de atmosfærelagene hvor linjene dannes i

det visuelle spektralområdet, mens temperaturen øker

med høyden i det ekstremt ultra-fiolette området.

I den langbølgede siden av det visuelle "vindu" og

den kortbølgede delen for lambda mindre 3000 A, gjør

absorpsjonen i jordatmosf~ren seg gjeldende. I det

røde og infrarøde spP.ktralområdet er det brede bånd som

skyldes 02, For 1 finne den virkelige

intensiteten må man korrigere for ekstinksjon (Labs og

Neckel, 1962, 1963, 1967).

I solas atmosfære eksisterer det med noen få

unntak bare atomer, i solflekker derimot har vi lavere

temperaturer som gjør det mulig å danne molekyler i

betydelige mengder. Solflekkspektret inneholder av

denne grunn mange absorosjonslinjer fra både atomer o~

molekyler. Molekylene utgjør de fleste linjene.

Absorpsjonsspektret av flekk viser en struktur som

skiller seg fra absorpsjonsspektret til fotosfæren, ved

at en i tillegg til de karakteristiske "linjer" ogs-i

f8r bånd. Ved lav dispersion opptrer bånrlene mer eller

mindre som brerle områder hvor "kontinuum" er redusert

og hvor vi har mange lin~er.
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Innledning.
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Figur 1-2. Et utsnitt av
flekkspektrer (Hall, 1970b).

et fotos f2re- og

Fra figur 1-2 ser man tydelig at det er flere linjer i

flekk - enn i fotosfærespektret. Ca 2/3 av alle linjer

i solflekkspektret skyldes molekyler.

Sterke linjer i flekk og f0tosfærespektret

skyldes for det meste hydroaen, Ca I, Ca II og Na I.

Andre sterke linjer skyldes de hyppige elementene 0, C,

Si og Ma.

Alle linjene gjør det vanskelig å finne gode

intensitetsnivoer for bestemmelser av

kontinuum-intensiteten, spesielt er alle molekyllinjene

i flekkspektret med på å "presse ned" kontinuumnivået.
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Innledning. Side 1-5

De enkelte linjer blir også i større eller mindre grad

blendet i hverandre.

Siden temperaturen i flekker er omkring 1500 K

lavere enn fotosfærespektret kan flekkspektret fra sola

også sammenlignes med fotosfæresoektret fra stjerner av

senere spektraltype. IM, S, N, og R typer stjerner,

er båndene fra molekyler det mest fremtredende trekk

ved spektrene.

fra cynanogen.

flekkspektret på

I

sola. Studier av flekkspektret fra

sola vil derfor være et viktig supplement til analyser

av spektra fra andre kalde stjerner.

K stjerner ser vi blant annet bånd

De samme båndene opptrer i

Fra spektra med høy spektral oppløsning kan man

fra intensitetsfordelingen i rotasjonsstrukturen

bestemme temperaturen i solflekker. Ved å måle

linjestyrken kan man også bestemme den absolutte

hyppigheten av de respektive atomer og molekyler i

flekken når oscillator-styrken Cf-verdiene) er kjent.

De sterke

oppsplitting av

magnetfeltene i

spektrallinjene.

solflekker gir

Fra m~linger av

Zeeman effekten bestemmes den magnetiske feltstyrken

(Brants og Zwaan. 1982). Spektrallinjene i flekken har

også en liten men systematisk Dopplerforskyvning som

skyldes hastighetsfeltene i flekken (Beckers, 1976).
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Innledning.

Figur 1-3 viser skjematisk den relative

intensiteten i flekk og fotosfære som funksjon av

bølgelengden, hvis vi antar at strålingen fra flekk og

at kontrastforholdet varierer betydelig

Vi ser

med

fotosfære kan beskrives ved Planck-funksjonen.

bølgelengden.

Nsu
..'f,
QI
rJ)

- 5ee
I-<
QI

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Frekvensen, V 10 c/sek

Figur 1-3. Den spesifikke intensiteten Iy emitert
fra et sort legeme er vist for tre temperaturer.
TemperaturP.n i fotosfæren og flekk settes lik 6000 K
og 4000 K (Gray, 1975).

Det observerte forholdet I(umbra)/I(fotosfære) som

funksjon av bølgelengden og av heliosentrisk avstand

(Cos( 9) = µ) benyttes ti 1 å beregne atmosfære model 1 er

for solflekkumbraen (Avrett, 1981). Modellene angir

bl .a. gasstrykk, elektrontrykk og temperatur som

funksjon av bølgelengde og geometrisk eller optiske

dybde.
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Innledning.

Ved bredbåndfotometri må vi korrigere for

linjeabsorpsion i flekk og fotosfære for å få det

virkelige kontinuumsforholdet I(umbra)/I(fotosf~re)

(Albregtsen og Maltby, 1981). Med data av høy spektral

oppløsning kan man måle kontinuumsforholdet mellom de

oppløste linjene.

Hovedhensikten med denne oppgave er å ''rense" det

observerte flekkspektret for strølys fra den betydelige

mer lyssterke omgivende fotosf~ren og dermed bestemme

kontrastforholdet i høy spektral oppløsning.

1.3 Strølys.

Observasjoner av strålingen fra sola er forurenset

av strølys. Strølyset kommer delvis fra instrumentet

og delvis fra atmosf~ren over oss. Prosessen som gjør

at lyset spres over vinkler på opptil 20 buesekunder

uttrykket "scattering" for virkelige

Zwaan brukte

sprednings

omtales som blurring (se Zwaan, 1965).

-prosesser. Den normaliserte spredingsfunksjonen W(r)

er delt i 2 deler (Zwaan, 1965):

Nærspredingsfunksjonen w (r)n

- 13 -

er funnet å kunne

representeres ved flere gauss-funksjoner.



Innledning.

log(W(r))

s W/r)
-- - -'L~ ------.

(1-s) W (r)n

log(r) (ri bueminuter)

Figur 1-4. Den tykke linjen viser
spredningsfunksjonen W(r) for strølys. Linjen som
ikke er kontinuerlig viser seperasjonen mellom
nærspredning (blurring) (1-s) W.l.l (r),) og fjernspredning
(scattering) s w (r) (Zwaan, 1'365).

f
Fjernsoredingsfunksjonen wf(r) er vanligvis blitt

beskrevet ved en dispersjonsformel:

Her betyr s fraksjonen av mottatt stråling som er

soredt. Et flekkspektrum som er ukorrigert for strølys

vil ha for høyt intensitetsnivå for

kontinuumsstrålingen. Dette fører til at utmålingen av

linjer og videre beregninger av fysiske parametre blir

ukorrekte (se kapittel 5).
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Innledning.

1.4 Arbeidet i korte trekk.

Vår første metode innebar å identifisere linjer i

fotosfærespektret fra ioniserte og høyt eksiterte

overganger som antas ~ forekomme utelukkende i

strølyset. Ved å måle dybden av slike linjer i

flekkspe~tret kan vi beregne en øvre grense for mengden

av strølys. Fordi vi kan gjøre slike uavhen~ige

bestemmelser med en rekke linjer, får vi en god

bestemmelse av det sanne strølysnivå. I sammenheng med

identifiseringen av linjer for estimering av

strølysnivået, har vi også diskutert hvordan den

observerte endring av linjestyrken fra flekk til

fotosfære kan brukes som kontroll av tidligere

identifikasjoner av linjer

- 15 -

Vi har data med høy spektraloppløsning som dekker

et bredt spektralområde. Vi har derfor klart 8

bestemme intensitetsforholdet I(flekk)/I(fotosf~re) med

stor nøyaktighet. Vår andre metode bygger p~ det

observerte intensitetsforhold I(flekk)/I(fotosfære) som

observerte

tidligere

Det

med

bølgelengden.

sammenlignes

avfunksjon

kontinuum forholdet

korrigerte observasjoner. Differansen mellom våre

kontrastmålinger og tidligere observasjoner antas 1

skyldes strølys. Resultatene fra denne siste

undersøkelsen tjener strengt tatt bare som kontroll av

målingene ved den ovenfor nevnte metoden.



Innledning.

I sammenheng med estimering av strølys må vi

korrigere målt kontinuumintensitet i flekk og fotosfære

for ekstinksjon

observasjonene ble

i jordens atmosf~re, siden

tatt til forskjellige tider, og

dermed observert gjennom f'o r ski ell ige luftlag.

Tilleggsobservasjoner med samme instrumentet har vært

brukt for å bestemme ekstinksjonen som funksjon av

bølgelengden.

- 16 -



KAPITTEL 2

Observasjonsdata.

2.1 Beskrivelse av instrumentet.

Datamaterialet er observert med Fourier Transform

Spectrometeret (FTS) ved McMath Solar Telescope,

National Solar Observatory, Kitt Peak.

FTS instrumentet kan sammenlignes med et Michelson

interferometer. Instrumentet kan observere samtidig

fra ca 4000 A til

spektralomr:ide,

langt

avhengig

ut i

av

det infrarøde

detektoren's

følsomhetsområde. Lyset får en maksimal gangforskjell

på en meter mellom de bevegelige speilene. Hvis

forskjellen i optisk veilengde mellom speilene varierer

lineært med tiden, vil intensiteten av et monokromatisk

spektral element

cosinus-funksjon.

variere med tiden etter en

Man har dermed at amplituden I er

proposjonal med intensiteten i det innfallende lys I0:

2-1 I= I \(l+ Cos(2n ft))
0 og f = (1 •

dx
dt

FTS er altså en modulator som omdanner hvert

spektralelernent med optisk frekvens "sigma" til en

cosinusbølge med samme amplitude med en audiofrekvens

- 17 -



Observasjonsdata.

f. Et tilfeldig utsnitt av et solspektrum eller

stjernespektrum vil inneholde et stort antall

spektralelementer, som hvert enkelt resulterer i en

cosinusbølge. Summen av disse spektralelementene er

det registrerte signal. Resultatet er dermed det

fouriertransformerte signal av det innkomne

linjespektrum. Spredt lys i selve instrumentet er

uviktig, da det er umodulert og blir oppfattet som

støy.

2ND INPUT (a•USEO)

"-,

Figur 2-1.

Kitt Peak.

Skisse av FTS-instrumentet.

Nedenfor har vi en tabell over data til

Figur 2-1 viser en skisse av FTS-instrumentet ved

McMath Solar Telescope, National Solar Observatory,

FTS-instrumentet som er av interesse for oppgaven

(Brault, 1978).
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Observasjonsdata.

Tabell 2-1.

Data til FTS instrumentet

Dato for observasjoner 1981

Spektraloppløsning(cm--.')
Oppløsningsevne(Å/dA~
Signal/støy(kontinuum)
Aperturåpning(sirkulær)(buesek)
Modulasjonseffektivitet(prosent)
Bølgetallsnøyaktighet(relativ, crrrl)

0.005
3000000
10000: 1
9
88
0.0001

0.005
3000000
10000:1
9
88
0.0001

24 mars 25 mars

Den høye spektrale oppløsningen skyldes den lange

(1-meter) scanne-lengden, nøyaktigheten i

parallelliteten og føringen av de to reflekterende

flatene.

2.2 Observasjonsprosedyre.

Den 24. og 25. mars 1981 ble det foretatt

observasjoner av en solflekk med Roma nr 8240 og

tilhørende fotosf~re. Informasjonen ble lagret på disk

via en "on-line" datamaskin. Spektret ble senere

beregnet ved en invers fouriertransformasjon av det

registrerte signal.

Under scanningen av flekkens umbra holdes

solbildet i ro ved hjelp av limb-guiders. Lokale

bevegelser i solbildet pga. seeing, vil likevel kunne

resultere i små raske forflytninger av flekken på 2

buesekunder i forhold til scanne-aperturen.

