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Sivumäärä — Sidoantal — Number of pages

86
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positiivinen korrelaatio voisi peittää paineen laskun vaikutusta.
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2.4 Ionosfääri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Aurinkotuulen ja ionosfäärin kytkentä . . . .
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SISÄLTÖ

Käytetyt merkinnät ja lyhenteet
Seuraavassa taulukossa on listattu tässä opinnäytetyössä käytettyjen suureiden ja luonnonvakioiden merkinnät.
Alaindeksinä e viittaa elektroneihin, p protoneihin ja i ioneihin.
Merkintä
Yksikkö
ω
s−1
n
m−3
q
C
m
kg
T
K
k
m−1
F
N
E
Vm−1
v
ms−1
B
T
µ
Am2
W
J
ρm
kgm−3
J
Am−2
p
Pa
σ
(Ωm)−1
ρq
Cm−3
ν
s−1
Merkintä
Lukuarvo
0
8, 854 · 10−12 CV−1 m−1
kB
1, 381 · 10−23 JK−1
µ0
4π · 10−7 VsA−1 m−1

Suure
kulmataajuus
hiukkastiheys
sähkövaraus
massa
lämpötila
aaltoluku
voima
sähkökenttä
nopeus
magneettikenttä
magneettinen momentti
liike-energia
massatiheys
virrantiheys
paine
johtavuus
varaustiheys
törmäystaajuus
Luonnonvakio
tyhjiön permittiivisyys
Boltzmannin vakio
tyhjiön permeabiliteetti
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SISÄLTÖ
Luettelo tutkielmassa käytetyistä lyhenteistä:
IMF
GC
MHD
SW
MS
MP
CME
FAC
UT
MLT
PSBL
HLBL
LLBL

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

aurinkotuulen magneettikenttä
johtokeskus
magnetohydrodynamiikka
aurinkotuuli
magnetosfääri
magnetopausi
koronan massapurkaus
kentänsuuntainen virta
nollameriadiaanin aika
magneettinen paikallisaika
plasmalevyn reunakerros
korkean latitudin reunavyöhyke
matalan latitudin reunavyöhyke

Lisäksi lienee vaihtelevien käytäntöjen vuoksi hyvä selventää, että prosentuaalisista muutoksista puhuttaessa tässä tutkielmassa viitataan aina muutoksen ja lähtöarvon suhteeseen. Siis jos jokin suure A muuttuu arvosta A1
arvoon A2 , niin sanotaan että A on muuttunut (A2 −A1 )/A1 ×100 prosenttia.

GSM-koordinaatisto
Ellei toisin ole mainittu, on tässä opinnäytetyössä säännönmukaisesti käytetty GSM-koordinaatteja (Geosentric Solar Magnetospheric system), jotka
määritellään seuraavasti [60]:
• x-akseli on Maan ja Auringon keskipisteet yhdistävän suoran suuntainen. Origo on määritelty Maan keskipisteeseen ja positiivinen suunta
on kohti Aurinkoa.
• z-akseli määritellään siten, että Maan dipoliakseli on aina xz-tasossa ja
z-akseli on kohtisuorassa x-akselia vastaan. Positiivinen suunta valitaan
osoittamaaan kohti magneettista pohjoisnapaa.
• y-akseli määritellään x- ja z-akselin ristitulona. Positiivinen suunta valitaan niin, että koordinaatistosta tulee oikeakätinen. y-akseli osoittaa
tällöin iltapuolelle.
Maan dipoliakseli heilahtelee GSM-koordinaatiston xz-tasossa Maan pyöriessä. z-akselin ja dipoliakselin välinen kulma vaihtelee välillä −35◦ . . . + 35◦ .

Luku 1
Johdanto
Monissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on tutkittu aurinkotuulen dynaamisen
paineen vaikutusta revontulialueen hiukkaspresipitaatioon (mm. Brittnacher
et al. 2000 [7], Chua et al. 2001 [10], Shue & Kamide 1998 [52], Zesta et
al. 2000 [69] ja Zhou & Tsuratani 2001 [70]) mutta tutkimukset ovat perustuneet vain muutamaan yksittäiseen tapaukseen. Laskevan dynaamisen
paineen vaikutuksia on tutkittu vähemmän (esim. Liou et al. 2006 [32]).
Artikkelissa Palmroth et al. 2004 [41] tutkittiin painepulssien vaikutusta ionosfäärin sähkövirtoihin sekä empiirisesti, käyttäen ACE-luotaimen [1]
aurinkotuulimittauksia vuoden 1998 ajalta, että GUMICS-4-magnetosfäärisimulaation [20] avulla. Ionosfäärivasteen määrittäjänä käytettiin AE-indeksiä.
Artikkelissa saatiin painepulssien osalta tulokseksi, että eteläisen IMF:n aikana AE-indeksi1 kasvoi keskimäärin 35% painepulssia seuranneen 20 minuutin
aikana. Sen sijaan pohjoisen IMF:n aikaisten painepulssien jälkeen ei havaittu
AE-indeksin muutosta.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yleisemmin aurinkotuulen dynaamisen paineen pSW nousujen ja laskujen vaikutusta ionosfäärin
dynamiikkaan. Paineen muutoksia etsittiin ACE:n mittausdatasta vuosilta 1998–2004 ja ionosfäärin vastetta näihin muutoksiin tutkittiin käyttäen
IMAGE-magnetometriverkon [19] tuottamaa magneettisen aktiivisuuden indeksiä (IE-indeksi).
Tutkimuksen kohteeksi valittiin 286 painepulssia, joita edelsi ja seurasi
tasaisen paineen jakso, sekä 171 vastaavaa paineen laskua (negatiivista painepulssia). Näiden paineen muutosten ionosfäärivastetta tutkittaessa käytettiin tilastollista superposed epoch -menetelmää2 . Tutkimuksen tulokseksi saatiin selvä positiivinen korrelaatio IE-indeksin ja aurinkotuulen dynaamisen
paineen välillä.
1
2

Ks. luku 2.54.
Menetelmä esitelty kappalessa 4.1.
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LUKU 1. JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön rakenne on seuraavanlainen: Seuraavassa luvussa kerrataan plasmafysiikan perustietoja tämän tutkimuksen kannalta olennaisin osin ja esitellään tarkasteltavien ilmiöiden tapahtumaympäristöt eli
aurinkotuuli, magnetosfääri ja ionosfääri. Luvun lopussa käsitellään näiden
alueiden välistä kytkentää. Tämän jälkeen luvussa 3 esitellään tutkimuksessa käytetyn datan tuottaneet mittauslaitteet. Tutkimuksen tulokset esitellään luvussa 4, minkä jälkeen luvussa 5 suoritetaan tulosten yhteenveto ja
tulkitaan tuloksia muun viimeaikaisen tutkimuksen valossa. Opinnäytetyön
lopussa olevat liitteet A ja B käsittävät taulukkotietoa tutkimuksen kohteina
olleista paineen muutoksista sekä muutamia kuvaajia, jotka eivät mahtuneet
Tulokset-osioon (luku 4).

