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ABSTRACT 

It has been made a theoretical development, self-consistent 
with recent models for the explosive source, applied to time delays of 
peak emission at different microwave frequencies, and between microwaves 
and hard X-ray emission. A working hipothesis has been assumed with the 
adoption of a growing magnetic field during the solar flare explosion, 
and therefore contributing to a growth in microwave emission,differential 
in frequency, producing delays of maximum emission towards lower 
microwave frequencies, and delays of microwave maximum emission with 
respect to hard X-rays. It has been found that these delays are 
consistent with a growth in the magnetic field of about 14% by assuming 
both therma" and non-thermal models. This variation in magnetic field 
has been associated to movements of thermal sources downwards in the 
eolar atmosphere, and it has been found that the estimated velocities 
of displacement were consistent compared to characteristic velocities 
of anoumalous conduction fronts of thermal models. ^ ^ 
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CAPITULO 1 

INTRODUÇÃO 

A atividade solcr de principal interesse na atualidade 

certamente refere-se as explosões, com súbitos excessos de emissão ele_ 

tromagnêtica e de partículas energéticas, ocorrendo em zonas ativas, 

associadas ãs manchas solares. 

A abordagem deste problema atem-se a duas regiões do eŝ  

pectro eletromagnético para o trato dos dados experimentais, a saber: 

microondas mm-cm e raios-X duros: 

Inicialmente pode-se propor um reconhecimento da atmosfe 

ra solar, a qual tem sido intensivamente sondada por instrumentação a 

bordo de satélites, foguetes e observações de solo. Veja por exemplo, 

relatório da campanha do satélite Skyleb (Sturrock, 1980). 

Os resultados existentes permitem adiantar certos conhjs 

cimentos do problema. Assim sendo, entende-se que um bom referencial 

seria o campo magnético, o qual define três macro-estruturas relaciona_ 

das ã sua intensidade e configuração; são elas: as regiões ativas, os 

buracos coronals e as regiões calmas. 

Os buracos coronals e as regiões de sol calmo fogem do 

assunto deste trabalho e, portanto, não serão discutidos. 

Por sua vez, as regiões ativas são tidas como locais on_ 

de o campo magnético é mais intenso do que nas vizinhanças, e possuem 

uma configuração de linhas de campo fechada (p.ex. Wlthbroe and Noyes, 

1977). Em rádio e raios-X de baixa energia, as regiões ativas são vi£ 

tas como locais de emissão mais intensa sobre a superfície solar. A 

radiação-X dura, portanto, i observada unicamente no curso de eventos 

e, assim, tomam-se como níveis de produção de emissão aqueles que no 

decurso da exolosão são tidos como aceitáveis para a produção da radia_ 

f i • 
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ção-X mais energética. Adotando um modelo de atmosfera com níveis de 

densidade piano-paralelos e decrescente com a altura (p.ex.Kundu,1965; 

Kaufmann, 1975; Brown and He Clymont, 1975), pode-se estabelecer estes 

níveis conjuntamente com microondas e raips-X duros. Estes definem re 

giões que vão desde as grandes densidades da media e alta cromosfera, 

onde se acredita que sejam produzidos os raios-X duros ate as densida

des mais baixas e os campos fracos da baixa coroa, onde a radiação mi_ 

croondas é suprimida pelo efeito Razin (Takakura, 1960; Kundu and 

VIanos, 1979). 

A atmosfera solar ê constituída de um plasma advindo ba_ 

sicamente de hidrogênio ionizado, composto por dois fluídos, de pro

tons e de elitrons. Desta forma o volume emissor, delimitado acima, 5 

constituído por uma nuvem de elitrons e protons contidos pela pressão 

magnética numa estrutura fechada. Esta, geralmente, apresenta-se em 

forma de arco, constituído por linhas de força do campo magnitico,que 

conectam manchas ou grupo de manchas de polaridades magnéticas opostas. 

As manchas são estruturas otlcamente mais escuras, situadas na fotos_ 

fera, enquanto os arcos extendem-se pela atmosfera acima até a baixa 

coroa solar (p.ex. Vlahos, 1979). 

Em resumo, para una região ativa qulescente (ausente da 

produção de explosões) o plasma está confinado em estruturas, tais c£ 

mo tubos que podem guiar correntes (como ocorre nas explosões). Espera_ 

se em condições quiescentes um aproximado equlíbrio termodinâmico l£ 

cal com Te z. TI (temperatura eletrônica e iõnlca respectivamente). Es_ 

tas variam de IO3 a IO6 K desde a cromosfera ate a coroa solar. Os cam 

pos magnéticos vão de IO3 a 10 gauss, e a densidade de partículas de 

IO17 a IO7 cm-3 também da cromosfera para a coroa (p.ex. Kundu, 1965; 

Kaufmann, 1975; Brown and Mc Clymont, 1975; Withbroe and Noyes, 1977). 

Para a região em questão pode-se simplificar ainda mais,admitindo troji 

cos destes arcos, que atravessam radlalmente a atmosfera desde a baj_ 

xa cromosfera até a baixa coroa, e podendo todavia incluir também o to_ 

po (região mais externa deste arco). A vida média destas regiões é de 
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aproximadamente 50 dias (tandberg-Hanseen, 1967), cuja variabilidade, 

em geral, é bastante lenta ou mesmo desprezível se comparada com as es_ 

calas de tempo das explosões. 

A explosão solar é um fenômeno que pode ser observado era 

praticamente todo o espectro eletromagnético, dependendo quase que un± 

camente da energia envolvida no processo para tornar possível a emis_ 

são nesta ou naquela freqüência. Usualmente, para o contínuo de ondas 

cm-mm e raios-X duros da fase impulsiva do evento solar, são propostos 

dois principais mecanismos para a produção destas radiações, o giro 

sincrotrônico e o bremsstrahlung, respectivamente. Além disso, para 

uma fase posterior ê possível também, com certa eficiência, produzir 

emissão radio por bremsstrahlung (p.ex. Brown, 1976). 

A associação da fase impulsiva da explosão com as emis_ 

soes cm-mm e raios-X duros deve-se certamente ã grande demanda energ£ 

tica destas radiações, exigindo muita eficiência do mecanismo de aceljs 

ração de partículas, intimamente relacionado ao processo primário de 

liberação de energia. Por seu lado, este processo continua sendo um 

problema a ser resolvido, sendo atualmente entendido como resultado de 

uma reconexão de linhas de campo, numa geometria comumente charwda "f<3 

lha neutra", que estabelece planos de correntes nas proximidades de 

manchas solares. 

A seguir, neste mesmo capitulo, discute-se o espectro 

observável em rádio, na região de freqüências de interesse neste estii 

do. Discutem-se as absorções, ãs quais o espectro está sujeito, e sua 

importância para a explicação dos atrasos temporais observados em mi_ 

croondas, segundo os primeiros modelos (Uralov and Nefed'ev, 1976; 

Wiehl et a l i i , 1980). No Capitulo 2 discute-se o espectro teórico espe 

rado de uma fonte singular, ou de uma composição de mini-fontes que 

emitem térmica ou não-termicamente em comparação ao que é observável. 

0 desenvolvimento da solução proposta para os atrasos temporais nas 

emissões microonda-microonda e microonda-raios-X duros são apresenta 

dos no Capitulo 3 e uma analise numérica pode ser vista no Capitulo 4. 
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1.1 - O RADIO ESPECTRO OBSERVADO NA REGIÃO CM-MM 

A analise espectral de eventos solares, assim como ou

tros fenômenos tem contribuído para o entendimento da fTsica associada 

aos processos de emissão. No caso das explosões solares observadas em 

rãdio-frequencias, o espectro tem sido medido de duas formas distintas, 

uma para um instante definido do transiente (usualmente no máximo da 

emissão), outra de uma forma dinâmica (espectro dinâmico) constituída 

de um diagrama que relaciona a banda de emissão com o tempo decorrido 

após inTcio do transiente. 

0 espectro dinâmico, além de outras informações, serviu 

para evidenciar movimentos das partículas responsáveis pela rãdio-emis_ 

são solar de explosões, através da excitação de ondas de plasma, por 

exemplo, na freqüência de plasma ( f ) métricas e decamétricas em dife 

rentes alturas na atmosfera solar. 

Até pouco tempo, para a região cm-mm do espectro radio, 

devido às baixas resoluções temporais (£ 1 seg), acreditava-se numa si_ 

multaneidade das estruturas temporais das explosões em microondas. 

