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ABSTRACT
An overview of the principal
known descriptions
of
oscillations
in the solar atmosphere at different
ranges of
periods
was developed'. Particular
attention
was given to oscillations
with
time scale of seconds, associated
to active regions or hursts.
1.5
quasi-periodic
oscillations
were detected
by the first
time at more
than one microwave frequency simultaneously
(22 GHz and 44 GHz), with
high sinsitivity
and high time resolution,
superimposed on a burst on
Dec. 15, 1080. An advance phase of 0,3s e between the oscillations
in
the frequencies
of 22 GHz and 44 GHz was discovered.
Tixe proposed
mechanism to explain such oscillations
is based on oscillations
of the
magnetic field at the source. These oscillations
modulate the gyrosynchrotron
emission from high energy electrons
trapped in the
magnetic structure.
The phase difference
is attributed
to the
influence
of the optical
thickness
of the gyro~synchrotron
emission at 22 GHz. (isy^'jj*
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

A deteção de oscilações na atmosfera solar, quer seja atra_
vês de medidas de variações periódicas de velocidade no plasma

solar,

ou através da modulação da radiação recebida, tem sido bastante

utilj_

zada no estudo da estrutura solar e dos processos físicos que lã

ocor

rem.

As informações obtidas

.retamente das observações nas vã_

rias faixas de freqüência originam-se de profundidades correspondentes,
no máximo, ã fotosfera solar, sendo que a única quantidade diretamente
mensurável do interior solar é o fluxo de neutrinos provenientes do nú
cleo. Dessa forma, a possibilidade de obter informação das camadas mais
profundas do Sol, através de medidas provenientes das camadas mais ex^
ternas, constitui-se em uma importante ferramenta para a pesquisa solar.
As oscilações de longo período, bem como as oscilações da ordem de nr[
nutos, prestam-se para esta finalidade e são utilizadas na

estimativa

da estrutura e dimensões da zona de convecção, da abundância quimicado
núcleo, da rotação diferencial e do transporte de energia nas camadas sc>
lares. As oscilações cujos períodos variam desde dezenas de minutos até
dias ou meses têm sido em sua maioria interpretadas como fenômenos

de

larga escala, isto é, que abrangem dimensões comparáveis com o raio S£
lar, enquanto as de período da ordem de minutos são identificadas como
fenômenos de pequena escala, da ordem de centésimos do raio do Sol. Em
ambos os casos as oscilações são encontradas em toda a superfície

S(D

lar, embora existam evidências de manifestações localizadas associadas
as oscilações globais, em regiões ativas ou em proeminências.

As oscilações com períodos mais curtos, da ordem de segun
dos, tem sido principalmente detetadas durante a ocorrência

de

expl^

soes solares, quando são vistas superpostas a uma componente mais

leji

tamente variável, da ordem de minutos. São atribuídas a fenômenos

qje

se manifestam nas regiões ativas solares e trazem informações sobre os
processos físicos que lá ocorrem e sobre parâmetros importantes como cam
- 1 -
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pos magniticos, densidades, dimensões, temperaturas e outros. As oscila_
ções analisadas neste trabalho pertencem a este tipo eforam observadas
em duas freqüências de microondas, superpostas ã explosão solar de

15

de dezembro de 1980, 1928 TU.
As regiões ativas solares são regiões onde o plasma é coji
finado com altas densidades e temperaturas devido ã pressão

magnética

exercida pelos campos das manchas solares associadas. Os campos

magné

ticos das manchas solares na fotosfera formam grupos com polaridades nor
te-sul na forma de dipolos magnéticos. 0 plasma confinado na estrutura
magnética adqílire a configuração de um arco que se eleva pela cromosfe
ra até a coroa, seguindo a geometria das linhas de campo. Como a inteji
sidade do campo magnético diminui com a altura, as linhas de campo tor
nam-se abertas na alta coroa, onde a pressão cinética do plasma supera
a pressão magnética e ocorre a emissão de partículas e a ejeçãodeplas^
ma aquecido durante as explosões solares.
0 mecanismo de emissão que melhor reproduz as

densidades

de fluxo observadas nas explosões solares, na faixa de microondas, i a
emissão sincrotrõnica, que consiste na radiação emitida por elétrons re
lativlsticos durante o seu percurso em torno das linhas de campo magné
tico. Considera-se, atualmente, que os elétrons acelerados durante

as

explosões solares formam uma população com uma faixa de energia da

0£

dem de 100 keV a 1 MeV. Nessas condições, eles podem ser chamados leve
mente relativisticos e a emissão é denominada girossincrotrônica.

Es

ses elétrons podem ainda ser denominados térmicos ou não-térmicos, coji
forme a sua distribuição de energia seja maxweliana ou siga uma lei de
potência.
Os resultados observacionais apresentados neste

trabalho

trazem uma informação nova, pois foram obtidos registros inéditos de qs^
cilações rãp.das durante longo tempo em duas freqüências de microondas,
com alta sensibilidade e resolução temporal, com a descoberta de uma de
fasagem entre as oscilações nessas duas freqüências. Esta primeira aqu2
sição, aliada a outras que possam ser obtidas posteriormente,

tornara

possível a definição das prováveis causas de modulação da radiaçãoeum
maior conhecimento dos parâmetros físicos envolvidos no processo.

- 3 -

A linha escolhida para a apresentação pode ser subdivide
da em duas partes. Na primeira parte, correspondente ao Capítulo 2, são
mencionados os principais relatos de oscilações na atmosfera solar dj^
vulgados na literatura, juntamente com as várias interpretações
ladas. Faz-se uma divisão segundo as faixas de período porque
diferenças quanto ã origem da modulação, embora em alguns casos

formu
existem
essas

diferenças deixem de existir e atribua-se uma causa comum a oscilações
com diferentes escalas de tempo. A segunda parte, formada pelos CapTtu^
los 3 e 4, trata do evento observado no Radiobservatõriodo Itapetinga,
nas freqüências de 22 GHz e 44 GHz. No Capitulo 3 faz-se uma descrição
dos equipamentos utilizados e dos resultados obtidos, seguida de uma d is^
cussão das evidências que podem ser extraídas desses resultados. No C£
pTtulo 4 formula-se uma interpretação das evidências descritas no Capí
tulo 3, baseada na modulação da radiação atravis de oscilações do campo
magnético da região emissora. Supõe-se que a radiação Í proveniente de
duas fontes situadas próximas as bases de uma estrutura bipolar com cam
pos magnéticos ligeiramente diferentes. A defasagem detetada entre

as

duas freqüências é atribuída ã influência das profundidades ópticas das
fontes para a freqüência de 22 GHz.

CAPITULO 2
LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS SOBRE OSCILAÇÕES
NA ATMOSFERA SOLAR
2.1 - OSCILAÇÕES COM ESCALA DE TEMPO IGUAL OU SUPERIOR A DEZENAS DE
MINUTOS
As oscilações com períodos de dezenas de minutos são

ge

ralmente aceitas como fenômenos de larga escala no Sol (comparável

ao

raio solar). O grande interesse em seu estudo provem da sua utilização
nos testes dos modelos sobre a estrutura interna solar e na buscadeuma
solução para o impasse do fluxo de neutrinos detetado

experimentalme£

te. Tal fluxo, esta" abaixo do previsto pela maior parte dos modelos tec)
ricos adotados atualmente, os quais supõem fontes termonucleares inter
nas, principalmente com reações prõton-prõton e uma abundância Z de ele
mentos pesados de 2 a 4% (Severny et alii, 1979).
A comprovação de que as oscilações com períodos de

dez£

nas de minutos são realmente originadas pela propagação de ondas na S£
perficie solar tem sido bastante questionada (Fossat and Ricort, 1975;
Grec et a l ü , 1980). A escala de amplitudes espaciais, em geral
guns quilômetros no Sol, está nos limites de deteção dos

de al_

equipamentos

e são necessários recursos estatísticos consideráveis para que a comp£
nente desejada seja extraída das flutuações aleatórias dos dados orig_[
nais. No entanto, existem vários períodos obtidos experimentalmente que
estão em concordância com os calculados pela teoria

(Christensen-

-Dalsgaard and Gough, 1976) e representam evidências a favor de sua O Q
gem solar global.
As evidincias de que tais oscilações constituem-se em mo_
vimentos de larga escala no Sol foram apontadas em vários

trabalhos.

Fossat e Ricort (1975), em medidas ópticas feitas com aberturas de fe±
xe variáveis, observaram que um pico de 10 min no espectro de potência
tornava-se acentuado para aberturas correspondentes a dimensões da

0£

dem do diâmetro solar. As oscilações de dezenas de minutos têm sido de

- 5 -
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tetadas em grandes porções da superfície solar e, portanto parecem ser
movimentos de larga escala no Sol.
Hã certa evidencia de que oscilações de longo período pos^
sam, por vezes, ser produzidas em regiões ativas solares. Oscilações de
40 min foram em algumas ocasiões observadas após a ocorrência de expl£
soes -.olares e é possível que tenham sido estimuladas pelo aumento
temperatura ocasionado pelo "flare" (Fossat and Ricort, 1973;

de

Brookes

et alii, 1976).
As oscilações de longo período tem sido mais frequentemeri
te detetadas em medidas de velocidades Doppler do que através de varia
ções na intensidade de emissão e estas, por sua vez, foram nais deteta,
das em freqüências ópticas do que na faixa de rádio.
Severny et alii (1976) detetaram

no

observatório

da

Crimea, pela primeira vez em 1974, oscilações de 160 min na superfície
solar, através de medidas relativas entre as velocidades radiais na ex^
tremidade e

na parte

central do disco solar. Eles compararam os

de£

vios Doppler da linha de emissão solar, \ = 5123 8, com os da linha ajt
mosfirica telúrica, \

= 5901 A. 0 fato de que a curva de velocidade

da

linha telúrica não apresentou as flutuações da linha solar foi conside
rado como uma evidência de que o efeito não era instrumental ou estatTs
tico.
A partir de 1975, estas oscilações passaram também a ser
detetadas no observatório de Stanford (Scherrer et alii, 1979), com

o

mesmo período e em coerência de fase com as observações de Crimea.
Em um trabalho mais recente, Severny et alii (1979)

re£

saltaram a origem solar de suas observações que, além de estarem em fa_
se com outros observatórios, mostraram uma dependência da amplitude das
oscilações com a fase da rotação solar. Estabeleceram um
160,01 mim e uma amplitude de =5 km no sol

período

(valores confirmados

de
por

Scherrer et alii, 1980, em Stanford). A interpretação considerada como
a mais provável pelos autores foi dada por Christensew-Dalsgaard

?

- 7 -

Gough (1976), que identificaram estas oscilações com as ondas

gravita

cionais (modos g ) ; o período teórico correspondente e de 159 min
2 = 4%. Os autores ressaltaram que alem deste período, outros

para

harmony

cos de ordens próximas devrriam também ser detetados, a não ser que al^
gum tipo de ressonância tornasse este harmônico dominante (Christensen-Dalsgaard and Gough, 1976). Ainda segundo Severny et alii (1979),a si^
posição de ondas gravitacionais é coerente com os modelos teóricos ad£
tados, e talvez, possa justificar o fluxo baixo de neutrinos detetado,
pois, além da transferencia térmica por radiação, pode tambimhaver uma
parcela importante de transmissão de energia por convecção, do interior
solar para a superfície. No mesmo trabalho, Severny et a l ü (1979)

re

lataram a deteção de variações de 160 min de período na brilhância

do

Sol no visível e no infravermelho próximo, e na temperatura de brilhãri
cia em radio em ondas centimétricas (Eryushev et alii, 1980). As varia_
ções de temperatura inferidas foram dé - ± 1 k para a fotosfera e de

=

± 10 k para as ondas centimétricas. Os autores também aludiram a prov£
veis flutuações do campo magnético geral do Sol, com uma amplitude

de

- 0,01 gauss e com o mesmo período de 160 min.

Grec et alii (19£Q), através de observações realizadas no
polo sul, que possibilitam maiores períodos ininterruptos de observação
no verão, obtiveram uma curva de velocidade Doppler consistente com

a

obtida nos observatórios da Crimea e de Stanford, mas não formularam uma
conclusão definitiva sobre a sua validade. Segundo eles, o espectro de
potência não assegurava a existência de oscilações com períodos

maio

res do que 1 hora.

0 espectro de potência obtido por Brookes et alii (1976)
utilizando a comparação das linhas de absorção no Sol comas linhas cor
respondentes obtidas em laboratório mostrou, além do pico de 159

min,

outros dois, com períodos de 58 min e 40 min. Os períodos Í 1 hora, se
gundo os cálculos feitos por Christensen-Dalsgaard e Gough (1976)

co£

respondem ao modo fundamental e aos primeiros harmônicos das ondas acús
ticas (modos p ) .

- 8 -

Na faixa de rádio, Kaufmann (1972) detetou exemplos raros
de eventos sucessivos com períodos de 41 min, na freqüência de 7

GHz.

A sucessão permaneceu estável por várias horas e foi observada mais de
uma vez em um intervalo de 18 dias. 0 fato dos eventos terem uma ampl^
tude considerável

(AT./T.

= 7%, T. = temperatura de antena)eapresenta

rem componente oscilante polarizada sugere que eles não foram um

fenô

meno global Co Sol, mas sim, de menor escala. Embora não tenham ocorri^
do "flares" associados, algum mecanismo pouco freqüente pode ser

estji

mulado estas oscilações em uma região ativa. A interpretação dada

por

Kaufmann (1972) foi a de oscilação de proeminências quiescentes, seguri
do um modelo formulado por Kleczek e Kuperus (1969).

Kobrin e Korshunov (1972) observaram oscilações de

~ 33

e 57 min na diferença de intensidade da emissão em duas freqüências pró
ximas, 9,8 e 9,6 GHz, com amplitudes de ~ 5 K na temperatura de brilhâji
cia. Os autores indicaram, como mecanismos mais prováveis de

produção

de oscilações com essa ordem de períodos, as oscilações mecânicas

glo

bais no Sol e as de supergranulações. 0 segundo mecanismo parece ser o
menos provável, pois seu efeito deve ser bem menor do que o
(Severny et alii, 1979); o primeiro está de acordo com as

observado
observações

Ópticas, e os períodos são similares aos das ondas acústicas previstos
pela teoria (Christensen-Dalsgaard and Gough, 1976).

Para finalizar, pode-se citar a investigação de periodic^
dades de período muito longo, realizada por Hughes e Kesteven
que analisaram medidas diárias do fluxo solar em 3 GHz colhidas

(1981),
duraji

te 32 anos. Encontraram evidências de periodicidade^ de 25 e 31 dias ao lon
go de todos os registros, além de indícios de períodos de 750 e

1100

dias.

2.2 - OSCILAÇÕES COM ESCALA DE TEMPO DE MINUTOS

0 estudo observacional de oscilações solares com precisão
suficiente é considerado de grande importância para testar os
do interior solai- e os processos físicos que lã ocorrem. A

modelos

utilização

dessas oscilações como método para esse fim tem sido acompanhada por um
melhor conhecimento das suas próprias características (Hill, 1980).