Luku 2
Teoria
2.1

Lyhyesti avaruusplasmafysiikasta

Plasma on kvasineutraalia ionisoitunutta kaasua, jossa vapaiden varausten
osuus on tarpeeksi suuri kollektiivisten sähkömagneettisten ilmiöiden ylläpitämiseksi. Plasman ominaisuuksia voidaan kuvata useiden eri parametrien
avulla. Seuraavassa esitellään kenties kaksi tärkeintä [29].
1. Plasmataajuus Plasman kullekin hiukkaslajille α voidaan määrittää
varaustiheyden häiriöihin liittyvä karakteristinen taajuus, plasmataajuus:
s
nα qα2
.
0 mα

ωpα =

nα on tässä tasapainotilan hiukkastiheys.
Plasmataajuus on kylmään plasmaan ulkoisen sähkömagneettisen häiriön vaikutuksesta syntyvien seisovien aaltojen kulmataajuus. Lämpimässä plasmassa vastaava ulkoinen häiriö aiheuttaa etenevän aallon,
Langmuirin aallon. Elektronien plasmataajuus esiintyy Langmuirin aaltojen dispersioyhtälössä
2
ω 2 = ωpe
+

γkB Te 2
k ,
me

missä γ on adiabaattivakio
2. Debyen pituus Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi protoni-elektroniplasma. Tällöin Debyen pituus
λD =
5

0 kB Te
,
ne e2
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määrittelee etäisyyden, jonka ulkopuolella plasman hiukkasten lämpöliike on riittävän voimakasta voittamaan varauksen e Coulombin potentiaalin. Jos vapaiden varausten etäisyydet kaasussa ovat Debyen pituutta suurempia, ei kollektiivisia sähkömagneettisia ilmiötä esiinny eikä kaasu siis ole plasmatilassa. Lisäksi kvasineutraalisuuden vaatimus
asettaa plasmalle ehdon, että sen läpimitan tulee olla paljon Debyen
pituutta suurempi.
Debyen pituuden avulla määritellään plasmaparametri Λ = ne λ3D , joka
antaa hiukkasmäärän Debyen pituuden sivuisessa kuutiossa. Plasmatilan edellytys on, että Λ  1 ja mitä suurempi Λ, sitä parempi on
plasman sähkönjohtavuus.

2.1.1

Johtokeskusapproksimaatio

Sähkö- ja magneettikentän läsnäollessa varattu hiukkanen (varaus q) kokee
Lorentzin voiman
~ + q~v × B.
~
F~L = q E
(2.1.1)

Jos hiukkaseen ei vaikuta muita ulkoisia voimia, sen liikeyhtälöksi saadaan
v
~ + q~v × B.
~ Yhtälön 2.1.1 muodosta seuraa, että magneettikentän
m d~
= qE
dt
hiukkaseen aiheuttama voima on kohtisuorassa sen etenemisuuntaa (~v ) vas~ = 0 ja B
~ = B ẑ, missä B on vakio, niin saadaan
taan. Jos oletetaan, että E
yhtälöt:


mv̇x = qvy B
v̈x = −( qB
)2 vx
m
=⇒
(2.1.2)
mv̇y = −qvx B
v̈y = −( qB
)2 vy
m

tapahtuvaa ympyräliiTulos kuvaa xy-tasossa kulmataajuudella ωc = qB
m
kettä. Kulmataajuutta ωc kutsutaan Larmorin taajuudeksi ja ympyräliikkeen
sädettä
v⊥
mv⊥
rL =
=
|ωc |
|q|B
p 2
Larmorin säteeksi. Tässä v⊥ = vx + vy2 on magneettikenttää vastaan kohtisuora nopeus. Magneettikentän suunnassa ei oletusten seurauksena vaikuta
voimia, joten vk = vakio.
Varatun hiukkasen liike jaetaan siis magneettikentän suuntaiseen ja sitä
vastaan kohtisuoraan komponenttiin. Tätä menettelyä kutsutaan johtokeskusapproksimaatioksi. Approksimaatio on sallittu kunhan magneettikentän
kaarevuussäde paljon Larmorin sädettä suurempi ja tarkasteltavat nopeudet
pysyvät epärelativistisina. Tarkasteltaessa varattujen hiukkasten liikettä aurinkotuulen ja magnetosfäärin plasmassa, on approksimaatio käyttökelpoinen. Koordinaatistoa, jossa vk = 0, kutsutaan johtokeskuskoordinaatistoksi
(GCS).

2.1. LYHYESTI AVARUUSPLASMAFYSIIKASTA

2.1.2
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Johtokeskuksen kulkeutuminen

~ että
Jos tarkasteltavaan hiukkaseen vaikutaan sekä vakiomagneettikenttä B
~ niin hiukkanen pyörii edelleen johtokeskuksen (GC) ympäri
-sähkökenttä E,
mutta nyt GC ei pysy paikallaan vaan kulkeutuu nopeudella
~ ×B
~
E
.
B2
Tämä sähköinen kulkeutuminen ei siis riipu massasta eikä varauksesta.
Yleisemmin voidaan osoittaa, että minkä tahansa riittävän heikon eimagneetisen voiman F⊥ aiheuttama kulkeutumisnopeus vD saadaan yhtälöstä [28]
~
F~⊥ × B
~vD =
.
(2.1.3)
qB 2
Tätä tulosta käyttäen on helppoa johtaa lausekkeita muillekin kulkeutumisilmiöille.
Magneettikentän pienet epähomogeenisuudet aiheuttavat johtokeskukseen
kohdistuvan voiman F~ = µ∇B, missä µ on johtokeskusta kiertävien varattujen hiukkasten aiheuttama magneettinen momentti:
~vE =

µ=

2
W⊥
mv⊥
=
.
2B
B

2
Tässä W⊥ = 12 mv⊥
on liike-energia magneettikenttää vastaan kohtisuorassa
tasossa. Sijoittamalla voima yhtälöön 2.1.3 saadaan yhtälö gradienttikulkeutumiselle:
W⊥ ~
~vG =
B × (∇B).
(2.1.4)
qB 3
Jos magneettikenttä on kaareva, niin se aiheuttaa varattuun hiukkaseen
voiman
~C
R
F~C = −mwk2 2 ,
RC
~ C on magneettikentä kaarevuussäde (positiivinen suunta sisäänpäin)
missä R
ja wk2 on johtokeskuksen nopeus magneettikentän suuntaan.
Approksimoimalla wk ≈ vk saadaan kaarevuuskulkeutumiselle lauseke

~vC =

mvk2
qRC2 B 2

~ ×R
~ C = 2Wk B
~ ×R
~ C,
B
qRC2 B 2

(2.1.5)

missä Wk on liike-energia magneettikentän suunnassa.
Jos kulkeutumisen aiheuttava voima ei ole varausriippuvainen, aiheuttaa
voimaan liittyvä kulkeutuminen varausseparaatiota ja näin ollen systeemiin
syntyy magneettikenttää vastaan kohtisuoria virtoja.
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2.1.3

Plasman nestekuvailu

Plasman liikkeen kuvailua hydrodynamiikan keinoin (huomioiden kuitenkin
sähkö- ja magneettikenttien vaikutukset) kutsutaan magnetohydrodynamiikaksi (MHD).
Nestekuvailua on helppo pitää perusteltuna törmäysten hallitsemissa plasmasysteemeissä, joissa törmäykset termalisoivat kaasuelementit samaan lämpötilaan. Kuitenkin, vaikka plasma Maan ja Auringon välisessä avaruudessa
on hyvin harvaa (n ∼ 1 cm−3 ) ja alhaisesta tiheydestä seuraten ovat hiukkasten väliset törmäykset hyvin harvinaisia, niin MHD toimii siinäkin hämmästyttävän hyvin.
Perinteinen MHD käsittelee plasmaa yksikomponenttisena sähkömagneettisena nesteena. Plasma oletetaan isotrooppiseksi ja täysin ionisoituneeksi
sekä rajoitetaan käsittely makroskooppisiin systeemeihin. Lisäksi oletetaan
virtojen ajalliset ja paikalliset muutokset hitaiksi verrattuna yksittäisten varausten liikkeisiin [29].
Edellisillä oletuksilla, jättäen kentänmuutosvirrat huomiotta, päädytään
seuraaviin MHD:n perusyhtälöihin:

ρm



∂ρm
+ ∇ · (ρm~v ) = 0
∂t

∂
~ − ∇p
+ ~v · ∇ ~v = J~ × B
∂t
~ + ~v × B
~ = σ −1 J~
E
~
~ = − ∂B
∇×E
∂t
~
∇ × B = µ0 J~

(Massan jatkuvuusyhtälö) (2.1.6)
(Liikemäärän kuljetusyht.)(2.1.7)
(MHD:n Ohmin laki)

(2.1.8)

(Faradayn laki)

(2.1.9)

(Ampèren laki)

(2.1.10)