Nesta região de freqüências, a classificação mais geral 

para os eventos solares os situam em três tipos básicos: explosão gra_ 

dual, explosão impulsiva e do tipo IVp (Wild et a l i i , 1963). Para o t j 

po impulsivo, o processo geralmente aceito como responsável pela emis

são é o girosslncrotrõnico de elétrons acelerados na injeição inicial 

de energia (Wild et a l i i , 1963; krüger, 1979; Brown and Smith, 1980, 

e tc) . 

Portanto, o espectro de explosões solares para o máximo 

do fluxo na região cm-mm tem sido estudado, admitindo-se fontes com H 

mltes estartonãrios em um cilindro de linhas de força magnética, cujos 

limites superior e Inferior das freqüências emitidas podem ser dados, 

por exemplo (Takakura and Scallse, 1970; Kundu and Vlahos, 1979) no al_ 

to- da fonte pela supressão de baixas freqüências pelo efeito Razln 
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(fc^) e em baixo da fonte pelo corte de freqüências abaixo da frequê^ 

cia de plasma (f C D). 

Através de observações Guidice e Castelli (1975) encon 
traram três tipos básicos de radio espectros para a região cm-irm. 0 ti 

po mais freqüente (752} foi chamado por eles tipo C, o qual consiste em 

um máximo de fluxo na região cm, que decresce em ambos os lados deste 

máximo. 80% dos espectros dos tipos C apresentaram um fluxo abaixo de 

50 s.f.u., maximizados em uma freqüência próxima a 5 GHz (Figura 1.1). 

Guidice e Castelli (1975) estudaram ainda estatisticairen 

te o corte de baixas freqüências (fQC) destes espectros do tipo C, eu 

jos fluxos máximos (S ) estiveram abaixo de 500 s.f.u., encontrando 

fqc ~ °*3 fmax < F 19 u r a 1 J > ' 

Do ponto de vista de fontes com limites estáticos na a_t 

mosfera solar, existem quatro possíveis mecanismos de absorção que po 

dem explicar o corte de baixas freqüências do espectro tipo C,a saber:' 

auto-absorção girossincrotrônica, absorção livre-livre, absorção por 

giro-ressonância e efeito Razin (Ramaty, 1969; Ramaty and Petrosian, 

1972, Guidice and Castelli, 1975). 

A dependência do fluxo com a freqüência na região de baj^ 

xas freqüências (opticamente espessa), de acordo com cada processo de 

absorção, pode ser assim resumida: 

- Auto-absorção girorressonante: apresenta uma relação de fluxo 

com freqüência do tipo S ~ f5'2 {Kellermann, 1966; Guidice and 

Castelli. 1975). 

- Absorção livre-livre: mostra uma relação do tipo S ~ f2 (Ramaty 

and Petrosiam, 1972; Guidice and Castelli, 1975). 

- Absorção por giro-ressonância: não permite encontrar uma vela. 

çao geral entre o fluxo e a freqüência, devido ã necessidade da 

computação de muitos parâmetros no calculo dos coeficientes de 
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absorção dos baixos harmônicos, embora uma análise por Guidice 

e Castelli (1975) informe que é possível obter Tndices espe£ 

trais similares aos encontrados observacionalmente. 

- Absorção por efeito Razin: similar ao caso anterior, não apre_ 

senta uma relação definida, embora seja um candidato para expli^ 

car os Tndices espectrais encontrados na região opticarnente es_ 

pessa dos espectros do tipo C (Guidice and Castell i , 1975). 

Desta forma, todos os processos de absorção citados acî  

ma podem justificar o *.orte de baixas freqüências isoladamente ou não, 

dado que as absorções são somativas (Wild et a l i i , 1963). 0 índice eŝ  

pectral encontrado por Guidice e Castelli (1975), para a região de 5£ 

500 s . f .u . , foi de a : 2,4 (ou ainda, de acordo com a formulação daque 

les autores S ^ / S ^ - 20 e f ^ / f ^ = 3,4). 

Adotando uma freqüência de corte- para quando a profundi^ 

dade Óptica de um certo coeficiente de absorção é da ordem da unidade 

ou similar a isto, pode-se comparar a emissão nestas freqüências para 

entender melhor a propagação das ondas de rádio na atmosfera solar. Is_ 

to foi feito para um período de sol calmo, supondo-se alguns perfis 

clássicos de densidade e temperatura eletrônica com altura (Withbroe 

and Noyes, 1977) e um campo magnético de um dipolo colocado abaixo da 

fotosfera, como em Takakura e Scalise (1970). Estes perfis podem serem 

vistos nas Figuras 1.2, 1.3 e 1.4, respectivamente. 
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As. relações para as freqüências de corte adotadas foram 
(Ramaty and Petrosian, 1972): 

- Absorção de plasma: 

f * f cp pe 
• w 

* m. 

1/2 
* 8,98 x IO3 /ne (1.1) 

- Absorção por giro-ressonãncia: 

f ™ • 4 fu* = 4 ** - 2,80 x IO6 B. c9 He 2 , R c 
(1.2) 

- Supressão pelo efeito Razin: 

ne f 0 « 20. — cR B 
(1.3) 

- Absorção livre-livre que foi calculada resolvendo-se a equação 
integral: 

« u * 1 - J*|l7,7+1n(T|/2 / f e „ ) j 10"2 " i "uSl" * • f1-4' 

onde as freqüências f , f , fcR e fCJU são, respectivamente, as fre 
quêntfas de corte por absorção de plasma, giro-ressonãncia, efeito Ra_ 
zin e absorção livre-livre, expressas em Hz. Os demais parâmetros es 
tão no sistema internacional, o campo magnético (B), em gauss, ne e a 
densidade eletrônica, T a temperatura eletrônica, e a carga elétrica 
úo elétron, e me a sua massa; f e f̂  são, respectivamente, a fre_ 
quênela de plasma e a girofrequencia do elétron. 
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Com os perfTs de densidade, temperatura e campo magnéti 

co das Figuras 1.2, 1.3 e 1.4, e as relações anteriores, encontram-se 

os resultados mostrados na Figura 1.5. Os pontos A e B foram assinaU 

dos para evidenciar a troca de prioridade dos mecanismos de absorção 

com a altura na atmosfera solar. 

Obtem-se, como via de regra, um decréscimo da freqüência 

de corte com o crescimento da altura, salvo para o efeito Razin numa 

determinada região de freqüências que pode ser vista na Figura 1.5. E 

bom lembrar que as curvas da Figura 1.5 são fortemente dependentes dos 

perfTs adotados, os quais, excetuado o perfil do campo magnético, pp_ 

dem variar de algumas ordens de grandeza, em diferentes condições de 

atividade solar. Desta forma, os valores absolutos da Figura 1.5 não 

são muito significativos, embora sejam de importância fundamental para 

a interpretação de movimentos ascendentes e descendentes de fontes na 

atmosfera solar. Deve-se notar o comportamento geral decrescente das 

freqüências de corte com o crescimento da altura, com excessão do efei 

to Razin para uma certa região da atmosfera. Com efeito, este decrésci^ 

mo das freqüências de corte com o crescimento da altura sugere a pr£ 

posta de fontes ascendentes para explicar a maximizaçao da emissão em 

certos eventos, mais tardiamente nas freqüências menores, tal como em 

eventos do tipo II (ondas métricas, decamêtricas) no caso particular 

de excitação de ondas de plasma próximas ã freqüência de plasma do el£ 

tron. 

1.2 -MODELO TÉRMICO DA RADIO FONTE EXPLOSIVA 

Seja um modelo térmico para a produção dos eventos nos 

arcos magnéticos sobre as manchas solares, com uma injeção inicial de 

energia preferencial nos elétrons no topo do arco, ou próximo a ele, 

como em Vlahps (1979), Kundu e Vlahos (1979), Rust e Emslie (1979), 

Emslie e Vlahos (1980), Emslie (1980) etc. (Figura 1.6). 
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.-. fotos fera 

Fig, 1,6 - Arco r.-jnético esquematizado das linhas de força do cam 

?o magnético da região ativa, mostrando um esquema de 
iberaçao de energia e formação de um confinamento ter 

. mico. 

FONTE: Emslie and VIanos (1980), p. 360. 
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Para uma variação impulsiva de temperatura na região de 

liberação de energia (ATeAc > IO* sec"1; Vlahos, 1979), espera-se a 

formação de uma corrente de retomo induzida nos elétrons fr ios, os 

quais provocam uma frente de condução anômala, baseada numa instabili^ 

dade marginal para a produção de ondas ion-acústicas(Vlahos,1979;Smith 

and LiUiequist, 1979; Brown et a l i i , 1979). 