- 19 -



Observasjonsdata.

2.3 Oversikt over observasjonsdata.

Den foreliggende oppgave er basert på spektret av

en stor solflekk observert med tilhørende fotosfære i

samme heliosentriske avstand. Observasjonene ble gjort

den 24. og 25. mars 1981 i spektralområdene

AA =5680-12000 Å og AA ;:4218-6249 Å. På begge dagene

befant flekken seg nær solskivens sentrum.

Observasjonene ble foretatt på to "tørre" dager dvs.

med lite vanndamp i luften. De atmosfæriske H2o

linjene er svake. Ved beregning av

intensitetsforholdet mellom flekk og fotosfære må vi

korrigere for a tmo s f'æ r i s k ekstinks.i on. dvs.

forskjellen i luftmasse under observasjon av flekk- og

fotosfærespektret. Data p1 solflekken den 24. og 25.

mars er gitt nedenfor.

Tabell 2-2.

Data til den observerte solflekken

Observasjonsdato

Flekkbetegnelse Hale nr
Flekkbetegnelse Roma nr
Polaritet
Areal ( ·10-6 av halvkula)
Diameter (buesek)
B(middel) (gauss)
Luftmasse (middel)

24 mars

17535
8240
Bipolar
225+/-25
29+/-1
3074+/-250
2.04

17535
8240
Bipolar
216+/-18
28+/-1
2750+/-235
3.58

25 mars

- 20 -



Observasjonsdata.

Figur 2-2. Bilde av solflekk med Roma nr 8240,
observert den 24. mars 1981 (Med tillatelse av Prof.
L. Dezso, Debrecen, Ungarn).
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Observasjonsdata .
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Observasjonsdata.

2.4 Datalagring og reduksjonsprogrammer.

Det transformerte signalet fra FTS instrumentet,

dvs. den virkelige intensitetsfordelingen i spektret

er lagret i ASCII format på magnetbånd med tetthet 800

bpi (''bits per inch"). All lesing og reduksjon av

disse data er foretatt på instituttets HP1000

datamaskin.

veileder Oddbjørn Engvold. Følgende syv

Programmene er laget i sammarbeid med min

hovedprogrammer ble brukt~

FTSTA: Dette programmet legger tapene fra FTS oå

dis~. Flekk og fotosfære spektrene legges på hver sin

disk file.

FTRAY: Beregner en teoretisk ekstinksjonsfunksjon

fra atmosf~riske parametre.

FTARI: Benyttes for beregning av ekstinksjon som

funksjon av kjent luftmasse.

FTSDE: Finner intensiteten av flekk og fotosfære

som er lagt på disk av programmet FTSTA.

Intensitetsforholdet blir beregnet og

kontinuumsforholdet utmålt

FTSSC: Korrigerer kontinuumsforholdet for

effekten av ekstinksjon og velger ut linjer som endrer

seg fra fotosf~re til flekk mer enn en n~rmere angitt

grenseverdi. Fra utmålingene av disse linjene blir

strølyset estimert.
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Observasjonsdata.

FTSTT: Tegner de observerte linjeprofilene før og

etter korreksjon for strølys.

LINJE: Beregner linjeprofiler ved integrasjon av

kildefunksjonen gjennom

Beregningene forutsetter lokal

(LTF:).

en modell-atmosfære.

termodynamisk likevekt

Flere mindre programmer ble laget til å

viderebehandle dataene fra programmene ovenfor.
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KAPITTEL 3

Atmosfærisk ekstinksjon.

3.1 Innledning.

I korreksjoner av strølys i solflekkspektret

inngår blant annet det observerte forhold mellom

intensiteten i umbraen og den omliggende fotosfæren.

Våre fotosfærespektra ble observert omkring en halv

time etter flekkspektrene. Fordi observasjonene av

flekk og fotosfære ble observert

vil observasjonene

gjennom to

være uliktforskjellige luftlag,

påvirket av atmosfærisk ekstinksjon. Hvis

observasjonene var simultane, ville ekstinksjonen vært

den samme i flekk og fotosfære, og derfor ikke påvirke

intensitetsforholdet mellom de to. Det ble ikke gjort

målinger av den atmosfæriske ekstinksjonen på de

aktuelle dagene. Observasjonene av fotosf~respektret

ble tatt senere med samme instrument og ved

forskjellige solhøyder, og benyttet til å beregne

ekstinksjonen. De resulterende ekstinksjonsverdiene

ble deretter sammenlignet med beregnete verdier, for en

standard modellatmosfære, og med resulatene fra

tidligere bestemmelser.
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Atmosfærisk ekstinksjon.

3.2 Ekstinksjonsfunksjonen.

bestemme ekstinksjons-funksjonens

medfører en reduksjon av observert

fra sola som skjer ved absorpsjon og

atmosfære. Problemet er i desoredning av jordas

fleste tilfeller å

intensitet

Det som først og fremst er av interesse for oss,

er å utvikle anvendbare matematiske uttrykk som

beskriver det vi observerer. Formelverket mA dessuten

være av en slik art, at det inneholder størrelser som

lar seg bestemme eksperimentelt. Før vi går videre

skal vi kort gjøre rede for hva ekstinksjon er.

Ekstinksjonen

undersøke

bøl~elengdeforløp.

ekstinksjonsfunksjonen

For å

må

finne

vi

ut noe om

partikkelfordelingen i atmosfæren, og finne ut hvordan

ulike partikkeltyper og fordelinger av disse absorberer

og sprer lyset.

2) Molekylær absorpsjon

3) Spredning med aerosolpartikler

Disse tre hovedbidrag og andre mindre bidrag blir

sammenfattet under.

hovedbidrag

bølgelengde-karakteristiskesinharhver

Ekstinksjonfunksjonen inneholder tre

1) Spredning p8 molekylære partikler

(Rayleighspredning)

som

avhengighet.

- 26 -



Atmosfærisk ekstinksjon.

3.2.1 Spredning på molekylære partikler (Rayleigh

spredning). -

Rayleighspredning er koherent spredning av lys på

luftmolekyler. Rayleighs formel g~elder bare når

størrelsen av partiklene er mye mindre enn bølgelengden

av strålingen. Rayleighspredning er behandlet

teoretisk og eksperimentelt av Penndorf ( 1957).

Ekstinksjons-koeffisienten for Rayleighspredning er

proposjonal med det lokale atmosf~riske trykket

(tettheten), og kan derfor uttrykkes som funksjon av

bølgelengden og høyden i atmosfæren:

3-1
( 1) (_-_h_

A (A,h) = 9.4977•10-3 (1)4[ n- A 7.996)
---aay I (n-1) )2 e

A=l

hvor:

(n-l)A

(n-l)A=l
+l__.0_7_6_•_1_0_2_ + 0.93161

= o.23465 -
146-(l/A)2 41-(l/A)2

A.= bølgelengden

h::observert høyde

Denne formelen har Penndorf (1957) funnet

eksperimentelt. Koeffisienten gjelder for en standard-

7.996 km, gjelder en standard-

(1970).Eltman

for

ifølgeh::0tilned

Skalahøyden

atmosfære

atmosfære med trykk 760 torr ved h=0. Avvik fra denne

formelen med inntil 1 % standard avvik kan oppstå ved

variasjoner i lokalt atmosfærisk trykk.
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Atmosfærisk ekstinksjon.

0 u.e
0~
-0 111.eQJ
E
....,
L u.e
QJ

"'....
.-< 12.80..........,...,
:J 19.9
E
C
QJ e.e .....,
C In·
•cl

"' 6.8....
c....
<..,
QJ

4.80
:X.
.i::

""..... 2,9
QJ
.-<
>,
ro e.ep-:

zee9 48H 6888 ee88 18888 1ze9e 14888 l6Ø89 18888 zeeeo

Bølgetall, cm-l

Figur 3-1. Koeffisienten for Rayleighspredning som
funksjon av bølgetallet ved likning 3-1 (h=2.5 km).

Rayleighspredning som funksjon av bølgetallet er vist

ved Figur 3-1. Rayleighspredningen varierer jevnt og

kontinuerlig og øker med bølgetallet. Bidraget fra

Rayleighspredningen vil derfor være størst ved korte

bølgelengder.

3.2.2 Molekylær absorpsjon. -

Her inngår hovedsakelig atmosfæriske linjer og

bånd fra ozon og vanndamp. Vanndamp gir et betydelig

bidrag til absorpsjon p~ flere bølgelengder. Ozon er

konsentrert ved høyder mellom 10 km og 35 km, som gjør

at ekstinksjons-bidraget fra ozon ikke være avhengig av

observatoriets høyde.
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Atmosfærisk ekstinksjon.
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Ozonkonsentrasjonen, D3 10-a cm km-~

Figur 3-2. Ozonkonsentrasjonen som funksjon av
geometrisk høyde (Tool in, 196c::;).

Fra Figur 3-2 ser vi at ozonbidraget er uavhengig av

observatoriets høyde. Den største ozon konsentrasjonen

konstant konsentrasjon per kubik meter, men er et sjikt

rundt 23 km, så vil bidraget fra ozon ikke variere

har vi ved 23 km's høyde. Siden ozonlaget ikke har en

proporsjonalt med luftmassen. Den vertikale

bølgelengden, kan skrives på formen:

ekstinksjonskoeffisienten Az som er en funksjon av

3-2 A (A.) = T k 0,.)z z z

T·= totale ozonlaget over observatoriet
z

k(A)= absorpsjonskoeffisienten

Verdien av k(X) og T:z:: fås fra Allen ( 1963,

- 29 -
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Atmosfærisk ekstinksjon.

viser at ozon bidrar til ekstinksjonsfunksionen fra

12000 cm-1 til 20000 cm-1 (4500-8500 Å) (Chappuis

båndet).

absorpsjonsbånd

absorpsjonsbåndet

ved

er

ca

synlig

viser

på

et sterkt

Dette

Ozon-spektret

10000 Å.

vår beregnede

ekstinksjonsfunksjon (Figur 3-11). Hugins båndet ved

3100 Å og Chappiuis båndet ved 6000 Åer de sterkeste

båndene fra ozon. For våre data har vi bare synlig

bidrag ved 6000 Å.

båndet.

Det er det kjente Chappius

C
0

r:I)
0.
t...
0
r:I)
.D
Cl;

Z 3 4 5 I 7 8 9 10 II 14 15 J',

Bølgelengde, µm

Figur 3-5. De syv øverste kurvene viser
laboratoriespektrer av molekylene CO, CH4·, N2O,
03, 1t02, HDO, og H20,. Den nederste aksen viser
solspektret i det n~re-infrarøde (Howard, 1960).
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Atmosfærisk ekstinksjon.

Figur 3-5 viser et typisk nært infrarødt spektrum

av sol-lyset med områder av intens absorps~on av

infrarødt str8ling fra atmosf'Briske linjer. Over

solspektret har vi laboratoriespektra av molekyler

som finnes i jordas atmosf'Bre. Solspektret

inneholder ikke bare forurensinger fra H2o og co2,

men ogs1 andre molekyler som kan registreres ved

studier av spektra som har stor spektral

oppløsning. Blant de kraftigste båndene har vi

HOO, N20, CH4, CO, og o3.

0
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'
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I
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60008000

Frekvens, cm~·

Figur 3-6. Absorpsionsb3nd av H20, og co2• med
d å r Li g oppløsning (Howard, 1960).

Iµ
100

90

l,-'l. 80

•.-l • 70

C: 60
0
•r,
Cl) 50
o.
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1000012000

Fra Figur 3-6 ser vi kraftige absorpsjonsb3nd av

vanndamp (H2o)

og

absorpsjonsbåndene

Ved

av

stor fuktighet vil

øke.