- 9 -

Uma questão importante neste estudo i saber quais das os
cilações observadas podem ser interpretadas como globais ou locais (Hill,
1980).

A interpretação aceita para as oscilações de minutos, jurt
tamente com as evidências observacionais acumuladas, indica que elas íão
fenômenos de pequena escala que se manisfestam ao longo de toda a atmos
fera solar. Em alguns casos, estas oscilações globais parecem

induzir

comportamentos periódicos localizados, acima de regiões ativas solares.

Segundo Gough (1978), os principais tipos de onda

consj^

derados no Sol são as ondas acústicas, ondas de superfície e ondas

in

ternas de gravidade. Estes tipos são os identificados fundamentalmente
com as oscilações de minutos da fotosfera e com as oscilações de longo
período comentadas na seção anterior. Ainda segundo Gough (1978), as os
cilações observadas podem ser interpretadas como uma superposição de nio
dos normais de vibração, ou como uma superposição de ondas que se

pro

pagam em diferentes direções.

Das oscilações com períodos da ordem de minutos, as mais
citadas e já aceitas como realmente de origem solar são as

oscilações

fotosfericas de 5 minutos, descobertas por Leighton (1960). São

obser

vadas na faixa óptica tanto em deslocamentos Doppler periódicos de li_
nhas formadas na fotosfera e baixa cromosfera, como em variações periõ
dicas na intensidade de linhas formadas na baixa cromosfera.

A partir da confirmação em óptica, houve interesse em in
vestigar oscilações em radio associadas. Durasova et alii (1971) rela_
taram a deteção de variações periódicas de 270, 400 e 9C0 s na emissão
em 9 GHz, provenientes da região de transição cromosfera-coroa. A sensi^
bilidade dos radiômetros era de 1,5 K e a constante de tempo de 1 s. As
observações foram feitas com dois radiotelescÕpios que englobam todo o
Sol, e as amplitudes das variações foram de 0,5 a 2%. Para esses
res, a semelhança entre o espectro de potência ebtido tom a média

auto
so

bre 22 dias e o espectro obtido de movimentos na fotosfera e baixa cr£
mosfera mostrou uma identificação entre os processos de emissão em

rã

- 10 dio e em optica provenientes do Sol, e associaram a periodicidade
fluxo em rádio a movimentos na atmosfera solar.

no

Os autores comentaram

ainda que as flutuações eram mais intensas durante a atividade solar e
em pequenas explosões.

Através de observações interferométricas em 8,1 GHze 2,7
GHz, Lang (1974) detetou flutuações quase-periõdicas de pequena escala
vindas tanto dos pólos solares, quanto do centro do disco solar. A faj[
xa de períodos registrados foi de 200 a 400 s, com um perTodo

central

de 266 s. 0 tamanho angular estimado para as regiões emissoras foi

de

10 s de arco. 0 perTodo e a escala angular são comparáveis aos das osci^
1 ações de velocidade observadas em freqüências ópticas na fotosfera

e

baixa cromosfera. As amplitudes das flutuações detetadas foram da ordem
de 5%.

A tentativa de interpretação sugerida pelo autor foi

de

que as flutuações na temperatura são o resultado de variações adiabãtj[
cas de pressão, induzidas pelas ondas acústicas associadas com as oscJ_
lações de velocidade. Para uma atmosfera isotirmica, a freqüência

w,
a

da onda acústica e a freqüência w

da onda de gravidade são dadas por:

«o = -Iia
2V S
(>-i)-1/?g

9

onde Y e a

vs
razão dos calores específicos, g é a aceleração da

gravida^

de e V„ í a velocidade do som. Substituindo os valores típicos destas
s
grandezas, Lang (1974) encontrou para estas ondas os períodos P = 267 s
e P = 359 s, que são da mesma ordem dos períodos observados,
y

Fossat e Ricort (1975) mediram flutuações na intensidade
de uma linha de sódio, com aberturas de feixe variáveis de 22" a 32' de
diâmetro, este último englobando todo o Sol. Verificaram que as oscila_
ções de 5 minutos eram mais intensas para aberturas da ordem de 20", e
as oscilações de 10 minutos era»n notadas apenas para ?Serturas maiores

-11 do que 3'. 0 diâmetro correspondente a maxiraização

da intensidade da os

cilação de 5 minutos esta de acordo com a estimativa da dimensão angular
das regiões emissoras avaliadas por Lang (1974) na faixa de rádio.
Baseados no fato de que as oscilações de 5 minutos são tam
bem observadas nos espectros de velocidade e de intensidade em H G , Kundu
e Alissandrakis (1975) propuseram-se a uma investigação de oscilações

na

faixa centimétrica e milimétrica, fazendo uso do mesmo interferõmetro ut2
lizado por Lang (1974). Segundo eles, a observação em Ha indica que

as

oscilações persistem em alturas correspondentes ã emissão nesta faixa de
radiofreqüências. Eles encontraram variações temporais da ordem de alguns
minutos, provenientes de fontes de dimensão da ordem de uns poucos segun
dos de arco, mas não conseguiram reproduzir os resultados de Lang (1974),
não encontrando uma periodicidade típica. Segundo eles, isto mostrou ser
pouco provável que as variações observadas estivessem relacionadas

com

as oscilações ópticas de 300 s.
Os autores referiram-se ainda ao inconveniente de utilizar
telescópios de feixe extenso em relação ã dimensão das fontes emissoras.
0 feixe da antena englobaria muitas células que oscilam com fases aleatõ
rias, ocasionando um decréscimo considerável nas amplitudes observadas.
Em 10,7 GHz, Avery (1976) detetou flutuações quase-periõdi^
cas de pequena amplitude provenientes de regiões calmas do Sol, com
riodos de 234 a 150 s. As observações foram feitas em intervalos
nuos de 6 a 9 horas de duração, com um radiotelescõpio de feixe de

pie
contí
2,6'

de arco.
Em concordância com o argumento exposto por Kundu e Alis-sandrakis (1975), Kobrin et alii (1976) salientaram que as dúvidas so
bre a origem solar das componentes quase-periõdicas observadas em rádio
são decorrentes da pequena amplitude das flutuações (< 1-2%), quandoo^
tidas de áreas suficientemente grandes do Sol. Por essa razão, elas não
podem ser medidas diretamente dos registros originais, sendo
neces_
sãrio aplicar métodos de analise espectral. Neste processo, resultados
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falsos podem ser obtidos devido ã influência das condições de

propag£

ção das ondas de rádio, efeitos do equipamento ou imperfeição

do

pro

cessamento matemático. Para obter resultados confiáveis, os autores ut_^
lizaram dois radiotelescõpios independentes, separados por 1300 km,

que

abrangem todo o disco solar na freqüência de 10 GHz. Eles relataram

a

existência de periodicidades de 1 a 10 minutos alem de componentes

de

longo período.
A técnica de interferometria

também

foi utilizada

por

Zirin et alii (1978), para observar regiões calmas do Sol em 10,7 GHz,
com resolução angular de 5" - 27" de arco. Encontraram variações temp£
rais da ordem de minutos, que foram interpretadas em termos de uma di£
tribuição randômica de irradiadores opticamente espessos.
Devido aos resultados negativos encontrados por Zirin et
aiií (1978) e por Kundu e Alissandrakis (1^75) na deteção das oscila_
ções de 5 min, esses e outros autores questionaram o resultado

obtido

por Lang (1974), atribuindo-o a variações na linha de base do

interfe

rÕmetro.
As relações entre as oscilações solares e as teorias
rotação do Sol foram abordadas por Gough (1978), em

uma descrição

da
dos

diversos tipos de oscilações observadas e das inferências acerca da es
trutura e rotação diferencial das camadas solares. Gough (1978) consi^
derou que a geometria oblata do Sol seria resultante da rotação

mais

rápida de seu núcleo. Mencionou a hipótese formulada de que o Sol

ao

atingir a seqüência principal apresentava uma rotação rápida, e a desa_
celeraçao sofrida pelas camadas superiores devido ao vento solar não che
gou a atingir o núcleo. Os movimentos ondulatorios são um dos meios

de

transferência de momento angular entre o envelope exterior e o núcleo, e o
autor analisou os principais tipos de onda que poderiam participar des_
te processo. As ondas acústicas, das quais são constituídas as oscila_
ções de 5 minutos, podem ser definidas aproximadamente como ondas de som
ordinárias, com relação de dispersão w = kc, onde u é a freqüência, k
é o número de onda total e c é a velocidade adiabatica do som. A

força

principal de restauração i o gradiente de pressão e, devido a isto, as

- 13 ondas estacionarias são denominadas modos p. 0 autor mencionou que
modos característicos das oscilações de 5 minucos têm sua energia

os
con

centrada nas camadas superiores do Sol, não penetrando mais do que cer
ca de 10.000 km abaixo da fotosfera, e a energia resultante transporta
da é desprezível; fez considerações semelhantes para os outros tipos de
onda e concluiu que o transporte de energia não chega

a afetar o inte

rior solar. Finalizando, o autor citou dados de oscilações de 5 minutos
divulgados por Deubner (1976) e de oscilações de 160 minutos detetadas
por Severny et alii (1979), que forneciam evidencies da rotaçãodiferen
ciai do Sol, com velocidades de rotação crescentes da fotosfera para o
interior solar.

Outra observação interferomitrica em 10,7 GHz foi

real2

zada por Graf et alii (1979) que, utilizando um interferômetrode 5 ele^
mentos, executaram uma análise espectral bidimensional e não

encontra

ram nenhum pico significativo na faixa de 5 minutos. Esta análise

de

Graf et alii (1979) foi mencionada por Deubner (1979) em um levantamen
to teórico e observacional sobre as oscilações de 5 minutos.

Segundo

Deubner (1979), as observações ópticas mais recentes confirmaram

que

estas oscilações são os modos p, isto ê, ondas acústicas estacionarias,
aprisionadas em uma cavidade sub-fotosférica formada pela estrutura de
temperatura e densidade da zona de convecção. Através da fotosfera, os
modos p escoam-se na forma de ondas evanescentes e, acima deste nível,
pode ocorrer uma segunda cavidade na cromosfera, quando a

temperatura

se elevar o suficiente para permitir novamente a propagação de

ondas

acústicas nessa faixa de frequincia. Entretanto, o autor salientou que
ao longo da cromosfera as amplitudes tornam-se bem menores, justifican
do a ausência de um pico significativo nos espectros obtidos na

faixa

centimétrica de radio, con» foi relatado por Graf et alii (1979).

Observações de oscilações coronais acima de uma

região

ativa foram relatadas por Egan e Schneeberger (1979), através de deslq
camentos Doppler na linha de Fe XIV. Os períodos foram da ordem

de

6

minutos, com amplitudes crescentes com a altura no Sol. Segundo

estes

autores, não foi encontrado indicio de flutuações em uma região

calma

da coroa. Englobando toda a emissão coronal, observações feitas

por
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Snegirev (1979) indicaram a existência de componentes quase-periõdicos
de 1 a 90 minutos na faixa decimetrica de rádio.

Poletto (1980) elaborou um modelo no qual as

flutuações

nas intensidades na faixa decimetrica de radio e em ultravioleta seriam
induzidas pela passagem de uma frente de choque através da região

de

transição cromosfera-coroa. Segundo a autora, as ondas acústicas propa
gadas na crcmosfera tendem a se transformarem em ondas de choque,

e a

confirmação desta interpretação viria corroborar as sugestões de que as
ondas acústicas seriam as fontes de excitação das oscilações observadas
em freqüências maiores de rádio.

No RadiobservatÓrio do Itapetinga, registraram-se oscila_
ções de 5,6 minutos, durante o rastreio de uma região ativa, na freqílin
cia de 22 GHz. As oscilações iniciaram-se no decaimento de uma explosão
e mantiveram-se sem amortecimento por cerca de 2 horas, com grande
tensidade (Strauss et alii, 1980). Elas foram interpretadas em

iri

termos

de uma onda de Alfvin transversal, que teria se transformado em uma ori
da estacionaria devido a una condição de ressonância estabelecida

em

uma proeminincia na forma de arco. A condição de ressonância para o mo
do fundamental Í expressa por:
L -—V

P

onde L i o comprimento do arco, V. é a velocidade de Alfvén e P é o pe
ríodo de oscilação. Para esses autores, a variação periodica do volume
produzida pela onda acarretou a modulação da emissão térmica na freqilêri
cia observada.

Kundu e Schmahl (1980), não obtendo resultados positivos
na deteção de oscilações da ordem de 5 minutos em ondas milimétricas e
centimétricas, estabeleceram limites superiores na intensidade

relati^

va da emissão nestas freqüências. Os limites determinados foram de 1/3
a 1/50 da porcentagem de variação observada nas oscilações ópticas cro
mosféricas.
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Clavericet alii (1980) utilizaram observações Doppler das
oscilações de 5 minutos na luz solar integrada, realizadas ao longo

de

quatro anos, e obtiveram valores de freqüências discretas igualmente es^
paçadas no espectro destas oscilações. Segundo Hill (1980), estes val(>
res foram utilizados para determinar a velocidade do som. Ainda segundo
este autor, a determinação da distribuição das oscilações de 5 minutos
no diagrama K - m (número de onda horizontal - freqüência) é utilizada
na estimativa da espessura da zona convectiva solar e de sua estrutura.
Grec et alii (1980), fazendo uso das condições geogrãfi^
cas favoráveis do pólo sul, efetuaram medidas ininterruptas de longa dij
ração do deslocamento Doppler de uma linha de sódio proveniente de to
do o disco solar. O espectro das oscilações de 5 minutos foi resolvido
em vários picos eqüidistantes, separados por 68 pHz, em concordância coro
os resultados obtidos por Claveric et alii (1980). Também foram encoji
tradas evidências da deteção de modos p com períodos mais longos, da o_r
dem de 7 a 20 minutos. Os autores concluíram que as oscilações de minui
tos são modos globais excitados espasmodicamente, com uma escala
de
amortecimento da ordem de 2 dias.
Através de medidas do deslocamento Doppler em ultraviole;
ta, efetuadas com o espectrômetro - polarímetro a bordo do satélite SMH,
Tandberg-Hanssen et alii (1981) registraram movimentos periódicos

de

massa na região de transição acima de manchas solares. Os períodos

fo

ram da ordem de 2 a 3 minutos, encontrados exclusivamente acima das m3ri
chás.