Esta situação provoca ura aumento de frequincia de coli^ 

são local, tendo como resultado ura confinamento dos elétrons que V£ 

nham a sofrer mais de um espalhamento ao tentar atravessar esta re 

gião. Este limite foi calculado como V < 2,6 - 3,0 V- (Brown et al i i , 

1979; Vlahos, 1979; Kundu and Vlahos, 1979}, ou em termos de energia 

e < 3,2 - 4,5 e-riVj. = velocidade térmica do elétron, e-p = kg T ) para 

uma distribuição maxwelliana de velocidade, em uma dimensão, 

X 

N„ o — - exp 
/2V 

1 Vx 
- — ( ~ ) 2 

2 VTe 

<W„ X 

VTe 
0.5) 

representa o número de elétrons numa lâmina infinitesimal no espaço de 

velocidades perpendicular ã direção V , onde N í o número total de 

elétrons na distribuição e V- = (kg T /me) 1' 2 é a velocidade térmica 

dos elétrons. A energia cinética destes elétrons é: 

de«-J- me V
2 dNVx , (1.6) 

onde me e a massa:dos elétrons. Integrada as Relações 1.5 e 1.6 para o 

limite de velocidades dado anteriormente, encontra-se os resultados 

da Tabela 1 .1 . Nesta tabela, N e E correspondem ao número de elétrons 

e a sua energia,respectivamente, dados em porcentagem em relação ao nú 

mero total de elétrons e correspondente energia da distribuição mãx_ 

welliana; R e Ê são o complemento de N e E, isto e, são relativos aos 

elétrons que escapam ao confinamento. 
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TABELA 1.1 

VALORES PARA N, 8, E, Ê EM FUNÇBO DE V/V. 

v/vTe 

2,6 

2,7 

2,8 

2.9 

3,0 

N(%) 

99 

99 

99 -

100 

100 

Etf) 

92 

94 

95 

96 

97 

N(«) 

1 

1 

1 

' 0 

0 

E(«) 

8 

6 

5 

4 

3 

I 0^ 

Em suma, supos-se que os coeficientes de absorção e de 

emissão para a fonte do evento são dominados por partículas com uma dis 

tribuição aproximada de Maxwell em energia (N (e)) * exp (-e/e0) 

(MStzler, 1978; Dulk et alii* 1979; Petrosian, 1981a). Está-se sugerin 

do também que as ondas cm-mm provém de uma fonte emissora giro-magnetic 

ca confinada por uma frente acolisional em expansão. Espera-se que a 

maior parte da emissão surja de elétrons próximos a frente acolisi£ 

nal. Pode-se supor também que várias injeções similares possam ser su 
perpostas a taxas de crescimento variáveis no tempo e no espaço (Brown 

et alii, 1980). 

1.3 - PRIMEIROS MODELOS PREVENDO ATRASOS TEMPORAIS 

Reconheceu-se recentemente que o máximo das estruturas 

temporais dà emissão de explosões solares em comprimento de ondas mm 

cm não são coincidentes no tempo (Uralov and Nefed'ev, 1976; Kaufmann 

et alii, 1980a; Wiehl et alii, 1980; Kaufmann et alii,1982a). Estes 

autores estudaram casos onde o máximo da emissão c atrasado em direção 
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as baixas freqüências. Resultados mais recentes, todavia, mostraram 

que a .ituação reversa, ou mesmo a coincidência no tempo, também pode 

ocorrer (Kaufmann et alii, 1982b). 

Explosões solares com máximos de emissão e atrasos em di_ 
reçZo ãs baixas freqüências foram melhor estudadas até aqui (Figuras 

1.7, 1.8 e 1.9). Este tipo de "espectro dinâmico", todavia, apresenta 

alguns problemas de interpretação ã geometria do movimento da fonte 

de explosão na atmosfera solar, de acordo com modelos recentemente pro_ 

postos (liralov and Nefed'ev, 1976; Wiehl et alii, 1980). Segundo estes 

modelos, seria necessário admitir uma geometria contrária ã direção 

de movimento inferida para a fonte no estudo de Kane e Raoult (1981) 

(i.e., fonte emissora movendo-se do topo de um arco magnético para bai_ 

xo, em direção aos pés do arco). 

Apresenta-se na Figura 1.10 um espectro dinâmico para o 

evento analisado por Wiehl et alii, 1980. Os máximos aparecem primei^ 

ro nas altas freqüências e depois, nas baixas freqüências. Ainda na 

Figura 1.10 um outro espectro dinâmico foi inferido para uma explosão 

analizada por Kaufmann et alii (1982a), em raios-X duros, 22 GHz e 

7 6Hz (Figura 1.7). 0 instante do máximo em 2,8 GHz foir reportado 

por Solar Geophysical Data (1980). 0 atraso temporal de 22 GHz e 44 

GHz foi suporto inferior ou igual a 40 ms, referente a um estudo sepa_ 

rado iKaufmann et alii, 1980b). 

As diferenças de tempo relativamente grandes impossibil^ 

tam qualquer dinâmica na fonte com velocidades relativTsticas. Frentes 

de choque MHD, tais como frentes de condução anômala, possuem velocida_ 

des de expansão mais lentas e reconciliãveis com os atrasos temporais 

em altas freqüências de rádio (Uralov and Nefed'ev, 1975; Wiehl et 

alii, 1980). Estes autores situaram a fonte profundamente na cromosf£ 

ra, com deslocamentos emergentes. Esta geometria, porém como já menci£ 

nadoi não é a mais comumente aceita, i.e., fonte primária no topo do 

arco magnético com as frentes movendo-se para baixo (Rust and Emslie, 

1979; Vlahos, 1979; Emslie and Vlahos,1980; Kane and Raoult, 1981). 
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Outros problemas surgem com a suposição de frentes emer 

gentes. Podem-se esperar atrasos similares no inicio da explosão. Isto 

não aparece na determinação temporal em 22/44 GHz (Kaufmann et a l i i , 

1982b), nem na maior estrutura temporal analisada por Kaufmann et al i i , 

1982a) (Figura 1.8). 

Finalmente, o extremo atraso temporal de 50 segundos en 

tre um alto e um baixo comprimento de onda tnm-cm (Wiehl et al i i ,1980), 

con uma fonte emergindo a 900 km s"1 num perfil de densidade elétron^ 

ca exponencial e com uma temperatura do plasma confinado de 1.5x1O8 K, 

implicaria em um irreal deslocamento, pela formulação destes autores. 

Propõe-se uma possível interpretação alternativa dos 

efeitos dinâmicos observados, estudando as variações temporais dos pa_ 

rametros que regulam a fonte de emissão. Considera-se como fator im 

portante a variação do campo magnético,a qual, a partir dos efeitos dî  

nâmicos sugeridos, por apresentar grandes variações (da ordem de IO2 

gauss ou mais). 

A sugestão apresentada para explicar as diferenças tem 

porais nos máximos de emissão em microondas, a partir de um campo mag_ 

nétíco, 8, crescente, está vinculada a contribuição em emissividade 

que um dB/dt>0 pode dar a cada freqüência na região ram-cm do espectra 

A seguir, na derivação das relações temporais necessárias 

para este estudo, admitem-se fontes de emissão não-térmicas e térmicas. 

Mesmo que a suposição in ic ia l , para a variação de V, esteja relaciona 

da a dinâmica de uma fonte térmica descendente num arco, pode-se deí̂  

xar em aberto qualquer outra possibilidade de variação em B numa fonte 

não térmica. Pode-se estar analisando uma fonte de emissão complexa, 

composta de múltiplas regiões de liberação de energia e/ou múltiplos 

arcos magnéticos, cendo como efeito liquido um dB/dt > 0. Assim, para 

as fontes explosiva;, admitem-se coeficientes de emissão,dominados por 

distribuição de enertjia das partículas em lei de potência e/ou aproxî  

madamente maxwellianas (têrmicas-confinadas por frentes de condução ano 

malas)para uma ou muitas regiões emissoras(Brown et alii,1979 e 1980). 



