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خورشید: مباحث ویژه نجوم

هاشم حامدي وفا
یک، دانشکده علوم پایه، گروه فیز)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

اندازه گیري میدان سرعت افقی
)Feature Tracking(ردیابی مشخصه ها 

):توزیع جرم گسسته(اندازه گیري سرعت اجرام نقطه اي •

.ویرسرعت با اندازه گیري جابجایی جرم نقطه اي بر صفحه تص مماسیمولفه 

          

             

تصاویر قبل و بعد را داشته باشیماگر 

.آیدبدست می دو تصویر متوالی  در جابجایی اجرام           

اندازه گیري میدان سرعت افقی
)پیوستار شدت(رصدي بندي تصاویر قطعه 

مرزقطعه بندي با روش گسترش 

شدت 

لپیکس

منحنی اصلی هموار شدهمنحنی 

تصویر تفاضلی
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قطعه بندي به روش گسترش مرز•

سوبوتکا، برنت و سیمون

عمل هموارسازي مورد استفاده قرار می گیرد -

Sobotka, M., Brandt, P.N., Simon, G.W.,1997, Astron. Astrophys, 328, 682

aتصویر اصلی
b تصویر هموار شده
c تصویر تفاضلی
d ماسک دودویی
e تصویر قطعه بندي شده

روش تعیین تقعر با نوفه ي کم

Hamedivafa,. H., 2008, Solar Phys, 250, 17  

Riethmuller, T. L., et al. 2008, A&A 492, 233 

Sobotka, M., Puschmann, K.G. 2009, A&A 504, 575

Hamedivafa, H., 2011, Sol. Phys., 270, 75–88

مربع ثانیه قوسی )0ر023( 0ر019  در فراوانی قله ي مکان
.)km  110 )125 قطر معادل 

سینماتیک خال هاي سایه اي
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خال هاي مرکزي

خال هاي محیطی

همه ي خال ها

براي  0رkm/s5تندي لحظه اي کمتر از 
.محیطی ها فراوانتر است

خالهاي  % 19خالهاي مرکزي و % 51
.دقیقه دارند 10محیطی طول عمر زیر 

قله همه نمودار هاي مساحت در 
.دثانیه قوس مربع دیده می شو 0ر05

محیطی ها در شدت هاي روشنتر 
.دیده می شوند

يمقایسه مشخصه هاي فیزیکی خال هاي سایه اي محیطی و مرکز

خال هاي مرکزي

خال هاي محیطی

همه ي خال ها

يمقایسه مشخصه هاي فیزیکی خال هاي سایه اي محیطی و مرکز

Local Correlation Tracking (LCT) ) :موضعیردیابی همبستگی (

اندازه گیري میدان سرعت افقی
ردیابی همبستگی موضعی

Local Correlation Tracking (LCT) ) :موضعیردیابی همبستگی (

اندازه گیري میدان سرعت افقی
ردیابی همبستگی موضعی
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Local Correlation Tracking (LCT) ) :موضعیردیابی همبستگی (

اندازه گیري میدان سرعت افقی

Local Correlation Tracking (LCT) ) :موضعیردیابی همبستگی (

اندازه گیري میدان سرعت افقی

ديتحلیل نورسنجی دورنگی خالهاي سایه اي لکه خورشی
ن شدت  مقایسه مساحت و تبای: با استفاده از تصاویر هینوده

هاشم حامدي وفا، سولماز امیربیگلو

)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک

دانشگاه دامغان

1390دي  9-8

Analysis of the 2-Color Photometry of Umbral Dots
Using Hinode Data: Area and Contrast

هاي رصدي مجموعه داده

 ناحیه فعالNOAA10956  می سال  18در
وده تلسکوپ خورشیدي هینبه وسیله  2007

.رصد شده است

د لکه خورشیدي نزدیک مرکز قرص خورشی
.  قرار داشت) μ=0ر96(

 دو رشته زمانی از تصاویر همزمان در دو

) نانومتر 450ر4±0ر4( آبیگستره طول موج  
در بازه زمانی ) نانومتر 668ر4±0ر4( قرمزو 

11:01UT  11:11تاUT ثبت شده اند  .

ی فاصله زمانی متوسط هر دو تصویر متوال
.ثانیه است 19در هر رشته زمانی 

 از  جفت تصویر 30تحلیل حاضر بر مبناي
است  قرمزو  آبیاین لکه در طول موجهاي 

با (د که هر جفت با یکدیگر تقریبا هم زمانن
).ثانیه 8تا  6اختالف زمانی 



٠٩/٠٢/١۴٣٨

۵

دمحاسبه و ثبت ش/براي هر خال سایه اي در هر لحظه چند کمیت فیزیکی مهم اندازه گیري:

 ،شدت بیشینه در سطح خال

،مکان خال

،مساحت

 ناحیه اي به مرکز خال  : از کمینه شدت در خانه هاي اطراف خال(شدت سایه پس زمینه اطراف خال

)و به مساحت دو برابر آن

 ندتابش می کنجسم سیاه با  فرض اینکه خال هاي سایه اي مانند ( قرمزو  آبیو دماهاي روشنایی(.