Absorpsjon ved 820 varierer sterkt med tiden. Det

er derfor vanskelig å beregne absorpsjonen av H20.

co2 inneholdet er n~r konstant, og derfor er det
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Atmosfærisk ekstinksjon.

lettere å korrigere for bånd av C~.

3.2.3 Spredning med aerosolpartikler. -

3-3

Aerosol-spreding skjer ved partikler som

inkluderer mineraler, salt-partikler, vann-dråper

og menneskelige forurensinger. En eksperimentelt

utledet relasjon for aerosol-spredning som funksjon

av bølgelengde og høyrle, ~Rs fra Hayes og Latham

A0=Aerosol-konstant

~=Konstant

Verdier for alfa, Hog Ao bestemmes indirekte, ved

tilpasning til observerte forløp av ekstinksjonen

med bølgelengden. Vi bruker H=1.5 km som er

representativ for de publiserte data av

aerosolenspredningen med høyden. For alfa antas en

verdi på 0.81, som er en gjenno~snittsverdi fra

Mount Lemmon (Hayes og Latham, 1975). A0 fås ved q

se absorpsjonsomr8der som er fri for

atmosfæriske molekyler i den observerte

ekstinksjons-koeffisienten. Den observerte verdien

trekkes s~ fra Rayleighspredningen og ozon

absorpsjonskoeffisienten, og det som står igjen er

aerosol-konstanten.
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Figur 3-7.

Bølgetal 1 , cm-,1

Beregnet aerosol ved likning 3-3.

Aerosolbidraget

bølgetallet.

øker nesten line-ert med

Aerosolkonstanten er større desto

større luftmasse observasjonene er tatt med. Det

finnes også andre mindre faktorer som vi her ikke

har tatt hensyn til, blant annet Mie-spredningen.

Det er spredning produsert av større partikler enn

aerosolpartiklene.

relasjonen:

Mie-spredning følger

-a
3-4 MO.. )= M0 ;..

hvor "a" ligger mellom 0.5 og 2 og er avhengig av

partikkelstørrelsen. Mie-spredningen avhenger av

forholdet mellom bølgelengden og

partikkelstørrelsen. Mie-spredning er ogs~ sterkt

retningsavhengig når partikkelstørrelsen er nær lik

bølgelengden. For normal partikkelfordeling i

- 34 -



Atmosfærisk ekstinksjon.

atmosf~ren er den imidlertid tilnærmet uavhengig av

bølgelengden. Flektronspredning, sky-refleksjon og

molekyl~r absorpsjon er mikroskopiske, fysiske

prosesser som bidrar til ekstinksjons

koeffisienten. Disse ekstinksjons-bidragene sammen

med Mie-spredning er ikke tatt hensyn til her og

for~rsaker en viss

aerosolbidraget.

feil i bestemmelsen av

3.3 Utledning av ekstinksjonsformelen.

Vi vil nå ved hjelp av enkle betraktinger vise

hvordan strålingen fra sola svekkes når lyset

passerer gjennom jordatmosf~ren.

Hvis vi antar en planparallell atmosfære hvor

forholdene er stasjonære og

monokrornatisk med bølgelengden

lystapet dl gitt ved:

3-5 dl= -I ~(A)ds

strålingen

lambda, så

er

er

Her er ekstinksjons-koeffisienten pr

lengdeenhet som funksjon av bølgelengden.
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Atmosfærisk ekstinksjon.

h::O

h l
h::I .

Figur 3-8.
atmosfære.

I
I
0\.
I

z
ds= sec(z)dh

. ,.
Ekstinksjonen i en planparallell

Siden vi har plan-parallellitet f1r vi:

3-6 ds= sec(z)dh

og videre at:

3-7 dl= -~(A) 1 sec(z)dh

Lar vi atmosfæren ha enhetshøyde, med h=O som øvre

tenkte begrensning og h=1 ved dektoren, f1r vi ved

integrasjon fra h=O til h=1 ekstinksjonen ved

passasje gjennom atmosfæren:

3-8
11

f
Io

dl- = -I

1

J ~(A) sec(z)dh
0

Vi har vist ovenfor at ekstinksjonsfunksjonen

er sammensatt av tre hovedkomponenter.

derfor en ekstinksjonsfunksjon på formen:

Prøver

3-9
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Atmosfærisk ekstinksjon.

Første leddet beskriver luftspredning (Rayleigh) og

det andre leddet beskriver aerosolbidraget. Vi

negliserer her bidraget fra ozon.

transportlikningen får vi:

Ved 3 løse

3-10

3-11
H • H, r . aH =--
H + Ha r

Hr=Skala høyden for Rayleighspredning
H =Skala høyden for aerosol-spredning
a

For å finne bidraget til de forskjellige

ekstinksjonsfaktorene luft- og aerosol-spredning,

må vi altså måle I/Ic, ved tre forskjellige

solhøyder (sec(z)). Tar vi med bidraget fra ozon i

likning 3-9 må vi ha fire observasjoner. Siden vi

bare er interessert i å korrigere for den totale

ekstinksjonen og ikke de forskjellige bidragene, s2

kan vi betrakte ekstinksjonsuttrykket som ett ledd.

Utrykket 3-10 blir forenklet til Bougers formel:

3-12

Id(l) er intensiteten utenfor jordas atmosfære og

~(~) er ekstinksjonskoeffisienten til atmosfæren

som funksjon av bølgelengden. Den relative

luftmassen i vinkelretning z fra zenit er gitt ved

sec( z). Siden vi betrakter atmosfæren som

planparallell, gjelder de utrykkene bare for z<60.

Mottatt intensitet ved jordoverflaten kan skrives

p1. formen:

- 37 -
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Atmosfærisk ekstinksjon.

3-13
-ri(A)•A(z)

I(A,z) = Io(A,z) e

'n,(N er her angitt per enhet luftmasse, A(z) angir

luftmassen i retning zenit. A(z)=sec(z) gjelder

for planparallelle forhold. Rekkeutviklingen 3-14

er en tiln~rmmelse som gir riktigere verdier for

A(z) utover gyldighetsområdet for det

planparallelle tilfelle:

3-14 A(z) = sec(z)-0.0018167(sec(z)-l)-0.00287S(sec(z)-1)2

-0.0008083(sec(z)-1)3

Dette uttrykket gir et avvik på mindre enn 0.001,

for opptil 6.8 luftmasser, og et avvik på mindre

enn 0.01 for opptil 10 luftmasser. (Golay, 1 98 1 ) .

For store luftmasser har vi benyttet likning 3-14.

6.0

5.0

4.0

3.0

IØØ.Ø9S .ø8S.ø80 ·"'75.Ø
2.Ø '--~~~~-'-~~~~---'-~~~--~'----~~~-'--'-~~~~--'-~~~~..__,

70.Ø

Timevinkelen i grader

Figur 3-9 Den ukorrigerte og korrigerte
luftmassen etter formel 3-14 som funksjon av
timevinkelen i grader for observasjoner av
ekstinksjonen ved Kitt Peak den 26/6-83. Den
stiplede linjen er den ukorrigerte luftmassen,
mens den andre er den korrigerte etter likning
3-14.
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Atmosfærisk ekstinksjon.

Figur 3-9 viser at differansen mellom den ukorrigerte

og den korrigerte luftmassen øker med timevinkelen

(zenit-vinkelen).

90.Ø

8(1.0

7(1-Ø

.;ø .ø

---------
-----------------------------~

"
~

5(1. 0 '---'-~-~-'-~-~~~~-'--~~-~__.___.___~~~-~__._~
se.e &0.0 10.0 ae.e 90.0

Timevinkelen i grader

100 .0

Figur 3-10 Forholdet
timevinkelen.

I/I0 som funksjon av

Likning 3-13 inneholder to ukjente størrelser I0 og

som bestemmes fra måling av IW ved to

forskjellige luftmasser A(z). Spektralscannene med FTS

tar flere minutter og zenitvinkelen vil kunne endre seg

noe i løpet av denne tiden. Middelverdien for

luftmassen ved observasjonens begynnelse og slutt blir

nødvendigvis ikke den riktige for bestemmelse av

ved formel 3-13. Dette fremgår av Figur 3-10 som viser

den relative reduksjon av intensiteten pga.

ekstinksjon med varierende timevinkel (og dermed

luftmasse). Middelverdien for luftmassen svarer til

middelintensiteten for integrasjonsintervallet for

hvert enkelt spektral-scan
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Atmosfærisk ekstinksjon.

3.4 Observert ekstinksjon ved National Solar

Observatory, Kitt Peak.

Luftlaget over Kitt Peak var under alle

observasjoner større enn luftmasse. Fra 2 målinger

av fotosfæren på samme dag og samme bølgelengde, kan vi

finne ekstinksjons-koeffisienten ved hielp av likning

3-13:

3-15

3-16

-riO.) •A1 (z)
110.) = 100.) e

-riO,) •A2 ( z)
12(~) = 10(~) e ✓

Antar her at ekstinksionsfaktoren er konstant under

observasjonene og at ~2>A~. Ved å dele likning 3-15 på

likning 3-16 og sette A2-A1 = M får vi:

Fra flere målinger tatt til forskjellige tid fra

National Solar Observatory, Kitt Peak, fikk vi

i intervallet

3-11 viser

forskjellige ekstinksjonskurver

I2000-18000 cmv . Pigur

ekstinksjonskoeffisientene som funksjon av bølgetallet

cm-1.
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Figur 3-11. Ekstinksjonsfunksjonene normert til en
luftmasse. Beregnet ved Bouger's formel fra
observasjonsdata fra Kitt Peak. Den øverste stiplede
linjen fra' vv' 8000 crr.-l indikerer øvre feilgrense på
vår estimerte ekstinksjonsfunksjon. Den oppgitte
luftmassen p~ dette intervallet er usikker. Den
andre linjen er vår beregnede ekstinksjonsfunksjon.
Den laveste ikke-kontinuerlige linjen er tidligere
m3.linger (Labs og Neckel, 1962, 1963) (Dunkelman og
Scolnik, 1959). Den tilhørende tabellen for de
atmosf~riske ekstinksjonskoeffisientene er i
appendiks C.

Fra 8000 cm~ til 18000 cm-1 har vi stiplet to linjer

for v1r beregnede ekstinksjonsfunksjon. Dette har

sammenheng med at vi har en usikkerhet i den oppgitte

luftmassen.

Idet observasjonene som brukes for bestemmelse av

ekstinksjonskoeffisienten er tatt på et annet tidspunkt

enn observasjonene vi ønsker å korrigere for, fqr vi en

kilde til usikkerhet ved at forholdene kan varierere

med tiden. Det er dessuten mulig at

ekstinksjonsforholdene endrer seg i løpet av tiden det

tar å foreta de spektrale scannene av flekk og
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fotosfære (ca 1 time).

3.5 Tidligere bestemmelser av ekstinksjon.

Vi vil i dette sub-kapittelet sammenligne våre

målinger

med tidligere m1linger av atmosfærisk-ekstinksjon.

C
QJ
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C
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<..~-
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0
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;IJ(Jt} SIJQQ 1(}(JtJt7 næq ~IDI ]-

Bølgelengde, Ångstrøm

Figur 3-12. Den atmosfæriske ekstinksjons
koeffisienten som funksjon av bølgelengden, målt ved
Jungfraujoch (Labs og Neckel, 1963).

Figur 3-12 og Figur 3-13 viser den atmosfæriske

Bølgelengde, Ångstrøm

Figur 3-13. Den atmosf~riske ekstinksjons
koeffisienten som funksjon av bølgelengden, målt ved
Jungfraujoch (Labs og Neckel, 1962).

ekstinksjonen som funksjon av bølgelengden, fra flere

sammensatte målinger, observert på Jungfraujoch
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i



Atmosfærisk ekstinksjon.