CAPITULO 2 

ESPECTRO COMPOSTO DE HOLTIPLAS FONTES 

Recentemente, a evidencia de multiplicidade de fontes na 

produção de explosões solares impulsivas em microondas recebeu a ater» 

ção em estudos das características de polarização de altas freqüências 

em rádio (Kundu and VIanos, 1979; Kaufmann et alii, 1980c e 1982c).Tam 

bém em raios-X duros a mesma proposta foi utilizada na confecção de mo 

delos térmicos (Brown et alii, 1980), com o propósito de explicar as 

características da radiação-X dura em eventos impulsivos. Uma outra sî  

tuação de multiplicidade de informação espectral foi sugerida por 

Emslie (1981), como a possibilidade da contribuição das partículas têV 

micas e não-térmicas na produção do espectro resultante. 

Para a emissão giro-sincrotrõnica de elétrons levemente 

relativist!'cos, uma analise espectral em microondas mm-cm requer o cp_ 

nhecimento da distribuição de partículas no espaço de fase, além de pa_ 

râmetros como densidade de partículas, direção e magnitude do campo 

magnético. 

Pode-se reduzir a dois os tipos de distribuição de par_ 

tícuias em energia, comumente empregados, em modelos de explosões so_ 

lares: o espectro de energia do tipo lei de potência e o espectro de 

energia maxewelliano, ambos podem apresentar uma variação que seria 

uma possível dependência com os ângulos de passo dos elétrons. 

No caso de uma distribuição de elétrons em energia em 

lei de potência, denomina-se 5 o índice de potência desta lei. Este ín 

dice 6 propriedade do mecanismo de deposição de energia nos elétrons, 

e a devida variação temporal para o caso de injeção instantânea de enejr 

gia ê dada principalmente por relaxação energética em colisões elastic 

cas e/ou radiação (Strauss,1972), ou ainda por perdas no aprisionamen 

to destes elétrons. Para a situação em que se necessite de uma multi^ 

pi i cidade de regiões de liberação de energia (múltiplos nós ou" Kernels"), 
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espera-se que as características dos processos de aceleração de cada 

região não difiram muito entre si em condições similares de plasma. 

Da mesma forma, no caso particular do confinamento de 

elétrons por uma frente de condução anômala (como em Brown et ai i i , 1979; 

Smith and Li l l iequist , 1979, etc), a distribuição quase térmica de ca_ 

da no deve contribuir com um espectro de freqüência, cuja dependência 

do Tndice espectral em freqüência não deve d i fer i r muito de no para nó* 

nas mesmas condições de plasma e de campo magnético. 

A interpretação das características espectrais foi reali^ 

zada com base teórica no recente artigo de Pètrosian (1981aJ. 

Para a analise das variações em 6 e campo magnético, B , 

tomou-se como invariante (ou, então,levemente variante) o ângulo entre 

a direção do sinal e as linhas de campo para todas as fontes. 

2.1 - APRESENTAÇÃO TEÓRICA 

Considerando-se a analise das características espectrais 

somente na parte oticamente fina do espectro (T « 1 é a profundida_ 

de õtica na freqüência v) , a intensidade observada pode ser escrita c£ 

mo: 

I v * Ovdl - J V L , (2.1) 

a 

ende J ê o coeficiente de emissão e L, a profundidade da fonte,a qual 

é admitida constante, com J Invarlante em toda extensão L. Pode-se as_ 

$1m conhecer os espectros para cada caso de Interesse, analisando dire 

tamente a dependência em freqüência de J através do respectivo Tndi_ 

ce espectral, a saber: 
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dflog i l d I 
a "T T » \£'d' 

d I log v J Iv dv 

onde, a partir desta definição, tem-se a >̂  0 pelo menos para os espe£ 

tros do tipo C (Guidice and Castelli, 1975) de interesse neste traba_ 

lho (i.e. espectros em forma de U invertido). 

2.1.1 - ESPECTRO DE NERGIA DO TIPO LEI DE POTÊNCIA 

Para uma distribuição isotropics nos ângulos de passo 

(Petrosian, 1981a): 

Jv « B ^ ^ v ^ ~ f (2 3) 

onde, pela Equação 2.2, o índice espectral e: 

O » - Ü L . (2.4) 
2 

ou seja, a apresenta o mesmo comportamento temporal de 6. 

2.1.2 - ESPECTRO DE ENERGIA TÉRMICO 

Para uma distribuição isotropica nos ângulos de passo, 

as dependências em v e B do coeficiente de emissão para uma fonte siji 

guiar e (Petrosian, 1981a): 

0 v T - v e x p [-a(v/B)i/3 ] , (2.5) 

onde a_ S função do tempo, similarmente a 6 (para a lei de potência). 0 

índice espectral neste caso, de acordo com a Equação 2.2, 5: 
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^ = 1 (v/B)1/3-l , (2.6) 

onde oj > 0 e dependente de v e B. 

2.2 - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS 

Dada a complexidade das possTveis combinações de múltj^ 

pios espectros, hã conveniência de restringir o estudo ao que é obse£ 

vavel em termos de espectro para a região de freqüências em questão. 

Assini, para o estudo que se segue, admite-se uma aproximação segundo 

a qual os espectros de freqüência resultantes possam ser represent^ 

dos aproximadamente por leis de potência. Esta aproximação ê certamen_ 

te cabível dentro do ruído das medidas. 

Quanto a combinação de muitas informações espectrais, 

tanto para populações térmicas quanto para não-termicas, ou mesmo em 

ambas simultaneamente, necessita-se conhecer a distribuição das cara£ 

tensticas das fontes, isto 5, dos parâmetros envolvidos nas Equações 

2.3 ou 2.5 para cada fonte. Inicialmente, pode-se dividir uma fonte em 

somente dois grandes volumes como associados ãs pernas de uma arco ma£ 

netico assimétrico similarmente ã aproximação dé Kundu e VIanos (19/9) 

e Kosugl (1981). 

2,2.1 - CASO NAO-TERMICO 

Para B crescente obtem-se um ô crescente,como pode ser 

visto na Expressão 2.3, ou seja: 

JL J. « B a v-° > 0. (2.7) 
9B v 

A partir das Expressões 2.3 e 2.4 pode-se ver que para um arco assimé

trico com campos Bj(h) t B2(n) (1 e 2 referem-se 5s pernas do arco)t 

o espectro resultante ainda continua a ser uma lei de potência, pois 
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o índice espectral neste caso não depende do campo magnético. Por ou_ 
tro lado, se for admitido que o índice espectral e diferente para ca_ 
da perna do arco, o Tndice espectral resultante tornar-se-a dependen_ 
te da freqüência. Por exemplo, se as únicas diferenças nos espectros 
são B e a, isto e B j , B2 e oi e o2 , respectivamente, das Expressões 
2.2 e 2.3, obtém-se: 

a1+a2 aj-a2 K <«* "*> 
a = + * v . . , (2.8) 

2 2 K h ^ ° 2 ) 

onde: 

oi+i a2+i 
K = Bx I B2 . (2.9) 

A Expressão 2.8 mostra que o Tndice o é uma composição 
do valor medio entre ai e a2, mais um termo com dependência em fre_ 
quência, em campo magnético e na diferença de ax e a2 . Pode-se notar 
ainda que a, na Expressão 2.8, apresenta um leve decréscimo com a fre_ 
quência como mostra a sua derivada: 

(oi-a2) - 1 
22-= -K(ai - a2) - ^ — - 2 - < 0 , (2.10) 
3v K + > 1 _ a 2 > 

sabendo que K > 0 pela definição. 

Alem desta subdivisão da fonte em duas partes, pode-se 
pensar em incluir em cada uma destas pernas várias regiões de libera_ 
ção de energia distribuidas no espaço e tempo (como em Brown et a l i i , 
1980), as quais poderiam just i f icar índices espectrais diferentes, re_ 
sultantes para cada perna do arco, como suposto anteriormente. Estas 
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extrapolações não serão feitas aqui, pois implicariam em um número 
excessivo de especulações, coro insuficientes justificativas associa_ 
das. 