)سایه(تفکیک خالها از زمینه 

 یت ساختاري حداقل با دو جمع) خط ممتد سیاه(توزیع مربوط به طول موج آبی
:دهدمجزا را نشان می

 قرار دارند) کلوین 4255( 0ر11و در ) کلوین 3935( 0ر07دو قلّه تقریباً در  .

که  توزیع مربوط به طول موج قرمز با وجود پهن بودن یک قلّه را نشان می دهد
.قرار دارد) کلوین 3500( 0ر06تقریباً  در 

 ر به بزرگی شیدسپه) و دماي روشنایی(هیچ یک از خالهاي سایه اي شدتی
.آرام اطراف لکه ندارند

توزیع مساحت و بیشینه شدت خالهاي سایه اي

کلوین  3740 - 4400
کلوین  3300 - 3750

ن در طول موج قرمز تقریبا همه خالها داراي تبای
.کوچکتر از یک هستند

 خالهاي سایه اي مشاهده شده در طول موج آبی
%  35و %   83و قرمز به طور میانگین، به ترتیب،  

.روشن تر از سایه پس زمینه موضعی هستند

ر از  این وابستگی ها ضریب همبستگی بزرگت
.را نشان می دهند 0ر8

 اگر خطی فرض شود(شیب این همبستگی  (
.بزرگتر است) آبی(براي طول موج کوتاه تر 

تباین شدت خالهاي سایه اي

توزیع مربوط به طول موج آبی نسبت به طول موج قرمز پهن تر است.

30 درصد از خالهاي رصد شده در طول موج آبی داراي تباین بزرگتر از یک هستند که نشان می دهد 
.این خالها داراي شدت بیشینه اي بیش از دو برابر شدت زمینه اطرافشان هستند
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Origin of polarised lightOrigin of polarised light

Stokes parameters

Stokes V

Stokes parameters
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Stokes parameters

FPP
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Definition of SOT polarization coordinate

This definition is the same as that used in the analysis of the suntest data of 2004.8 and consistent 
with the ASP definition, ie. positive V at blue side of spectral line gives positive magnetic flux. This 
is also consistent with the definition of Stokes V: (right circ. – left circ.), where right circular 
polarization is positive when electric vector rotates clockwise looking at the source.

This definition is applied to the Stokes vectors obtained after application of 
the X-matrix. Raw Stokes products of FPP are not consistent with this definition.

polarised light – SP/SOT/Hinode

Diagnostics using SP data

Zeeman effect produces 
polarization in spectral lines

Obtain magnetic field vectors and 
motions in solar atmosphere.
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SP4D20070228_183214.2.fits level-1

Polarised Light – SP/SOT/Hinode
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polarised light – SP/SOT/Hinodeاندازه گیري
میدان مغناطیسی

Hamedivafa, H., 2013, Solar Phys.  286, 327

Line of Sight Velocity (LOS Vel.)
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Line of Sight Velocity (LOS Vel.)
Core Velocity

Active region NOAA 10930
observed for six days at 
various positions on the disc.

Line of Sight Velocity (LOS Vel.)

Line of Sight Velocity (LOS Vel.)Line of Sight Velocity (LOS Vel.)
Centre of Gravity (CoG) velocity
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Line of Sight Velocity (LOS Vel.)
Bisector Method

Line of Sight Velocity (LOS Vel.)
Bisector Method

Line of Sight Velocity (LOS Vel.)
Zero-Crossing Method

LOS velocity observed on December 15

Intensity map (NOAA 10930)               Center of Gravity (left)                Zero-Crossing (right)

Line of Sight Velocity (LOS Vel.)

Centre of Gravity (COG) and Zero-Crossing
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Line of Sight Velocity (LOS Vel.)Line of Sight Velocity (LOS Vel.) 
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شبیھ سازی ھمرفت مغناطیسی

Schussler, M., Vogler, A. 
2006, ApJ. Lett. 641, 73 

جریان پالسما و میدان مغناطیسی در خال هاي سایه اي

Results of Running an 
Inversion Code: SIR

1390آیی پژوهشی نجوم ایران، زنجان،  وفا، گردهم حامدي

1390وفا و رحمانی، کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،  حامدي

جریان پالسما و میدان مغناطیسی در خال هاي سایه اي