Sveits (3600 moh.) i spektralområdet 3288-12480 A,

publisert av D.Labs og H.Neckel i 1962 og 1963 .
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Bølgelengde i micron

Figur 3-14. Atmosfærisk ekstinksjon ved Mount Wilsen
(Pierce, 1970). De splittede punktene g~elder for
820 bånd i høy spektral oppløsning.

Figur 3-14 viser den atmosfæriske ekstinksjonen ved

Mount Wilson. Den jevne kurven angir forløpet ved ren

Rayleighs-spredning (likning 3-1). De oppstykkede

kurvene er observerte verdier av ekstinksjonen. Vi ser

at en teoretisk atmosfære gir en jevn og kontinuerlig

funksjon, mens de observerte verdiene for ekstinksjon

ikke er glatte og varierer fra dag til dag.
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Figur 3-15. Variasjonen
ekstinksjonskoeffisienten
(Golay, 1981).

på
for

den atmosfæriske
forskjellige steder

Tabell 3-1. Tilhørende tabell til
1981). Med noen av våre
ekstinksjonskoeffisienter fra,
Observatory, Kitt Peak.

Den atmosfæriske ekstinksjonskoeffisienten.

Figur 3-15 (Golay,
laveste estimerte
National Solar

lambda(t) 3450 4020 4270 4500 5400 5530 5850
-------------------------------------------------------
Hte-Provence(651 m) 0.816 0.44 0.37 O. 31 0.20 0.20 O. 19
Mt. Wilson(1780 m) 0.72 0.38 0.29 0.24 0. 15 0. 15 0. 13
Jungfraujoch(3400 m) 0.50 0.27 0.22 0. 18 0. 10 0. 10 0. 10
Kitt Peak(2080 m) I I I I 0. 14 0. 13 0. 12

Figur 3-15 viser hvordan den midlere ekstinksjonen

varierer fra de forskjellige observasjonsstedene.

Ekstinksjonen blir mindre, desto mindre luftmasse vi

har under observasjon. Jungfraujoch ligger høyt, ca

3500 m.o.h, slik at ekstinksjonen derfra er mindre enn

f.eks. Mt.Wilson. Vi ser at ekstinksjonen er en

funksjon av observatorietshøyde, atmosf~riske forhold

og zenit-distansen.
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Atmosfærisk ekstinksjon.

3.6 Diskusjon.

I bølgetalls område vv 14250-18000 cm-1 kan vi si

at det eksisterer en kontinuerlig varierende

ekstinksjon.

bredbåndsmqlinger er

med

derfor lettere.

tidligere

Siden våre

Sammenligning

observasjoner er tatt med stor spektraloppløsning, vil

den utregnede ekstinksjonsfunksjonen etter likning 3-17

vise tydelige atmosfæriske bånd og linjer. Vi kan

derfor ikke sammenligne våre ekstinksjonsfunksjoner fra

Kitt Peak med tidligere bredbåndsobservasjoner i

områder hvor det er sterke atmosfæriske bånd og linjer.

Ved 15000 cm-1 viser vår beregnede kurve en liten knekk

hvor vi har ozonabsorpsjon (Chappuis båndet). Dette

viser at ozon bidrar til vårt observerte

ekstinksjonsforløp.

De markerte absorpsjonsto~pene er tydelige på hver

ekstinksjonskurve. Dette er atmosfæriske linjer fra

Toppene skyldes

hovedsakelig atmosfærisk HjO og o2, som også båndene i

de forskjellige kurvene stemmer overens med. Båndene

som er identifiserte fra våre ekstinksjonskurver, har

( de greske) betegnelsene a, y, a-, ~, x, X', n·

Ved 12000 cm-1 hvor vi ikke har noe absorpsjon

av ozon, er den observerte kurven nesten parallell med

kurven beregnet etter ren Rayleighspredning, hvis vi

ser bort fra atmosfæriske bånd. Den observerte kurven

er her ca 25 % over Rayleigh kurven. Fra likning 3-13

finner vi at dette svarer til at atrnosf~ren er ca 6 %
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Atmosfærisk ekstinksjon.

tettere enn for Rayleigh spredning i ren luft.

Forskjellen tilskrives andre bidrag enn

Rayleighspredning.

Den observerte ekstinksjonsfaktoren har o~ korte

bølgetall hovedsaklig bidrag fra aerosol og på høyere

bølgetall dominerer Rayleighspredning.

3.7 Korreksjon og usikkerhet av ekstinksjon.

For

atmosfæriske

korrigere

bånd

for

og

ekstinksjon

linjer,

hvor

burde

vi

vi

har

ha

medobservasjonsmateriale som var gjort samtidig

observasjonene av flekk og fotosfære blir tatt. Våre

beregnede ekstinksjonskoeffisenter dekker også bare en

del av området som skal korrigeres for ekstinksjon.

Tilgjengelige observasjoner fra National Solar

Observatory, Kitt Peak dekker området 8000 cm-I til

18000 cm.-,, mens observasjonene som skal korrigeres går

fra 8000 cm---'I til 24000 cm_l,. Vi kan derfor ikke

undersøke eventuelle atmosfæriske bånd og linjer på

intervallet 18000 cm-~ til 24000 cm-~. Vi finner at

ekstinksjonsfunksjonen til Labs og Neckel, normert til

en luftmasse, faller sammen med vår

ekstinksjonsfunksjon fra 10000 cm-1• til 17000 crr:-1 ( se

Figur 3-11 og appendiks C). I omr1der hvor vi har

atmosfæriske bånd og linjer, er differansen mellom våre

og Labs og Neckel's verdier større. Fra 17000 cm-l til

18000 cm_l, avviker Labs og Nec kel' s verdier

våre.
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Figur 3-16. Tidligere ekstinksjonsmålinger av Labs,
Neckel (1Q62. 1963) og Dunkelman, Scolnik (1959).

Usikkerheten i ekstinksjonsfunksjonen til Labs, Neckel

og til Dunkelrnan, Scolnik har vi estimert til +/-U %

ved 23700 cm -1 og +/- 35% ved 8000 cm-1. Feilgrensene

har vi estimert fra usikkerheten i våre observasjoner

og blant annet fra differansen mellom vår

ekstinksjonsfunksjon fra 9000 crn-l til 17000 cm~ og

tidligere observasjoner. I omr!ider hvor vi har

atmosf~riske linjer og bånd er usikkerheten stor og vi

kan ikke gjøre en rimelig sikker korreksjon for disse.

Idet våre bestemmelser av ekstinksjon synes å

stemme godt overens med Labs og Neckels verdier (1962,

1963) har vi valgt 3. bruke deres verdier for

ekstinksjon fra 8000 cm-~ til 18000 cm-1 og fra,
20210 cm-1 til 24000 cm-1 har vi brukt ekstinksjons-

verdiene til Dunkelman og Scolnik (1959).
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KAPITTEL 4

Forholdet mellom I{flekk)/I{fotosfære).

4.1 Innledning.

Ved Institutt for teoretisk astrofysikk,

universitetet i Oslo har observasjoner av solflekk- og

fotosfæreintensiteten i en 8rrekke vært benyttet i

studier av solflekk-atmosfæren. Modell-beregningene

bygger bl.a. på det observerte intensitetsforholdet

mellom kontinuums-strålingen i flekk og i fotosfære ved

forskjellige bølgelengder.

Det foreliggende observasjonsmateriale av en stor

solflekk kan benyttes som en uavhengig bestemmelse av

umbra/fotosfære kontrasten over et betydelig

bølgelengde område.
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Figur 4-1. Tidligere observerte umbra/fotosfære
kontinuumsintensitetsforholj samlet sammen av
Albregtsen og Maltby (1981). Bredbånds - intensitets

variasjonene er korrigert for spektrallinjer for
bølgelengder større enn 0.455 pm.

tidligere observerteFigur 4-1 viser

kontinuums intensitets forhold

umbra/fotosfære

som funksjon av

bølgelengden.
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Forholdet mellom I{flekk)/I{fotosfære).

4.2 Effekter av strølys og spektral oppløsning på

kontrastforholdet.

Målingene av I(flekk)/I(fotosfære) er påvirket av

følgende effekter:

1) Strølys

2) Spektral oppløsning

Den første effekten diskuteres i kapittel 5. Tidligere

bredbåndsmAlinger av umbraintensiteten har vist

betydelige variasjoner i intensitetsforholdet. Dette

har blant annet sammenheng med at forskjellige metoder

har vært brukt til korrigering av strølys. Den andre

effekten skyldes at antallet og styrken av

absorpsjonslinjene ikke er de samme i solflekkurnbra oa
C.

i fotosf::eren. I de til feller hvor vi har

bredbånds-observasjoner av umbra/ fotos f'æ r e

kontinuumsforholdet, f~r man dermed en tilleggseffekt

på grunn av forskjellig styrke i linjeabsorpsjonen i

flekk og fotosf~re.

- 50 -



Forholdet mellom I(flekk)/I(fotosfære).
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Figur 4-2. Eksempel på den relative intensitet av
flekk- og fotosfærelinjer i solspektret. Den nedre
kurven representerer intensitetsforholdet mellom de
to spektrene.

Den øvre delen av figur 4-2 viser den relative

intensiteten av fotosfære og solflekk i høy spektral

Variasjonen av den relative styrken på

oppløsning.

forholdet.

Den nedre delen viser

spektrallinjene fra flekk til fotosfære dukker opp som

maxima og minima i forholdet.

måles mellom de oppløste linjene.

Kontinuumsforholdet

Den grønne og blå delen av spektret er mindre

ki en t (cf. Chapman og Meyer, 1981), mens den infrarøde

delen av umbraspektret er blitt studert i detalj (Hall,

1970). Av spesiell interesse for bestemmelen av de
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absorpsjonskoeffisienten et minimum og vi ser dermed

av

høy

fra

målte

i

diskutere

observerte

Dataskjermen

direkte

kontinuerlige

her

den

tidligere

det

gjøres

Resultatet sammenlignes

Vi vil

har

bredbåndsobservasjoner

tilhørende fotosfære, ble tatt

med

av

1981 .

solflekkobservasjonernye

som funksjon av bølgelengden i området

tidligere

bølgelengdeområdet

kontinuumsintensitets- forhold.

Avlesningen

V8re

AA 5 6 8 0 - 1 2 0 0 0 A ( vv 1 7 6 0 0 - 8 0 0 0 cm-1 ) .

Figur !➔ - 3 ne ct en for viser de t mål te Iu- (A) I Iph (Å)

med

forholdet

4.3 Sammenligning

er forsynt med et bevegelig trådkors som benyttes for

direkte mAlinger av forholdet i kontinuum.

kontinuumsforholdet (Zwaan, 1q74; Kollatschny et al.,

1980; Albregtsen og Maltby, 1981).

spektrale plot på en grafisk dataskjerm.

kontinuumsintensitetsforholdet

spektraloppløsning med

den 24. og 25. mars

kontinuumsforholdet i spektralområdet mellom 4200 A og

12000 Å fra de foreliggende observasjoner.

dette

fysiske forhold i de dypeste observerbare lag av

solatmosfæren, benyttes observasjoner i infrarødt. I

dypest ned i atmosfæren.
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◊Tidligere observasjoner av kontinuumsintensitets
forholdet (Albregtsen oc Maltby, 1981).