2.2.2 - CASO TÉRMICO 

Tem-se uma dependência em B de J T diferente do caso an̂  
terior, embora para B crescente, J T também seja crescente, isto e: 

ã i fJ v T - ( v / 8 ) ' exp [ - a ( v / B ) ' J > 0 . (2.11) 

Neste caso para um arco assimétrico, com campos Bj e B2 em cada lado, 

pode-se produzir um espectro composto, com uma dependência em frequên_ 

cia diferente dos espectros componentes, como pode ser visto a partir 

da Equação 2.5. Supondo-se que a única diferença que exista entre as 

duas pernas do arco magnético seja o campo, então, a partir das Ex_ 

pressões 2.2 e 2.5 tem-se: 

ai o2 

. (2.12) 
1+exp [-a(v/B*)1/3] Hexpfaiv/B*)1/3] 

onde: 

R 1 / 3 R 1 / 3 

B*1'3 . B l * . (2.13) 
B ) /3- BV3 

1 2 

Tomando, por exemplo, &j > B2, tem-se a partir da Equa_ 
ção 2.6 que aaj/av < 3a2/3v. No entanto, para oT a Expressão 2.12 não 
fornece uma visão tão direta da sua dependência em freqüências. Cãlcu 
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los numéricos foram efetuados para eventos impulsivos com 1 < o, , < 5, 
IO2 < B < IO3 gauss e 5 < v < 50 6Hz. Estes cálculos mostraram que 
taj/dv e menor do que So /̂Sv e 3o2/3v, isto é: 

da* do. 3a 
Iv" < -W K 1 ^ • (2-14) 

Desta forma, a assimetria do campo magnético no arco reduz o caráter 
exponencial do espectro térmico, o qual pode ser observacionalmente aŝ  
sociado, como aproximação, a uma lei de potência, embora o Tndice es 
pectral resultante ainda continue a ser crescente com a freqüência, a 
saber: 

3aj 
3v~ > O . (2.15) 

Também neste caso, similarmente ao caso anterior, s]£ 
pondo-se uma multiplicidade de fontes no interior do arco magnético,se 
rão acrescentados mais termos na Equação 2.12, o que torna a interpre_ 
tação dos resultados cada vez mais complicada. 





.CAPITULO 3 

•ATRASOS NOS MffXIMOS DE EMISSÃO EM DIFERENTES FREQÜÊNCIAS (cm-mm) 

'A contribuição do aumento do campo magnético nas emissi_ 
vidades em microondas, na região eticamente fina do espectro, é doraî  
nante em baixas freqüências. Isto pode ser observado tanto na emissi^ 
vidade não-têrmica quanto na térmica. A partir da Equação 2 .7 , obtém 
se , para o caso não-térmico: 

a2 2 
5 ^ J v - -« C, B v - ( « f i ) . (3.1) 

e para o caso térmico: 

- J i - j = ÜL (*)1 / 3
 e-a(v/B)1 / 3[4-a(v/B) l / 3] < 0 , (3.2) 

3v3B vT 3B . B 

onde Ci>2 são parâmetros proporcionais ao número de elétrons os quais 
estão efetivamente emitindo radiação na freqüência v . Nesta expressão 
segundo a Equação 2 .6 , para uy > 0 , 5 , tem-se a . f v / t í ) 1 / 3 > 4 . 

Assim, procura-se descrever a explosão solar e os efei_ 
tos acumulados nos picos de emissão em diferentes freqüências, a par_ 
t i r das Equações 3.1 e 3 . 2 , realizando um estudo da contribuição em 
emissividade, com um campo magnético crescente. 

*A jus t i f i ca t iva para a proposição da variação do campo 
magnético sobre a região emissora fundamenta-se na importância do seu 
movimento nos arcos magnéticos. No caso de modelos térmicos, as re_ 
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giões de emissão podem movimentar-se a velocidades Tbn-sônicas, percor 

rendo diferentes alturas na extensão do arco magnético ao longo de uma 

explosão impulsiva. Procura-se estender esta variação de campo também 

para a emissão não-térmica, uma vez que se desconhece a dinâmica e a 

real distribuição geométrica das múltiplas injeções no volume emissor 

total contido por um único ou por múltiplos arcos magnéticos. 

3 .1 . CASO NÃO-TERMICO 

Para analisar os atrasos nos máximo* de emissão em dife 

rentes freqüências de microondas, admite-se primei» 'mente a produção de 

elétrons acelerados com uma distribuição de energias do tipo lei de po 

tencia. Tomando a variação temporal do Tndice do espectro de energia 

dos elétrons, supõe-se que este, no início da emissão explosiva, assi[ 

ma um determinado valor que passa a decrescer no decorrer do tempo de 

subida de emissão até o máximo observado. Isto é, admite-se um endure_ 

cimento do espectro até o máximo, seguido de um progressivo amolecimen 

to (na fase de decaimento). Desta forma espera-se que, num dado instai 

te , t , o Tndice do espectro de energia, í , tenha uma derivada tempo_ 

ral nula, a saber: 

lembrando que, da Equação 2.4, tem-se do/dt = i d$/dt. 

Pode-se então isolar a dependência temporal de B da Ex_ 

pressão 2.3, tomando B como o valor do campo magnético bem no início 

da explosão, e g(t) como a variação temporal relativa ao campo a par_ 

t1r daT, a saber: 

9(t) - B(t) / B0 , (3,4} 

dí 
dt 

0 e Hü 
t<t. 

dô 
dt 

> 0, (3.3) 

t>t„ 
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onde, para campos crescentes adotados neste estudo: 

$ > 0 . (3-5) 

Desta forma a Equação 2.3 pode ser reescrita através das Equações 2.4 

e 3.4 como: 

\ " 9° + 1 Cj Bj + 1 V-° = Q J0v . (3.6) 

onde: 

Q = g° + 1 e J0v = C, B«
+1 v"° , (3.7) 

onde Cj foi definido na Equação 3.1 . 

Por simplicidade de condições fTsicas, admite-se que este número de e_ 
létrons seja máximo no instante t0 para qualquer energia. Assim, a va_ 
riaçao temporal de J0v pode ser descrita como: 

- J0V -A l"c» BS+11 v"° * i C v"a ln<v> - • <3-8> 
dt 0V dt L ° J ° dt 

Observe-se que o primeiro termo do lado direito da Equação 3.8 anula_ 
se também em t = t0 , pois dCj/dt = 0, em t = t 0 , como discutido aci_ 
na. Consequentemente toda a Expressão 3.8 anúla-se neste instante, as_ 
sim: 
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dt ov 
t=t. 

- o, -a J, 
dt 

ov 
t<t„ 

> 0 e -^ J 
dt Ov 

< 0 (3.9) 

t>t. 

onde para t < t ou t > t o parâmetro Cj cresce e decresce,respectiva^ 

mente, acompanhando o crescimento e o decrescimento da emissão explosi 

va. Deve-se notar que dJ /dt se anula no mesmo instante t ^ ov para 

todas as freqüências. Da mesma forma dJ /dt da Expressão 3.6 será nulo 

no mesmo instante, t , caso a variação temporal de Q seja devida unica_ 

mente a variações de a; este não é o caso, no entanto. A variação de 

Q pode ser escrita: 

dt 
Q = (of1) g° d g + Q ln(9) ± . 

dt dt 
13.10) 

a qual não se anulara em t = t dada a hipótese inicial de trabalho,s£ 
gundo a qual dg/dt > 0 em qualquer tempo no decorrer do evento; assim 
sendo, obtem-se para a Equação 3.10, a partir das Expressões 3.3 e 3.5: 

dt t=t„ 

> 0 , & 
dt t<t. 

>70 e * l 
dt 

(3.11) 

t>t„ 

A solução dQ/dt < 0 para t = tQ e valida desde que 

d 1og(J0) /dt > -d log (Q) /dt, caso contrário <M /dt < 0, o que é 

Inconsistente para o período de crescimento da intensidade da expl£ 

são, t < t » A relação entre as derivas temporais de Jv e JQV pode 

ser encontrada a partir da Expressão 3.6, a saber: 

dt v 0 v d t dt ov 
(3.12) 
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a qual, a partir das Expressões 3.9 e 3.11 excluindo a solução dQ/dt<0 

para t < t , prove: 

dt ' t=t„ 

>o, -£J 
dt N 

> 0 e 

t<t. dt 
< 
> 

0. (3.13) 

t>t. 

Das Relações 3.13 pode-se concluir que a emissão em 

uma freqüência qualquer v terã um máximo na região de tempo t>t . Por 

outro lado, na discussão acima, t foi escolhido para ser o instante 

em que J e máximo. A este instante, t , pode-se associar o máximo 

de emissão em raios-X duros, dada a independência desta emissão do cam 

po magnético. 