Na faixa milimétrica, Bocchia (1982) registrou uma compo
nente oscilatõria de 192 s proveniente dos pólos solares, através de me
didas interferometricas em 35,4 GHz. A ausência de deteção da componeri
te oscilatõria nos limbos este e oeste do Sol foi atribuída ao efeito de
filtragem espacial do interferômetro, que era sensível a comprimentos
de onda com direção

perpendicular ã sua linha-de-base; a ausência

no

centro do disco solar foi explicada em termos de uma resolução espacial
mais baixa. Sendo a área englobada pelas observações no centro do dis^
co o dobro da área abrangida nos pólos, o efeito de diluição devido

ã

- 16 distribuição aleatória de fase das várias células pulsantes

seria bem

maior. 0 autor acrescentou que observações interferomitricas anteriores
não mostraram os resultados esperados porque os vários registros de cur
ta duração foram acumulados sem distinção das regiões observadas.
2.3 - OSCILAÇÕES COM ESCALA DE TEMPO DE SEGUNDOS A DEZENAS DE SEGUNDOS
As oscilações superpostas a explosões solares são as mais
comumente citadas na literatura, particularmente nas freqüências

de rã

dio.
Os períodos característicos são da ordem de segundos, em
bora existam casos de eventos com estruturas da ordem de minutos, bemco
mo outros com componentes ultra-rãpidas, de frações de segundo.
Sem dúvida, o fator preponderante para que as

oscilações

superpostas sejam mais freqüentemente observadas esta associado

com a

formação de elétrons energéticos durante as explosões solares. Os possí
veis mecanismos de emissão que produzem ondas de rádio na atmosfera

so

lar são "bremsstrahlung", giro-radiação ou radiação sincrotrônica e on
das de plasma. Em qualquer um dos casos, a intensidade da radição é bas_
tante dependente da energia dos elétrons responsáveis pela emissão.

E~

possível que as condições fTsicas reinantes nas regiões ativas dêem, mu]_
tas vezes, origem a uma modulação na emissão da radiação, mas com vari£
çÕes de intensidade tão pequenas que em geral não possam ser detetadas.
Com a produção de um número considerável de elétrons energéticos

duran

te as explosões solares, as variações na intensidade passam a ser mais
facilmente resolvidas em meio a emissão global da região e ao ruído

do

sistema.
As primeiras observações e análises de pulsações da ordem
de segundos em microondas foram feitas a partir de 1968. Nessa época, as
periodicidades em eventos curtos na faixa de ondas métricas já eram bem
conhecidas. 0 interesse por este tipo de fenômeno foi despertado a

par

tir do trabalho de Parks e Winckler (1969) sobre o grande evento de agos
to de 1968, que apresentou estruturas correlacionadas em raios-X,

u]_

- 17 travioleta distante e microondas (Janssens and White, 1969;

Donnelly,

1969). Os pulsos que compunham o evento estavam separados cerca d e l 6 s
e eram mais acentuados nas freqüências mais altas em microondas e

nos

canais de maior energia em raios-X. Para aqueles autores, a correlação
entre as estruturas nas três faixas de freqüência eram uma indicação de
uma fonte comum de energia. 0 fato de as pulsações serem

caracterTsti^

cas das freqüências altas em microondas e terem sido observadas nas li^
nhas de emissão em ultravioleta distante, levou-os a concluir que a

e

missão era originada na baixa cromosfera. Como uma possível causa para
as periodicidades, eles apontaram a existência de ondas hidromagnéticas
na região ativa que, para o período de 16 s, fornecem uma dimensão

pa_

ra a região de aceleração dos elétrons de cerca de 15.Q00km (Parks and
Winckler, 1971).

Segundo Donnelly (1969),. a correlação entre as estruturas
temporais na intensidade emitida em ultravioleta distante e em microcr»
das melhora com o aumento da freqüência em microondas, havendo

a

indica_

ção de um limite (5 GHz) abaixo do qual a correlação deixa de existir.
A Figura 2.1 mostra o evento de 8 de agosto de 1968 nas três faixas de
freqüência.

Cribbens e Hattews (1969) analisaram uma série de eventos
em 2,8 GHz, com quase-periodicidades que variavam de segundos a dezenas
de minutos, e encontraram uma proporcionalidade entre o período e a ener
gia total do evento, segundo uma lei de potência.

Com o aparecimento de novas observações, surgiram algumas
tentativas de interpretação. Os eventos estudados nessa primeira

fase

eram em geral constituídos de alguns pulsos quase-periÕdicos, com repe
tição que variava de 10 a 20 s.
Baseado nessas características, Chiu (1970)

elaborou um

íodelo para explicar as pulsações observadas em microondas, raios-X

e

em eventos do tipo-lll. Este é um dos modelos mais detalhados encontra_
dos na literatura; posteriormente,outros autores basearam-se nele e iri
troduziram algumas modificações. 0 modelo supõe o aparecimento de paço

- 18 tes de ondas "whistler" em uma região ativa com estrutura

de campo maçi

nitico dipolar, durante a ocorrência d* uma explosão. As condições

re

queridas para este modelo são a existência, na região ativa coronal,

de

fluxos significativos de elétrons

aprisionados

de alta energia

(* 10

keV), com índice de distribuição de energia Y = 2. Essas características,
segundo o autor, parecem ser satisfeitas nas condições de um " f l a r e " .
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Fig. 2.1 - Eventos periódicos correlacionados em ultravioleta dis
tante, microondas e raios-X duros.
FONTE: Parks and Winckler (1971), p. 195.
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O processo descrito por Chiu (1970) é que instabilidades
no ângulo de passo dos elétrons com keV estimulam o aparecimento de on
das eletrociclotronicas que se propagam no modo "whistler" e

executam

um movimento de reflexões sucessivas na estrutura de campo magnético com
um período estimado da ordem de 10 s. A chegada de pacotes dessas ondas
nos pontos de reflexão faz com que elétrons com HeV entrem em ressonân
cia com elas e sofram espalhamento no seu ângulo de passo em torno das
linhas de campo magnético. Dessa forma, esses elétrons relativTsticos se_
rão refletidos em regiões mais baixas, onde o campo é mais intenso.
emissão intensificada por radiação sincrotrõnica em microondas

A

e por

"bremsstrahlung" em raios-X produz a pulsação observada nessas freqdlêji
cias.

A modulação dos eventos do tipo-III dá-se pela interação
entre feixes de ondas eletrociclotronicas que escapam para o ai to do a£
co magnético e ondas de plasma. Esta interação resulta em radiação el£
tromagnética na freqüência de plasma local, polarizada na fonte.

Segundo Chiu (1970), a relação de dispersão para

a onda

eletrociclotrÕnica de freqüência angular w é dada por:
r2k2

"„

w

onde

w

túWpCOSO

é a freqüência de plasma,

" B e a girofreqüencia dos elétrons e
G e o ângulo entre a direção de propagação da onda e o campo ma£
nctico

A velocidade de grupo da onda i:

vr = 4r = 2 c ? ) í-^-) 1 / 2 ,
b

dk

Wp

(2.2)

wg

os valores adotados para a densidade do plasma e o campo magnético
região em uma altura de ^ 0,2 R

fornecem w

da

= 285 MHz e wg = 84 MHz,

- 20 assim:
B - 1

lü -

ft

,

— = - , — = 0,1 e
wp
3
^

V G = 0,2c.
Com â velocidade de grupo Chiu obteve uma estimativa da dimensão

L da

região bipolar que, para o período estimado no modelo, resultou em L=
0,2 R e

= 2,4' de arco. Embora o período de 10 s estimado peloautorse

ja coerente com os observados,

a dimensão resultante para a região é

um valor grande para uma estrutura magnitica bipolar. Esse autor ressal^
tou que a duração curta dos pulsos observados (cerca de 1 s)elimina on
das hidromagnéticas de longo período como causa das pulsações em rádio,
como foi sugerido por outros autores.
Finalmente, Chiu (1970) comentou que o model o poderia ser
testado pela deteção de fontes duplas em microondas, que produzem e n m
são modulada alternadamente, com polarizações diferentes e separadas de
uma distância comparável ã distancia entre as bases da estrutura magné
tica bipolar. As ondas de rádio emitidas na vizinhança de cada um dos
pólos magnéticos teriam polarizações circulares opostas. No

entanto,

observações de eventos pulsantes, com o radiopolarimetro do Itapetinga
em 7 GHz, não mostraram pulsações no grau de polarização. Um exemplo

é

a explosão registrada em março de 1976 (Kaufmann, 1976), que apresentou
pulsos da ordem de 17 s sem ser registrada nenhuma estrutura periódica
no grau de polarização circular (ver Figura 2.2).
0 mesmo ocorreu em outra explosão, também em março
de
1976, com oscilações de 4,7 s (Kaufmann et alii, 1977). A Figura
2.3
mostra um trecho expandido de 2 minutos, durante o máximo do evento.no
qual se nota que o grau de polarização circular permaneceu constante em
todo o intervalo. Este segundo exemplo parece não pertencer à
classe
dos eventos abordados no modelo de Chiu (1970), isto i, comtrensdepu^
sos de 10-20 s, pois a duração foi longa (cerca de 2 horas) e os p e n o
dos foram mais curtos. Porém, o primeiro exemplo possui as caractens
tlcas abordadas e não apresentou modulação no grau de polarização.
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i
H •>

TEMPO (TU)
Fig. 2.2 - Explosão solar de 26 de março de 1976, detetada em
GHz.

7

Aescala de densidade de fluxo no gráfico superior es
tá acima do .n'vel quiescente prévio. 0 grau de polarT
zação i circular a esquerda.
FONTE: Kaufmann (1976), p. 198.
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1933

1934

1935

TEMPO (TU)
Fig. 2.3 - Trecho expandido na escala temporal da explosão de 28 de
março de 197o, detetada em 7 GHz.
FONTE: Kaufmann et alii (1977), p. 181
Uma justificativa para esta ausência de modulação pode ser
o efeito de reversão de polarização da radiação emitida devido ao
plamento magnetoiõnico dos raios ordinárioe extraordinário

aco

(Kaufmann,

1976). A radiação proveniente de uma das extremidades da estrutura mag_
nética pode experimentar uma reversão no sentido da polarização ao pa£
sar por uma região de campo magnético transversal, produzido pelo outro
polo da estrutura magnética. Desse modo, pode-se observar radiação vini
da das duas extremidades do arco magnético, com a mesma polarização ci>
cular. Uma outra alternativa, apresentada no mesmo trabalho, é

supor

que a fonte de emissão esteja em alturas consideravelmente baixas na at^
mosfera solar, de modo que seja opticamente espessa para a freqüência de

- 23 7 GHz. Assim, as características de polarização seriam ditadas pelo

meio

de propagação da radiação acima da fonte e não pelo local de origem da
er.issdo.

E possível que pequenas variações no grau de polarização
não tenham sido observadas devido ã limitação instrumental e,

talvez,

com uma antena de maior resolução e sensibilidade possam ser detetadas
variações periódicas no grau de polarização, como é previsto no modelo
de Chiu (1970).

Janssens et alii (1973) analisaram alguns modelos que po
deriam explicar as estruturas periódicas superpostas e explosões em nn
croondas, observadas simultaneamente em mais de umradiobservatorio. Em
alguns casos, houve também simultaneidade de observação de eventos

do

tipo-III métricos, raios-X e ultravioleta distante. 0 número de pulsos
variava de 3 a 9, intercaladas por cerca de 10 a 20 s. Os autores
cionaram as hipóteses de acelerações múltiplas de partículas

men

através

de instabilidades "pinches" semelhantes ãs observadas em plasmas de la^
boratõrio, e a sugestão de Parks e Winckler (1971), jã citada anterior^
mente, de que as acelerações deveriam ocorrer na baixa cromosfera para
justificar as observações em microondas e ultravioleta distante. Segun
do eles, a hipótese de acelerações múltiplas não deixa clara a

origem

das periodicidades, e a suposição de que os elétrons são acelerados na
baixa cromosfera torna difícil explicar os eventos do tipo-III associa^
dos, devido ã atenuação. Dentre os modelos analisados,o de Chiu

(1970)

foi considerado o mais consistente com as observações, embora eles
nham ressaltado que tal modelo não parece ter estabilidade

te

para prodij

zir 50 pulsos ou mais, de um modo regular.

0 modelo de fliiu (1970) foi também indicado por
e Fitzwilliam (1973) para explicar eventos do tipo-IV

em

Maxwell

microondas,

com períodos de 1-20 s. As pulsações nestes casos eram em geral de dju
ração bem maior do que nos casos analisados nos trabalhos

anteriores

(Parks and Winckler, 1971; Janssens et alii, 1973) e isto pode ser uma
indicação de que se tratam de fenômenos diferentes. Maxwell

e Fitzwilliam

mencionaram que periodicidades são encontradas com freqüência em

everi
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tos do tipo-IV em microondas. A faixa espectral das observações era de
1 a 15 GHz, abrangendo desde a cromosfera até a baixa coroa.

Outros modelos de pulsações baseiam-se na

modulação

da

emissão sincrotrônica de elétrons de alta energia, aprisionados em uma
estrutura magnética devido a variações periódicas no campo magnético da
região. Gotwols (1973) considerou esta possibilidade e analisou o efei
to de 4 mecanismos de absorção sobre as pulsações: auto-absorção si ncro
trônica, efeito Razin, absorção girorressonante por elétrons

térmicos

e absorção colisional (livre-livre). Excetuando a auto-absorção sincro
trõnica, os outros três efeitos são em geral relevantes na parte opti^
camente espessa do espectro, isto é, na faixa de baixas freqüências.

Conforme a análise de Gotwols (1973), a absorção por

g^

rorressonãncia pelos elétrons térmicos do meio produz um aumento na

am

plitude da oscilação, para freqüências iguais S girofreqílência local da
fonte. No entanto, a absorção na freqüência fundamental

é tão

grande

que o valor absoluto da intensidade será muito pequeno. A absorção

1_^

vre-livre não exerce influência sobre a modulação, pois não é depender)
te do campo magnético. Sua contribuição é apenas a de exercer um

peso

dependente da freqüência sobre c intensidade da radiação.

Continuando a análise, Gotwols (1973) discutiu o
Razin, que é a influência exercida pelo plasma ambiente sobre a

efeito
radia^

ção para freqüências menores que v R , em que:
v R - 0,7 íjL ,
onde f é

(2.3)

a freqüência de plasma v . é a girofrequência.

Para estas freqüências, a emissividade e o coeficiente de
absorção sincrotrônica decrescem consideravelmente. Quando v >> v R , a emi£
sividadee o coeficiente de absorção não são afetados pelo meio.Um aumento
no campo magnético faz decrescera freqüência v R , diminuindo a influência
do efeito Razin e, consequentemente, aumentando a intensidade

da

radia^

- 25 ção para freqüências próximas a v R . No entanto, esse autor
ressaltou
que, embora haja um aumento na variação relativa da intensidade devido
ao efeito Razin, o valor absoluto do fluxo será muito pequeno para ex
plicar muitos eventos observados.
Finalmente, na análise da emissão sincrotrônica, Gotwols
(1973) levou em conta a profundidade óptica devida ã auto-absorção p£
los próprios elétrons responsáveis pela emissão. Desse modo, a intens^
dade da radiação proveniente de uma fonte de espessura L em um campo
magnético uniforme será dado por:
I„ - ^ ( 1 - e " \ L ) .