+ Sunspot-Sunspot modellen (Avrett, 1981).
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Figur 4-3. Den relative kontinuumsintensiteten
I(umbra)/I(fotosf.Jære) for spektralområdet
vv 8000-17600 cm- ( ;...;... 5680-12000 A). Soektral
scannene var gjort den 24. mars 1981. "Diamantene"
representerer tidligere m8linger på utvalgte
bølgelengder (Albregtsen og Maltby, 1981). Kryssene
viser det forventede kontinuumsintensitets- forholdet
i følge "Sunspot-Sunspot" modellen (Avrett, 1981).
De stiplete omr1dene angir hvor kontrastforholdet er
usikkert på grunn av atmosfæriske bånd og linjer.

I områder hvor vi har kraftige atmosfæriske b1nd og

linjer, har vi ikke kunnet korrigere fullstendig for

ekstinksjon. Disse omr å dene er stiplete fordi

kontrastforholdet da er usikkert. Den lavere kurven

viser kontinuumsforholdet når umbraspektret er

korrigert for strølys (kapittel 5). "Diamantene"

representerer tidligere bredbåndsmålinger på utvalgte

bølgelengder (se Albregtsen og Maltby, 1981). De

øverste "diamantene" representerer antatt maksimum og

den nederste antatt -n i.n imum , Kryssene gir det

forventede kontinuums-~orholdet i følge

"Sunspot-Sunspot" modellen (Avrett, 199-1).
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Vi konkluderer med at våre nye målinger av

Iur_.,4vr?h( >.) i spektralområdet ~:X. 5680-9000 Å er litt

større, men ellers i samsvar med tidligere målinger

samlet av Albregtsen og Maltby (1981). Vi har en

betydelig differanse mellom våre målinger og tidligere

m1linger ved \>9100 ft. Denne differansen skyldes

trolig ufullstendig korreksjon for atmosfæriske b1nd og

linjer i v3re bestemmelser. Rra kapittel 3 figur 3-11

observerer vi kraftige bånd og linjer i dette området

(se kapittel ~). Disse båndene som vi ikke har

korrigert for, gir dum pene i de observerte

H

Bølgetall, cm~I

Figur 4-4. Det relative kontinuumsintensitets
forholdet I(umbra)/I(fotosfære) for spektralområdet
vv 8 0 0 0 - 1 7 6 0 0 c rn-- I ( n 5 6 8 0 - 1 2 0 0 0 Å ) . V i har her
simulert dårlig oppløsning, dvs.1 vi har tatt og
rniddlet av et vindu på 70 cm~. Spektret er
ukorrigert for strølys.

Figur 4-4 viser data fra samme observasjonsmateriale

som Figur 4-3. M1lingene er her midlet om 70 cm-1 som

svarer til bredbqnctsobservasjoner.
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Forholdet mellom I(flekk)/I(fotosfære).

Iu~A)llph(Å) forholdet er i dette tilfellet lavere enn

for m~lingene som er g~ort ved høv spektraloppløsning,

på grunn av forskjell i linjeabsorpsjon. Differansen

er opptil 4 % av kontinuumsintensiteten i fotosf2ren

for vv > 9000 cm-J. I et arbeid av Andersen et al.

(1977) er denne korreks~onen angitt til 4 % av

kontinuumsintensiteten i fotosfæren ved ÅÅ 6850 A.

Tilsvarende differanse har vi mellom v1re simulerte

bredbåndsobservasjoner og spektret med høy

spektraloppløsning ved AA 6850 A. Denne differansen er

avhengig av styrken og antallet spektrallinjer i

flekken og i fotosfærespektret. Figur 11-3 og 4-4 viser

viktigheten av å ha observasjonsmateriale av høy

spektraloppløsning. Tidligere bredbåndsobservasjoner

vil gi for lav verdi på ¾I(>..) IIpt,.(f) uten korreksjon

for effekten av flere linjer i flekk- enn

fotosf~respektret (Elboth og Engvold, 1983).

- 55 -



Forholdet mellom I{flekk)/I{fotosfære).

.:4UØ0
..__,c____,___ L_, ~-1

.::.J<.HH•

intensitetsforhold

◊

◊Tidligereobservasjoner av kontinuumsintensitets
forholdet (AlbreBtsen og Maltby, 1981),

+ Sunspot-Sunspot modellen (Avrett, 1981),

I '.'lillO

◊

8.8 ,__..__.,____,___
1&000 17000 10000

H

H
-.......

.._,, 11L8 •

,,--..
(l)
t...
EU 1s.0c...,
(/)

0
.µ
0c...,

Bølgetall, cm-1

Figur 4-5. Det relative kontinuums - intensitets
forholdet I(umbra)/If~otosfære) for spektralområdet
vv 16000-23700 cm-1 ( AA 4200-6200 Å). Observasjonene
var gjort 25. mars 1981.

Figur 4-5 viser samme type plot som figur 4-3 tatt i

spektralområdet ·A>-.. 4200-6200 Å ( »» 23700-16000 cm-1).

Ved '3 betrakte v~re nye målinger av Iu( >,.)/Iph (A2 i

spektral området • >-.>-.. 4200-6200 A, ser vi at våre st rølys-

korrigerte må Li rig er- er betraktelig lavere enn

"Sunspot-Sunspot" modellen (Avrett, 1981). Men den er

bare litt lavere enn tidligere intensitetsforhold pq

utvalgte bølgelengder (Albregtsen og Maltby, 1981). I

dette spektralområdet er det spesielt mange linjer i

fotosfærespektret, og derfor har vi muligens ikke klart

å korrigere fullstendig for effekten av uoppl~ste svake

kraftigere

i de målte virdiene av

kommer blant annet av at

spektrallinjer.

It, OJ / Iph (ft. )

>-.>-. 4200-6200 A.

er

Dumpene

Dette

på spektralområdet

observasjonene er tatt med stor luftmasse (ca 3
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Forholdet mellom I(flekk)/I(fotosfære).

luftmasser).

atmosfæriske bånd dominerer på dette

Bidraget fra aerosol blir stort, og

bølgelengdeintervallet.

4.4 Usikkerheten i det observerte forholdet

Den lavere kurven p~ figur 4-3 og figur 4-5 viser

kontinuumsforholdet etter korreksjon for strølys.

Strølyset blir beregnet fra det ukorrigerte forholdet.

Derfor blir usikkerheten i det korrigerte

kontinuumsintensitetsforholdet for strølys avhen~ig av

usikkerheten i bestemmelsen av strølyset. Siden.
beregning av strølyset og usikkerheten i dette blir

behandlet i kapittel 5, tar vi her for oss usikkerheten

i kontinuumsintensitetsforholdet før korreksjon for

strølys.

Følgende forhold vil kunne lede til feil i det

'observerte forholdet I1;1 ( >.J /Iph' ( >..) •

a) Utilstrekkelig korrigering for spektrallin~er

b) Instrumentelle effekter

c) Feil i korreksjon for ekstinksjon

4.4.1 Ufullstendig korrigering for spektrallinjer. -

Siden det foreliggende materialet har høy

spektraloppløsning, kan vi måle kontinuumsforholdet

mellom de fullstendig oppløste linjene. Usikkerheten

er gitt ved nøyaktigheten i plasseringen av trådkorset.

Fra 22000 cm-1 til 23400 cm-1 er det spesielt m~nge
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Forholdet mellom I{flekk)/I{fotosfære).

spektrallinjer i umbraspektret. Ved å måle i

"kontinuumsvinduer" hvor det forøvrig er tett med

spektrallinjer, har vi estimert en maksimal usikkerhet

i forholdet Iu(X)/Ipt, (X,). Usikkerheten er funnet å

være +/- 2 % ved 8500 cm-1 og den øker til 4 % ved

23400 cm-1. Dette svarer til ca 0.5% av

fotosfæreintensiteten ved 8500 cm-1, og tilsvarende har

vi 0.25% ved 23400 cm-1• Disse store

usikkerhetsgrensene gjelder områder hvor det er mange

soektrallinjer og hvor det er vanskelig å estimere

kontinuumsniv~et. I områder med få spektrallinjer får

vi en betraktelig lavere usikkerhetsgrense, idet vi kan

fastsette kontinuumsnivAene i intensitetsforholdet med

samme presisjon som støyen i de spektrale scanndataene

(0.01 %) .

4.4.2 Instrumentelle feil. -

Vi får fluktasjoner i totalintensiteten ved (FTS)

transformasjonen. Fluktasjonene i transmissonen under

scannet vil føre til en systematisk null-nivå-feil i

spektret. Under sø kel ser foretatt av Ballegooijen

estimerer feilene i flekkspektret til +/-0.3 % av

kontinuum. Dette indikerer at både den høy- og

lavfrekvente delen av spektret har blitt oAvirket av

penumbralyset. Usikkerheten i kontrastforholdet

LJ (:>...1) llph 0-·~ blir estimert ti 1 +/-0. 3 % .
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4.4.3 Korrigering for atmosfærisk ekstinksjon. -

Siden vi ikke hadde observasjonsmateriale for

korrigering av atmosfærisk ekstinksjon p1 de dagene

observasjonene av flekk og fotosfære ble foretatt, har

vi brukt andre ekstinksjonsdata (Labs og Neckel,

Dunkelman og Scolnik). Senere ekstinksjonsmålinger i

høy spektraloppløsning, fra National Solar Observatory,

Kitt Peak, har derfor bare vært brukt til å finne

atmosf~riske bånd og linjer. Vi kan derfor bare

estimere usikkerheten i områder som er fri for

atmosfæriske bånd og linjer. Usikkerheten på

ekstinksjonsfaktoren fra 8000 cm-1 til 23700 cm-1, er

estimert til +/- 35 % ved 8000 cm-1 og til 4 % ved

23700 cm-1 i områder fri for atmosfæriske bånd og

linjer. Usikkerheten i kontrastforholdet blir +/-1.5 %

ved 8000 cm-1 og minker til +/-1 % ved 23700 cm-1,

Dette tilsvarer 0.5 % av fotosfæreintensiteten ved

8000 cm-1 og 0.06% ved 24000 cm-1.

4.4.4 Samlete feilgrenser i forholdet mellom

kontinuum-intensiteten i flekk og fotosfære. -

Bidragene til

I(flekk)/I(fotosfære)

usikkerheten i forholdet

er gitt fra usikkerhetene vi her

har nevnt. De samlede feilgrenser estimerer vi til

2.0 % av kontrastforholdet ved 8000 cm-1 og de øker til

5.5 % ved 23400 cm-1. Dette tilsvarer 0.6% av

fotosfæreintensiten ved 8000 cm-1 og 0.3% ved

23400 cm-1, før korreksjon for strølys.
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KAPITTEL 5

Bestemmelse Q_g_ korreksjon av strølys.

5. 1 Innledning.

Strølys er lys som blir observert ved et

overflateelement

Spredningen av

og

lyset

som stammer fra områdene omkring.

skjer i atmosf~ren og i

instrumentet. Instrumentets bidrag til strølys skyldes

blant annet instrumentets endelige oppløsning. Støv,

riper og annen feil i optikken fører dessuten til en

ytterligere refordeling av lyset i avbildingen. Det

viktigste bidraget til strølyset er jordas atmosfære.

Prosessen som sprer lyset over vinkler opptil 20

bue sekunder, kal les "blurring" av Zwaan ( 19 65). Han

brukte uttrykket "scattering" for virkeli<_se

spredningsprosesser. Herunder kommer lys som blir

spredt over avstander> 20 buesekunder. Vi vil videre

bruke den norske betegnelsen "nær-spredning" for

spredning opptil 20 buesekunder og "fjern-spredning"

for spredning på avstander> 20 buesekunder. I

spredningsfunksjonen W(r) err den angulære avstanden

fra det punktet som spres. Den normaliserte

spredningsfunksjonen W(r) er delt i to deler:
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Bestemmelse Qg_ korreksjon av strølys.

