
 
Wspólne obserwacje RHESSI i SphinX 

 



KORONAS-FOTON 

CORONAS-Photon został wystrzelony  
30 stycznia 2009 o 13:30 UT z kosmodromu w 

Plesetsku 
 

1 grudnia 2009 – zakooczenie misji 

http://www.tesis.lebedev.ru/ 

masa ~2500 kg 
8.2 GB/dobę 

TESIS i 

SphinX 



KORONAS-FOTON 



SphinX 

-detektory: fotodiody Si-PIN 
 

-zakres energii: 0.8 – 15 keV 
 
-rozdzielczośd czasowa: ~0.00001 s 
 
-rozdzielczośd energetyczna: ~0.4 keV 
 
-czułośd 100x lepsza niż GOES XRM 
 

Solar Photometer in X-rays (SphinX) 
 

Obserwacje slonecznego promieniowania  
rentgenowksiego w zakresie ~0.8 – 15 keV  

 
Pomiar czasu przybycia i energii każdego  

padającego na detektor fotonu 



Detektory 

pokrywa 
zabezpieczająca 

filtr EUV 

kalibrowana apertura D2 

kolimator 

ruchoma 
przesłona 

filtr 
flurescencyjny 

detektor D2 
powierzchnia: 
~0.5mm2 

detektor D1 
powierzchnia: 
~21.5mm2 

czarny – widmo z synchrotronu BESSY 
niebieski – widmo sumaryczne (300 widm) z detektora D1 
zielony – nominalne powierzchnie skuteczne 
żółty – model teoretyczny 
 
 
Zgodnośd na poziomie lepszym niż 5% 



Rok spokojnego Słooca 

Coronas 
Photon 

Hinode  XRT Ti_poly 15.09.2009 15 15:47:31 

TESIS 171 Å 15.09.2009 16:24:27 UT 

Obserwacje były prowadzone tuż po najgłębszym od 100 lat 
minimum aktywności słonecznej. 
 
Dominowały rozbłyski klasy GOES A, B i słabsze 



SphinX vs GOES 

poziom 
czułości 
GOES 

„Przegapiony” (w GOES) cały obszar aktywny – nowe klasy rozblysków Q,S 



RHESSI w roku 2009 

- wystrzelony: 5 lutego 2002 
 
- 9 detektorów germanowych (7.1 x 8.5cm) 
schłodzonych do ~75 K 
 

- zakres energii: 3 keV – 20 MeV 
 
- rozdzielczośd energetyczna: 1 keV - 5keV 
 

- rozdzielczośd czasowa: ~2 s (połowa okresu rotacji) 
może byd wyraźnie poprawiona po demodulacji 
 
- obrazowanie (dzięki rotacji i parom siatek 
modulujących promieniowanie docierające do 
detektorów) 
 
- systematyczny spadek czułości (cząstki uderzające w 
detektory) 



RHESSI w roku 2009 

Rozdzielczośd detektorów 20.02.2002 

Rozdzielczośd detektorów 1.10.2008 

zmiany rozdzielczości dla 10 keV 

systematyczne zmiany rozdzielczości 
 
wyraźne pogorszenie po jesieni 2003 i  
od stycznia 2006 
 
poprawa w przypadku detektora #2 
 
częściową poprawę zachowania detektorów 
można uzyskad przez ich „wypiekanie” 



RHESSI w roku 2009 

podgrzanie do T~100:C  4.11.2007 – 27.11.2007 
 
detektory odzyskały parametry z 2005 r.  
(czułośd, rozdzielczośd) 
 
drugie wypiekanie: marzec 2010 r. 

linia 511 keV: 
 luty 2002 
 połowa 2006 
 koniec 2007 (przed wypiekaniem) 
 koniec 2007 (po wypiekaniu) 



RHESSI w roku 2009 

RHESSI pokazuje  
głównie wzrosty 
związane  ze źródłami 
pozasłonecznymi: 
 
-pasy radiacyjne 
-SAA 
-błyski gamma 
 
 
Przedziały, w których 
oba instrumenty  
nie obserwowały  
nie nakładają się –  
mniejsza szansa na  
znalezienie wspólnych  
zjawisk 



SphinX - RHESSI 

„Ręcznie” przeszukane katalogi RHESSI i  
SphinX 
 
37 wspólnych zjawisk - krótkie odcinki  
wspólnych obserwacji nie były brane pod 
uwagę 
 
klasy GOES od A1.2 do C1.0 



1 czerwca 2009 

-całe zjawisko obserwowane przez oba  
instrumenty 
 

-RHESSI poza pasami radiacyjnymi i  SAA 
 

-widoczny słaby wzrost sygnału w RHESSI 
(brak flagi rozbłyskowej) 
 