A profundidade Óptica e i

(2.4)

= K L, onde e é a emissividade e <

iocoe

ficiente de auto-absorção sincrotrônica, sendo que:
K - B"- 1 v" n , onde

n =X±Í,
2

(2.5)

e v « B ^ 1 v""1, onde

m =1=-L.

(2.6)

As equações para o coeficiente de absorção e para a emis^
sividade foram deduzidas supondo uma distribuição de energia de elétrons
não-térmicos, segundo uma lei de potência de índice de distribuição de
energia Y:
N(E)dE « E ~ Y d E

Y>0.

(2.7)

Gotwols (1973) discutiu o comportamento da radiação emitida para os dois
casos limites da profundidade Óptica. Para o caso opticamente espesso,
K L >> 1 , a Equação 2.4 reduz-se a:
I

. _fü_ „ B" 1 - "- 2 v n ' m = B-0»5 v 2 ' 5 .
V

(2.8)
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Para uma fonte opticamente fina, < L «

1, tem-se:

V

I = t L « B"»1 v" m .
v
v
A intensidade para a parte opticamente fina do espectro

(2.9)
(Equação 2.9)

é uma função monotonicamente crescente do campo magnético, enquanto p£
ra a parte opticamente espessa (Equação 2.8), a intensidadedecresce com
o aumento de B. Então, para ambos os casos, uma variação periódica

no

campo magnético acarreta uma variação periódica na intensidade da raüia_
ção emitida. Gotwols (1973) ainda frisou que as oscilações nestas duas
bandas do espectro estão defasadas entre si de 180°. A amplitude da os^
cilação na parte opticamente fina é dependente do índice Y , e uma

di£

tribuição de energia com declividade alta dã origem a pulsações de grar»
de intensidade relativa.
Com o aumento da sensibilidade e da resolução

temporal

dos radiotelescõpios, as observações de oscilações tornaram-se

mais

freqüentes e passou-se a detetar períodos mais curtos.
Como já foi mencionado, no Radiobservatório do

Itapetin^

ga, em 1976, foram registradas duas explosões com pulsações superpostas,
na freqüência de 7 GHz. 0 primeiro evento durou cerca de 5 minutos, com
8 pulsos intercalados de aproximadamente 17 s (ver Figura 2.2)(Kaufman,
1976). 0 segundo evento diferiu do anterior por apresentar

oscilações

de longa duração (cerca de 2 horas) e período mais curto, 4,7 s

(ver

Figura 2.3) (Karfmann et alii, 1977). Uma característica encontrada
que a amplitude de oscilação permaneceu proporcional ãdensidades

é
de

fluxo média do nível correspondente durante todo o evento, isto é:
< A >t
= constante,
<F>t

onde < A > t

é a média das amplitudes e < F >t i a média da densidade

de fluxo, durante um intervalo de tempo t suficientemente grande
comparação com o período das oscilações.

em

- 27 Na faixa de ondas métricas, Tapping (1978) analisou 14 e:c
plosões não-associadas a "flares", com trens de ati 20 pulsos. A fre
quencia dos pulsos era bastante alta, com períodos de repetição que va
riavam de 0,07 - 5 s. Ele relacionou o tempo de duração de cada evento
com a correspondente taxa de repetição dos pulsos e constatou que a fre
quencia de repetição diminuia com o aumento da duração do evento. 0 mo
delo proposto foi baseado no de Chiu (1970), utilizando o movimento de
pacotes de ondas "whistler" para Modular a emissão em ondas mitricas no
topo do arco magnético. As reflexões múltiplas dos pacotes de onda utj^
lizadas por Chiu (1970) foram substituídas pela estimulação periódica
de pacotes dessas ondas, provenientes de oscilações radiais de pequena
amplitude dos tubos de fluxo magnético próximo ã base do arco. Essa mo
dificação foi feita para adaptar o modelo aos períodos extremamente cur
tos dos pulsos observados.

A hipótese de oscilações do tubode fluxo magnético jã ha_
via sido sugerida em trabalhos anteriores. Tapping (1978) referiu-se ao
trabalho Rosenberg (1970), que considerou a modulação da emissão sincro
trõnica no alto do arco originado por estas oscilações do tubo magnet^
co. A freqüência de repetição dos pulsos i da ordem da freqüência de o£
cilação do tubo, para a qual Tapping (1978) obteve:
Bo
F = 12

,

(2.10)

"'%
onde B 0 e ro

são o campo magnético e o raio do tubo no estado não-per

turbado, respectivamente, e f

é a freqüência de plasma. Aconstantenu^

mérica foi obtida expressando B 0 em gauss, f em GHz e r0 em km. Tapping
(1978) adotou para a base do arco, na região onde as ondas
são geradas, os valores f

= 1 GHz e B 0

"whistler"

200 G. Considerando a frequêri

1

cia F = 15 s" , ele obteve um diâmetro do tubo de cerca de 320 km.
Na interpretação adotada, o mecanismo de produção dos p£
cotes de ondas "whistler" baseia-se na existência deanisotropia na dis^
tribuição do angulo de passo dos elétrons aprisionados. Supondoque in_[
cialmente os elétrons de alta energia sejam aprisionados no arco magné_

- 28 tico, com uma distribuição de angulo de passo isotropica, a variação
riõdica do campo magnético produz uma modulação no ângulo de passo
tes elétrons. Sendo a produção dos pacotes de ondas "whistler"

pe
des

sensível

ã distribuição de angulo de passo dos elétrons aprisionados» a taxa

de

formação desses pacotes também será modulada pela oscilação do campo. As
equações utilizadas por Tapping (1978) para descrever este processo

são

dadas a seguir. 0 ângulo de passo a de um elétron sob s ação de um

cam

po magnético é dado por:
tgo =

,

(2.11)

onde Uj e u, sãc as componentes da velocidade do elétron perpendiculai
e paralela ao campo magnético, respectivamente. Se o campo B variar
Bi

de

para B2, as componentes perpendiculares de velocidade variarão na for

ma:

Segundo Tapping (1978), se a freqüência de oscilação do campo

magnético

for menor do que a freqüência de colisão dos elétrons, então a cada perío
do da oscilação do campo haverá transferencia de momento da

componente

perpendicular de velocidade do elétron para a componente paralela, o que
tende a manter inalterada a distribuição de ângulo de passo. Com a condi^
ção F < v ,, onde

v

, é a freqüência de colisão, u a

dicamente com o campo, enquanto u^,

permanecerá praticamente constante,

o que resulta em:
1/2

tgo

u4j

I

tqo

u^2

i B2 j

Bi I

Supondo que o fluxo magnético seja conservado, tem-se:
rf

irá variar perio

Bi* r^B2.

Estas duas últimas equações conduzem ã relação:
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*9»i

tga2

r2

=—,
rx

(2.12)

que expressa a modulação da distribuição de ângulo de passo dos elétrons
aprisionados, devido ãs oscilações radiais do tubo de fluxo magnético.
Segundo Tapping (1978), quando os pacotes de onda "whistler" chegam ao
topo do arco, intensificam a emissão em ondas métricas por

aumentarem

a eficiência de conversão de ondas de plasma em ondas eletromagnéticas.
Tapping (1978) ressaltou que quando a condição F > v ,
não é satisfeita, a restauração da isotropia do ângulo de passoé comari
dada pela freqüência de colisão. A largura de cada pulso fica reduzida,
tornando-se igual ao perTodo de colisão. Finalmente, o autor comentou
que este modelo também resulta na modulação da emissão girosincrotrôni^
ca centrimétrica na base do arco, onde ocorrem as oscilações radiais do
tubo, e utiliza este mecanismo em um trabalho posterior (Gaisauskas and
Tapping, 1980).
Na faixa de raios-X moles também foram detetadas
ções rápidas, associadas ao "flare" de 7 de agosto de 1972,

oscila_

relatadas

por Thomas et alii (1978). As oscilações perduraram por cerca de 20 nr[
nutos e mantiveram-se estiveis durante todo o tempo, com um período

de

1,6 s e amplitude gradualmente decrescente. As medidas nos vários

ca

nais de raios-X moles indicaram que a temperatura e a densidade eletrô
nica da fonte de emissão aumentavam nos picos de cada ciclo.
As características destas oscilações são semelhantes a al^
gumas observadas na faixa de radio, que diferem das cadeias de

pulsos

mais freqüentemente detetadas, devido a sua longa duração e estabilida
de, e é provável que estes dois tipos de fenômeno sejam originados por
processos diferentes.
Oscilações espontâneas, isto é, não superpostas

a expio

soes, foram observadas por Gaisauskas e Tapping (1980) em 10,7 GHz. As
oscilações perduraram por cerca de 5 horas, com um perTodo

dominante

de 2,5 s. 0 mecanismo proposto foi o da modulação da emissão sincrotro

30
nica de elétrons de alta energia aprisionados no tubo de fluxo magnetic
co, através das oscilações desse tubo. Durante a oscilação foi suposto
que o fluxo magnético permanece constante e que a variação do raio

do

tubo produz modulação do momento dos elétrons emissores através do pro
cesso betatron. Os autores mostraram em seu trabalho que a contribuição
preponderante para a emissão ocorre nas proximidades dos pontos de

e£

pelhamento e desse modo, na região de emissão, a componente de veloci^
dade dos elétrons paralela ao carapo magnético pode ser desprezada em re
lação ã componente transversal. Neste caso, pode-se escrever:

í B )

Ex

E

E<u

E0

i/ 2

(2.13)

)

, pela conservação do fluxo magnético.

onde

Bo

l

Substituindo essas relações nas expressões que fornecem a emissividade
e o coeficiente de absorção sincrotrõnicas, esses autores obtiveram:
Y+l

frl

2y

(2.14)
2(Y+l)

2±l U»-J
frl

Kv.N0Bo2

(2.15)

onde: e é a emissividade,
K é o coeficiente de absorção,
í é o índice de distribuição de energia dos elétrons energéticos
De modo análogo ao que foi feito no trabalho de

Gotwols

(1973) referido anteriormente, Gaisauskas e Tapping (1980) discutiram
a intensidade da emissão para os dois casos limites de profundidade

Õ£

tica da fonte. Para uma fonte opticamente fina, a intensidade I propo£
cional ã emissividade, ou seja:
Y+i.

I

(

r

")

2Y

Mi'" (-H
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Para uma fonte opticamente espessa, a intensidade é:
I «-E..B-1/-' Í-EL|.
K

[ r i

Para uma contração radial de 101 e índice Y = 2,5, a emissão de m a fori
te opticamente fina é intensificada em 702, e de uma fonte opticamente
espessa i reduzida de 20*.
Os vários modelos citados nesta seção supõem una distribua
buição não-térmica para os elétrons responsáveis pela emissão da radi£
ção. Os modelos desenvolvidos com mais detalhes supõem elétrons

apri^

sionados em configurações fechadas de campo magnético.
Una outra variante do mecanismo não-térmico de modulação
da emissão é a de feixes de elétrons energéticos acelerados

periodica^

mente. Esta interpretação foi sugerida por Urpo et alii (1981) para ex
plicar as estruturas quase-periõdicas superpostas a uma explosão em se
tembro de 1978, na freqüência de 37 GHz A suposição de

feixes de ele

trons fundamentou-se na correspondência entre os eventos do tipo-III e
as pulsações observadas em ondas milimétricas. Os pulsos, com

período

médio de 2,1 s, ocorreram em grupos intercalados de aproximadamente 30
a 60 s e parecem estar associados com a fase impulsiva do "flare".

A

característica de grupo também apareceu nos eventos do tipo-III, e as
periodicidades em ambas as faixas de freqüências ocorreram na subida e
no máximo da explosão. Em vista disto, esses autores associaram as pul^
sações com a fase não-térmica da explosão, quando teriam lugar as ace_
lerações dos feixes de elétrons.

0 desenrolar do evento após o máximo foi atribuído ao pro
cesso de termalização do "flare". As acelerações quase-periÕdicasem in
tervalos de 2,1 s seriam produzidas por ondas ions-acústicase turbulcn
cia de plasma originadas na região de reconecçao do campo magnético.
A interpretação de aceleração de feixes de elétrons

tam

bém foi utilizada por Kosugi (1981), que registrou explosões com mülti^

- 32 pias estruturas correlacionadas em microondas, raios-X duros e eventos
do tipo-III em ondas métricas. As observações em microondas foram fe_i^
tas em 5 freqüências, de 1 a 17 GHz, juntamente com medidas de polariza^
ção circular. A estrutura espacial de fonte, na direção este-oeste,foi
determinada através de interferometria, na freqüência de 17 GHz.
A correlação em microondas com raios-X e com os

eventos

<io tipo-III ocorreu nas freqüências mais altas de microondas, cujos per^
fis temporais apresentaram 7 estruturas principais, da ordem de 30sde
duração, subdivididas em estruturas elementares, com duração bem
curta. A distribuição espacial do evento em 17 GHz variou
do tempo, evoluindo de uma fonte dupla nos primeiros quatro

mais

no decorrer
subgrupos

para uma fonte essencialmente única nos últimos três subgrupos. 0 grau
de polarização acompanhou tanto a variação espacial, quanto

o

perfil

temporal observado em 17 GHz.
Embora este evento seja constituído de vários pulsos

S£

perpostos a uma componente gradualmente variável, Kosugi (1981) não fez
comentários sobre eventuais periodicidades, apenas atribuiu as estrutu_
ras e acelerações elementares sucessivas, em uma região que variou

de

posição de um subgrupo para outro. As características espectrais, espa
ciais e de polarização foram interpretadas em termos de uma fonte

du[

pia com polarizações diferentes, sendo uma das componentes dominante d£
vido a desigualdade do campo magnético das manchas que compõem as bases
do arco magnético que contém a fonte de emissão.
Para explicar o comportamento quase-periÕdico muitas

v£

zes observado em explosões em raios-X duros, Emslie (1981) propôs

um

modelo baseado na interação entre as várias estruturas magnéticas

que

compõem a região ativa. Segundo ele, o intenso aquecimento produzido em
um "flare" solar origina a formação de regiões em que a pressão do gás
torna-se momentaneamente muito grande. O confinamento do plasma dentro
do arco magnético é expresso pela condição (3 << 1, onde g é a razão eni
tre a pressão do gás e a pressão magnética. Na situação descrita acj^
ma, o valor de g pode se tornar de 1 e o confinamento deixar de

exi£

tir. 0 plasma sob alta pressão expande-se lateralmente conduzindo as ljí_

- 33 nhas de campo magnético para os arcos vizinhos, ate então quiescentes,
dando origem a uma nova reconecçao magnética e, consequentemente, ao d<?
sencadeamento de um novo "flare". A sucessão do fenômeno compõe a mu]_
tiplicidade das estruturas temporais observadas.