Nær-spredningen Wri(r) kan reproduseres som en sum av

flere gaussfunksjoner:

5-2
n

W (r) = L m1 (nb1
2)-1 exp(-r2/b1

2)
n i=l

Fjern-spredningen

dispersjonsformelen:

beskrives ved

5-3

Spredningsfunksjonen kan da skrives på formen:

Her er sandelen av strålingen som er spredt. Det

første leddet beskriver kjernen av

spredningsfunksjonen og det andre leddet beskriver den

ytre del av spredningsfunksjonen.

log(W(r))

log(r) (ri bueminuter)

Figur 5-1. Den tykke linjen viser
spredningsfunksjonen W(r) for strølys. Linjen som
ikke er kontinuerlig viser separasjonen mellom
n'Br-spredning (1-s) w .(r) og fjern-spredning s Wf(r)
(Zwaan, 1965). 0
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Fra figur 5-1 ser vi hvordan nær-spredning Wn(r) og

fjern-spredning

spredningsfunksjonen W(r).

bidrar til den totale

Vi lar I'(p) være observert o~ I(p') v~re sann

intensitetsfordeling.

Hansen 1974):

Vi kan da skrive (Albregtsen og

5 - 5 I • ( p) = J I ( p' ) W( r) dw
e

Her angir p og p' to retninger og rer vinkelen mellom

dem sett fra observatøren. Den observerte intensitet

for et punkt på soloverflaten fås ved integrasjon over

romvinkelen til sola.

For bestemmelse av W(r) brukes vanligvis den

observerte intensitetsprofilen av solranden (se avsnitt

1.2.1).

5.2 Metoder for bestemmelse av strølysmengden.

Vi nevner her tre metoder for bestemmelse av

strølysmengden i et vilkårlig punkt på soloverflaten.

Disse er:

1) Spredningsfunksjonen bestemt fra observerte randscan

2) Måling av linjeforhold

3) Sammenligning med tidligere kontrastmålinger

Metodene er sammenfattet nedenfor.
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5.2. 1 Spredningsfunksjonen bestemt

randscan. -

fra observerte

Punktspredningsprofilen fra aper turen til

teleskopet gir den nedre grensen for W11(r) (Albregtsen

og Hansen, 1974). Den mest brukte metoden er å

bestemme W(r) ved hjelp av scanning over solranden.

Denne ~etoden er beskrevet av flere forfattere som:

Zwaan (1965), Staveland (1972), Brahde (1974), Iuell og

Staveland (1975), Hansen (1976), og Albregtsen (1Q78).

Zwaan utviklet i 1965 en randforduklingsfunksjon i

rekken:
2

5-6 F(R)=1-a-R - b-R

Rer avstanden til solsentret og a,b er konstanter.

Antar vi en kjent, "sann" intensitetsprofil for

solranden, kan denne foldes med spredningsfunksionen

(lign 5-6). Resultatet tilpasses den observerte profil

av solranden ved å variere p1 koeffisientene a og b.

Dermed bestemmes spredningsfunksjonen W(r). Mengden av

strølys i f.eks. sentrum av en solflekk kan dermed

beregnes ved likning 5-5.

Intensitetsfordelingen av måneranden og Merkur er

blitt observert ved henholdsvis formørkelser og

passasjer

Disse

for bestemmelse

resultatene er

av

i

spredningsfunksjonen.

overensstemmelse med

bestemmelser av spredningsfunksjonen for scan over

solranden. Usikkerheten i strølyskorreksjonen er

avhengig av "see I ng " forholdene. Usikkerheten er
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Bestemmelse .2_g_ korreksjon av strølys.

vanligvis ganske liten for solflekker med umbra

diameter større enn 5' '-10'' (Albregtsen, 1978).

5.2.2 Måling av linjeforhold. -

Siden temperaturen i en flekk er omkring 1500 K

lavere enn i fotosfæren, vil spektret fra solflekker

stjernetyper.

ligne meget p;;

I

fotosfære-spektret

motsetning

fra

til

senere

solas

fotosfære-spektrum vil også solflekkspektret inneholde

en rekke sterke molekylbånd.

FOTOSFÆRE

()~ ......
.;..)
Q)
µ .e.o
•ri
(/)

C
Q) ....
.;..) FlEl(K
C
H

20.i t
., .,) f ~
)'.<t!JJ ~li?..,) .lil•.•J ');L. •• • ''I°!'_., -~ . ' :- . ij ~ )\ ~ ·"' ,~ 3 t 1. '- n~il.~

,,...__ ~s ..,
Q)

I\
t... \'1.Ø ~m r4-, ·~.of(/)

0
µ

...o I0
c..... ]5.11

'-" ___)H n.e·

',,...__ 26 .e~
~ ze.e(j)
,-f
4-, ....
'-"
H 1e .e

~Ill .I ,li J .• '1314 .u ~Ot ~ .iJ I )16 .u :•JI 7 ,j 1318 .• ~JI 9 .Ø 9)21.1

Bølgetall, cm-1

Figur 5-2. Øverste delen viser den relative
intensiteten av fotosf~re og flekk i stor
spektraloppløsning. Under har vi forholdet
I(flekk)/I(fotosfære).



Bestemmelse Qg_ korreksjon av strølys.

Forskjellen i temperatur og trykk fra flekk til

fotosfære medfører at linjer fra visse elementer

svekkes eller styrkes i betydelig grad. I tilfellet en

spektrallinje er forventet 1 forsvinne i umbraen p1

grunn av endring i temperatur og tetthet, antas det at

den observerbare rest i umbraspektret utelukkende

skyldes strølys. Denne metoden gir bare en øvre grense

for strølyset idet en ikke kan utelukke at enhver linje

som observeres i umbraspektret også inneholder et

bidrag fra flekkens atmosfære.

Iph.C

___[(.(_.oM£

I(.(_,C

~
.w
Q)
.w
·ri
(/)

C
Q)

.w
C
H

Bølgetall, cm-1

viser en skisse av
Nummer 2 viser det

Nummer 3 viser det
Den nederste kurven viser
av bølgetallet.

Figur 5-3. Øverste kurven
intensiteten i fotosfæren.
ukorrigerte flekkspektret.
korrigerte flekkspektret.
strølysmengden som funksjon

Figur 5-3 viser skjematisk hvordan strølyset bidrar til

linjer i flekkspektret. Strølysmengden er gitt ved den

nederste kurven.
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Bestemmelse og korreksjon av strølys.

Vi antar at observert absolutt intensitet av

flekken kan skrives som:

5-7 I b (A)= (1-s) I (A)+ s I h(A)
u.o s u p

Iphi ( ~) er in tensi te ten i fotosfærespektret, Iu. (A) er

den virkelige intensiteten i umbraspektret og ser

strølyset. Betrakter vi en linje som forsvinner i

umbraen, måler vi:

5-R I ( A) = I ( A)
U U C

Fra likning (5-7) og likning (5-8) får vi når vi deler

5-9 I bs(A) I (A) I h(A)
u•o ) ( u 5 / P ) + s~--,---- = (l-s • I (A) I h(A)

Iph(A) ph c p c

Vi definerer parametrene:

C (A)
0

C(A)

= I b (A)/I h(A)u.o s p

= I (A) /I h(A)c
U C p

L(A) ~ I h(A)/I h(A)p p C

Vi får to ukjente s og C(i'. Disse parametrene

bestemmes fra to må Le pun k t e r L10.) , C
0
(A)1 og L2(A) ,

C/A)2 ( se figur 5-3). Lar vi punkt

linjesenteret,

representere

C (A)1 = C (A)
o o m •

Punkt nr 2 lar vi være kontinuum i både flekk og

fotosfære, dvs. og C (A)2 = C (A)o O C Dermed

5-10 s = (C(A) - L(A)C (A))/(C(A)-L(A))
0
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Bestemmelse~ korreksjon av strølys.

5-11 C( A) = L (A)•(C (A) - C (A) )/(1-L (A)+c (A) C (A)-C (A) )
m o m o c m o m m o c

Idet vi som nevnt aldri kan være sikre på at ikke

rest-linjene i umbra-spektret også inneholder bidrag

fra en reell svak umbralinje, vil vi bare kunne angi en

øvre grenseverdi for bidraget fra strølyset. Da vi kan

gjøre slike uavhengige bestemmelser med en rekke

linjer,

beregnet strølysbidrag nærme seg det sanne

vil den nedre grensen av fordelingen av

strølysnivået. Denne metoden vil bli benyttet senere i

kapittelet.

5.2.3 Sammenligning med tidligere kontrastmålinger. -

En alternativ metode til å estimere strølyset

bygger på å måle det observerte

kontinuumsintensitetsforholdet I(flekk)/I(fotosfære)

som funksjon av bølgelengden. Denne sammenlignes med

tidligere korrigerte observasjoner innen avgrensete

spektral-bånd. En kan eventuelt også gjøre

sammenligninger med beregnet kontrast fra anerkjente

modell-atmosfærer for flekk og fotosfære.

Strølysmengden fremkommer

observert og "sann" kontrast.
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Bestemmelse _£K korreksjon av strølys.

5.3 Bestemmelse av strølys.

Vi har her nevnt tre metoder f-r å finne

strølysmengden. Den mest kjente og tidligere benyttede

metoden er den første.

svært lite brukt

De to andre metodene har

og er mindre kjente.

vært

Siden

intensitetsprofilene av solranden ikke ble observert i

forbindelse med våre spektralscan av solflekken. må vi

bruke de to alternative metodene for ~ bestemme

strølysmengden. Når strølysmengden er funnet,

og 25.korrigeres de observerte spektralscan den 24.

mars 1981 ved hjelp av likning 5-7.

5.3. 1 Metode I. -

Det kan g~øres en anslagsvis beregning av

forholdet mellom linjestyrken i flekk og i fotosf~re om

en antar at linjene dannes i et avgrenset lag av

atmosfæren hvor temperatur og trykk er n~r konstant.

Ved videre A anta representative verdier for trykk og

temperatur

forholdet

i

mellom lin~estyrkene beregnes ved

henholdsvis flekk og fotosfære kan

Saha-Boltzmanns likning som funks~on av eksitasions- og

jonisasjons-energi for liniens nedre nivå. Disse

overslagene viste som forventet at linjer i fotosfæren

som har høy eksitasjonsenergi og/eller er joniserte,

vil svekkes sterkt eller forsvinne i flekkspektret (se

appendiks A). Vi søkte derfor linjer med ss høy

eksitasjons- og ionisasjonsenergi at de forventes å

forsvinne i flekken.
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Bestemmelse~ korreksjon av strølys.

Vi satte videre følgende krav til linjer som

skulle kunne benyttes til å estimere strølys:

1) ekvivalentbredden skal være større enn 10 mÅ i

fotosfærespektret.

2) Linjestyrken skulle svekkes med minst en faktor 50

fra fotosfære til flekk.

Denne metoden viste seg å være tungvint oa0 lite

hensiktsmessig metode idet den resulterte i et meget

lite antall observerte linjer. Vi m~tte videre

forkaste en rekke linjer som viste seg å være for svake

eller blendet i f-tosfærespektret. De få linjene (ca

40 linjer) vi satt igjen med gav strølysverder fra 5 ø

til 30 1. De høyeste strølysverdiene skyldes trolig at

linjene var "forurenset" av ukjente blends.

5.3.2 Metode II. -

Vi bestemte oss så for benytte

mellom

en

flekk-

annen

ogfremgangsmåte. Forholdet

fotosfærespektret viser en rekke linjer som svekkes

betydelig fra fotosfære til flekk. Fra den observerte

svekkelsen av en spektrallinje og likning 5-10 og 5-11,

kan en beregne en øvre grenseverdi for strølyset uten

hensyn til om linjen er identifisert eller ikke.