Ideaalisessa MHD:ssä oletetaan lisäksi ääretön johtavuus, jolloin Ohmin
laki yksinkertaistuu muotoon
~ + ~v × B
~ = 0.
E
MHD:n yhtälöiden lisäksi systeemin kuvailuun tarvitaan tilanyhtälö.
MHD:ssä useimmin käytössä on adiabaattinen tilanyhtälö
pργm = vakio,
missä adiabaattivakio γ =

5
3

kolmiulotteisille systeemeille.
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Plasman konvektio ja diffuusio

MHD:n Ohmin laista 2.1.8 saadaan laskemalla roottori ja käyttämällä Faradayn lakia ns. induktioyhtälö
~
∂B
~ + 1 ∇2 B.
~
= ∇ × (~v × B)
∂t
µ0 σ

(2.1.11)

Ensimmäinen termi oikealla puolella kuvaa konvektiota ja toinen diffuusiota.
Jos diffuusiotermi on nollasta poikkeava (eli plasmassa on resistiivisyyttä), niin se poistaa ajan kuluessa magneettikentän paikalliset epähomogeenisuudet. Jos sen sijaan plasman johtavuus on hyvin suuri (σ → ∞), niin
magneettikenttä ja plasman virtaus ovat kytkettyjä toisiinsa konvektioyhtälön
~
∂B
~
= ∇ × (~v × B)
∂t
mukaisesti ja magneettikentän sanotaan jäätyneen plasmaan. Aurinkotuulen
plasmassa tämä jäätymisehto on hyvin voimassa, sillä n. neljän vuorokauden mittaisen matkan aikana Auringosta Maahan plasma ei juurikaan ehdi
diffundoitua [29].

2.1.5

Magneettinen rekonnektio

Jos plasman virtausnopeus pienenee, magneettikentän gradientti jyrkkenee
tai jokin tekijä aiheuttaa plasmaan resistiivisyyttä, niin magneettikentän jäätymisehto rikkoutuu ja kenttä alkaa diffundoitua. Tarkastellaan seuraavaksi
kuvassa 2.1 esitettyä tapausta, jossa kahta vastakkaissuuntaisen magneettikentän omaavaa plasmavirtausta – joissa kummassakin jäätymisehto on voimassa – painetaan kohti toisiaan.

Kuva 2.1: Kahden plasmavirtauksen magneettikenttien rekonnektio. Diffuusion
hallitsema alue on väritetty harmaalla ja valkoiset nuolet kuvaavat plasman virtausta.
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Alueessa, jossa vastakkaisuuntaiset kentät omaavat virtaukset ovat hyvin lähellä toisiaan, jäätymisehto ei enää ole voimassa. Kenttien välillä voi
tällöin tapahtua uudelleen järjestyminen eli rekonnektio. Diffuusion hallitsemassa rekonnektioalueessa magneettikenttä on heikko. Yhtäsuurten ja vastakkaissuuntaisten kenttien tapauksessa syntyy magneettinen neutraaliviiva,
jossa magneettikenttä häviää kokonaan. Neuraaliviiva on kuvassa 2.1 harmaalla piirretyn diffuusioalueen keskellä, kohtisuorassa kuvan tasoa vastaan.
Edellä kuvatussa yksikertaisessa kaksiulotteisessa mallissa (Sweetin ja
Parkerin rekonnektio) on ongelmana hitaus [58]. Diffuusioalue on pieni ja
plasman virtaus siihen on hyvin hidasta. Mallia on paranneltu Petschekin
toimesta, jonka mallissa diffuusioalueeseen kytkeytyy neljä shokkirintamaa1 ,
joiden hitaissa shokeissa plasma kiihtyy ja kuumenee [43]. Kaiken virtalevyn
suuntaan lähtevän plasman ei tarvitse kulkea diffuusioalueen kautta vaan
suurin osa plasman kiihdytyksestä tapahtuu konvektioalueen puolella olevilla shokkirintamilla (kuva 2.2).

Kuva 2.2: Petschekin rekonnektiomalli. Diffuusioalue on keskellä oleva laatikko ja
shokkirintamia kuvaavat keskellä risteävät punaiset katkoviivat. Harmaat viivat
kuvaavat plasman virtausta. Kuva on hieman muokattu versio Hillin [14] alkuperäiskuvasta.

Sonnerup on kehittänyt Petschekin mallia edelleen lisäämällä siihen vielä kaksi nopeaa shokkia, jotka edelleen kasvattavat rekonnektion tehokkuutta [57]. Sonnerupin ratkaisussa nopeat shokin puristavat magneettikenttää ja
plasmaa Petschekin mallin sisäänvirtausalueille. Näiden nopeiden shokkien
sijainnit ja muoto ovat hyvin riippuvaisia ulkoisista reunaehdoista [28].
Vaikka edellä annetut esimerkit kuvaavat tilanteita, joissa plasman ja
magneettikentän ominaisuudet ovat samanlaisia virtalevyn molemmilla puolilla – mikä magnetopausin virtalevyllä on kaukana totuudesta – niin rekonnektion tapahtuminen ei vaadi sitä.
1

Shokeista lisää kappaleessa 2.2.3.
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Kuva 2.3: Levyn et al. mallin mukainen rekonnektio magnetopausilla. Kuva Sonnerupin artikkelista [58].

Kuvassa 2.3 on Levyn mallin [31] mukainen magnetopausin rekonnektiosta. Plasman virtaus tulee pelkästään vasemmalta ja oikealle puolelle oletetaan tyhjiö. Plasman ulosvirtaukset ylös- ja alaspäin kiihtyvät Alfvénin shokilla 2 . (Merkitty kuvassa Alfven wave.) Tässä, kuten useimmissa muissakin
epäsymmetrisissä rekonnektiomalleissa, suurin osa magneettikentän suunnan
muutoksesta tapahtuu virtalevyä edeltävässä rotationaalisessa epäjatkuvuudessa [58].
On myös mahdollista, että vastakkaissuuntaiset magneettikentät virtalevyn eri puolilla eivät ole rekonnektiossa välttämättömiä vaan riittää, että
magneettikentillä on vastakkaissuuntaiset komponentit. Tämä on kuitenkin
edelleen aktiivisen tutkimuksen kohteena [25, 33].

2

Ks. luku 2.2.3.
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2.2

Aurinkotuuli

Auringosta joka hetki kaikkiin suuntin lähtevää hiukkasvuota kutsutaan aurinkotuuleksi. Suurin osa vuon hiukkasista on protoneja ja elektroneja. Hiukkastiheys Maan etäisyydellä on yleensä 1 . . . 10 cm−3 ja hiukkasten keskimääräiset nopeudet vaihtelevat tyypillisesti välillä 300 . . . 800 km/s. Aurinkotuuli
jaetaan usein kahteen tyyppiin: hitaaseen (nopeus v = 250 . . . 400 km/s, keskimääräinen hiukkastiheys n ≈ 10 cm−3 ) ja nopeaan (v = 400 . . . 800 km/s,
n ≈ 3 cm−3 ) aurinkotuuleen. Aurinkotuulen massasta noin 95% on muodostuu protoneista ja jäljelle jäävästä osuudesta suurin osa on heliumia [28].
Massan lisäksi (n. miljoona tonnia sekunnissa) aurinkotuuli vie mukanaan
Auringosta myös impulssimomenttia ja magneettikenttää.

