
6. Mágneses terek

Az, hogy a csillagoknak van mágneses tere, két csillagász úttörő eredményei révén vált ismertté. 
G.E. Hale 1908-ban napfoltokban, H.Babcock pedig 1947-ben csillagokban mért először mágneses 
teret. A kérdéskör több vonatkozásával is találkozunk a többi tantárgy előadásain, legrészletesebben 
a "plazma-asztrofizika"  -című tárgy keretében. A naptevékenység egész jelenségköre, valamint az 
ahhoz kötődő űr- és geofizikai jelenségek mind mágneses terekkel kapcsolatosak. A jelen tantárgy 
keretei között elsősorban a mágneses terek észlelésére, mérésére, valamint a csillagokon fellépő 
jelenségeire térünk ki. 

Érdemes felidézni a naptevékenységről tanultak közül egy néhány jelenséget. A Napon minden 
léptékben jelen vannak mágneses terek a felbontási  határ alá eső vékony erővonal-csövektől az 
egész helioszférára kiterjedő interplanetáris mágneses térig (IMF), amit úgy tekinthetünk, mint a 
Nap globális  terének a napszél által  kifelé szállított  hányada.  Emlékeztetünk, hogy a  fotoszféra 
feletti  rétegek  (kromoszféra,  korona)  magasabb  hőmérséklete  szintén  a  mágneses  tér 
következménye, hiszen ez teszi lehetővé azok ún. nemtermikus (vagyis nem a részecskék ütközései 
révén megvalósuló) fűtését,  erre a csillagspektrumban különböző hőmérsékletekre utaló vonalak 
egyidejű  jelenléte  utalhat.  Ezért  lép  fel  továbbá  a  napszél  jelensége  is,  mint  a  korona  szökési 
sebességet  túllépő  részecskéinek  kifelé  történő  diffúziója.  Az  atmoszféra  egyes  tartományainak 
intenzitása is a mágneses tér következtében különbözhet az átlagtól (foltok, fáklyák, koronalyukak). 
Ha tehát a fenti jelenségekre utaló sajátságok mutathatók ki a csillagok esetében, akkor közvetlen 
mágneses tér mérés nélkül is valószínűsíthető annak jelenléte. 

Itt  azért  meg kell  jegyezni,  hogy  a  fentiek  csak  az  empirikus  igazolást  jelentik.  Valójában 
elméleti  oldalról  a  mágneses  tér  valamilyen  szerepe  minden  csillagnál  feltételezhető  egész 
egyszerűen azért, mert a csillagok anyaga plazma, ezek mozgása mindenképp kelt mágneses teret 
(ezt  írja  le  a  plazmafizika  indukcióegyenlete),  és  a  sebességtér  -  mágneses  tér  kölcsönhatás 
bonyolult  eseménysorozatától függ az,  hogy ez utóbbi  milyen jelentőségre tesz szert  és  milyen 
aktivitási formákat hoz létre. A dinamófolyamatok révén a kinetikus energia mágneses energiává 
alakul,  míg  a  fordított  átalakulás  az  erővonalak  átkötődése,  magyarul  is  használatos  szóval 
rekonnekciója révén történhet meg. 

Mágneses terek mérése

Zeeman-effektus

Mint ismeretes, az atomi energiaszintek mágneses térbe helyezve több szintre hasadnak fel, ezt a 
jelenséget  nevezzük Zeeman-effektusnak.  A felhasadás  szempontjából  döntően  fontos  a  Landé-
faktor: 

g=1
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2J  J1
                  (6.1)

ahol az adott állapotban az atomnak J a belső- L a mellék- és S a spinkvantumszáma, valamint 
M a mágneses kvantumszáma:

J:     L+S, L+S-1, .... |L-S| 

M:  -J, -J+1,   , J

Ha a vizsgált spektrumvonalhoz tartozó mindkét szintre S=0 (J=L), akkor mindkettőre g=1, ezek 
a szingulett állapotok. Az M megváltozása:

∆M = 0, ±1                                   (6.2)

Ha g, g', M, M' jelzi az alsó és felső szintek Landé-faktorát és mágneses kvantumszámát, akkor 
egy λ0 hullámhosszú, felhasadt vonal komponenseinek eltolódására felírható: 

λ− λ0=
e

4πc me

ga λ2 B                         (6.3)



ahol
gª = gM - g'M'

az átmenet Landé-faktora. Ha a hullámhosszat cm-ben, a mágneses teret gauss-ban adjuk meg, 
akkor (6.3.) helyett a következő egyszerűbb formulát is használhatjuk:

∆λ = 4.67 x 10-5gªλ2B                           (6.4)

A normális Zeeman-effektus esetén az eredeti vonal három komponensre hasad, melyek közül a 
π-vel jelölt komponens hullámhossza nem változik meg, a  σ-val jelölt két komponens viszont a 
(6,4) által megadott mértékben a hosszabb ill. rövidebb hullámhossz felé eltolódik. E komponensek 
aszerint  is  különbözőképp  viselkednek,  hogy  a  mágneses  tér  irányából,  vagy  arra  merőleges 
irányban figyeljük meg. A tér  irányában csak a  két  σ-komponens észlelhető,  és  ezek ellentétes 
irányban cirkulárisan polárosak, míg a térre merőlegesen mindhárom komponens megfigyelhető és 
mindhárom lineárisan poláros, a polarizáció iránya a π-komponens esetén a tér irányára merőleges, 
a két σ-komponens esetén pedig párhuzamos (6.1.ábra). 

6.1. ábra Zeeman effektus a mágneses tér irányában és arra merőlegesen.

(Az anomális Zeeman-effektus, a bonyolultabb felhasadású multiplettek a csillagatmoszférákban 
nem figyelhetők  meg,  mert  a  magas  hőmérséklet  miatt  a  finomabb felhasadás  eltűnik  a  széles 
vonalakban.)

Stokes paraméterek

A polarizált  fény  leírása  a  Stokes-paraméterek  felhasználásával  történhet.  Ha tekintünk egy 
olyan monokromatikus sugarat, mely a  z irányban terjed, tehát az elektromos vektor az xy síkban 
fekszik, akkor az így írható le:

Ex = ξx cosϕ,     és        Ey = ξy cos(ϕ+ε)              (6.5)

ahol ϕ = ωt - kz , ε a fáziskülönbség Ex és Ey  között, továbbá ξx és ξy  konstans amplitúdók. A 
(6.5)  formulák  leírnak  egy  polarizált  fénysugarat,  mely  általában  elliptikusan  poláros.  Ezzel 
ekvivalens leírást tesznek lehetővé a Stokes (1852) által bevezetett következő paraméterek:

I=ξ x
2
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Q=ξ x
2
−ξ y

2        (6.6)

U=2 ξ x ξ y cosε

V =2 ξ x ξ y sin ε

A (6.6) formuláknak az az előnye a (6.5)-tel szemben, hogy polarimetria révén mérhető para-
métereket  definiál.  Az  I az  intenzitást,  a  Q és  U a  lineáris  polarizációt,  a  V pedig a  cirkuláris 
polarizációt jellemzi. Egyetlen hullámvonulat teljesen polarizált, ekkor (6.6) alapján fennáll, hogy: 



I2 = Q2 + U2 + V2

A valóságban azonban a sugarak nagyszámú, független hullámvonulatból állnak, melyekben az 
ε  0 és 2π között  bármilyen értéket fölvehet, és a  ξ x ξ y  szorzattal  semmilyen korrelációt nem 
mutat. Általános esetben a részleges polarizáció fokát a 

P=Q2
U 2

V 2

I 2 
1/2

kifejezéssel definiáljuk.