Resta ainda derivar as relações que informam a respeito 

de possíveis atrasos entre diferentes freqüências na região de microon_ 

das. Podem-se relacionar duas freqüências quaisquer vj < v2 através 

da Expressão 3.7, ou seja: 

Jov. = ívi/v2> J0v • (3.14) 

cuja derivada temporal e: 

- 1 n ( J n „ ) - - ln(Jrt„ ) = l n K / v , )
 d o 

dt ov„ dt ov, V'2' dt 
(3.15) 

Por outro lado, da mesma forma que na Expressão 3.15, pode-se tomar a 

relação para duas freqüências das derivadas temporais da Equação 3.6, 

a saber: 
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_d 
dt [,«V]- ^D-(v3-sO',V]- ihs?'3-"' 

substituindo a Expressão 3.15 na Equação 3.16 e rearranjando-a obtém 
se: 

- J = — - J v *3 W l n v t / V l ) 4 l , 3.17 
dt vi J dt v2 v i 1 dt 

V2 

a qual, a partir da Equação 3.3, especificamente para o instante t ,re 
sulta em dJv /dt / dJV2/dt, ou ambos iguais a zero. Porém, a solução 
nula é descartada uma vez que dJv/dt e positivo no instante t=t , como 
foi visto na Equação 3.13. Deve-se também notar que a aparente indepeirç 
dência de Q (parâmetro que envolve a variação temporal de B) da Expres_ 
são 3.17 fica eliminada a partir da Expressão 3.12, isto é,se dQ/dt=0 
tem-se dJy/dt = 0 para t=t . Assim, pode-se afirmar que para um ins 
tante posterior a tQ, por exemplo, o instante t j , onde J i máximo 
(lembrando que Vj<v,),a Relação 3.17,a partir da Equação 3.3,recai em: 

dT°V l > 0, (3.18) 

fVto 

a qual indica um atraso no pico de emissão da freqüência mais baixa 

Vj, com relação a mais alta v . 

Para a avaliação de dJ /dt no instar* t l bastaria co_ 

nhecer da/dt no mesmo instante. 0 parâmetro a e o índice espectral que 

relaciona J e JQv , como pode ser visto na Equação 3.14, e tem o 

seu valor mínimo no instante tQ, como discutido na Equação 3.3. Entre_ 

tanto o índice espectral observado, isto é, o que relaciona as quantj_ 
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dades J e J somente será igual a a, de dQ/dv = 0. Isto não aconte 

ce, no entanto, para uma fonte composta de múltiplas estruturas (mültî  

pios "nós"),onde provavelmente Q passa a ser função da freqüência. Ne* 

te caso, certamente, o índice espectral observado não apresentará derî  

vada temporal nula no instante t = t . Por exemplo, a partir da Expreŝ  

são 3.6, se Q apresentar uma dependência em freqüência, tal que possa 

ser representado por a2 log Q /3t 3 logv >0, então a observado te_ 

ra derivada nula num instante posterior a t . 

3.2. CASO TÉRMICO 

Para o caso térmico, um desenvolvimento análogo pode 

ser realizado aplicando-se uma transformação similar.ã Expressão 3.6 

na Expressão 2.5, a saber: 

JvT = ( K JovT» <3-19> 

onde: 

J0vT = C2 v exp[ - a(v/B0)V3 ] , (3.20) 

e C2 foi definido na Equação 3.2, e 

,-i/3 QvT
 s e x p [ -a(v/B0)V3 ( g - ^

3 - ! ) ] . (3.21) 
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A variação relativa da energia dos elétrons inicialmen^ 
te acelerados, no caso térmico, esta relacionada ã variação do parame 
tro £ na Equação 3.20. 

Assim, da/dt será menor que. zero, nula e maior que zero 
era torno do instante t , analogamente a discussão de 5 na Equação 3.3 
para o caso não-termico. Neste caso: 

da 
dt t=t„ 

- 0, "ÍS-
dt 

< O e H i 

t<t. 

da 

dt 
> 0; (3.22) 

t>t. 

porim, a variação temporal do Tndice espectral não acompanha a varia_ 
ção de a_ como pode ser visto a partir da Equação 2.6. Para escrever a 
relação entre o Tndice a_ e o Tndice espectral observado, a T , faz-se 
com que este seja o Tndice de uma lei de potência ajustada em J T e 
0 -r, que em função de o j e a y da: 

3(« 

*oT 
v2T v j l 7 

ln(v2/vi) 
- 1 (3.23) 

A variação temporal de a T pode ser escrita: 
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onde. a partir das Equações 2.6 e 3.4, 

v = f<» /8) , /3[^C7n(a>3-7fC ln í"]] • <3-: 

Pode-se ver i f icar que, a par t i r das Expressões 3.24, 3.25 com a Expres^ 

são 3.22 e lembrardo que de de ln(g) /d t > 0 a qualquer tempo, taji 

to da /d t quando da j / d t vão se anular simultaneamente, e num instante 

posterior a t . 

A par t i r da Expressão 3.20 similarmente ao procedimento 

não-térmico usado, pode-se obter, com os mesmos argumentos, relações 

idint icas aquelas expressas na Equação 3.9. Da mesma forma, neste ca_ 

so, obtem-se também uma equação similar a Equação 3.12 que, combinada 

com a Equação 3.21, da soluções similares a Equação 3.13, as quais i £ 

dicam um atraso em microondas com respeito a t . 

Por outro lado, a par t i r da Equação 3.20 para duas fre_ 

quincias vj < v2 , poce-se obter: 

A A ( v 2
l / 3 - V / 3 ) . 

d t L v o V l T ' J d t L ov2T'J B 1 / 3 dfc 

o 

e ainda a par t i r das Equações: 3.19, 3.21, 3.24, 3.25 e 3.26 obtém-se: 

d, V d 
dt 'viT = — ft

 Jv2T + V l n<Vvi) ft «oT ' <3'27> 
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A Expressão 3.27 i equivalente a Expressão 3.17 do câ  

so não-térmico, o que indica atrasos no máximo de emissão das baixas 

com relação ãs altas freqüências. Para tal, no entanto, deve-se levar 

em conta que o excesso de emissão devido a explosão i dominado pela 

energização dos elétrons (variação relativa ao parâmetro a_) em com 

paração a influência de variação do campo magnético (variação rela^ 

tiva ao parâmetro g). Durante praticamente toda a explosão tem 

se |d fjn(a)"]/dt|>drin(g)l/dt, exceto no entorno de t , quando ha 

anulação de dln(a)/dt na Equação 3.25. Deve-se supor, portanto, que o 

instante t*, em que as duas derivadas das Equações 3.24 e 3.25 se an£ 

Iam, e muito proximo a t , ou seja, t* • t > 0 Ó muito menor do que 

os atrasos observados entre os máximos de emissão em microondas.Assim, 

para o instante ti>t , em que a emissão na freqüência maior v2 apresein 

ta o máximo, ou d J y/dt = 0, obtém-se a partir da Relação 3.25, 

d J ,/dt > 0. 2 

VjT 

Recapitulando, para um campo magnético crescente pode_ 
se obter, a partir das relações na Equação 3.13 (e de formas equivalen^ 
tes para o caso térmico), atrasos nos máximos de emissão microondas 
com respeito a raios-X. A partir das Relações 3.17 e 3.27, obtém-se 
atrasos dos máximos de emissão nas baixas com relação ãs altas frequé^ 
cias. Frentes acolisionais com movimentos ascendentes, ou ainda com 
campos magnéticos decrescentes (dB/dt < 0), não foram analisados neste 
capítulo, uma vez que se admitiu que a região de liberação de energia 
está realmente no topo do arco magnético. Outrossim, para um dB/dt < 0 
ter-se-ia a emissão de raios-X duros maximizando posteriormente a emis_ 
são rádio, para o que não existem evidências. 