2.2.1

Synty

Aurinkotuulen syntymekanismeihin liittyy vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. Erityisesti hitaan aurinkotuulen synty, ja kuinka aurinkotuuli oikeastaan saa tarpeeksi energiaa paetakseen Auringon painovoimakentästä,
ovat lopullista selitystä vailla. Jatkossa kuitenkin hyväksytään se tosiseikka,
että näin tapahtuu ja keskitytään siihen mitä aurinkotuulesta itse asiassa
tiedetään.
Auringon aktiivisuus vaihtelee 11-vuotisen auringonpilkkusyklin aikana ja
tällä on suuri vaikutus aurinkotuulen syntyalueisiin. Nopean aurinkotuulen
lähteinä toimivat koronan aukot, hitaan aurinkotuulen syntyessä jossain Auringon aktiivisilla alueilla, todennäköisesti nk. kypärävirtauksissa (eng. helmet streamers) [40]. Kuvissa 2.4(a) ja 2.4(b) näkyy Aurinkoa poloidaalisella
radalla kiertävän Ulysses-luotaimen [64] mittaamia jakaumia aurinkotuulen
nopeuksista eri latitudeilla.
Rauhallisena aikana (lähellä aktiivisuusminimiä) Auringon napa-alueiden
yläpuolella ovat suuret koronan aukot. Tällöin korkeammilta latitudeilta3 tuleva aurinkotuuli on lähes yksinomaan nopeaa ja läheltä päiväntasaajaa tuleva pelkästään hidasta (kuva 2.4(a)). Erot kuvan vasemman ja oikean puoliskon välillä johtuvat pääasiassa siitä, että Ulysseksen ellipsirata on voimakkaasti litistynyt auringon pyörimisakselin suunnassa ja oikealla puolella kuvaajaa näkyvä päiväntasaajan ohitus tapahtui paljon lähempänä pintaa ja
suuremmalla nopeudella kuin vasemmalla puolella.
Lähellä aktiivisuusmaksimia koronan rakenne muuttuu paljon monimutkaisemmaksi. Tällöin hitaan ja nopean aurinkotuulen lähteitä on vaihtelevasti kaikilla leveyspiireillä. Kuvassa 2.4(b) on vertailtu nopeuksien kuvaa3

Latitudi |λ| & 30◦ .
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(a)

(b)

Kuva 2.4: (a) Ulysses-luotaimen mittauksia aurinkotuulen nopeudesta (siniset ja
punaiset viivat) ja hiukkastiheydestä (vihreä viiva) vuosien 1992-98 tehdyn kierroksen aikana. (b) Vertailu ensimmäisen (vasen) ja toisen (oikea) kierroksen aikana
mitatusta aurinkotuulen nopeudesta. Punainen väri tarkoittaa auringosta ulospäin
ja sininen aurinkoon päin osoittavaa magneettikenttää. Kuvat: McComas et al (a)
2000 [37], (b) 2002 [38]
.

jia Ulysseksen ensimmäisen ja toisen kierroksen ajalta. Vasemman kuvaajan
mittausten aikana Aurinko on ollut lähestymässä aktiivisuutensa minimiä ja
oikeanpuolinen kuvaaja on tehty aktiivisuusmaksimin aikana. Kuten oikean
puolimmaisesta kuvasta nähdään, mistään nopean tai hitaan aurinkotuulen
alueista ei tällöin ole mielekästä puhua.

2.2.2

Virtaus heliosfääriin

Aurinkotuulen plasman johtavuus on hyvin suuri, joten aurinkotuulen magneettikenttä (interplanetary magnetic field, IMF) on ”jäätynyt” kiinni plasman virtaukseen4 . Koska IMF:n kenttäviivat ovat kiinni Auringon pinnassa
ja lähellä pintaa plasma pyörii Auringon mukana, niin lähellä päiväntasaajan
tasoa magneettikentän radiaalinen komponentti kiertyy etäisyyden kasvaessa
kuvan 2.5 mukaisesti spiraalin muotoiseksi.
4

Ks. kappale 2.1.4.

14

LUKU 2. TEORIA

Kuva 2.5: Parkerin spiraalin muodostuminen. Θ on aurinkotuulen virtausnopeu~ välinen kulma.
den ~v ja magneettikentän B

Aurinkotuuli lähtee matkaan auringon pinnalta aliäänisenä ja kiihtyy koronan laajetessa yliääniseksi [42]. Etäisyyttä rA , jossapaurinkotuulen radiaalinen nopeus vr saavuttaa Alfvénin nopeuden vA = Br2 /(µ0 ρm ), kutsutaan Alfvénin säteeksi. Tämän etäisyyden sisäpuolella Auringon magneettinen paine on plasman dynaamista painetta suurempi ja plasma pyörii Auringon mukana. Kun r > rA , virtaus vapautuu Auringon magneettikentästä ja sen mekaaninen liikemäärämomentti säilyy [22]. Havaintojen mukaan
rA ≈ 0, 06 AU [29].
Kaukana Auringosta ekliptikan tasossa magneettikentän atsimutaalikomponentti Bφ ∝ r −1 ja radiaalikomponentti Br ∝ r −2, joten spiraali kiertyy
tiukaksi ja magneettikentän magnitudi B ∝ r −1 . Maan etäisyydellä keskimääräinen spiraalikulma Θ on noin 45◦, mutta sen vaihtelut ovat vielä suuria [28]. Napojen suunnassa IMF:n magnitudi on verrannollinen r −2 :en.
Aurinkotuulen ja IMF:n todellinen rakenne kolmiulotteisena systeeminä
hyvin monimutkainen. Erityisesti aktiivisuusminimin aikaan sitä dominoivat
koronan napa-alueiden suuret aukot (ks. kuva 2.4(a)). Eri navoilta tulevilla virtauksilla on vastakkaiset polariteetit ja etäämmmällä Auringosta virtaukset painuvat toisiaan vasten, jolloin lähelle ekliptikan tasoa syntyy heliosfäärin virtalevy. Koska koronan aukot eivät kuitenkaan ole symmetrisiä
tai muuttumattomia, ei virtalevy ole taso vaan muistuttaa enemmänkin ballerinan hametta hulmutessaan Auringon ympärillä (kuva 2.6). Maa on näin
ollen vaihtelevasti välillä pohjoisen, välillä eteläisen koronan aukon vaikutuspiirissä, mikä osaltaan lisää ennestään Maahan saapuvan aurinkotuulen
vaihteluita.
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Kuva 2.6: Heliosfäärin virtalevy. [Kuva: Werner Heil, NASA]

2.2.3

Shokit aurinkotuulessa

Aurinkotuulen virtaus on Maan suhteen sekä yliäänistä että ylialfvénista.
Näin ollen aurinkotuulen törmätessä Maan magnetosfääriin5 syntyy törmäyskohdan edelle shokki, jota kutsutaan Maan iskurintamaksi (kuvassa 2.9 sivulla 18). IMF pakkautuu iskurintaman ja magnetopausin (magnetosfäärin
ulkoreuna) väliin, joten magneettivuon tiheys kasvaa shokilla.
Maan iskurintaman lisäksi aurinkotuulesta löytyy paljon muitakin epäjatkuvuuksia ja shokkirakenteita. Epäjatkuvuudet voidaan jakaa karkeasti
viiteen ryhmään [29]. Jos epäjatkuvuuteen liittyy hiukkasvirta rajapinnan
läpi, niin kyseessä on shokki (ryhmät 3–5).
1. Kontaktiepäjatkuvuus: Vain tiheys ρm epäjatkuva. Harvempaa ja tiheämpää plasmaa virtaa rinnakkain sekoittumatta ja samalla nopeudella.
2. Tangentiaalinen epäjatkuvuus: Tangentiaalinen nopeus ~vt ja magneetti~ t sekä ρm voivat olla epäjatkuvia. Esim. suljettu magnetopausi.
kenttä B
3. Rotationaalinen epäjatkuvuus: Nopeuden normaalikomponentti ~vn ja
ρm ovat jatkuvia rajapinnan yli ja
vn = √
5

Ks. luku 2.3.
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≡ vA .
µ0 ρm
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~ t :n suunta vaihtuu. Koska
Tällöin paine ei muutu rajapinnalla mutta B
shokin etenemisnopeus on vA , sitä kutsutaan myös Alfvénin shokiksi.
Esim. rekonnektion avaama magnetopausi.
4. Nopea shokki: Sekä ~vn että ρm muuttuvat. B kasvaa rajapinnan ylityksessä (kuvassa 2.7 yhtenäisellä viivalla). Shokki etenee nopean MHDaallon nopeudella. Maan iskurintama kuuluu tähän ryhmään.
5. Hidas shokki: ~vn ja ρm muuttuvat. B pienenee rajapinnan ylityksessä
(kuvassa 2.7 katkoviivalla). Shokin etenemisnopeus on hitaan MHDaallon nopeus. Hitaista shokeista aurinkotuulessa on tehty vain muutama havainto (esim. viite [45]).