Magnetográfok

A (6.4.)-ből látható, hogy a komponensek eltávolodása lineáris összefüggésben van a mágneses 
térrel, a mérésehez pedig érdemes nagyobb hullámhosszú és nagy Landé-faktorú vonalat választani 
(ez utóbbi táblázatokban hozzáférhető). A méréshez egy spektrográfon kívül arra van szükség, hogy 
meg tudjuk  határozni  a  polarizáció  jellegét,  ugyanis  a  komponensek  eltolódása  kisebb,  mint  a 
vonalszélesség,  ezért  polarizációs  mérés  nélkül  egyszerűen  azt  tapasztaljuk,  hogy  a  vonal 
kiszélesedett. Az első szoláris magnetográf (Babcock illetve Kiepenheuer, 1953) a longitudinális, 
vagyis a σ-komponenseket mérte. Ehhez arra van szükség, hogy meg tudjuk különböztetni a jobbra- 
ill. balra cirkulárisan poláros sugarakat. Mint ismeretes, ha egy lineárisan poláros fényt egy olyan 
kettőstörő  kristályon  bocsátunk  keresztül,  melynek  vastagsága  a  hullámhossz  egynegyede  (λ/4 
lemez), és a polarizáció síkja 45°-os szöget zár be az ordinárius és extraordinárius sugarak rezgési 
síkjával,  akkor  a  kimeneten  cirkulárisan  poláros  fényt  kapunk,  fordított  elrendezésben  pedig  a 
beeső,  megfelelő  irányú  cirkulárisan  poláros  fényt  engedi  át  a  λ/4  lemez-lineáris  polarizátor 
együttes.  A gyakorlatban  λ/4  lemez helyett  Kerr-cellát  alkalmaznak (elektrooptikai  modulátor), 
melyre megfelelő, váltakozó irányú feszültséget adva az egység váltakozva engedi át a jobbra, ill 
balra  cirkulárisan  poláros  fényt,  így  a  σ-komponensek  távolsága  és  a  látóirányú  mágneses  tér 
mérhető. Tekintettel a (6.6) definíciókra, az eszközt V-polariméternek is nevezik. Egy ilyen eszköz 
sematikus rajza látható a 6.2. ábrán, az LC és RC a balra ill. jobbra cirkulárisan poláros fénysugarat 
jelenti. Figyeljük meg, hogy a felsorolt alkotóelemek (EOLM- elektrooptikai modulátor, polarizátor 
spektrográf,  stb)  között  szerepel  egy  "line  centering"  jelű  is,  mely a  vizsgált  terület  látóriányú 
elmozdulását hivatott kompenzálni, ez tkp egy plánparallel lemez, melyet addig forgatnak, amíg a 
két bemenő résen a jobrra- ill balra cirkulárisan poláros fény szimmetrikusan helyezkedik el, erre az 
egységre a rotációról szóló fejezetben még visszatérünk. 

Tanulságos szemügyre venni a 6.3. ábra magnetogramját, mely 1999 június 27-én készült a Kitt 
Peak-i magnetográffal. A fekete és fehér területek a két ellentétes mágneses polaritást különböztetik 
meg, a szürke területeken a mágneses tér a mérhetőségi határ alatt van. Azt is szokták írni, hogy 
nem-mágneses  területeknek  tekinthetők,  de  meg  kell  jegyezni,  hogy  igen  nagy  felbontásnál 
elszórtan mindenütt találhatók kicsiny erővonal-csövek, ill.  azok halmazai.  Jól  kivehető a Hale-
szabály (az északi és déli félgömbön ellentétes polaritásúak az aktív vidékek vezető részei) illetve a 
terek eloszlásának toroidális jellege, tehát, hogy mindkét félgömbön egy jól kivehető sávon belül 
találhatók az aktív vidékek.

A V-polariméter csak a cirkulárisan poláros - tehát csak a térirányú - komponenseket észleli. A 
legmodernebb magnetográfok a teljes Stokes-vektort mérik, ezeket Stokes-polarimétereknek, vagy 
vektor-magnetográfoknak  is  nevezik.  A  lineárisan  poláros  komponensek  mérése  azonban  a 
cirkulárisnál  nagyobb  kihívást  jelent,  nem  utolsósorban  azért,  mert  a  távcsövek  segédtükrei 
műszeres eredetű polarizáció forrásai, ami ráadásul általános esetben függ a Nap óraszögétől. 



6.2. ábra V -polariméter sematikus rajza              6.3. ábra Magnetogram (Kitt Peak, 1999.06.27)

Hanle-effektus
Egy másik lehetőség a mágneses tér mérésére a Hanle-effektus, ami azonban még nehezebben 

kivitelezhető. Itt arról van szó (6.4. ábra), hogy a Nap felszínéről a napkorona felé haladó sugarak 
(vörös nyíl felfelé) a koronában Thomson-szórást szenvednek a szabad elektronok felhőjén és mint 
ismeretes, a merőleges eltérítést szenvedett sugarak, melyek az észlelőhöz jutnak (az ábra z-iránya) 
polarizáltak  kell  hogy  legyenek.  Ha  azonban  a  koronában  mágneses  tér  van  jelen,  akkor  az 
megváltoztatja (csöükkenti) a polarizáció mértékét és jellegét és ezt kell meghatározni. Ezt úgy is 
szokták mondani, hogy a Hanle effektus a koronabeli fény depolarizációja a mágneses tér révén. A 
mérés igen nehéz, de a koronabeli mágneses terek meghatározására az egyetlen lehetőség

6.4. ábra A Hanle-effektus


