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Differentiaalirotaatio tarkoittaa kappaleen eri kohtien pyörimistä eri kulmanopeuksilla. Tähdet koostuvat 

pääasiassa vedystä plasmamuodossa, eli ne eivät käyttäydy kuten kiinteät pyörivät kappaleet. Tämän takia 

kulmanopeudet tähtien eri osissa vaihtelevat suuresti.  

Tähtien sisällä tapahtuu todella monimutkaisia virtauksia, mitkä riippuvat konvektion suuruudesta, 

konvektion aiheuttamasta magneettikentästä sekä coriolisvoimasta. Tähdet koostuvat joko konvektiivisesta 

osasta tai radioaktiivisesta sekä konvektiivisesta osasta. Pienempimassaisilla tähdillä on yleensä vain 
konvektiivinen osa, ja yli 50 % Auringon massasta omaavilla tähdillä esiintyy myös radioaktiivinen osa.  

Radioaktiivinen osa pyörii yleensä vakiokulmanopeudella, mutta konvektiivisen osan kulmanopeus 

vaihtelee. Konvektiossa liikkuva ionisoitunut vety synnyttää magneettikenttiä. Sähköisen aineen virratessa 

magneettikentän läpi syntyy taas sähkövirtoja, jotka synnyttävät taas magneettikenttiä. Tätä systeemiä 

kutsutaan dynamoksi. Mitä enemmän tähdessä on konvektiota, sitä voimakkaampia magneettikenttiä sillä 

esiintyy. 

Differentiaalirotaatiota tutkitaan yleensä seuraamalla tähtien pilkkuja, jotka syntyvät magneettikentän 

lävistäessä tähden pinnan. Tällöin konvektio estyy pinnassa, ja kohdasta tulee viileämpi muuhun tähteen 

verrattuna. Pinnan virratessa pilkku siirtyy virtauksen mukana. Kun tähteä havaitaan tarpeeksi kauan, 

voidaan laskea pilkun kulmanopeus. Jos tähdellä on pilkkuja monella eri leveysasteella, voidaan laskea eri 
leveysasteiden kulmanopeudet ja siten arvioida differentiaalirotaation suuruutta tähden pinnalla.  

Auringon differentiaalirotaatio on pystytty määrittämään Auringon sisuksista asti helioseismologian avulla, 

missä seurataan konvektion turbulenssien aiheuttamien paineaaltojen värähtelyä. Näin voidaan päätellä 

Auringon sisäinen rakenne sekä eri osien liike. Tähtien pilkkujen seuraamisessa joudutaan tyytymään 
fotometriseen aikasarja-analyysiin tai Doppler-kuvantamiseen.  

Fotometrisissa mittauksissa mitataan tähden kokonaiskirkkautta ja sen muutoksia. Kirkkauden muutosta on 

kuitenkin vaikea havaita, jos tähdessä on vain pieniä pilkkuja tai niitä on vähän. Tämän takia on seurattava 

nuoria, aktiivisia tähtiä, joilla on suuri konvektiovyöhyke uloimpana kerroksenaan. Tällaisilla tähdillä on 

yleensä hyvin suuria pilkkuja. Jotta fotometrisella aikasarja-analyysilla saataisiin vuosikymmeniä kestävissä 

mittauksissa tarpeeksi mittaustuloksia, tulee tähden olla nopeasti pyörivä. Tällöin tähti ehtii pyöriä 

tarpeeksi monta kertaa mittauksien aikana.  

Mittaustuloksista saadaan analysoitua valokäyrä, josta saadaan määritettyä pilkun kierrosnopeus. 

Analysoimalla valokäyrän periodin sekä amplitudin muutosta voidaan saada arviota siitä, millä tavalla pilkun 
kulmanopeus muuttuu sen siirtyessä eri leveysasteille. 

Toinen menetelmä perustuu Doppler-ilmiöön. Tähden emittoiman valon spektriviivan muoto muuttuu 

pilkun tullessa näkökenttään. Pilkun tullessa kohti havaitsijaa, spektriviiva sinisiirtyy hieman, ja pilkun 

pyöriessä pois päin katsojasta, spektriviiva punasiirtyy. Pilkut aiheuttavat lähinnä spektriviivan 

kaventumista. Spektriviivan muodon muutoksista ajan funktiona voidaan arvioida pilkun sijainti melko 
tarkasti. Pilkkujen kulmanopeudet saadaan selville, mistä voidaan määrittää differentiaalirotaation suuruus. 