Kuva 2.7: Nopea ja hidas shokki. [28]
Aurinkotuuli lähtee matkaan Auringosta joko tiheämäpänä tai harvempana, hyvin vaihtelevilla nopeuksilla, ja kantaen mukanaan sekä suunnaltaan että suuruudeltaan vaihtelevaa magneettikenttää. Näin ollen on väistämätöntä, että virtaukseen syntyy epäjatkuvuuksia ja shokkirintamia. Koska ideaali-MHD:n yhtälöt toteutuvat aurinkotuulen eri plasma-alueissa erinomaisen hyvin, tapahtuu alueiden sekoittuminen hyvin hitaasti ja rajapinnat
pysyvät systeemin kokoon verrattuna hyvin ohuina.
Esimerkiksi nopean ja hitaan aurinkotuulen välille voi syntyä shokkirintama, jos niiden nopeuksien erotus on suurempi kuin paikallinen Alfveńin nopeus. Lisäksi nopeiden (jopa 2000 km/s) koronan massapurkausten (CME)
edellä olevaan plasmaan syntyy shokkirakenteita. Myös kaikenlaiset virtausesteet aurinkotuulessa (planeetat ja niiden magneettikentät, komeetat, asteroidit, jne.) aiheuttavat edelleen shokkirintaman.
Aurinkotuulen alueita joissa nopean ja hitaan aurinkotuulen virtaukset
törmäävät toisiinsa kutsutaan nimellä mukanapyörivät vuorovaikutusvyöhykkeet (CIR). Kuva 2.8 esittää CIR:n muodostumista. Hitaan virtauksen
suuntaan tuleva nopeampi virtaus saavuttaa hitaamman ja tiheämmän virtauksen. Kuitenkin, koska ideaalinen MHD on hyvin voimassa kummassakin
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virtauksessa, ne sekoittuvat hyvin hitaasti. Etäämmällä Auringosta Parkerin
spiraalin kiertyminen tiukemmaksi puristaa enemmän edelläolevaa hitaan aurinkotuulen virtausta kuin takaa tulevaa nopeaa virtausta ja virtausten välinen epäjatkuvuus jyrkkenee. Lopulta virtaukseen syntyy kaksi shokkirintamaa, joista toinen kulkee aurinkotuulen lepokoordinaatistossa Auringosta
poispäin (forward shock ) ja toinen kohti Aurinkoa (reverse shock ). Aurinkotuulen virtauksen mukana kumpikin kuitenkin etääntyy Auringosta.

Kuva 2.8: Hahmotelma CIR:n synnystä. [Kuva: Rami Vainio]
CIR:ään ei yleensä ehdi kehittyä shokkirintamia 1 AU:n etäisyyteen mennessä vaan sitä rajoittavat tangentiaaliset epäjatkuvuudet. Forward-reverse
shokkipari muodostuu useinmiten vasta 2 AU:n etäisyyteen mennessä [16].
Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteina olevista aurinkotuulen dynaamisen paineen vaihteluista osa todennäköisesti liittyy shokkeihin ja osa epäjatkuvuuksiin, mutta ACE-luotaimen tarjoama mittausdata ei riitä määrittämään varmuudella minkä tyyppisestä rakenteesta milloinkin on kyse. Jos
kyseessä on tangentiaalinen epäjatkuvuus, niin plasma on lokaalissa termodynaamisessa tasapainossa, kun taas shokin kohdalla tasapaino on rikkoutunut. Tasapainotilan määrittämistä varten tarvittaisiin kuitenkin mm. tieto
plasman elektronilämpötilasta Te , joka ei ole ACE:n instrumenttien6 mittaamien suureiden joukossa. Tästä syystä Tulokset-osiossa puhutaan ”shokin
kaltaisista” rakenteista.

6

Ks. luku 3.1.
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Magnetosfääri

Magnetosfääriksi kutsutaan sitä maapalloa ympäröivää aluetta, jossa Maan
magneettikentän vaikutus dominoi plasman liikettä. Muodoltaan magnetosfääri on nimestään huolimatta kaukana pallomaisesta: Auringon puolelta
(päiväpuoli) se on painunut kasaan ja ulottuu 10–15 Maan säteen etäisyydelle, kun taas yöpuolella magnetosfäärin pyrstö ulottuu olosuhteista riippuen
satojen tai yli tuhannen Maan säteiden päähän [68, 55]). Paremmin magnetosfäärin muotoa voisikin kuvailla luotimaiseksi (kuva 2.9).

Kuva 2.9: Piirros Maan magnetosfääristä. [67]
Magnetofäärin ulkoreunaa kutsutaan magnetopausiksi. Päiväpuolella magnetopausin etäisyys Maasta voidaan laskea likimäärin selvittämällä millä
etäisyydellä aurinkotuuli (SW) ja Maan magnetosfääri (MS) ovat painetasapainossa. Kun jätetään huomiotta aurinkotuulen magneettinen paine ja
magnetosfäärin puolella hiukkaspaine, niin tasapainoyhtälöksi saadaan [29]:
2
KρSW vSW
cos2 ψ =

2
BM
S
.
2µ0

(2.3.1)

Tässä ψ on magnetopausin pinnan normaalin ja aurinkotuulen suunnan välinen kulma ja K empiirisesti määrättävä törmäysvakio. Elastiselle törmäykselle K = 2, epäelastiselle 1 ja aurinkotuulen ja magnetosfäärin välillä tapahtuvalle havaintojen mukaan 0,9. Tämä johtuu siitä, että aurinkotuuli ei
juuri siroa magnetopausista tai absorboidu siihen vaan enimmäkseen kiertää
sen ohi [29].
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Olettamalla magneettikentäksi magnetosfäärin puolella Maan dipolikenttä BM S = k0 r −3 (dipolimomentti k0 = 8 · 1022 Am2 ) ja sijoittamalla yhtälöön 2.3.1 aurinkotuulen keskimääräiset arvot [28] vSW = 450 km/s ja
ρSW ≈ mp np = 1, 1 · 10−20 kg/m3 saadaan magnetopausin etäisyydeksi Maan
keskipisteestä Auringon suunnalla rM P ≈ 7, 6 rE . Todellinen etäisyys on tyypillisesti noin 10 rE [28].
Magnetopausille tässä mallissa syntyvä magneettikentän epäjatkuvuus
edellyttää magnetopausilla kulkevan sähkövirtaa. Chapman ja Ferraro esittivät vuonna 1930 [9], että diamagneettinen Chapmanin ja Ferraron virta
J~CF =

1
2
BM
S

~ M S × ∇pSW
B

eristää IMF:n magnetosfääristä7 . Chapmanin ja Ferraron ratkaisu vastaa peilidipolin asettamista Auringon puolelle magnetopausin rajapintaa.