O período de repetição destas estruturas temporais

é da

ordem do tempo de interação i entre os arcos magnéticos vizinhos, dado
por:

D = VAT)
onde D é a separação lateral entrs arcos vizinhos e V. é a
de Alfvén.

velocidade

CAPITULO 3
OSCILAÇÕES QUASE-PERIÕDICAS SUPERPOSTAS A EXPLOSÃO SOLAR DE
15 DEZEMBRO DE 1980, 1928 TU
3.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
O evento analisado neste trabalho foi observado em 15 de
dezembro de 1980 no Radiobservatõrio do Itapetinga, nas freqüências de
22 GHz e 44 GHz. Este evento está associado ao "flare" óptico ocorrido
na região AR 2840, e sua posição em coordenadas heliogrãficas é N11E28
(NOAA, 1981 a ) .
• As características que serão analisadas são as pulsações
quase-periõdicas de cerca de 1,5 s, superpostas a uma componente

mais

lenta.
Descobriu-se que no fenômeno pulsante existe uma

defasa_

gem de 0,3 s entre as estruturas nas duas freqüências observadas. Emb£
ra pulsações superpostas a explosões em microondas jã tivessem sido OJD
servadas anterioremente, não se dispunha ainda dp observação simultânea
em mais de uma freqüência, com alta resolução temporal. A defasagem eri
centrada entre as pulsações nos dois comprimentos de onda milimétricos
constitui-se em um resultado novo, para o qual não existem na 1 iterate
ra trabalhos dedicados ã sua interpretação.
A identificação dos mecanismos que produzem tais

pulsa

ções e defasagens pode trazer informação sobre parâmetros importantes co
mo campo magnético e estrutura da região, ou ate mesmo sobre as
ções que desencadearam o "flare". Através de dados observacionais

cond^
pos

teriores aos que estão sendo utilizados, pôde-se notar que essas pulsa
ções são um fenômeno consideravelmente

freqüente e as medidas anterici

res não possuíam sensibilidade e resolução temporal suficientes

para

deteta-las. Esta mesma limitação instrumental ainda não permite

disce

nir se se trata de um fenômeno intrínseco da explosão, ou se traduz al^
guma condição física prévia na região ativa, que se torna
- 35 -

evidenciada
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com o desencadeamento da explosão. A fase de pesquisa atual ainda ê de
muitas conjecturas e a definição clara do problema deverá vir com o arna^
durecimento das idéias e a aquisição de mais informações experimentais
sobre um maior número de casos.

No capitulo anterior foram relatados os principais traba^
lhos sobre oscilações superpostas e comentou-se a respei'o de uma clas^
sificação destas oscilações em dois tipos que sugerem mecanismos

dife^

rentes de formação: as explosões que apresentam algumas estruturas

ou

pulsos (não mais que algumas dezenas), intercalados por intervalos

de

tempo aproximadamente iguais, podem sem interpretadas por modelos do t2
po do de Chiu (1970), por meio de aceleração múltiplas de feixes de

elé_

trons ou, ainda, em termos de uma sucessão de explosões elementares; ^
ma classe diferente da descrita acima, parece ser a das pulsações

que

permanecem por intervalos de tempo maiores, requerendo mecanismos mais
estáveis, que perdurem por tempo suficiente para reproduzir varias de>
zenas ou centenas de oscilações de um modo regular.

3.2 - DESCRIÇÃO INSTRUMENTAL

As características dos equipamentos utilizados na aqílisj^
ção e processamento dos dados no Radiobservatorio do Itapetinga
descritas por Kaufmann et alii (1982a); nesta seção serão

foram

mencionadas

as que se relacionam com o trabalho apresentado.

As observações são realizadas com alta sensibilidadee al^
ta resolução temporal para que possam ser registradas variações rápidas
de pequena intensidade, associadas com a emissão de regiões ativas
com as explosões solares. A densidade de fluxo mínima detetavel
cerca de 0,03 u.f.s (1 u.f.s. = IO"

22

w m"

2

é

1

e
de

H z " ) , ea resolução

tem

poral e de 1 ms. A radiação é coletada por um refletor parabólico

de

13,7 m de diâmetro, em cujo foco se encontra uma antena linearmente po^
larizada, conectada, através de um divisor de potência dos sinais,

a

dois radiometros operados no modo de potência total, nas freqüências de
22 GHz e 44 GHz.
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A antena rastreia os centros ativos solares com uma pre
cisão melhor do que 2" de arco (desvio quadrãtico médio). Durante o pe
n o d o de rastreio, são feitos ajustes manuais de apontamento para a cojr
reção do movimento de rotação do Sol e de possíveis variações

espaciais

da fonte, no sentido de direcionar o feixe da antena para o local de mã_
xima emissão da região ativa rastreada. Os excessos na temperatura

de

antena, produzidos pelas regiões ativas (em relação ao Sol calmo)ou pe
Ias explosões (em relação ãs regiões ativas), são convertidos em unida^
des de fluxo solar, supondo-se que as fontes sejam pequenas comparadas
com o feixe da antena. A abertura do feixe e meia potência e de 3,9 min
arco em 22 GHz e 2,2 min arco em 44 GHz. A eficiência de abertura para
ambas as freqüências é de aproximadamente 40%.

. Para determinar as posições dos centros ativos

a

serem

rastreados, são realizados mapeamentos que varrem o disco solar em a.s
cenção reta, sendo completada uma varredura a cada 20 s.

A calibração das temperaturas de antena é feita utilizain
do um absorvedor de referência ã temperatura de 259 K (± 10%). Esta tic
nica elimina o efeito de atenuação atmosférica com uma boa aproximação
(Ulich and Haas, 1976), e a temperatura de antena corrigida

é

obtida

pela equação:

W n r (WW'
onde: T é a temperatura corrigida,
T . é a temperatura do absorvedor,
T - é a temperatura aparente do céu a uma dada elevação, e
ceu
n é o coeficiente de transmissão da redoma que envolve o radio
r

—
telescõpio( n

= 0,77 para 22 GHz e 0,68 para 44 GHz).

Os sinais detetados das fontes, juntamente com as marcas
de tempo de 1 s obtidas a partir de um relógio atômico de

Césio, são

gravados em fita magnética e, posteriormente, analisados com o uso de
um osciloscopio digital que permite a reprodução dos dados expandida na
estala temporal.
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As funções de correlação das pulsações nas duas

frequêii

cias foram obtidas conectando ã saída do gravador de fita magnética, o
correlacionador digital HP37Z1A, que utiliza o seguinte algoritimo(Rex
and Roberts, 1969):

R

f
rg

»

=-íN

l
k=l

f(kat - T ) g(kAt),

onde: K é o número de amostras,
&t e o intervalo de tempo de cada amostra, e
Rf

é o coeficiente de correlação entre as funções f e g.

0 valor de R i computado para 100 valores de T intercala^
dos de At com uma amostra de comprimento NAt. 0 correlacionador foi ope_
rado no modo de corrente alternada, com o objetivo de eliminar a comp£
nente continua do sinal. Como a freqüência das pulsações observadas
tua-se um pouco abaixo do limite inferior de resposta linear do

si^

apare

lho, que é de 1 Hz, as funções de correlação são analisadas de modo qu£
litativo, em termos de variações relativas dos coeficientes de correi^
ção, sem levar em conta os seus valores absolutos.

3.3 - DESCRIÇÃO DAS EVIDENCIAS OBSERVACI0NAIS

As 1920 TU teve início, juntamente com o "flare"

óptico

Ha associado, a explosão denotada com a letra (A) na Figura 3.1. Antes
que o nível de intensidade retornasse ao valor inicial, ocorreu a expl()
são estudada neste trabalho, com inicio por volta das 1928 TU e maxinn
zando-se ãs 1931 TU, durando cerca de 10 minutos.
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1920

1925

1930

1935

1940

TEMPO (TU)
Fig. 3.1 - Registro original da explosão solar de 15 de dezembro
de 1980, de 1920-1940 TU, detetada nas freqüências de
22 GHz e 44 GHz.
Os pontos numerados indicados por setas correspondem
aos trechos expandidos na escala temporal mostrados na
Figura 3.2. As linhas tracejadas indicadas com os sTm
bolos (*) e (**) correspondem aos ajustes de apontamen^
to da antena.
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Existem várias características que distinguem estes dois
eventos: a primeira delas é que a explosão (A) ocorreu durante a fase
impulsiva do "flare", isto é, no intervalo entre o início e o máximo,
enquanto a segunda explosão ocorreu apôs o máximo do "flare" em Ha asso
ciado. Esta distinção deve ser mencionada porque ê durante a fase impul_
siva do "flare" que se supõe que ocorra grande parte da liberação

de

energia e da aceleração de partículas. Em segundo lugar, pode-se ver|
ficar através de dados em outras freqüências (NOAA, 1981b) que a expio
são (A) é significativa em freqüincias mais baixas de rádio, enquanto
a segunda explosão é predominante nas freqüências mais altas. A Tabela
3.1 mostra os instantes de máximo correspondentes as freqüências
cadas na primeira coluna, jun amente com as respectivas densidades
22

fluxo, em unidades de fluxo solar (1 u.f.s. = 10"

2

indj^
de

1

W m~ Hz" ) .

TABELA 3.1 •
OBSERVAÇÕES EM RADIO ASSOCIADAS COM 0 "FLARE" DE 15 DE DEZEMBRO DE
1980, 1920 TU
FREQÜÊNCIA DE OBSERVAÇÃO
(GHz)

INSTANTE DE
MAXIMO
(TU)

DENSIDADE DE FLUXO MÁXIMA
(u.f.s.)

ia Explosão
0,25
0,41
0,61
1,40
2,70
5,00
9,40
15,40

1922,8
1922,8
1923,1
1923,1
1922,8
1922,8
1922,4
1921,3

270
180
130
64
150
150
125
46

1931,2
1931,1
1931,2
1931,2

106
110
80
16

2? Explosão
9,40
15,40
22
44

FONTE: NOAA (1981b), p.15.
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Por último, deve-se ainda mencionar que as funções de cor
relação obtidas para a explosão (A) não indicaram a existência de perio
dicidade (Kaufmann et alii, 1982b). Estas diferenças sugerem que,

em

bora as duas explosões estejam associadas ao mesmo "flare", elas devem
ter ocorridosob condições distintas.

Associado também ao "flare" mencionado ocorreu um evento
do tipo V (das 1922,8 ãs 1923,9 TU, registrado pelo observatório

de

Palehua, NOAA 1981a), que é constituído pela emissão continua na fai^
xa de ondas métricas. 0 evento do tipo V indica a existência

de

ele

trons energéticos aprisionados em uma configuração fechada de campo ma£
nético.

•A Figura 3.2 mostra trechos expandidos na escala
ral dos perfis das densidades de fluxo, nas duas freqüências

temp£
observa_

das. Cada trecho abange um intervalo de 10 s em torno dos pontos

indi^

cados pelas setas numeradas na Figura 3.1. Pode-se notar que nos trechos
2 e 12 as estruturas são menos visíveis, notadamente em 44 GHz.
deve-se ao fato de que nestes intervalos o feixe da antena não

Isto
estava

diretamente apontsJo para a fonte das oscilações. Este efeito émais ser»
sível em 44 GHz porque a largura de feixe da antena nesta freqüência é
menor do que em 22 GHz. Os ajustes de apontamento estão indicados

por

linhas tracejadas na Figura 3.1.

Ao observar as Figuras 3.1 e 3.2, pode-se fazer os seguir)
tes comentários:

a) As estruturas em 22 GHz estão em geral adiantadas em relação a
44 GHz.

b) As oscilações são mais evidentes nos intervalos em que as
sidades de fluxo são maiores, mas também podem ser notadas

deri
an

tes da subida do segundo evento e durante o seu declínio. A am
plitude AF das oscilações cresce aproximadamente com a densida_
de fluxo F.
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c) Embora F„^ - F 22 /5 (onde F 2 2 e F,,,, são as densidades de fluxo em
22 GHz e 44 GHz, respectivamente, as amplitudes &F 2 2

e

AF^

são comparáveis.

I*»

IV

M

lAv^
^VA^/V
f—5

ufs

10 s

Fig. 3.2 - Trechos expandidos na escala temporal da explosão mostra
da na Figura 3.1.
As curvas superiores correspondem i freqüência de 22 GHz
e as inferiores, ã 44 GHz. A numeração dos trechos co£
responde aos pontos assinalados na Figura 3.1.
(Continua)
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1—5 ufs

10 s

Fig. 3.2 - Conclusão

- 44 A Figura 3.3 mostra a distribuição dos coeficientes

de

autocorrelação e correlação cruzada em algumas etapas do evento, cor
respondentes aos trechos numerados na Figura 3.1. Em cada trecho, foram
tomadas amostras de 25 s para as curvas de autocorrelação e de 17 s pa
ra as curvas de correlação cruzada. Em todos os trechos examinados

os

coeficientes de correlação cruzada atingem o máximo para uma defasagem
em torno de 0,3 s. A escala no eixo das ordenadas ê arbitrária, pois o
objetivo foi determinar a variação relativa dos coeficientes de

corre

lação.
Na Figura 3.4 os coeficientes de correlação cruzada foram
determinados com uma amostra de 4,5 min, englobando a parte mais signj^
ficativa do evento. A defasagem de 0,3 s está claramente evidenciada,
mostrando que, em geral, as estruturas em 22 GHz estão adiantadas

cer

ca de 0,3 s em relação ãs estruturas em 44 GHz.
A Figura 3.5 mostra as funções de autocorrelação determi^
nadas em um trecho de 6,8 min que inclui o máximo do evento, alim das
partes onde as oscilações são menos distinguTveis do ruído total do si^
nal. A correlação neste caso é mais baixa do que nas amostras anterio
res, porque a contribuição do ruTdo no cálculo da função de correlação
tem maior peso nos trechos finais do evento.
As curvas de autocorrelação e correlação cruzada indicam
a existência de uma quase-periodicidade comum de aproximadamente 1,5 s,
nas duas freqüências observadas.
A Figura 3.6 mostra os contornos a meia potência de região
ativa nas freqüências de 22 GHz (linha continua) e 44 GHz (linha tracie
jada). Os limites a meia potência correspondem aos pontos

cuja

inteii

sidade ê a média entre o valor de pico da região ativa e o valor equ_[
valente ao "sol calmo" ou exterior ã região ativa. As escalas são

d£

das em minutos de arco centradas no ponto de coordenadas heliogrãficas
N09E32.
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100

100

1 2

3

ATRASOS (s)
Fig. 3.3 - Funções de correlação determinadas em alguns trechos
da explosão, nas duas freqüências observadas.
A numeração dos trechos corresponde aos pontos assj[
nalados na Figura 3.1.