-wystarczająco dużo zliczeo aby otrzymad  
widma RHESSI i obrazy 

GOES 

SphinX 

RHESSI 

Data:  1.06.2009 
 
RHESSI  
(6-12keV) maks.: 00:23 UT 
 
SphinX maks.: 00:26 UT 
 
klasa GOES: A1.3 



1 czerwca 2009 

STEREO B STEREO A 

HINODE/XRT 

Kontury: RHESSI 4-8 keV 

SphinX 
RHESSI 



18 lipca 2009 

Data:  18.07.09 
 
RHESSI  
(6-12keV) maks.: 1:53 UT 
 
SphinX maks.: 2:00 UT 
 
klasa GOES: A2.3 

4-8 keV, PIXON, 2min. 



18 lipca 2009 

Sekwencja widm dla dziewięciu minutowych przedziałów 
 
Widma RHESSI są systematycznie poniżej widm SphinX 
 
SphinX – widma wyznaczone z podzielenia danych przez  
macierz odpowiedzi detektorów 
 
RHESSI – widma wyznaczone z OSPEX przy określonym  
modelu emisji źródła (składnik termiczny + linie) 

Data:  18.07.09 
 
RHESSI  
(6-12keV) maks.: 1:53 UT 
 
SphinX maks.: 2:00 UT 
 
klasa GOES: A2.3 



Jak uzyskać widma SphinX? 

http://www.cbk.pan.wroc.pl/ 

Eksperymenty 

SphinX: 
SphinX Data Catalogue Level 1 



Jak uzyskać widma SphinX? 

Odnośniki do plików fits z danymi SphinX 



Jak uzyskać widma SphinX? 



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

Data 
SphinX maks. 

[UT] 

RHESSI maks. 

[UT] 

Klasa 

GOES 

4.07.2009 

13:44 

13:48 

13:54 

13:55 

13:43 

13:48 

13:52 

13:55 

B1.6 

B2.4 

B4.6 

B5.3 

1-2 keV 
2-3 keV 

3-4 keV 
4-5 keV 

5-6 keV 

6-7 keV 

7-8 keV 

04-jul-09  

Pełny zestaw obserwacji SphinX, RHESSI, GOES 
 
RHESSI w pasach radiacyjnych  



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

STEREO B STEREO A HINODE/XRT 

Niewielkie źródło widoczne w zakresie 6-8 keV 



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

Widma z RHESSI 
 
- 40 min. przedziały czasu 
-zakresy energii o szerokości ~.36 keV  
(całkowite wielokrotności przedziałów SphinX) 
- tło w pasach radiacyjnych – dopasowanie 
wielomianem 



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

Nadwyżka emisji w zakresie 10-13 keV: 
 
-fluorescencja germanu 
 
-energia obcięcia w widmie składnika 
nietermicznego 
 
-obecnośd bardzo gorącej składowej  
  (25-30 MK) 
 
 
Takie widmo wymagało dopasowania 
kilku składników: 
 
- 2x termiczny (<1keV, >1.5 keV) 
-2 linie (6.7 keV, 8 keV) 
- emisja grubej tarczy 



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

SphinX  RHESSI 

SphinX / RHESSI 



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

Problem z detektorem #5 

widmo + dopasowania 
dla detektorów: 
1,3,4,5,6,8,9 

dopasowania jw 
 
widmo (kolor biały)  
dla detektora 5 

18 lipca 2009 
 
clean, detektory 
3,4,6,8,9 
4-8 keV 

18 lipca 2009 
 
clean, detektory 
3,4,5,6,8,9 
4-8 keV 



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

th+line+line+bpow   chi2=0.57 th+line+line+th(1.46keV)   chi2=0.57 

widma dla detektorów 3,4,8 – najlepsza rozdzielczośd 



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

th(<1 keV)+line+line+th(>1.5keV)   chi2=0.57 

SphinX 

RHESSI 



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

Brak dramatycznej poprawy w zgodności widm. Zmienił się jedynie wyraźnie 
model emisji źródła – wyraźna poprawa w zachowaniu temperatur z RHESSI. 



4 lipca 2009 (13:55 UT) 

1608 punktów uzyskanych dla rozbłysku z 4 lipca 2009 r. 
Zakres energii 3-10 keV (jaśniejszy kolor – wyższa energia) 



Następny krok: SphinX i OSPEX 



Następny krok: SphinX i OSPEX 

-problem z liczeniem współczynników  
efektywności 
 

-brak możliwości odejmowania tła 

Dziękuję za uwagę 