2.3.1

Magnetosfäärin rakenne

Kuten kappaleessa 2.2.3 mainittiin, syntyy aurinkotuuleen, magnetopausista
noin 3 rE :n etäisyydelle ylävirtaan, Maan iskurintama. Aurinkotuulen virtaus
hidastuu shokilla äkillisesti, hiukkastiheys kasvaa ja plasma lämpenee [59].
Aurinkotuulen ja magnetosfäärin vuorovaikutus tapahtuukin koko iskurintaman ja magnetopausin välialueessa, magnetosheathissa. Nimitykselle ei toistaiseksi ole vakiintunutta suomennosta.
Magnetosfäärin voimakkaan venynyt muoto ei selity pelkällä painetasapainolla aurinkotuulen kanssa: Chapmanin ja Ferraron virran muovaama
magnetosfääri muistuttaisi muodoltaan lähinnä ilmassa putoavaa vesipisaraa,
kun todellisuudessa magnetosfäärin pyrstö on kymmeniä kertoja auringonpuoleista osaa pidempi. Venymiseen vaikuttavat jossain määrin pyrstön ja
sen ohi virtaavan aurinkotuulen väliset kitkavoimat, jotka edellisen kappaleen tarkastelussa jätettiin tyystin huomiotta. Kitka aiheutuu aurinkotuulen
ja pyrstön hiukkasten välisistä vuorovaikutuksista, jotka pyrkivät vetämään
pyrstön hiukkasia aurinkotuulen suuntaan. Tärkeämpi syy pystön venymiseen on kuitenkin pyrstön virtajärjestelmissä.
Suurimman osan yöpuolen magnetosfääristä täyttävät magneettiset vuoputket, jotka kytkeytyvät napa-alueen ionosfääriin. Näitä alueita kutsutaan
7

Kuten ajankohdasta (1930) voi päätellä Chapmanilla ja Ferrarolla ei ollut tietoa aurinkotuulen todellisesta luonteesta jatkuvana hiukkasvuona. Sen sijaan he kehittivät mallinsa ajatellen Auringosta purkautuvan toisinaan plasmapilviä kohti Maata. Heidän pyrkimyksenään oli selittää Auringon aktiivisuuden (auringonpilkkujen) ja Maassa mitattujen
magneettikentän muutosten välillä jo 1850-luvulla havaittua yhteyttä.
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pyrstölohkoiksi (eng. tail lobes, kuvassa 2.9). Pohjoisessa pyrstölohkossa magneettikenttä osoittaa kohti Maata ja eteläisessä Maasta poispäin. Tällaisen
rakenteen ylläpitäminen edellyttää lohkojen välissä kulkevan sähkövirtaa aamupuolelta iltapuolelle. Pyrstölohkojen välistä aluetta kutsutaan plasmalevyksi. Tämän plasmalevyn poikki kulkevan virran on jotenkin sulkeuduttava ja siksi tarvitaan molempien pyrstölohkojen ympäri kiertävät magnetopausin virrat (kuva 2.10). Kuljettaessa pitkin magnetopausia kohti päiväpuolta muuttuu magnetopausin virta jatkuvasti Chapmanin ja Ferraron virraksi.

Kuva 2.10: Maan magnetosfäärin tärkeimmät virtajärjestelmät. [60]

Magnetosfäärin sisäosassa Maata kiertää rengasvirta. Se syntyy, kun dipolikentän magneettiseen pulloon [29] jääneet varatut hiukkaset kiertävät
spiraaliradalla kenttäviivoja kimpoillen pohjois-etelä-suunnassa ja kulkeutuen samalla gradientti- ja kaarevuuskulkeutumisten vaikutuksesta8 maapallon ympäri [60]. Vähän ulompana magnetosfäärissä on osittainen rengasvirta,
joka kiertää Maata osan matkaa ja kytkeytyy sitten ionosfääriin [28].
Monimutkaisemman ja ajallisesti vaihtelevan virtajärjestelmän muodostavat Birkelandin virrat [49] (kuvassa 2.10 ja kuvassa 2.16 sivulla 29). Ne ovat
kentänsuuntaisia virtoja, jotka kytkevät osittaisen rengasvirran päät, magnetosfäärin pyrstön ja magnetopausin virrat ionosfääriin. Birkelandin virtoihin
palataan myöhemmin Kytkentä-osiossa (s. 28).
Lähes kaikki revontulivyöhykkeen rajaaman napakalotin (polar cap) läpi kulkeva magneettivuo jatkuu pyrstölohkoja kiertavän virran ylläpitämänä
vuona. Revontulivyöhykettä kutsutaan myös revontuliovaaliksi. Muodoltaan
8

Yhtälöt 2.1.4 ja 2.1.5 sivulla 7. Sekä magneettikentän gradientti että kaarevuus osoittavat kohti Maata, joten ionit kulkeutuvat länteen ja elektronit itään.
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se on magneettista napaa kiertävä epäkeskinen ympyrä, joka on päiväpuolella lähempänä napaa. Lähellä magneettisen keskipäivän kohtaa (eli Auringon
suunnassa) revontuliovaalilla (sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla) on avoimien kenttäviivojen alue, josta magneettivuo avautuu suoraan
aurinkotuulen magneettikenttään. Näitä aukkoja magnetosfäärissä kutsutaan
napaonkaloiksi (eng. polar cusp, kuvassa 2.9). Chapmanin ja Ferraron mallissa napaonkalot ovat singulaariset kohdat magnetopausilla, joissa virtasilmukat redusoivat pistemäisiksi. Näiden pisteiden magneettiset voimaviivat
kytkeytyvät revontuliovaalin keskipäivän kohtaan.
Magnetosfäärin sisin osa on tiheää ja kylmää plasmaa sisältävä plasmasfääri (kuvassa 2.11 tiheästi pisteytetty alue Maan kummallakin puolella). Plasmasfäärissä hiukkasten energiat ovat niin pieniä, että niiden rooli rengasvirran kuljetuksessa on merkityksetön [29]. Itse asiassa rengasvirta
kiertää myös plasmasfäärin sisällä mutta suuren lämpötilaeron takia hiukkaspopulaatiot eivät juuri vuorovaikuta keskenään.

2.3.2

Magnetosfäärin reunakerrokset

Suurimman osan magnetosfäärin tilavuudesta muodostavat hiukkastiheydeltään hyvin harvat pyrstölohkot. Kuitenkin, Maan dipolikentän dominoima
plasmasfääri pois lukien, suurin osa magnetosfäärin plasmasta sijaitsee plasmalevyssa ja eri reunakerroksissa.

Kuva 2.11: Magnetosfäärin reunakerroksia. [29]
Harvan pyrstölohkon ja paljon tiheämmän plasmalevyn välistä aluetta
kutsutaan nimellä plasmalevyn reunakerros eli PSBL (kuva 2.11). Tämän
reunakerroksen ulkorajana ovat pyrstön uloimmat suljetut kenttäviivat.
Korkean latitudin 9 reunakerros (HLBL) muodostuu pyrstölohkon ja mag9

Tässä latitudi tarkoittaa invarianttia latitudia eli leveyspiiriä GSM-koordinaateissa.
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netopausin väliin napaonkalon yöpuolelle (kuvassa 2.11 harvaan pisteytetty
alue). Aurinkotuulen plasmaa kulkeutuu jatkuvasti napaonkaloon ja peilivoiman vaikutuksesta osa hiukkasista peilautuu ennen ionosfääriin asti pääsyä.
Koska magneettikenttä konvektoituu (ks. kappale 2.5.1) peilautumisen aikana
pyrstöä kohti, niin alunperin päiväpuolen kenttäviivoilla liikkuvat hiukkaset
siirtyvät yöpuolelle ja osaksi HLBL:n plasmaa [29]. Lisäksi myös ionosfääristä
karkaa plasmaa HLBL:ään [29].
HLBL:n paksuus kasvaa ja hiukkastiheys pienenee pyrstöä kohti mentäessä. IMF:n z-komponentti vaikuttaa myös HLBL paksuuteen ja tiheyteen, sillä
eteläisen IMF:n aikana HLBL:ään virtaa aurinkotuulesta enemmän hiukkasia
kuin pohjoisen IMF:n aikana [28].
Matalan latitudin reunakerros (LLBL) kiertää magnetosfääriä leveänä
vyönä Maan radan tasossa. LLBL:n plasma virtaa pyrstön suuntaan ja on
ominaisuuksiltaan välimuoto magnetosheathin ja sisemmän magnetosfäärin
plasmoille. LLBL on jatkuvasti ainakin osin avoimien kenttäviivojen alueella ja kytkeytyy päiväpuolella R1:n (ks. kappale 2.5.2) virtoihin [50]. LLBL:n
paksuus kasvaa Auringon suunnalta pyrstöä kohti kierrettäessä ja pohjoisen
IMF:n aikana, ollen aamu-iltalinjalla 0,5. . . 1 rE [13].
LLBL:n muodostumisesta ei vielä ole tarkkaa käsitystä. Ilmeisesti rekonnektio on kuitenkin tässä merkittävin tekijä. Päiväpuolen rekonnektion aikana LLBL on kokonaan avoimien kenttäviivojen alueella ja pohjoisen IMF:n
aikana ainakin uloimmalta osin [50].
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Ionosfääri