ATRASO (s)
Fig. 3.4 - Função de correlação cruzada entre as freqüências de 22 GHz e 44 GHz, de
terminada com uma amostra de 4,5 min, que inclui o máximo da explosão as
1931 TU.
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aí

oo
<

CO

10
ATRASOS (s)
Fig. 3.5 - Funções de autocorrelaçao nas duas freqüências observa^
das, determinadas para uma amostra de 6,8 min do evento
analisado.
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N
i

1

1

1

*

1

J

1

MINUTOS DE ARCO
Fig. 3.6 - Contornos a meia potência da região ativa (AR) 2840,
nas freqüências de 22 GHz (linha continua) e 44 GHz
(linha tracejada).
Os pontos numerados indicam a mudança de localização
dos centros de máxima intensidade determinados cornos
ajustes de apontamento da antena ãs 1929 TU ei 939 TU
(ver Figura 3.1).

- 49 Os trêr pontos numerados (Figura 3.6) indicam as localize
ções dos máximos na intensidade durante os vários ajustes do apontamento
da antena. Antes da ocorrência do evento (A), o pico de máxima intensida^
de da região situava-se no Ponto 1. As 1929 TU fez-se um ajuste de apoin
tamento e verificou-se que o máximo havia se deslocado para o Ponto 2.
As 1939 TU, ao final do segundo evento, o máximo encontrava-se no Ponto
3. Estes dois ajustes de apontamento estão indicados na Figura 3.1
por
linhas tracejadas. A linha contínua transversal que passa entre os Pontos
2 e 3 éa linha neutra magnética, ou linha de demarcação entre as duas p<)
laridades magnéticas associadas aos grupos de manchas solares da região
ativa (NOAA, 1981a; pelo magnetograma de Stanford, tomado ãs 1949 TU).
A Tabela 3.2 dã a relação das freqüências listadas na Tabe
Ia 3.1, para às quais se obteve registro da densidade de fluxo no máximo
da segunda explosão. As observações nas duas primeiras freqüências foram
feitas nos observatórios de Palehua e Huancayo, respectivamente
(NOAA,
1981b). As demais freqüências da Tabela 3.1 não constam desta
relação,
pois, como se pode notar, os instantes de máximo correspondem ã explosão
(A).
TABELA 3.2
DENSIDADES DE FLUXO DA EXPLOSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980 NO INS
TANTE DE MAXIMO AS 1931 TU

FREQÜÊNCIA DE
OBSERVAÇÃO
(GHz)

DENSIDADE DE
FLUXO
(u.f.s.)

9,4

105,8

15,4

110
80
16

22
44
(Extraída da Tabela 3.1)
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3.4 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

Pode-se apontar várias causas para as oscilações observa^
das. Primeiramente deve-se analisar a possibilidade de um efeito

ins

trumental. 0 movimento do feixe da antena em torno da posição de alinha
mento com a fonte durante o rastreio pode ocasionar variações no sinal
recebido, devido ao gradiente da função resposta da antena ãmedida que
o feixe se desloca da posição de resposta máxima. Aproximando a
da função resposta P da antena em relação ã coordenada angular e

curva
por

uma gaussiana, tem-se:
P(0) = e" aG)2 .
A largura de feixe 'a meia potência, o«, da antena corresponde ao desloi
camento angular no qual a resposta da antena cai ã metade (veja Figura
3.7). Para a freqüência de 44 GHz tem-se:

20. = 2,2 min arco,
O- =1,1 min arco.

Substituindo este valor na função resposta da antena:

p(0A) = 4 -

= e-

aJ 12

'

,

obtem-se:

a = 0,57 (min arco)" .
A função P(o) tem a forma esquematizada na Figura 3.7.

- 51 -

i«e)

1,1

,
e '
(MIN ARCO)

Fig. 3.7 - Função resposta P(o) da antena em relação ã coordenada
angular o, aproximada por uma gaussiana.

As 1929 TU, no início da segunda explosão, houve uma co£
reção de apontamento e um correspondente aumento nas amplitudes das os^
cilações, como pode ser notado nas Figuras 3.1 e 3.2. A correção de a^
pontamento foi feita no sentido de maximizar o sinal recebido-Assim, po
de-se dizer que no período da correção a fonte estava alinhada com

o

feixe da antena em 44 GHz. A amplitude das oscilações chegou a ser 30%
da intensidade máxima do sinal, nesta freqüência. Para que este efeito
seja instrumental, e preciso que o feixe tenha uma amplitude de desl<>
camento AO, dada por:

òP

. ! . e- O ' 5 7 < A 0 > 2 = 0,3,
AO = 0,8 min arco,

que excede em muito ã imprecisão de rastreio (^ 2 s arco) ou possíveis
movimentos da estrutura da antena, que sãc .nenores do que 10 s arco. Além
disso, deve-se observar que, se o efeito f c s e instrumental, a amplitu^
de das oscilações deveria diminuir ao fazer o ajuste de apontamento, ao

- 52 contrário do que ocorreu neste caso. Um terceiro argumento ê o fato de
que na explosão (A) não se obteve indícios de periodicidade ou de corre
lação entre as estruturas nas duas freqüências. Um efeito instrumental
deveria também ter sido encontrado neste evento.
A observação interferométrica da segunda explosão em 10,6
6Hz, pelo interferõmetro de "Owens Valley Radio Observatory" (Hurford,
1982), mostrou que a fase dos sinais correlacionados das duas
antenas
permaneceu estável de 1930-1935 TU, o que indicou que a fonte enissora
em rádio permaneceu estacionaria, dentro de 1 s arco, pelo menos numa
dimensão. Este dado contraria uma segunda causa para as oscilações, que
seria o movimento periódico da fonte emissora. A atribuição do efeito ob
servado a instabil idades atmosféricas também não é viável, pois o céu es_
tava limpo durante a- explosão e, além disso, as estruturas temporais ob_
servadas nas duas freqüências estariam em fase se tivessem sido produz^
das por nuvens. Dessa forma, tudo indica que as oscilações foram origi^
nados por processos físicos na fonte de emissão.
Com base na informação interferométrica mencionada, pod£
-se dar uma interpretação para as variações do nível médio do sinal
e
das amplitudes das oscilações após os dois ajustes de apontamento, con
forme se observa nas Figuras 3.1 e 3.2. A indicação de que a fonte de
emissão manteve-se estacionaria permite supor que o feixe da antena pe£
maneceu alinhado com a fonte no intervalo entre os ajustes de apontameri
to. As variações observadas podem ser explicadas como se segue:
a) As correções de apontamento feitas durante o rastreio de uma re_
giao ativa tem por objetivo apontar o feixe da antena para a di^
reção em que a emissão da região ativa é máxima.
b) Antes da explosão o ponto de máxima emissão coincidia com o pori
to de máximo da região ativa.
c) A explosão ocorreu em um local situado a cerca de 1,5 min

arco

do ponto de máximo anterior. Com o ajuste feito as 1929 TU, pa£
sou-se a rastrear o local da explosão.
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d) Com a queda da intensidade da explosão, o ponto de máximo

de^

xou de ser coincidente com o local da explosão e, após o segun
do ajuste, o feixe da antena já não estava diretamente

aponta

do para a fonte das oscilações, o que acarretou uma diminuição
na amplitude das oscilações e um aumento no nível médio do

s^

nal.

Essas considerações levam ã conclusão de que, dentro c'a
resolução espacial relativa de apontamento (melhor do que 10" arco), a
explosão e as oscilações foram originárias do mesmo local e não ocorre
ram no ponto de máxima emissão da região ativa associada.
Na Figura 3.6 estão desmarcadas as localizações dos

poin

tos de máximo; dentro do contorno a meia potincia do feixe da antena. A
dimensão angular de uma fonte de emissão, supondo-se que tenha uma di\s
tribuição gaussiana, pode ser avaliada atravis da relação:

n

f = %b " %

onde: fix e o ângulo solido compreendido pela fonte,
íi. é o ângulo sólido do feixe da antena ou abertura de feixe a
meia potência, e
fi . é o ângulo sólido aparente da fonte ou o observado.

Esta relação traduz o alargamento do feixe da antena quando se observa
uma fonte de dimensão finita (não-pontual). Para a freqüência de 22GHz
tem-se:
n. =(4 min arco) 2 = 16(min arco) 2 .

A partir da Figura 3.6 estima-se:
B«K = 28(min arco) 2 .
Então,tem-se:

- 54 ítf = 28 - 16 = 12 = (3,5 min arco} 2 .
A dimensão comumente usada para a estrutura magnética bipolar, ou arco
magnético que contém a fonte de emissão, é de = IO 9 cm, que corresponde
a uma dimensão angular de = 0,25 min arco. Este valor é bem menor do que
p estimado a partir do alargamento do feixe, e pode-se supor que
ta mais de uma estrutura magnética bipolar dentro do feixe da
Este fato parece ser confirmado nos diagramas das "praias"

exij;

antena.

cromosfér[

cas de cálcio e das manchas solares, fornecidos pelos observatórios de
Mt. Wilson e San Fernando, respectivamente (NOAA, 1981a).0diagrama das
"praias" de cálcio mostra o contorno das regiões ativas cromosféricas,
estimado através das imagens obtidas em uma linha óptica de cálcio. Os
grupos de manchas associados a cada região também são esboçados em

um

diagrama e separados por retângulos segundo uma estimativa dos pares bj[
polares, baseada na evolução do grupo de manchas e na estrutura
praia em Ha associada. No dia 15 de dezembro de 1980, a área da

da
praia

de cálcio correspondente ã região AR2840, onde ocorreu a explosão estu
dada, era de 10200 milionesimos da área do hemisfério solar. Isso

cor

responde a:
10200 x 10" 6 x 3,08 x IO 1 2 km2

= 3,1 x 10 1 0 km 2 .

Sabendo que 1 s arco corresponde a 700 km no Sol, esta área subentende
um ângulo de = 4 min arco, valor que está de acordo com o

estimado

a

partir do alargamento do feixe da antena. 0 diagrama de manchas indica
a existência de dois grandes grupos bipolares predominantes, cuja loc£
lização pode ser associada com a dos ajustes de apontamento

correspori

dentes aos pontos 1 e 2 da Figura 3.6. Dessa forma, tudo indica que

o

máximo da região ativa nas freqüências observadas e o local da explosão
pertencem a estruturas magnéticas diferentes.

Após essa discussão sobre a localização da fonte da expio
são e das oscilações, pode-se comentar algo a respeito da origem
tas últimas. Como já foi citado, as oscilações tiveram início após

des
a

ocorrência de um evento do tipo V. Isto é, uma evidência a favor da h^
põtese de que elas são provenientes da emissão de elétrons energéticos
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aprisionados na estrutura magnética. Assim, é razoável supor que

elas

sejam um fenômeno produzido pela modulação da emissão desses elétrons.
No entanto, embora as oscilações sejam notadas mesmo antes da subida da
segunda explosão, não se tem meios de assegurar se a origem damodulação
foi ditada por condições físicas preexistentes na região, ou se está 1_^
gada ao mecanismo que produziu a componente gradualmente variável da ex^
plosão.
No próximo capítulo, far-se-á uma estimativa do índice y
de distribuição de energia dos elétrons não-térmicos, através das dens^
dades de fluxo observadas em 22 GHz e 44 GHz. Esta estimativa está den
tro da faixa de indeterminação dos valores absolutos dos fluxos nas duas
freqüências, que pode ser de até 20%. Esta inderterminação provémdadi^
fícil técnica, de calibração das grandes antenas que inclui, entre
trás, as estimativas da eficiência da antena, do coeficiente de

o_u
trans

missão da redoma e da atenuação atmosférica (Kaufmann et alii, 1982a).

CAPÍTULO 4
INTERPRETAÇÃO DAS OSCILAÇÕES QUASE-PERIODICAS
As evidências observacionais que orientaram a escolha de
um modelo para as oscilações analisadas podem ser sintetizadas da segui ri
te forma: as oscilações permaneceram com o período predominante de 1,5
s durante mais de 10 minutos, aparecendo mesmo antes da subida da seguji
da explosão. Elas tiveram inicio após a fase impulsiva do "flare" asso
ciado e a ocorrência do evento do tipo V em ondas métricas. A observa^
ção simultânea em mais de uma freqüência, com alta resolução temporal,
permitiu a descoberta de uma defasagem de 0,3 s entre as estruturas nas
duas freqüências. Esta defasagem conservou-se significativamente cons_
tante ao longo dos trechos examinados, com as estruturas em 22GHz adiaii
tadas em relação a 44 GHz.
A uniformidade do fenômeno analisado sugere a existência
de condições físicas estáveis que conduzam ã modulação da emissão de
um modo regular. Efeitos transitórios ou processos aleatórios acarreta
riam variação das características observadas durante o desenrolar da ex
plosão.
O evento do tipo V justifica a idéia de que parte dos elé_
trons acelerados durante a fase impulsiva do "flare" foram aprisionados
na estrutura magnética da região.
Como mencionado antes, há poucos modelos dedicados ã in
terpretação de oscilações superpostas a explosões em microondas. As i£
terpetações dadas na literatura seguem algumas suposições básicas,tais
como modulação da emissão por meio de ondas, aceleração quase - period^
ca de elétrons ou sucessão de explosões elementares. Há ainda modelos
que atribuem a modulação da emissão a oscilações do campo magnético da
região. A regularidade das estruturas observadas parece ser consistente
com esta última hipótese, embora se necessite de mais exemplos simila^
res para estabelecer um critério definitivo.
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- 58 4.1 - CONFRONTAÇÃO COM OS MODELOS DESCRI IOS NA SEÇÃO 2.3
Para fazer uma opção do modelo mais adequado ao evento ana_
lisado, dentre os existentes na literatura, deve-se fazer uma retrospect^
va dos modelos descritos na Seção 2.3.
0 modelo de Chiu (1970), que supõe a modulação da emissão
através de múltiplas reflexões de pacotes de ondas eletrociclotrÕnicas em
uma estrutura magnética bipolar, não se aplica a este caso por várias ra_
zões: a equação que expressa a taxa de amplificação das ondas
eletroc^
clotrõnicas i bastante dependente do Tndice Y de distribuição de energia
dos elétrons. Para Y > 3 a taxa de amplificação é quase nula. No evento
avaliado, conforme sera mostrado posteriormente, tem-se Y = 5,0 que
im
possibilita a estimulação de ondas eletrociclotrÕnicas na região de emis.
são. Um outro argumento é que, conforme foi observado por Janssens
et
alii (1973), este modelo não parece ter estabilidade para produzir mui_
tos pulsos regularmente, como ocorreu com as oscilações observadas. 0u_
trás considerações a respeito deste modelo já foram feitas na Seção 2.3.
A interpretação de acelerações periódicas de partículas (Ur-po et alii, 1981; Kosugi, 1981) baseia-se na suposta correlação
entre
as estruturas em microondas e eventos do tipo III. As explosões citadas
nas referências são constituídas de grupos de pulsos de alguns segundos
de período, intercalados por intervalos maiores de tempo.0 fenômeno aqui
analisado distingue-se destes casos, pois além de não haver evento do t^
po-III associado, ele não apresenta característica de grupo mas, ao cor^
trario, as oscilações sucedem-se de forma contínua durante o todo o tem
po.
A hipótese de sucessão de explosões elementares em difere^
tes estruturas magnéticas que interagem entre si, como foi proposto por
Emslie (1981), parece não se aplicar a estas oscilações porque
requer^
ria um número excessivo de estrutura magnéticas em interação (cerca de
400), Por outro lado, este modelo implica um deslocamento espacial da foti
te de emissão. A separação D entre duas estruturas bipolares é estimada
pela relação:
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D=VAx,
onde V. é a velocidade de Alfvén e x é o intervalo de tempo entre cada
pulso. Utilizando o valor de V. = 5 x 10' cms" adotado pelo autor e o
período T = 1,5 s, obtém-se:
D = 7 x 107cm = 1 s arco.