Regneprogrammet FTSSC som blir benyttet for disse

beregningene, forkastet alle linjer hvor svekkelsen var

mindre enn 1.4 av kontinuumsforholdet. Vi fikk sAledes

en liste på noen tusen linjer som svekkes betydelig fra
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fotosfære til flekk. De liniene som gir laveste

strø lysverdier ble undersøkt nøyere og søkt

identifisert (se appendiks D).

+

170fJfJ16000l':-0001 <10fJfJ

\\\Ill

!Ill\

11111

;11m

11,

I ?-i'.tfJO1:::0r-i0

++

l lOOr-J10000"000
13.Ø

8000

2.13

Q.0

~ 6.0

(/)
:>,
.-I
G-
t.. 4. 0
.j..)
Cf)

Bølgetall, cm-1

Figur 5-4. Estimerte strølysbestemmelser for
observasjonene 24. mars 1981 i spektralområdet
AA=5680-12000 Å. Strølyset er estimert etter likning
(5-10) og (5-11). Kryssene representerer strølyset
estimert fra tidligere målinger av
intensitetsforholdet mellom flekk og fotosf~re på
noen selektive bølgelengder (Albregtsen og Maltby,
1981). De stiplete områdene indikerer hvor vi har
atmosfæriske bånd.
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Figur 5-5. Fstimerte strølysbestemmelser for
observasionene 25. mars 1981 i spektralområdet
AA=4218-6249 Å. Strølyset er estimert etter likning
(5-10) og (5-11).

Figur 5-4 og 5-5 viser resultatene for linjer som gir

grenseverdier for strølyset under 6 %. Det observerte

kontrastforholdet som brukes her er korrigerte for

effekten av forskjellig ekstinksjon i flekk- og

fotosfærescannene. I omr1der hvor vi har kraftige

bånd og lin~er, har vi ikke kunnet

fullstendig

atmosfæriske

korrigere for ekstinksjonen. Disse

omr1dene er uegnet for strølysbestemmelse og de er

angitt med stipling. Kryssene angir strølysniv~et fra

sammenligning med tidligere kontinuumsmålinger

( Al br-e z t s e n og Maltby, 1981). Den rette linjen som

indikerer det mest sannsynlige forløp av strølysmengden

er fremkommet ved 8 legge vekt på de laveste

strølysverdiene i områder hvor vi ikke har forstyrrende

atmosf~riske b1nd o~ linjer.
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Vi finner videre en svak økning av strølyset med

økende bølgetall. Den teoretiske strølysfunksjonen er

ikke lineær med bølgetallet, men den går som A-4 for

tilfellet der det dreier seg om Rayleighspredning (se

kapittel 3 ) . For våre relative korte

bølgetalls-intervall, og dessuten usikre målinger,

finner vi det rimelig å tilpasse strølysfunksjonen med

en lineær funksjon:

5-14 S(v) = A•v + B

A=1.15/10000 og B=1.83

AA ..= 5 6 8 O - 1 2 O O O A . • v· er g i t t

for spektralområdet

i bølgetall. Ved v_' lik

8000 cm-1 får vi 2.8 % strølys og det øker lineært til

3 . 9 % ved 1 8 0 0 0 cm- 1 ( se figur 5 -4 ) . Ti 1 svarende fqr

vi A=7/80000 og B=1.20 for spektralområdet

AA i= 4 2 1 8 - 6 2 4 9 ! . Ved 1 6 0 0 0 cm - 1 e r strø 1 y se t 2 . 6 % og

3.3 1 ved 24000 cm-l (se figur 5-5).

Balmer- og Paschen-serien er kjente linjer i

hydrogenspektret. Disse linjene er relativt sterke og

s~rskilt temperaturfølsome. Tidligere observasjoner av

en solflekkumbra i høy spektraloppløsning (FTS) fra

National Solar Observatory, Kitt Peak 31. august 1979,

er blitt korrigerte for strølys ved å bruke Paschen

(P5) linjen ved AÆ=12818 A (Ballegoijen, 1981).

Strølyset ble der funnet å være 6.1 % (se lign 5-7) og

antatt konstant i bølgelengdeintervallet

>-.~: 5284-11075 Å. Ballegoijen angir strølysmengden med

en nøyaktighet på en tiendel, men uten videre angivelse
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av usikkerheten. Våre målinger viser en vesentlig

større usikkerhet (se avsnitt 1.4.2).

Det har ikke vært mulig å kontrollere

Ballegoijen's beregning av strølyset, da spektrene p1

de tilgjengelige datatapes av hans observasjoner er

blitt renormert med en for oss ukjent normeringsfaktor.

Vi har benyttet en rekke andre linjer fra blant

annet hydrogen i V8rt datamateriale for å bestemme den

øvre grensen for strølys etter metoden som er nevnt

ovenfor.

Tabell 5-1.
Kjente linjer i hydrogenspektret

Observasjonsdato 1981 25. mars (Balmer linjer)

Angstrøm (A) Betegnelse Strølys (%)

f;563
4861

H(alfa)
H(beta)

12
4

Observasjonsdato 1981 24. mars (Paschen linjer)

Ångstrøm (Å) Betegnelse Strølys (%)

1og38
10049

H(P6)
H(P7)

1 1
4

Tabell 5-1 viser at linjene H(beta) og H(P7) gir lave

strølysverdier, men de er fremdeles litt i overkant av

hva vi ellers er kommet fram til på de to aktuelle

observasjons-datoene.

Ballegoijen's observasjoner er fra en 3nnen dag

enn våre. Strølysmengden kan derfor godt være en annen

og større. På den annen side viser våre målinger at

hans strølysbstemmelser nok kan være belagt med en
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betydelig større usikkerhet enn det ~is inntrykk av fra

hans arbeide.

5.4 Usikkerheten i den estimerte strølysfunksjonen.

De to største bidragene til usikkerhet ved

beregning av strølyset ved overnevnte metode er:

1) Usikkerheten i det ukorrigerte

forholdet Iu ( >..) /Iph (A)

2) Usikkerheten i metoden (ligning 5-10 og 5-11)

5.4.1 Usikkerheten i metoden. -

likning 5-10 og 5-11 er utledet fra likning 5-7.

I denne likningen inngår ikke noe bidrag fra

oenumbraintensiteten. Bidraget fra penumbraen kan v~re

tildels betydlig, men siden vi ikke kjenner

penumbraspektret, har vi antatt at det ikke er så

forskjellig fra fotosf~respektret. Dette behøver ikke

å være riktig og antagelsen øker usikkerheten i

metoden.

5.4.2 Feilgrense i strølyset pga. feil i

partiellderiverer de forskellige

på høyre side og

bidragene. Det

Fra likning 5-15 separerer vi "s"

største problemet i de fleste tilfellene er å anslq

størrelsen på de forskjellige bidragene. Det leddet

som her gir størst bidrag til usikkerheten

kontinuumsforholdet mellom I(flekk)/I(fotosfære) •

er

Ved

å variere dette forholdet innen rimelige grenser f~r vi
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et anslag på feilgrensene på+/- 0.75%.

5.5 Kontroll av strølyset fra sammenligning med

tidligere målinger av Iu(A)/Iph(A).

Fra Albregtsen og Maltby ( 1981) samlede

kontinuumsmålinger av I(flekk)/I(fotosfære) i

bølgelengdeområdet 4700 A til 12150 Å, fremg1r det at

usikkkerheten er forskjellig i de ulike bølgelengder.

Flekk/fotosf~re kontrasten er blant annet ogs1 funnet å

være en funksjon av solflekksyklen (Albregtsen og

Maltby, 1978). Siden våre observasjoner er tatt i

midten av en solflekksykel hvor også kontrasten er

mellom ekstremalverdiene, vil usikkerheten i

kontinuumsverdiene vi sam~enligner med være mindre enn

de største og minste verdiene estimert av Albregtsen og

Maltby (1981). Differansen mellom våre direkte målte

o~ tidligere korrigerte bestemmelser av Iu(A)/Iph(Å) er

gitt nedfor (se figur 5-4 , 5-5 og tabell 5-2). Vi

antar her at differansen kan tilskrives strølys.

Tabell 5-2. Differansen mellom våre og
tidligere bestemmelser av kontinuumsforholdet.

Observasjonsdato 1981 24 mars.

Bølgetall(cm-1)
1 1 4 1 2
14921
15621
17237

Strø lys( % )
3.2
4.0
3.7
3.5

Observasjonsdata 1981 25 mars.

17237
19042
21271

2.7
3.0
3.4

Usikkerheten blir her den samme som usikkerhetsgrensene
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Bestemmelse £8. korreksjon av strølys.

antatt av Albregtsen og Maltby (1981).

5. 6 IiJ, ( l--) IIph.( l-.) for sol flekk 24. og 25 mars 1981.

Bestemmelser av strølyset fra de observerte

linjeforholdene I(flekk)/I(fotosfære) stemmer godt

overens med resultatene fra tidligere bredbåndsm8linger

av Iu ( l--) /lph ( ) ( se figur 5-4 og 5-5 og tabell 5-3).

Tabell 5-3.
V8re og tidligere kontrastmålinger.

Kilde: Våre Albregtsen og Maltby

BOLGETALL VÅRE BESTE
cm-1 VERDI VFRDI

KONTRAST
Min Max

-------------------------------------
21271 0.061 0.06 0.045 0.08
19042 0.081 0.08 0.05 0. 10
17237 0.091 0.095 0.06 0. 11
15621 0. 11 6 0. 115 0.08 0. 1 5
14921 0. 124 0. 120 0.08 O. 16
11 412 0.213 0.212 O. 17 0.26

Metoden vi har brukt til å estimere strølysmengden

med er beheftet med usikkerhet. Usikkerheten kunne

vært betydlig redusert hvis observasjonene av flekk og

fotosfære hadde vært tatt samtidig. Effekten av

forskjellen i ekstinksjonen ville da falle bort. Ved

senere observasjoner bør flekk og fotosfære observeres

samtidig hvis man skal ha den nøyaktigst mulige

bestemmelse av forholdet I(flekk)/I(fotosfære). For å

korrigere riktigst mulig for strølys burde man ogsi

observere intensitetsprofilen av solranden samtidig med

observasjonene av flekk og fotosfære. Dette kan i

praksis best gjøres ved 8 observere flekk, fotosfære og

randprofilen satsvis. Hvis man foretok observasjoner
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Bestemmelse Qg_ korreksjon av strølys.

oå hver side av penumbraen samtidig, ville man dessuten

f1 muligheten til~ beregne bidraget i strølys fra

penumbraen. Det er som nevnt en betydelig kilde til

usikkerhet i V8re strølysbestemmelser at vi

kjenner spektret av penumbraen.
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KAPITTEL 6

Linjeprofiler.

Strølysets påvirkning

solflekkspektret.

6. 1 Innledning.

av linjeprofiler i

I dette kapittelet skal vi vise hvor følsomt det

korrigerte flekkspektrum er for feil i strølysmengden.

Idet strølyset er et linjespektrum vil strølysbidraget

variere sterkt med bølgelengden, og som konsekvens av

dette vil strølyset kunne endre linjeprofilene i

flekkspektret. Det er derfor grunn til å se nærmere p~

hvordan profilet av forskjellige spektrallinjer er

påvirket av strølyset.

6.2 Observerte linjeprofiler før og etter korreksjon

av strølys.