Maapallon ionosfääriksi kutsutaan sitä osuutta ilmakehästä, joka on Auringon UV- ja sitä lyhytaaltoisemman säteilyn sekä hiukkastörmäysten ionisoimaa. Ionosfääri muodostuu Auringon säteilyn ionisoimista neutraalin ilmakehän hiukkasista suunnilleen korkeusvälille 50. . . 400 km maanpinnasta ja
muodostaa myös samalla magnetosfäärin sisäkerroksen. Ionosfäärin yläraja
määräytyy paikallisesta hiukkastiheydestä, joka laskee 400-500 km korkeudella niin alhaiseksi, että ilmakehän kaasu muuttuu käytännössä törmäyksettömäksi [29].
Eri korkeuksilla ionosfääriä dominoivat eri ionilajit. Ionosfäärin alimmassa, D-kerrokseksi kutsutussa osassa (50. . . 90 km maanpinnasta) dominoi
+
typpioksidi-ioni NO+ ja O+
2 :ta on hieman vähemmän. O2 -ioneja on runsaimmin korkeusvälillä 90. . . 120 km sijaitsevassa E-kerroksessa. Tämän yläpuolella olevassa F-kerroksessa (n. 120. . . 400 km) dominoi O+ ja itse asiassa myös
F-kerroksen yläpuolella aina noin 1000 km korkeuteen asti, mistä ylöspäin aurinkotuulen protonit dominoivat [27]. Vapaiden elektronien määrä saavuttaa
maksiminsa F-kerroksessa n. 250 km korkeudella.

Kuva 2.12: Hahmotelma ionisoituneiden hiukkasten korkeusprofiilista yö- ja päiväaikaan. [27]

On huomattava, että ionosfäärille edellä esitetyt rajat ovat likimääräisiä arvoja päiväpuolen ionosfäärille rauhallisen avaruussään aikana. Öisin
säteilyvuo Auringosta lakkaa ja ionosfäärin ionipitoisuudet alkavat nopeasti laskea. Tällöin D-kerros lähes katoaa ja muiden kerrosten rajat nousevat
ylemmäksi. Kuvassa 2.12 hahmoteltu ionisoituneiden hiukkasten pitoisuuk-
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sien vaihtelua ionosfäärin kerrosten välillä yöllä ja päivällä.
Ionosfääristä tekee merkittävän osatekijän magnetosfäärissä sen sähkönjohtavuus. Ohmin laki on siellä muotoa


σP σH 0
~
(2.4.1)
J~ =  −σH σP 0  · E.
0
0 σk

Tässä σP on Pedersenin johtavuus, eli johtavuus sähkökentän magneettikenttää vastaan kohtisuoran komponentin suuntaan, σH Hallin johtavuus, eli johtavuus sekä sähkö- että magneettikenttää vastaan kohtisuorassa suunnassa,
ja σk on magneettikentän suuntainen johtavuus. Nämä määräytyvät elektronien ja ionien törmäyksistä neutraalien atomien ja molekyylien kanssa [29].
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Tässä ωcα = |qmααB| on hiukkaslajin α Larmorin taajuus ja ναβ on hiukkalajien
α ja β välinen törmäystaajuus.
Pedersenin ja Hallin johtavuudet ovat suurimmillaankin satoja kertoja
kentän suuntaista johtavuutta pienempiä, joten magneettikentän suuntainen
virta olla merkittävä, vaikka sähkökenttä olisikin pieni.
Napa-alueiden merkittävimmän virtajärjestelmän ionosfäärissä muodostaa globaali konvektiovirtaus [24]. Ionit ovat ionosfäärissä pääosin törmäyk~ × B-kulkeutumista
~
sellisiä, joten virtaus on enimmäkseen elektronien E
ja
sähkövirta näin ollen elektronien kulkusuunnalle vastakkaista Hallin virtaa.
Plasma kulkee napakalotin yli päiväpuolelta yöpuolelle. Yöpuolella virtaus
jakaantuu kahtia ja kiertää revontuliovaalin aamu- ja iltasektoreissa (vähän
alemmilla latitudeilla) takaisin yöpuolelle. Näitä aamu- ja iltasektorien virtoja kutsutaan konvektioelektrojeteiksi. Konvektiovirtauksesta ja elektrojeteistä
tarkemmin Kytkentä-osiossa.
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Aurinkotuulen ja ionosfäärin kytkentä

Magnetosfääri ja ionosfääri kytkeytyvät toisiinsa sähkömagneettisesti. Erilaiset virtajärjestelmät toimivat vuorovaikutuksessa välittäjinä. Ionosfäärin virtoihin vaikuttavat sekä magnetosfääri-aurinkotuulivuorovaikutus että energian purkaukset magnetosfäärin pyrstöstä.

2.5.1

Magnetosfäärin konvektio

Konvektiovirtaus kiertää ionosfäärissä napakalotin yli päiväpuolelta yöpuolelle, jakaantuu siellä kahtia ja kiertää revontuliovaalin aamu- ja iltasektoreissa takaisin päiväpuolelle. Tämä virtaus on käynnissä jatkuvasti ollen kuitenkin vahvempaa eteläisen ja heikompaa heikompaa pohjoisen IMF:n aikana.
Seuraavassa on esitetty konvektiovirtauksen kytkeytyminen magnetosfääriin eteläisen IMF:n aikana [28, 29]:

(a)

(b)

Kuva 2.13: (a) Dungeyn [12] alkuperäiskuvaa mukaileva piirros rekonnektion avaamasta magnetosfääristä ja (b) sen kenttäviivojen kytkeytymisestä ionosfääriin. Kuvien numerointi kertoo kuinka magnetosfäärin magneettikentän voimaviivat (kuvassa a) kytkeytyvät ionosfääriin (kuva b).

I Päiväpuolen rekonnektio kytkee aurinkotuulen kenttäviivan magnetosfäärin kenttään. Kuvassa 2.13(a) rekonnektio tapahtuu kenttäviivojen
1 ja 1’ risteämiskohdassa.
II Aurinkotuulen virtaus kuljettaa kenttäviivan aurinkotuulessa olevan
pään maapallon ohitse ja samalla kenttäviivan magnetosfääriosa kul-
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keutuu pyrstölohkon kentäksi. Kuvassa 2.13(a) kenttäviiva kulkeutuu
välillä 2-5.

III Yöpuolella lisääntyvä magneettivuo painaa virtausta kohti pyrstön virtalevyä, kunnes pyrstön rekonnektio käynnistyy. Kuvassa 2.13(a) tämä
tapahtuu kenttäviivojen 6 ja 6’ risteämiskohdassa. Rekonnektio vapauttaa osan magneettivuosta alavirtaan ja lähettää osan konvektoitumaan
takaisinpäin kohti Maata.
IV Paluuvirtaus ei voi törmätä Maahan, joten se kiertää maapallon ympäri
päiväpuolelle. Ionosfäärissä tämä vastaa plasman konvektiota takaisin
päiväpuolelle (kuvissa vaiheet 7,8 ja 9). Magnetosfäärissä paluuvirtaus
päätyy sisäpuolelta tulevaksi virtaukseksi päiväpuolen rekonnektioon
(9 → 1).
Ionosfäärin konvektiovirtaus on käynnissä myös pohjoisen IMF:n aikana,
mutta konvektiokuvio on tällöin eteläisen IMF:n kaksisolurakennetta monimutkaisempi ja samoin sen kytkentä magnetosfääriin [39].
Paikallaan olevassa koordinaatistossa konvektiovirtaus aiheuttaa sähkö~ = −~v × B.
~ Ionosfäärissä plasman virtausnopeus voidaan mitata ja
kentän E
Maan magneettikenttä tunnetaan, joten napakalotin keskimääräinen sähkökenttää voidaan määrittää:
E = vP C BP C =