CAPITULO 4 

APLICAÇÃO NUMÉRICA 

Com o propósito de uma aplicação numérica, propõ-se an£ 

l isar uma explosão a 8 de maio de 1980, 1937UT, a qual fo i observada 

em raios-X duros (HXRBS no saté l i te SMM), em 22 GHz e 7 GHz no Itape 

t inga, e a 2,8 GHz por Ottawa NRC (Solar Geophysical Data, 1980) (FigiJ 

ras 1.7, 1.8 e 1.9). Esta explosão fo i investigada com alta resolução 

temporal por Kaufmann et a l i i (1981a). Ela consiste em varias estrut£ 

ras temporais, com "rise-times" de 2-4 segundos, cada um suposto como 

um evento independente superposto. Grande atenção fo i dada a maior es_ 

trutura temporal (Figura 1.8). Os fluxos no máximo foram de 5,6 s . f . u . 

em 2,8 GHz, reportado por Ottawa NRC (Solar Geophysical Data, 1980), 

105 s . f . u , em 7 GHz e 13 s . f . u . em 22 GHz. Pode-se supor qualitativa^ 

mente que a freqüência de transição fmax» (T = 1) do espectro deste 

evpnto está situada em algum lugar entre 2,8 GHz e 7 GHz. Os dados da 

explosão em 22 GHz e 7 GHz estão na região oticamente f ina do espectro 

com um índice espectral da l e i de potência ajustada a = 1,8. Supõe-se 

que a emissão em 2,8 GHz esteja situada na parte oticamente espessa do 

espectro, com um Tndice espectral adotado de 2,0 (Kovalev and Korolev, 

1976) e, assim, pode-se estimar que f = 5 GHz ( i . e . no cruzamento 

das duas leis de potência, para as partes oticamente fina e espessa do 

espectro de freqüência). 

Neste exemplo, tem-se um atraso nos picos de emissão, 

determinado entre 7 GHz e 22 GHz, de 1,4 segundos e entre 22 GHz e 

raios-X, de 0,24 segundos (Kaufmann et a l i i , 1982a). Para resolver a 

Equação 3.17 ou a 3.27 no instante t1 # is to e, no instante do máximo 

de emissão de 22 GHz, precisa-se conhecer J 7 ( t ) e do/dt observados em 

t » t j . Este último é de d i f í c i l determinação e um tanto impreciso. 

Neste caso, estima-se o valor de dJ7/dt no instante t l t uma vez que 

este- praticamente não mudou até o instante, t 2 , do máximo de emissão 

em 7 GHz, ou seja: 
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dt 

J7(t2) - J7(t!) 
(4.1) 

t=ti 

a qual, para Jy(t2) = 105 s.f.u., J?(ti) á 69 s.f.u. e t2 - ti= 1,4s 
(Figura 1.8), tem-se dJ7/dt 26 s.f.u. s"1 era t = t j . Assim, a partir 
da Equação 3.17 ou da 3.27 tem-se: 

= - Í j I /fj (tr) ln(v2 V l ) l , (4.2) 
t=t, dt l lt=tl/ - Vl ' - I . dt 

que avaliada para os valores acima dã da/dt = 0,33 s - 1 em t = t i , o 
qual 5 um valor bastante razoável ( i . e . , comparável a Wiehl et a l l i , 
(1980) 

Por outro lado, pode-se fazer uma estimativa da varia_ 
çá"o do campo magnético, necessária para produzir o atraso observado na 
emissão em 22 GHz com relação a raios-X. Da mesma forma que no caso a£ 
terior, estima-se d J22/dt no instante t , supondo-o constante até o 
instante t i , a saber: 

d J — g 2 2 

át 
Ut, 

J22(t l ) ~ J22(* 0 ) 

t i - t n 

(4.3) 

a qual, para J2 2( t i) . ~ J22(t0) * °»3 s.f.u. e tj - t - 0,24s (Figura 
1.8), resulta: 
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d7°" 1,25 s . f . u . s _ i (4.4) 

t=t. 

A par t i r da Equação 3.12, para os casos não-têrmicos e térmicos da 

Equação 3.6 ou da 3.19, respectivamente, para uma fonte singular tern 

se em t : 

£ M 1 d 
J f t 1 dt 

t=tQ 22 * V 

22 
(4.5) 

t=t. 

sendo J , 9 ( t ) = 12,7 s . f . u . (Figura 1.8), resulta: 
22v O 

í En((!)] 0,1 (4.6) 

t=t. 

No instante t , a par t i r da Equação 3.7 (Q = g a + 1 ) , tem-se para o caso 

não-téVmico: 

£ M 
t= t . 

= -1- é rin(Q)i 
(o+l) dt L J 

(4.7) 

t=t„ 

onde o = 1,3 (Figura 1.8) em t ; portanto: 

í M = 0,04 s -l (4.8) 

't=t. 
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Por outro lado, no instante tQ, das Equações 3.21, 3.23, tem-se para o 
caso térmico: 

-^rin(B)] 
dt L J 

t=t. 

[ 1/3, 

L- i—J-4r in(qvT)i 
aT+l ln(v2/vx) d t L V -* 

(4.9) 

t=t_ 

onde v e v referem-se Is freqüências em que foi calculado a - , e 
d ln(Q )/dt e a derivada de Q para a freqüência mais alta, justamente 

v2 

como na Equação 4.6, onde para o j = 1,3, v'j = 7 6Hz, v2 = 22 GHz e a 

Equação 4.6 resulta: 

-4 ln(B) 
dt 

= 0,04 s' (4.10) 

t=t. 

A partir das derivadas temporais do campo magnético no 
instante t 0 , encontrados acima, pode-se estimar a variação de B desde 
o inicio da explosão. Fazendo t = 3 s e supondo que a variação tempp_ 
ral de B seja da forma B = B tcou B = B e c t , onde t e o tempo trans_ 
corrido a partir do início da explosão, B i o campo inicial e c 5 uma 
constante a determinar, pode-se calcular sua variação relativa percer̂  
tual. Para ambos os casos, não-têrmico e térmico, i . e . , dos resulta_ 
dos apresentados nas Expressões 4.8 e 4.10, verifica-se que o campo va_ 
ria em 142 ou 13%, respectivamente. 

Em particular, para o caso térmico, pode-se associar a 
variação temporal de B como dada por um deslocamento em altura no inte 
rior do arco magnético, comentado inicialmente. Uma vez obtida a varia_ 
ção do campo magnético, com a altura pode-se calcular a velocidade de 
deslocamento, VD, com a qual a fonte deve variar em altura para obter 
o resultado da Expressão 4.10 no instante t . Pode-se adotar a varia_ 
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ção de B com a altura do campo de um dipolo magnético, B.(h), como a 

adotada por Takakura e Sealise (1970), ou uma variação mais suave como 

a Bk(h), proposta por Kovalev e Korolev (1976) e utilizada por Kundu 

e Vlahos (1979) (Figura 1.4). Em ambos os casos, ajusta-se B(h) aos 

valores de campo dados por Kundu e Vlahos (1979),isto é, B . =30 gauss 

e Bmax=600 gauss, onde B
mi-n

=B(nj)» e hy é a altura acima da fotosfera 

do topo do arco magnético igual a 3 x IO1* km. Para B a v adota-se 

h = 2200 km acima da fotosfera (Withbroe and Noyes, 1977). 

Os campos podem ser representados numa forma simples,di^ 

ferenciados apenas por uma constante K, a qual é - 1/3 para Bd(h) e 

1/2 para Bk(h), a saber: 

l /K 
B W ^ m a x C 1 ' í 1 " ^ h / h o l f4*11* 

onde M = B . /B . A variação em altura deve seguir a equação de movi^ 

mento: 

h = hQ - VDt , (4.12) 

onde h é a 1 atura inicial da fonte, a qual pode ser relacionada a B 

(campo inicial) através da Equação 4.11. 

A velocidade de deslocamento VD esta associada ã ve1oci_ 

dade Ton-acüstica de expansão de fontes térmicas (Brown et a l i i , 1979; 

Smith and Lilliequist,1979). T » T., ou T /T. > 8 (Smith and 

Lilliequist, 1979), para as quais os sufixos e, i são para elétrons e 

Tons, respectivamente. Desta forma, pode-se limitar as soluções de ve 

locidade de deslocamento em VQ > (koTí/m,)1/2 (onde kg e constante de 

Boltzman e m.j a massa de prõton para T* > IO7 K, como um mínimo para 

ocorrer um confinamento térmico, i . e . , VD z 290 km/s). Os cálculos de 

VQ em função do campo inicial B para t • 3 s são mostrados na Figura 

4 . 1 , onde as regiões hachuradas são as soluções para Vp > 290 km/s. 
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Para o campo de dipolo, Bd, têm-se soluções desde o topo do arco magn£ 

tico (30 gauss) ate aproximadamente 280 gauss, e para B. têm-se soljj 

çoes para campos maiores que - 77 gauss, i .e . em direção ã região de 

transição (600 gauss). Os resultados encontrados para a velocidade de 

deslocamento na Figura 4.1 são compatíveis com o que era esperado. 0 

intervalo de soluções para velocidade de fase de Ondas Ton-acústicas 

na região em questão, durante explosões solares, no extremo inferior, 

e dado pelo limite comentado acima de V» = 290 km/s e, no extremo supe_ 

r ior , por Vn ~ IO3 km/s (p.ex. Smith and Li l l iequist , 1979). 
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Fig. 4.1 - Velocidade de deslocamento de uma fonte térmica, 
V[)(km s ' 1 ) calculada^para um atraso do máximo de 
22 6Hz com relação a emissão de raios-X duros de 
0,23 s , e um tempo de subida de 22 GHz de t0=3 s, 
em função do campo magnético i n i c ia l B(gauss). 