Vi vil i

linjeprofilene

dette

varierer når vi

se hvordansub-kapittelet

korrigerer våre

spektrale observasjoner av en solflekk med forskjellige

strølysmengder den 24. og 25. mars 1981. Vi har

valgt å varierere strølyset mellom 2 % og 4 %, siden vi

har estimert strølyset til å ligge mellom 2.6 % og
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Figur 6-1 viser en sterk linje i fotosfærespektret

Ca II vv 11541.26 cm-1. Strølysmengden som bidrar til

intensiteten i det observerte flekkspektrum (se figur

3.9 d av fotosf~rens intensitet, med en usikkerhet på

+/-0.75 % for våre spektrale observasjoner. Vi har

videre val~t å vise fotosf~respektret fordi vi idet

foreliggende arbeide har antatt at bare dette bidrar

til strølyset eller sagt på en annen måte, at spektret

av penumbraen som også bidrar til strølyset i flekken,

er det samme som i fotosfæren. Linjene vi har valgt er

blant de sterkste i solspektret i det aktuelle

bølgetallsintervan, og de er blant annet brukt i

modellsammenheng. Strølysets påvirking av disse

linjeprofilene er derfor av spesiell interesse.

i fotosfæren (og

- 79 -

linjespektretgjenspeiler

penumbraen).
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Figur 6-1. Fotosfærespektret med den sterke Ca II
linjen vv 11541.26 crn-1 (>..11.8662.17 A) .

l 15'15.1 I 5,10.

Bølgetall, cm-1
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Figur 6-2. Flekkspektret av Ca II linjen
• vv 1 1 5 4 1 . 2 6 cm- 1 ( AÅ 8 6 6 2 . 1 7 Å ) korr i g e rt f o r
henholdsvis O %, 2 %, og 4 % strølys. De
forskjellige umbraspektrene er normert til det lokale
kontinuurnsintensitetsnivået.
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Det ukorrigerte flekkspektret i Figur 6-2 viser

den samme linjen som i fotosfærespektret, men den er

her asymmetrisk i linjesentret. Ved henholdsvis 2 % og

4 ~ strølyskorreksjon, ser vi hvordan linjeprofilet

forandrer se1s. F'orskjellen er mest merkbar i

linjesenteret og ute i linjevingene. Profilet blir nær

symmetrisk i linjesentret nAr vi har korrigert for ca

3 'f, strø 1 y s . Når strølysmengden er >3 % blir det

korrigerte linjeprofilet igjen asymmetrisk. Effekten

kan muligens skyldes at vi har noe forskjellig

dopplerforskyvning av linjene i flekk og fotosfære

(dvs. i strølyset) og som vi ikke har tatt hensyn til.

Vi ser videre pq noen flere Ca II linjer.

1(111 .0

.µ
QJ
.µ
•ri
en
C:
QJ
.µ
~
H

2(:) .0

.1

HJ.0

0 .0 L____.____~ ....._ ..,____....... 11-'71(1.
11700. 1170:..

Bølgetall, cm-1

Figur 6-3. Fotosfærespektret med den sterke Ca II
linjen vv 11703.47 cm-1 ( n 8542.13 Å).
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11710.1170f..
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Bølgetall, cm-1

Figur 6-4. FlekksQektret av Ca II linjen
vv 11703. 47 cm-1 (XX q542_ 13 ~) korrigert for
henholdsvis 0 't, 2 %, og 4 % strølys. De
forskjellige umbraspektrene er normert til det lokale
kontinuumsintensitetsnivået

11700.

For Ca II linje ved vv 11703.~7 gir endringer i

strølysmengden ig~en størst utslag i linjesenteret .

Hl.0

0.0 L--~-~~-~--~-----'---~--~--~--~---;l-;-1-:;.77;;;0;--.--
11 760. 11765.

Bølgetall, cm-1

Figur 6-5. Fotosf~respektret med den sterke Ca II
linjen vv 11764. 16 cm-i t ( Å;\ 849R. 06 A).
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11760. 11 /(-.'c,.

Bølgetall, cm-1

Pigur 6-6. Flekksnektret av Ca II linjen
vv 1 1 7 6 4 . 1 6 cm- J ( AA 8 4 9 8 . 0 6 A ) korr i g e rt for
henholdsvis O %, 2 %, og 4 % strølys. De
forskjellige umbraspektrene er normert til det lokale
kontinuumsintensitetsnivået.

Ca II linjen v~ 11764.16 cm-1 viser tydlig forskjell

mellom det ukorrigerte og det korrigerte flekkspektrum

i linjesentret og ute i vingen av linjeprofilet.
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Figur 6-7.
vv 12364.95 cm-1

Bølgetall, cm-1

.fotosfærP.spektret
( AA 8 0 8 5 . 1 7 Å ) .

med Fe I

j
i

12%S.

Bølgetall, cm-1

Figur 6-8. Flekk$pektret av Ca II linjen
vv 1 2 3 6 4 . 9 5 cm- 1 ( AA . 8 0 8 5 . 1 7 A ) korrigert for
henholdsvis O %, 2 %, og 4 't strølys. De
forskjellige umbraspektrene er normert til det lokale
kontinuumsintensitetsnivået

vv 12364. Q5 cm-1 ( AA soss. 95 .II.). Denne linjen er en

Fe Iavfotosf~respektret
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tilfeldig valgt iernlinje, og den er svakere enn Ca II

linjene. Den viser seg også som en middelsterk linje i

flekkspektret. Desto mer vi korrigerer for strølys, jo

større er effekten på selve profilet og vi får i

tillegg en forskyving i linjesentret. Figur 6-8 viser

flekkspektret korrigert for O %, 2 %, og 4 %. Ved

økende strølyskorreksjon ser vi at linjeprofilet til

Fe I ved vv 12364.95 cm-1 blir mer symmetrisk.

1 Øll .Cl,--------.,..--------~

4(1. ~

10.u

1

I

r.ø.ø

-=,e,. e, . ,....-----....._______
I -

,1 '-,\,~~~·. it

I (:j .(.I /

/'cu.u /
~\ //

\ /

\ /
\ /
\, /,______,

Figur 6-9. Fotosf~respektret
vv 1 6 9 5 6 . 2 0 cm- 1 . ( AA 5 8 9 5 . 9 4 Å ) .

med Na I (D 1)
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Bølgetall, cm-1

Figur 6-10. Fle~kspektret av Na I (D1)
vv 16956.20 cm-1 (AA 5895.94 Å) korrigert for
henhold svis O % , 2 % , og 4 % st røl y s . De
forskjelli~e umbraspektrene er normert til det lokale
kontinuumsintensitetsnivået

Figur 6-q viser fotosfTre spektret av Na I (D 1 )

vv 1 6 9 5 6 . 2 0 ( n 5 8 9 5 . 9 4 Å ) . Dette er en av de dypeste

linjer i fotosf~respektret. Strølyskorreksjonen i

selve linjesentret vil derfor v~re meget mindre enn i

linjevingene. Figur 6-10 viser flekkspektret korrigert

for henholdsvis 0 %, 2 %, og 4 %. Linjesentret i

flekkspektret korrigert for 4 % strølys virker tydlig

"overkorrigert". I dette bølgelengdeintervallet har vi

tidligere funnet 3,7 % strølys i

observasjoner.
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Bølgetall, cm-1

Figur 6-11. Fotosfærespektret
vv 19286.17 cm-1 (A>..5183.62 Å).

med Mg I
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Bølgetall, cm-1

Figur 6-12. Flekkspektret av Mg I vv 19286.17 cm-1
( AA 5 1 8 3 . 6 2 Å ) kor r i g ert for hen ho 1 d svi s O % , 2 % , o g
4 % strølys. De forskjellige umbraspektrene er
normert til det lokale kontinuumsintensitetsnivået.

Figur 6-11 viser fotosfære spektret av Mg I

vv 19286.17 cm-1 (H 5183.62 Å). Dette er igjen en

meget sterk linje i fotosfærespektret.
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har vi korrigert for henholdsvis O %, 2 %, og 4 %

strølys. De forskjellige umbraspektrene er normert til

det lokale kontinuumsintensitetsnivAet Forskjellen

mellom de korrigerte og ukorrigerte spektrene er her

tydligere enn for de andre linjene vi har betraktet.

Dette har blant annet sammenheng med at kontrasten

minker med økende bølgetall, dvs. intensiteten i

flekkspektret

fotosf~respektret.

blir

En

mindre

korreksjon

relativt

pq

til

av

fotosfærespektret vil derfor påvirke linjeprofilene i

flekkspektret mer oå de høyere bølgetall enn p1 de

lavere.
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Figur 6-13. Fotosfærespektret
vv 19326.88 cm-1 P-~ 5172.70 A).

med Mg I
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F'ip,;ur 6-14. Flekkspektret av Mg I vv 19326. 88 cm-1

(AA 5172.70 A) korrigert for henholdsvis O 1-, 2 %, og
4 % strølys. De forskiellige umbraspektrene er
normert til det lokale kontinuumsintensitetsnivået.

Vi tar for oss nok en magnesiumlinje.
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Bølgetall. crn-1

Figur 6-15. Fotosfærespektret
vv 19346.97 cm-1 ( AA 5167.327 A).

med Mg I
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Bølgetall, cm-1

Ft~ur 6-16. Flekkspektret av Mg I vv 19346.97 cm-1
(,AA,5167.327 Å) korrigert for henholdsvis O %, 2 %,
og 4 % strølys. De forskjellige urnbraspektrene er
normert til det lokale kontinuurnsintensitetsnivået.

Figurene 6-12, 6-14 og 6-16 viser ogs~ betydelig

forandring i en rekke svakere linjer som bare finnes i

flekkspektret, dvs. det er ingen linjer i strølyset.

Intensitets-skalaen i flekkspektret endres derved

maksimalt ved forskjellige strølyskorreksjoner.

Tabell 6-1. Endring i linjestyrke
og profil ved korreksjon for strølys.

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

a
a
b
C

d
d
d
d

8.1 7.9 7.6
7.5 7.2 7.0
8.2 7.8 7.3

11.2 10.5 9.7
0.8 0.7 0.6
0.5 0.4 0.3
0.7 0.5 0.4
0.9 0.7 0.6

Ca II
Ca II
Ca II
Fe I
Na I
Mg I
t1g I
Mg I

11541.26
11703.47
11764.16
12365.00
16956.20
19286.17
19326.98
19346.97

R662.17
8542.13
8498.06
8035.12
5895. 91~
5183.62
5172.70
5167.33
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a=mindre utslag i linjesentret
c=forskyvning i linjesenter
b=mindre utslag i linjevingen
d=betydelig forandring

-----------------------------------------------
Bølgelengde Bølgetall Ident Korrigert Ic Profil

Å cm-1 (01)(2%)(4%)



6.3 Konklusjon.

Vi har her betraktet bl.a.

linjene som er forholdsvis

Intensitetsforløpet i linjevingene

de infrarøde Ca II

temperaturfølsomme.

av Ca II benyttes

for beregning av temperatur og elektrontrykk like under

temperaturminimum i solflekker. For riktig temperatur

og elektrontrykkbestemmelse er det viktig å benytte

korrekt profil som igjen er betinget av riktig

korreksion for strølys. Vi har her funnet at profilene

i vingene av Ca II linjene er lite følsomme for

strølys.

Generelt er effekten av strølyset økende med

bølgetall (se Na og Mg liniene). Variasjonene på grunn

av strølyset er mest merkbare i liniene i det synlige

område av flekkspektret. Vi har sett at strølyset også

kan resultere i betydelig forskyvning av en linje.

Denne forskyvingen er avhengig av linjeprofilene i

fotosfærespektret.

Effekten av strø lys på linjeprofiler i

flekkspektret er større i det synlige enn i det

infrarøde spektralornr1det. Ved analyser av

flekkspektret hvor linjeprofilen spiller en rolle, vil

det være viktig å korrigere disse for strølys. Fn bør

i alle tilfelle kontrollere om strølyset kan føre til

systematiske feil i de målinger som gjøres.

- 91 -