Dessa forma, as variações espaciais das fontes teriam sido detetadas pe
Io interferõmetro de observatório de "Owens Valley"(Hurford, 1982), eu
ja resolução e Í 1 s arco.
4.2 - 0 MODELO ADOTADO PARA AS OSCILAÇÕES OBSERVADAS

Em vista do discutido acima, o modelo adotado para as o£
cilações observadas baseia-se em variações periódicas do campo magnetic
co da região emissora. Essas variações modulam a emissão girosincrotrô
nica de elétrons energéticos produzidos pelo "flare" e aprisionados em
uma estrutura magnética bipolar. As equações que são utilizadas no

de

senvolvimento deste trabalho foram extraídas de Pacholczyk (1970)e for^
necem a emissividade e o coeficiente de absorção sincrotronicos

para

elétrons ultra-relativTsticos. Embora para o plasma de explosões

sola_

res mais recentemente considerem-se elétrons levemente

relativTsticos

(energias menores que 1 MeV), as equações para a emissão sincrotrônica
são bastante simplificadas usando o limite ultra-relativTstico. Segundo
Gotwols (1973), a dependência exponencial do campo magnético e da

fre

quência pode ser utilizada satisfatoriamente mesmo para uma população de
elétrons levemente relativTsticos.

Considera-se uma distribuição de energia de elétrons não-térmicos segundo uma lei de potência de índice de distribuição de ener

gia y.
N(E) = N0E"Y

y

> o.

(4.1)
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A emissividade é dada por:
(

e = Ci B senv
v

N(E) F(x)dE,

onde:
F(x) = x

K5/3 (z)dz,

x = — , v = c 2 BsenvE2
v * c
c
e K5/3 é a função de Bessel modificada de ordem 5/3.
Os parâmetros nas equações acima são:
B - campo magnético,
4* - ângulo entre a direção de B e a do observador,
E - energia dos elétrons,
v - freqüência critica.
As constantes são dadas por:

d =-!-2- -£Í-= 1,87 x IO"23,
4it

me2

3e
= 6,27 x 10 i e

c2 =
4nm 3 c 5

Subsitituindo-se o valor de N(E) na Equação 4.2 resulta:
e v = Ci Bsenv N 0

Tem-se:

E" Y F(x)dE.

(4.2)

-61 CzBsenV '

•1/2

- 1 / 2

2

~c2BsenYE
f

1Y/2

x^2,

r-Y_ I C;BsenY

V

[

J

x/«

czBsen*

dE

x

. 3 / 2

dx.

Nos limites de integração tem-se:
E * °° x

•*

o,

E •»• o

-f

«>.

x

Substituindo estes valores na equação de c , tem-se:
Y - 1

e

=—
v
2

c2BsenH'

CjBsenWlo

x

Y - 1
2

K 5 / 3 (z)dz
L

x

Utilizando a relação abaixo, que envolve a função de Bessel

válida

pa^

ra Y > 1/3, tem-se:

TJLJL
x 2

K 5 / 3 (z)dzdx

Y + 7/3

. 2

Y - 3
2

• r 3Y-1

12

Y+1

r 3Y+7
i 12 .

Obtem-se para a emissividade:
Y+i

?c

Y- 1

onde:

C,(Y)

. - L cx 1^211) r ( 2 U _ , r
4

Y+l

12

(JLLL,.
12

Como se vera mais adiante, o valor estimado de Y para este evento
5. Então:
Cs (5) = 4,98 x 10"

2k

.

é
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=

K

CiBsen*

2v2

v

E *J_(N(£l) F(x)dE.

(4.4)

E2

dE

Para a d i s t r i b u i ç ã o de l e i de potência:

c2Na- CiBsenH2

2v

K

v

^

=

2v

2

E2-^-(E-Y"2)
dE

E- Y ->

ciBsenH-í Y+ 2)

F(x)dE,

x

Ks/3

(z)dzdE.

x'
Expressando E em função de x , tem-se:
r*N
K

=

V

Y+ ^

£ J k ( Y + Dc^teenVT
4v

(~2-)

2

yy.2

.Y/2

K5/3 (z)dzdx.

V

A integral é a mesma que apareceu na Expressão 4.3. Usando a mesma rel£
ção para a função de Bessel, mas fazendo a transformação -1, tem-se:

„Y h

1 °°

Y- 2

K 5/3 (Z)dzdx = y - i - W l . 2

o

Y +

^

r(3Y+12)r(3y+10)>
12

2

Y+ z - Y + »
K , = cjY)No(Bsenl')-?- ?C2
(*§*)—~,

12

(4.5)

V

onde: C,(Y) = —
( — ) 2 d ( y + 10/3)
32
C2

r(llil)

12

r(.3JLLÍ^),

12

c ( 5 ) = 1,03 x 10""°,
A intensidade emitida por um volume de espessura

s e com campo magnet^

co uniforme e dada pela bem conhecida equação de transferência

radiatj^

va:
K

- ,.Si
I .—SL (1 - e"V).
V

(4.6)

K

v
Nesta equação supõe-se que e e

< são constantes ao longo da fonte.
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O espectro possui um máximo na freqüência de pico v . Pa
ra obtê-la, deriva-se a equação da intensidade em relação a v, que

po

de ser escrita na forma:
= s v (i - e - T v ) ,

iv
onde: S„

(4.7)

é a função fonte,
= K s e a profundidade óptica,

T
dl u

dS

V

—
dv

_
V

=—
dy

-T

li

(1 - c

dr
\

-Tu

«•

v) + S y

e

v

V

— ,
d

dl
» 0.

dv
Através das Equações 4.3 e 4.5 tem-se que:

dS
v

dv

S ,
v

dt

\

Y+4

- i
v r

V

T > "\ « " •"" " "f > V ' \ • »•
5-5 e

P ~(Y+4) Tr

[ 5 + (y + 4 ) T

-T,

] e " P = 0,
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.*p

=

i + rui T

onde: x p = t v

p

.
P

Para y = 5 obtém-se:
Tp-1.08
A freqüência de pico v
T

p

= K

e obtida através da relação:

v p s-

Utilizando a Equação 4.5 obtém-se:
2
c

=

2c2( -^

)N

Y+2

s

» ) ^ - (Bsen*) Y + %

(4.8)

p

Uma primeira tentativa de interpretação do fenômeno

ob^

servado utiliza o modelo adotado por Gaizauskas e Tapping (1980), des^
crito na Seção 2.3. A modulação da emissão sincrotrônica i causada por
oscilações radiais do tubo de fluxo magnético que contém

os elétrons

emissores. A freqüência de oscilação do tubo é dada pela Equação 2.10
da Seção 2.3:

12-3L
r0fr
onde Bo e r 0 são o campo magnético e o raio do tubo no estado

não-pe£

turbado, e f é a freqüência de plasma. A constante numérica foi obti^
da expressando B 0 em gauss, f p em GHz e r 0 em km. Utilizando as hipote
ses de conservação do fluxo magnético e da aceleração betatron dos ele
trons emissores, os autores,acima, obtiveram as equações para a emissiv^
dade e o coeficiente de absorção sincrotrõnicos:
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Y+l

Y-l

^—r
K

« No Bo

P-)
r

2(Y+i)
l

r~

v

2

.

Estas equações eqüivalem ãs Equações 2.14 e2.15da Seção 2.3, comares_
salva de que aqui foi explicitada sua dependência com a freqüência.
A freqüência de pico do espectro pode ser obtida de mane^
ra análoga ã Equação 4.8, que utiliza o coeficiente de absorção da Equa
ção 2.15, que resulta em:
"Y+i

vn„A)*+* .
p
r

(4.9)

A medida que o tubo se contrai, a freqüência de pico desloca-se para al^
tas freqüências. A intensidade cresce com a contração do tubo na parte
opticamente fina do espectro (TV «• 1) e descresce na parte opticameii
te espessa (T » 1). Um máximo em Iv ocorre quando dlv/dr = 0, que re
sulta em tv ~ 2,9. Dessa forma, para freqüências situadas ã direita da
freqüência de pico do espectro no estado não-perturbado, o máximo oco£
re primeiro em freqüências menores, em conformidade com o que foi cons
tatado no evento analisado. Um problema que surge nesta interpretaçãoé
que Iv possui um segundo máximo na fase de descontração do tubo, antes
de ser completado um período de oscilação, o que não ê confirmado ob_
servacionalmente. Conclui-se que, somente com as condições expostas, o
modelo não se aplica ãs observações. Seria necessário invocar a não-re
versibilidade do processo ou, talvez, uma maior complexidade da topolo
gia magnética, ou da variação temporal de B.
Na interpretação adotada, considera-se que a emissão nas
freqüências observadas i proveniente de uma fonte dupla próxima as ba_
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ses de uma estrutura magnética bipolar, com campos magnéticos diferejn
tes (ver Figura 4.1). Supondo-se que uma perturbação magnética origine
-se em algum ponto da estrutura (denotado X na Figura 4.1) e propague
com velocidade de Alfvin V A ao longo das linhas de campo, ela vai atiji
gir as duas regiões em instantes diferentes e, consequentemente, em fa_
ses diferentes do ciclo, desde que não esteja igualmente separada das
duas fontes.

Bx> B 2

Fig. 4.1 - Diagrama da estrutura magnética assimétrica
com as fontes de emissão.
0 intervalo de tempo At p entre a chegada da modulação ma£
nética nas regiões (1) e (2) é dado por:

Atr

(4.10)

A associação das intensidades das duas fontes produzira
diferenças de fase entre as estruturas temporais em freqüências, para
as quais as fontes tenham profundidades ópticas significativamente dj.
ferentes.
A hipótese de estrutura magnética assimétrica foi util_i_
zada por Kundu e Vlahos (1979) para explicar polarizações nos eventos
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em microondas, e por Kosugi (1981) cujo trabalho foi mencionado na SJ;
ção 2.3.
A intensidade total emitida sera a soma das intensidades
das duas regiões:
I = li + I* ,
onde: lx = S j l - e " T l ) ,
I2 = S 2 ( l - e " T í ) ,
t

com Si

2

r 2

=

Sendo Bi > B 2 , tem-se li > I2.
Explicitando li e I 2 na equação da intensidade total, tem-se:
I = Si + S a - (Si e" T l + S 2 e" T 2 ) ;

(4.11)

i conveniente expressar I na forma:
I = S(l-e" T ) - S - Se" T .
No limite de baixas freqüências ( T > > 1 ) , segundo a Equação 4.11

(4.12)
tem-se

I = Si + S 2 , e segundo a Equação 4.12 tem-se I = S. Assim, os parâmetros
nas duas equações estão relacionados na forma:
S = Si + S 2 ,
Si e" T + S 2 e" T = Sj e" T l + S 2 e" T 2 ,
Si(e-T • e' T l ) = S 2 (e- T2 - e" T ) ,
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.

-12

e

(4.13)

-T

- e

Supondo-se que o número e a distribuição dos elétrons energéticos se
jam os mesmos para ambas as fontes, as Equações 4.3 e 4.5 fornecem as
seguintes relações:

£•$>•-•
R
T2

Y+2

1$2

c

D

S2

B2

Y+2

onde foi suposto qua as espessuras das duas fontes, sx e S2,sãocompa_
rãveis. Esta suposição foi feita porque não se pode obter uma relação
direta entre as dimensões das duas fontes. Supo-las diferentes implica
ria aumentar o número de parâmetros desconhecidos nas equações utiliza
das. Chamando:
Boi
— =A
B02

tem-se:
501
1+2.
5
— m A0 '
e Tl
—- = A 2
502

i2

onde Bo, So e To são os valores de B, S e T no estado não-perturbado.
Substituindo estas relações na Equação 4.13, obtém-se:
A0,5

e-A"

*

T01+

e

-T0l

.

(1

+

A

0,3)

e"T0

#

(4

1 4 )

Como mencionado anteriormente, a modulação na intensidade
ê atribuída a variações periódicas do campo B. Supõe-se o caso mais sijn
pies de uma variação senoidal de B na forma:

- 69 Bi = Boi [1 + kisenut],
B 2 = B 0 2 [1 + k2sen(wt • •)],

(4.15)

onde • é a diferença de fase entre as oscilações de B nas fontes (1) e
(2). Os parâmetros kx e k2 são as amplitudes de variação da intensidade
do campo magnético nas duas fontes. A relação entre kx e k2 pode ser oJ>
tida a partir da equação que fornece o fluxo de energia magnética prop£
gada pela onda ao longo do seu percurso. 0 fluxo de energia por unid£
de de volume de uma onda de Alfvên de amplitude AB é dado por:
B2

V

AB

o qual deve ser constante, se não houver dissipação. A velocidade de
Alfvén V. é dada por:
V - - P — - -B
4np

rv

onde n é a densidade eletrônica do meio. Sendo ki = A B I / B 0 I e k 2 =AB 2 /
B 0 2 , a conservação do fluxo de energia da onda implica:
Kz. =_ / ül_' fBoi)=_ A Õ I A 3
ki
n, [ B 0 2 ]
ni

(4.16)

As intensidades emitidas pelas duas fontes serão modula^
das na forma:
r

Tl i = Soid
c / i + kisenut)
v r~n +\-°'*

1+2. ">

i1 - *e- T o i O ••<• kjsenut) 2 j ,
(4.17)

I 2 = A 0 ' 5 So, [1 + k2sen(ut + * ) r ° ' s li - e" A

- X2t iTo1 [1

*

I±2. 1
* k2sen(wt + $)] 2 > ,
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I = I 1 + I2
A variação &I na intensidade i dada por:
Al = I - Io,
onde:
Io = S01(l - e"

To1

T+ 2
2
T0l

-A"

0 5

) + A » Soiíl

).