A curva (a) fo i calculada a par t i r do campo 
de um dipolo magnético e a curva (b) para um 
campo de acordo com Kovalev and Korolev (1976). 
A região hachurada corresponde as soluções 
Vn=(KBTe/nii)1/2>290 km s"1 ou T£ > 107K. 





CAPÍTULO 5 

DISCUSSKO FINAL 

Este estudo propôs uma explicação possível para os atra_ 

sos temporais na emissão explosiva de eventos solar em comprimentos 

de onda cm-mm, para quando os máximos das emissões em altas frequency 

as precedem os de mais baixas freqüências. Esta proposição resumiu-se 

na analise dos efeitos de um campo magnético crescente aplicado ã ftw 

te emissora. No caso de uma fonte térmica, o campo crescente foi asso 

ciado a uma frente de condução anômala em movimento descendente da co_ 

roa para a cromosfera solar. Existem, de fato, outras evidências corr£ 

lacionando o tempo de crescimento do fluxo explosivo com o crescimento 

no campo magnético (Karpen et alii, 1979). Quanto ao comportamento es_ 

pácial dos campos magnéticos, as formas de campo apresentadas,B. e B., 

não diferem muito na magnitude do campo, embora as suas derivadas espa_ 

ciais apresentem comportamentos bastante adversos. Esta diferença fi_ 

cou bem determinada nas soluções apresentadas na Figura 4.1. As solij 

ções para BJ delimitam uma região no topo do arco magnético coincideji 

te com a região de liberação de energia, ao passo que as soluções para 

B^ delimitam uma região a partir de um certo valor de campo ate campos 

maiores. 

A inobservância de espectros térmicos pode ser subprodu^ 

to da ausência de fontes singulares, que implica em espectros compos_ 

tos. Por exemplo, o espectro de freqüência no instante do máximo de' 

emissão, para o exemplo do Capitulo 4, pode ser ajustado por uma lei 

de potência na parte oticamente fina, que passa pelos dois únicos pori 

tos que se dispõe para considerar neste espectro. No entanto, é possT. 

vel também ajustar um espectro térmico de uma fonte singular (Equação 

2.5) pelo método dos mínimos quadrados, entre 5 GHz e 50 GHz, como foi 

feito na Figura 5.1. Pode-se ver nesta figura que o caráter exponenci^ 

ai deste espectro, se fosse o caso, somente seria determinado através 

de outras medidas, noutras *r«-q'-Jncias, com uma precisão absoluta maior 

do que ?.0%, ou1"! foi calculado para o espectro da Figura 5.1. Além dis 
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so, este espectro térmico pode apresentar redução no caráter exponencî  

ai a partir de uma combinação de espectros de fontes térmicas, como cô  

mentado no CapTtulo 2,reduzindo ainda mais a possibilidade de dist i j i 

ção não-ambígua entre uma forma térmica e uma não-termica do espectro, 

levando-se em conta as imprecisões das medidas dos dados disponíveis a_ 

tualmente. 

A suposição adotada para varias injeções de energia aŝ  

sociadas a cada estrutura do evento não i inédita, tendo sido sugerida 

em outros trabalhos (p.ex. Brown and Newkirk,1974; Brown et ali i ,1980, 

etc). A interpretação de uma explosão com múltiplas estruturas a pajr 

t i r de uma fonte singular, aparentemente, não concorda com a ausência 

de continuidade dos atrasos temporais dentro de um mesmo 'evento cres^ 

cendo ou decrescendo progressivamente.Existem evidências de aleatorie^ 

dade destes atrasos temporais dentre as múltiplas estruturas de um mes_ 

mo evento solar, como pode ser visto em Kaufmann et a l i i (1982b). 

0 problema dos atrasos temporais foi estudado cor; a i j i 

trodução de um parâmetro Q, proporcional ao campo magnético. Sua deri^ 

vada temporal não se anula simultaneamente ãs derivadas temporais de 

outros parâmetros que regulam a fonte. Similarmente a dependência do 

parâmetro Q no campo magnético, pode-se propor alternativamente uma de_ 

pendência de Q no angulo 0, entre a direção do sinal e as linhas do 

campo magnético. Mudanças em 0 também produzirão variações na emissivi_ 

dade dos casos não-térmico e térmico (Petrosian, 1981b). Os resultados 

serão inteiramente similares aos apresentados aqui, com variações que 

dependerão da emissividade ser crescente ou decrescente, com 0 no mode_ 

Io adotado (Petrosian, 1981b). 

Quinto ao processo físico real de produção da radiação 

microonda observada,este deve ser uma combinação dos mecanismos térmi_ 

cos e não-térmicos, como proposto para a emissão de raios-X duros por 

Emslie et a l i i (1981). Entretanto, as características dos atrasos tem 

poráis serão aditivos e qualitativa e quantitativamente similares. 
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Fig. 5.1 - Espectro de freqüência no máximo de emi£ 
são da explosão de 8 d.e maio de 1980, ãs 
19:37UT. 

(a) ajuste de uma lei de potência. (b) 
espectro térmico ajustado ã lei de potin_ 
cia pelo mltodo dos mTnimos quadrados na 
região de 5 GHz ã 50 GHz. 
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Na presente análise foi desprezada a adiação de outras 

possíveis causas fTsicas para a produção de atrasos nos máximos de emiŝ  

são de baixas freqüências em microondas. Como por exemplo, poder-se-ia 

dizer que os atrasos seriam função do próprio mecanismo de liberação 

de energia, de dependências m relaxaçao energética dos elétrons, e de 

perdas no confinamento dos elétrons. Outra alternativa seria a explora_ 

ção da possibili-lade de extensão do "fenõmeno-zebra" para regiões de 

densidades mais citas no volume que produz a radiação da explosão 

(Zaitsev e Stepanov, 1982). Pode-se lembrar que no Capitulo 3 tomou-se 

J máximo em todas as freqüências simultaneamente no instante t , fa_ 

zendo com que os parâmetros relacionados a variação da energia do elé 

trons na fonte tivessem derivadas temporais nulas no instante t . As 

causas acima citadas poderiam relamente prover explicações alternati_ 

vas ao problema dos atrasos têmporais,embora não existam evidências ob̂  

servacionais ã disposição para sua consideração, tais como atrasos si^ 

milares aos observados em microondas na emissão de raios-X duros. 0 de_ 

senvolvimento teórico, por outro lado, dependeria de inúmerias sup£ 

sições arbitrárias. 

Finalmente, para explosões que mostram coincidência nos 

picos de emissão entre diferentes freqüências em microondas, o preser^ 

te modelo e aplicável simplesmente supondo-se que dB/dt * 0. Atrasos 

temporais de altas freqüências com relação ãs baixas poderiam também 

ser investigados através da presente interpretação considerando-se 

dB/dt < 0 e ressalvando a necessidade de admitir a fonte expandindi-se 

de baixo para cima, ou ainda de encontrar atrasos de raios-X com rela_ 

ção a microondas. Alternativamente, os atrasos em direção a altas fre_ 

quencias podem ser interpretados através de hipóteses bem conhecidas e 

mais simples,tais como efeitos de absorção l i v re - l i v re crescentes ã 

densidade de plasma progressivamente maiores (tal como em Wiehl et a l i i , 

1980), lembrando-se que estes efeitos serão aditivos e contrários ao 

analisado neste trabalho. Portanto, não e d i f í c i l admitir a primazia 

de um mecanismo com relação a outro para alguma condição de plasma. P£ 

de-se considerar ainda, no caso de modelos não-termicos, tais atrasos 

como subproduto da relaxaçao colisionai dos elétrons, responsáveis pe_ 
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la emissão explosiva, nas alte:: densidade? da cromosfera, i.e., supon 

do modelos onde a vida media dos elétrons mais energéticos fossem mai£ 

res do que a dos menos energéticos. Os efeitos de absorção na radiação 

emitida também foram desprezados no presente estudo. 
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