


radikálisan megváltozik, és amikor RoC>>1, azaz a felhajtóerő válik dominánssá, az antiszoláris 
jelleg kerül előtérbe. Az is megfigyelhető, hogy az átmeneti tartományban bistabilitás tapasztalható.  

A szoláris vagy antiszoláris jelleg tehát a modellparaméterek terében választható szét, a 
dinamó működésében lényegi különbség nincs. Habár a meridionális cirkuláció jellegét vizsgálva 
további különbséget tehetünk: Bessolaz & Brun (2011, ApJ 728, 2) kimutatták, hogy ha a nyírási 
paraméter negatív, a modelljeikben a meridionális cirkuláció egyetlen nagy cellában zajlik, míg 
szoláris differenciális rotáció mellett a meridionális cirkuláció többcellás (ld. az idézett cikk 7. és 
14. ábráit).

Végül észlelési oldalról meg kell jegyezni, hogy antiszoláris differenciális rotációt egyelőre 
csak (relatíve) lassan forgó óriásokon tapasztaltunk, a lassú forgású törpék esetében a rotációs 
szélesedés igen csekély, így a differenciális rotációt (a Napot leszámítva) szinte lehetetlen 
megmérni. A Nap esetében pedig a bistabil állapot egy lehetséges magyarázat arra, hogy a 
differenciális rotáció a várt antiszolárissal ellentétben miért szoláris.

2. A Zeeman-Doppler rekonstrukciókon (1.18, 3.7 ábra) nem látszik jó összefüggés a mágneses 
tér és a foltok jelenléte közt. Mi lehet ennek a magyarázata? 

A Zeeman-Doppler rekonstrukció (ZDI) a foltkitöltési tényező mellett a felszíni mágneses tér 
komponenseit (radiális, meridionális, azimutális) szolgáltatja. Azonban a ZDI ideális esetben is 
csak akkor vezetne helyes eredményhez, ha az inverzió során mind a négy Stokes-paramétert fel 
lehetne használni (Rosén, Kochukhov és Wade, 2015, ApJ 805, id. 169). Ennek azonban sokáig két 
gyakorlati akadálya is volt. Az egyik – észlelési oldalról –, hogy a polarizálatlan I és a cirkulárisan 
polarizált V paraméter mellett a lineárisan polarizált Q és U paraméterek relatív intenzitása az 
amúgy is nehezen mérhető, 10-3 nagyságrendű V-nél további egy nagyságrenddel kisebb. A másik 
akadály a lokális vonalprofil kiszámítása, amelyhez a radiatív transzferegyenlet kell megoldani a 
négydimenziós Stokes-vektorra, amely óriási számítási igényű feladat. Éppen ezért a kezdeti 
„közelítő” Zeeman-Doppler rekonstrukciók abból az egyszerűsítő feltevésből indultak ki, hogy a 
mágneses tér komponensei közül a cirkulárisan polarizált jel (V) arányos a polarizálatlan 
intenzitás (I) hullámhossz szerinti deriváltjával (ez az ún. „gyenge tér közelítés"). A közelítés jól 
működik egyszerű, dipól jellegű mágneses konfigurációk esetén, azonban bonyolultabb 
térkonfigurációkra már kevésbé nyújt elfogadható eredményt. Ezen túlmenően a mágneses tér 
rekonstrukciója során a hőmérsékleti anomáliák hatását sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ennek az  
elhanyagolása szintén a hagyományos Doppler-leképezéssel kapott hőmérséklettérképek és a 
mágneses térképek közötti diszkrepanciához vezetett (vö. Rosén & Kochukhov, 2012, A&A 548, 
id.A8). A kérdéses ábrán tapasztalt különbségek tehát a „közelítő” Zeeman-Doppler rekonstrukció 
szükségszerű tökéletlenségei.
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