(4.18)

As estimativas de AI e Io podem ser inferidas atravis das observações.
A densidade de fluxo F v , recebida de uma fonte que compreende um angu
Io solido ft menor do que o feixe da antena, i dada por:
(4.19)

F = I £2
V

V

Supondo-se que as duas fontes compreendem ângulos sólidos iguais para
diferentes freqüências, então a razão entre as densidades de fluxo em
duas freqüências será igual ã razão entre as suas intensidades:

(4.20)
De acordo com a Equação 4.18 tem-se:

I

So,

1 - e-

To

V

Ov

I

,

V A' 1 -e

•A"

V

Soi ,

Ov

0 5

V'

_T 01

1 - e"

v+ 2
2
y+ 2

1 . e" A

V ,+A°»

1

c

V

—

/

V

* (—)

Soi ,
V

V

\2

5

«

T01.v

e

—•
T o

/

V

\

* (—)

V

V

2

T01

•
V

Das Equações 4.3 e 4.5 obtém-se as relações:
)01

T01

Y + k
2
z
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I*v - íJM 2 ' 5

i

1 - e- T "y

*^

+ A°'5[ 1 - e- A 2

1 - e^V"'

2

l01

T

1
"J

v +A

vj
(4.21)

Esta equação i função, alem das freqüências v e v,
de
T
três parâmetros ainda não determinados: A, °i e Y. Até o momento não
se tem meios de determinar o valor de A experimentalmente, mas pode-se
fazer uma estimativa de Y a partir das observações. A Equação 4.21, no
limite de altas freqüências, pode ser escrita como:
i- Y -2

lov

2 .5

_

Iov'

Toi

+ A

-)

V

•r

\)

r

Y

^

toi

2

1-

+ A

Toi

2

L

v

1-

"2

i

Toi

VJ

I

Y-3 L

JL&ii ~
< - * •

Iov'

V

-)'

2

»

e através da Equação 4.20, tem-se:
Eov - ^ " ^-\
(4.22)
V
Fov'
A razão Fov/Fov' pode ser estimada através das densidades de fluxo ot)
servadas nas freqüências de 22 GHz e 44 GHz. A Equação 4.22 foi obtida
supondo-se que o limite opticamente fino é válido para ambas as frequêji
cias. No presente caso, a freqüência de 22 GHz não se aplica inteiramen
te a esta suposição, eo valor estimado de Y representa um limite infe_
rior. Deve-se, entretanto salientar que o cálculo das defasagens entre
as duas freqüências não é muito sensível a pequenas variações de Y.

- 72 -

O cálculo da defasagem entre as estruturas temporais nas
duas freqüências observadas será f e i t o determinando-se os

máximos nas

intensidades em cada freqüência. Utilizando a Equação 4.17, tem-se:

41
dt

0,5Ato-f [ - 1 + e " T l [ ( ^ + 2)T1 + l ] ] ( l + kjsenootj-^kicosut +
+ A ° ' 5 [ - l + e" T 2 [(Y+2)T 2

+

l ] ] [ l + k 2 sen( w t + <t)]- 1 » 5

k2cos(wt + «(.)[,

(4.23)

onde:

Ti

T0I(1

+

kjsenut)

Y+2
2
,

Y42
Y+ 2
T2 = A" 2 T0l[l + k2sen(a)t+<t)] * .
A defasagem i dada por At = t - t , onde t e t , são os instantes
mv
mv
mv
mv
de máximo de I e i , ,
v
v
Completada a formulação concernente ao model o adotado, iin
troduz-se agora os valores numéricos que podem ser obtidos através das
observações. 0 índice Y de distribuição de energia dos elétrons não-tê>
micos será estimado através da Equação 4.22. A razão entre as densida^
des de fluxo nas duas freqüências observadas, F022/r"o>«>>» pode se situar
entre os limites 3 e 7, dadas as incertezas na determinação dos

valo

res absolutos dos fluxos F022 e Fo**. Estes limites conduzem a um valor
de Y situado entre 4 e 6. Dessa forma os cálculos numéricos serão fe^
tos adotando-se Y = 5.

Na Figura 4.2 foram traçadas as curvas de variação da de
fasagem At/P (P é o período da oscilação) com a profundidade õpica, pa_
ra três valores de A. Nos cálculos, utilizaram-se as Equações 4,23

e

4.14 com kj = 0,1, k 2 = 0,15 e <t> = 160°. Pode-se notar que a defasagem
observada, At = 0,2 P, ocorre

para T da ordem de 0,3 e 0,4. Considerar)

- 73 do este valor da profundidade Óptica para a freqüência de ?2 GHz, pode_
-se estimar a freqüência de pico do espectro, v 0p - Derivando a Equação
4.18 em relação a v e utilizando as Equações 4.14 e 4.5, obtém-se v 0 p =
17 GHz, que está coerente com os dados fornecidos pela Tabela 3.2.
Os valores He k 2 , necessários para obter a defasagem At=
0,2 P, são mostrados na Figura 4.3 para $ = 160° e A = 1,3, 1,4 e 1,5.
A variação de k 2 foi determinada considerando os valores tTpicos -r022=
0,3 e 0,4 e ki = 0,05 e 0,1.
A variação relativa da intensidade estimada por este mod£
Io ê maior para as freqüências mais altas, o que está de acordo com o
que foi observado nas freqüências de 22 GHz e 44 GHz. Tomando-se como
exemplo:
'
A = 1,4, * = 160°, k! = 0,1 e k 2 = 0,16,
obtém-se:

f 1 " = 10%
l 0

22%,
°hh

2 !2
2

ou para
A = 1,5, * = 150°, kj = 0,1 e k 2 = 0,17,
obtém-se:
AL22. s m
lo

22

e

ALM. =

zn

°^

As amplitudes relativas avaliadas através dos dados observados são de
=5% para 22 GHz e de = 20% para 44 GHz.

- 74 Através da densidade de fluxo observada em 22 GHz edova
lor da profundidade óptica adotada para esta freqüência, pode-se estji
mar a dimensão angular das fontes e o número de elétrons não-térmicos
responsáveis pela emissão. Utilizando as Equações 4.3, 4.5, 4.18 e
4.19 obtem-se:
-3,5

N 0 s = 2(B0isen,p)

°»5

-12

íí = 4 x 10

,

(Boisenf)

O número total de elétrons não-térmicos é obtido através de N,
tem-se:

pois

N(E) = N o E " \ '

r°°

•"°
N =

N(E)dE

E' 5 dE,

= No

E0J

EoNo = 41«ES.

onde N é a densidade de elétrons com energia maior do que Eo. 0 número
total de elétrons não-térmicos N T com energia maior do que E 0 é:

T

" 4ES

4E& '

onde V é o volume da região emissora de A é a sua área, dada por:
A = a d2,
onde d = 1 UA = 1,5 x IO 1 3 cm.
Assim, tem-se:
N, = 5,6 x IO 2 5 M «
T

ri»
t-0
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1 ..

-1,0 -0,9 -03 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0
DEFASAGEM (At/P)
4.2 - Curvas de variação da defasagem At/P com a profundidade
Óptica T 0 .
As curvas foram traçadas considerando ki = 0,1, k2=0,15
e * = 160°.
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1,5
1,4
1,3

0,04

0,10

0,16

0,22

Fig. 4.3 - Relação entre k 2 e A para obter a defasagem observada
(At/P = 0,2).
Esses valores foram determinados considerando 41 = 160°.

A variação relativa da intensidade mencionada no primeiro
exemplo e ilustrada na Figura 4.4, que mostra os perfis temporais

com

putados nas duas freqüências (gráfico superior), comparados comavaria_
ção do campo magnético na fonte (1), Ba

(grafico inferior). A

das ordenadas está expressa em porcentagens dos valores no estado
-perturbado (I0 e B 0 1 , respectivamente).

escala
nã£
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Fig.

4.4

1

2
t/p
Perfis temporais computados das oscilações em 22 GHz e
44 GHz, comparados com a variação temporal do campo ma£
nitico Bi.
0 tempo na escala horizontal é expresso em unidades do
período P. Os gráficos foram calculados para A = 1,4,
Ka = 0,1, k2= 0,16 e $ = 160°.
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Considerando E0 = 50 keV = 8 x 10
NT =

erg tem-se:

105XSÍ2.

Supondo Boi seni^ ~ 400 G, obtim-se N T = IO 3 5 elétrons acima de
e a dimensão angular de cada fonte e ~

50 keV

5 s arco. 0 valordeN-, esta na

ordem de grandeza comumente estimada para explosões de intensidade mi
dia (Brownand Smith, 1980), e a dimensão 0 da fonte é consistente com
a suposição de que a emissão i proveniente das extremidades inferiores
do arco magnético.

Finalmente, pode-se fazer uma estimativa da ordem de gran_
deza dos outros tipos de absorção da radiação emitida, além da auto-aj>
sorção sincrotrÔnica ja considerada nas equações. Uma descrição dessas
absorções foi feita na Seção 2.3, quando se mencionou o trabalho

de

Gotwols (1973). Essas absorções são:

a) Absorção giro-ressonante por elétrons térmicos: os elétrons tér
micos do meio absorvem por giro-ressonância a radiação emitida
nos primeiros harmônicos da giro-frequencia do elétron v B » que
é dada por (Rateiiffe, 1962):
v B = 2,8 x 10"3B GHz.
Para um campo de 500 G tem-se v B = 5 GHz, que i muito inferior
ãs freqüências observadas, de modo que a absorção por giro-res_
sonãncia é desprezível.

b) Absorção livre-livre: o coeficiente de absorção livre-livre (co
lisional) pelos elétrons térmicos do meio é dado por (Gotwols,
1973):
KU

= 10" 2 — ü i - [17,7 +
v2T3/2

£n(T 3 / 2 / v )],

- 79 onde n é a densidade de elétrons térmicos e T é a

temperatura

do meio. Um valor t í p i c o de n para a baixa coroa em uma explosão
e do IO 1 1 elétrons/cm 3 e a temperatura é de 108K. Para a f requé^n
cia de 22 GHz r e s u l t a :
in-

KJ7

Sendo T
9

IO

Hi

1 2

~ 4 x 10

-1

cm

.

_ K s e sabendo-se que a espessura s da fonte é

<

cm, que i a dimensão de um arco magnético, tem-se:

<10

"3

e a absorção livre-livre pode ser desprezada.
c) Absorção na freqüência de plasma: o plasma impede a propagação
de uma radiação de freqüência menor ou igual ã freqüência

de

plasma f , dada por (Rateiiffe, 1962):
f

P

/""n1 .

= 9000

Para n = IO 1 1 elétrons/cm3 resulta f = 3 GHz, que também émuj^
to inferior ãs freqüências observadas.
d) Efeito Razin: quando a densidade do plasma vizinhoé suficiente
para que o índice de refração seja pouco menor do que l,aem|s
são é bastante suprimida para freqüências menores do que v„,on^
de (Gotwols, 1973):

v

'R

= 0,7 — P . .
V

B

Para os valores estimados, v R = 1 GHz e o efeito Razin não pre
cisa ser considerado no caso estudado.

- 80 -

4.3 - CONCLUSÃO
A hipótese de modulação da radiação sincrotrônica,

atra

vês de oscilações do campo magnético das fontes de emissão, ajustou-se
de modo satisfatório ãs evidências observacionais descritas no

Capitui

Io 3. A significativa uniformidade e persistência do fenômeno parece ser
mais consistente com a interpretação de modulação da emissão através de
um agente ondulatÓrio do que com a suposição de ocorrência de explosões
sucessivas. Tem-se como objetivo subsequente a esta pesquisa a invest^
gação de maior número de exemplos de oscilações quase-periõdicas super^
postas, com o intuito de verificar esta distinção sugerida pelos casos
ate agora analisados.

A defasagem entre as oscilações em duas freqüências

dis^

tintas é explicada pela existência de uma fonte dupla em uma estrutura
magnética ligeiramente assimétrica. E perfeitamente plausível supor que
os campos magnéticos das manchas solares que compõem a estrutura

bip£

lar não sejam estritamente iguais. Os perfis espaciais de uma fonte de
explosão solar obtidos por Kosugi (1981), através de medidas interfere^
métricas com polarizações circulares, são uma evidência a favor da exi£
tencia de assimetria na estrutura magnética. Entretanto, dentro

das

condições adotadas neste trabalho, a defasagem somente ocorre entre fre^
quências para as quais as fontes tenham profundidades ópticas

signify

cativamente diferentes, como pode ser verificado na Figura 4.2. No ca_
so analisado este requisito foi satisfeito, pois têm-se ui, «

1 e TZ2

- 0,3 ou 0,4.

Ao longo do equacionamento, foram feitas certas simplify
cações como, por exemplo, utilizaram-se as equações válidas paraolimi^
te ultra-relativTstico; considerou-se que os coeficientes de emissão
absorção, assim como o campo magnético, não variavam ao longo das

e
foji

tes e que estas possuíam dimensões comparáveis. Estas simplificações fo_
ram feitas com o intuito de diminuir o número de parâmetros desconheci^
dos para o estabelecimento de um paralelo com os valores numéricosobti^
dos através das observações.

- 81 A distância &. = áx - d 2 , dada pela Equação 4.10

e

ilus

trada na Figura 4.1, enquadra-se facilmente dentro das dimensões da
trutura magnética para os valores do período observado e

es

da velocidade

de Alfvén na coroa solar. Tendo o valor típico V. = 1000 km/s,o período
observado P = 1,5 s e considerando * = 150° a Equação 4.10 fornece àd =
600 km, que é cerca de um décimo da dimensão do arco magnético. Entretan
to, a fase $ entre as oscilações do campo B, necessária para obter a de
fasagem de 0,3 s entre as oscilações observadas, produz um decréscimo na
amplitude da emissão combinada das duas fontes em relação ãs amplitudes
de ~

das emissões individuais. Apesar disso, podem-se obter variações
10% em 22 GHz e de = 25% em 44 6Hz para os valores de Kj e K 2 ,

ilustra

dos na Figura 4.3. Essas variações estão de acordo com as amplitudes es
timadas através das observações.

A consistência entre a formulação teórica, embora

simply

ficada, e os resultados observados mostrou-se bastante satisfatória,

e

pretende-se, como foi mencionado, incorporar a esta analise a contribui^
ção de estudo posteriores para sedimentar as suposições formuladas. A iji
fluência da profundidade óptica na não-coincidência entre os máximos nas
estruturas temporais de explosões em microondas também foi utilizada por
Brown et alii (1983). 0 modelo proposto segue a interpretação de mültj[
pias explosões sucessivas, originadas em regiões aquecidas pela dissipa
ção de energia magnética. As periodicidades no desenrolar das explosões
seriam atribuídas a um comportamento periódico no processo primário

de

dissipação magnética. Entretanto, pode-ser questionar a possbilidade de
milhares de regiões de aniquílação produzidas continuamente, conforme é
suposto no modelo, resultarem em um efeito regular e persistente ao loji
go de grande intervalo de tempo, como foi observado no presente caso, o
qual se sabe não ser muito comum. As múltiplas explosões sucessivas, que
ocorrem mais comumente, continuam a apresentar morfologia temporal

com

várias características notadamente diversas. Finalmente, a possibilidade
de superposição dos dois fenômenos, com maior domínio de um ou outro, não
pode ser inteiramente descartada numa investigação mais geral,

havendo

no presente caso domínio do fenômeno de modulação da radiação pela varia_
ção oscilatõria de campo.
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