ΦP C
.
2rP C

(2.5.1)

Tässä BP C ja vP C ovat magneettikenttä ja plasman virtausnopeus ionosfäärissä, rP C napakalotin säde ja ΦP C sähköstaattinen potentiaali napakalotin
poikki.
Ideaali-MHD:ssä magneettikentän kenttäviivat ovat tasapotentiaalipinnoilla, joten ΦP C vastaa myös magnetosfäärin pyrstölohkon poikki mitattua
potentiaalieroa.
Ruohoniemen ja Greenwaldin konvektiomallin [47] (RG05) kuvassa 2.14
nähdään pohjoisen napakalotin sähköstaattisen potentiaalin keskimääräinen
jakauma IMF:n magnitudin ollessa välillä 5–10 nT. Konvektiomalli on kalibroitu käyttäen SuperDARNin [61] mittauksia plasman konvektionopeuksista napa-alueen ionosfäärissä vuosien 1998–2002 aikana. Runsaan statistiikan
ansiosta mallin antamaa kuvaa voidaan pitää luotettavana.
Kuvaajien sisäkkäiset suljetut viivat (katkoviivat) merkitsevät potentiaalin laskua (kasvua) 6 kV:n välein ja kuvaajien oikeissa alakulmissa olevat
luvut ilmoittavat potentiaalieron ristillä ja rastilla merkittyjen pisteiden välillä (ΦP C :n arvo). Kuvan perustana olevien mittausten aikana IMF:n suunta
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Kuva 2.14: Sähköstaattisen potentiaalin jakauma napakalotissa ja sen riippuvuus
IMF:n suunnasta. Jokaisen konvektiokuvan oikeassa alakulmassa on napakalotin
poikki mitatun potentiaalin ΦP C :n suuruus kilovoltteina. [47]

on ollut kutakin kuvaajaa vastavassa 45 asteen sektorissa ja IMF:n magnitudi
välillä 5–10 nT vähintään 36:n minuutin ajan 10 .
Kuvan 2.14 ylä- ja alapuoliskoa vertailemalla nähdään IMF:n z-komponentin vaikutus: Konvektio on voimakkaimmillaan (ΦP C = 62 kV) ja virtaus
hyvin symmetristä IMF:n osoittaessa suoraan etelään. Pohjoisen IMF:n aikana konvektio on paljon heikompaa (ΦP C = 14 kV) ja konvektiosolut epäsymmetriset; itseasiassa iltapuolen solu on muuttunut kaksinapaiseksi.
IMF:n y-komponentti vaikuttaa konvektiosolujen asentoon ja muotoon.
10

Ruohoniemin ja Greenwaldin artikkelissa esitellään myös keskimääräiset konvektiokuvat IMF:n magnitudiväleiltä 0–3 nT ja 3–5 nT.
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Kun By > 0, niin konvektiokuvio kallistuu aamupuolelle ja aamupuolen konvektiosolu litistyy iltapuolen solun laajetessa ja pyöristyessä. y-komponentin
ollessa negatiivinen tapahtuu vastakkaissuuntainen ilmiö mutta hieman heikompana. Positiivisen By :n aikana konvektio on myös hieman voimakkaampaa11 (ΦP C :n arvot suurempia).
Kuvan 2.14 perusteella vaikuttaisi lisäksi siltä, että IMF:n y-komponentin
suunnalla on suurempi vaikutus konvektion voimakkuuteen pohjoisen kuin
eteläisen IMF:n aikana. Tätä ilmiötä ei kuitenkaan havaita heikomman IMF:n
magnitudin aikaisista konvektiokuvista [47].

2.5.2

Kentänsuuntaiset virrat

Edellisessä kappaleessa hahmoteltu kuva magnetosfäärin ja ionosfäärin magneettisesta kytkeytymisestä jätti mainitsematta sähkövirtojen osuuden järjestelmässä. Sähkövirroilla ja näistä erityisesti kentänsuuntaisilla virroilla
(FAC) on kuitenkin merkittävä rooli magnetosfäärin ja ionosfäärin välisessä
kytkennässä.

Kuva 2.15: Kentänsuuntaiset virrat pohjoisen revontuliovaalin yläpuolella eteläisen IMF:n aikana. [18]

Virtojen mittaaminen avaruudessa on hankalaa ja ainoa alue, jossa maapallon ympäristön kentänsuuntaisia virtoja voidaan mitata on revontulialueen yläpuolella. Kuvassa 2.15 on hahmoteltuna eteläisen IMF:n aikainen
11

Tämä ilmiö näkyy myös heikomman IMF:n magnitudin (0–3 ja 3–5 nT) aikaisissa
konvektiokuvissa [47].
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keskimääräinen napakalotin virtakuvio. Kuvan ulompia virtoja eli ionosfääriin tuleva virta vasemmalla (mustalla) ja ionosfääristä lähtevä virta oikealla
(harmaalla) kutsutaan alueen 2 (R2) virroiksi ja navanpuoleisia virtoja alueen 1 (R1) virroiksi. Keskipäivän sektorissa nähdään lisäksi erikoinen virtajärjestelmä R1:n navanpuolella. Nämä ns. alueen 0 (R0) virrat kytkeytyvät
voimakkaan pohjoisen IMF:n aikana todennäköisesti magnetosfäärin pyrstölohkon rekonnektioalueelle [44]. Tämän virtajärjestelmän lähteet muiden
IMF-konfiguraatioiden aikana ovat vielä epäselviä. R0:n virtojen polariteetti
on R1:n virtoihin nähden vastakkainen.

Kuva 2.16: Kaavakuva revontulialueelle kytkevistä kentänsuuntaisista virroista
(Birkelandin virroista). [60]

R2:n virrat kytkevät osittaiseen rengasvirtaan ja R1:n virrat magnetosfäärin reunakerroksiin. Kuva 2.16 on yksinkertaistettu esitys tästä virtasysteemistä. Nuoli A kuvaa R1:een aamupuolelta saapuvaa virtaa. Sieltä virta kulkee ionosfäärissä ekvaattorin suuntaan (nuoli B) ja poistuu ionosfääristä aamupuolen R2:n virran myötä (nuoli C). Tämän jälkeen virta kiertää ekvaattorin aluetta yöpuolella osittaisena rengasvirtana (kuvan 2.16 nuoli D), palaa ionosfääriin iltapuolen R2:een (nuoli E), kulkee ionosfäärissä napaa kohti
(nuoli F) ja poistuu ionosfääristä R1:n virran mukana (nuoli G). Osa ionosfäärin saapuvasta R1:n virrasta sulkeutuu myös suoraan napakalotin yli
iltapuolelta lähtevään R1:n virtaan.
On syytä muistaa, että kentänsuuntaiset virrat muodostavat hyvin monimutkaisen ja vaihtelevan virtajärjestelmän magnetosfääriin. Tämä järjestelmä on yksinkertaisimmillaan eteläisen IMF:n jaksojen aikana ja edellä hahmoteltu kaavamainen malli kuvaa lähinnä keskimääräisiä virtauskuviota näiltä ajanjaksoilta.

2.5.3

Magneettiset myrskyt ja alimyrskyt

Magnetosfäärin dynamiikan merkittävimpiä ilmiöitä ovat magneettiset myrskyt ja alimyrskyt.
Magneettisen myrskyn kesto on muutamasta tunnista päiviin ja sitä kuvaa parhaiten globaali Maan magneettikentän horisontaalikomponentin (mer-
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kitään H) heikkeneminen ekvaattorilla. Voimakkaan aktiivisuuden aikana
enemmän hiukkasia joutuu vangituksi Maan dipolikentän magneettiseen pulloon. Tämä johtaa rengasvirran kasvuun, mistä edelleen seuraa H-komponentin heikkeneminen [29].
Magneettinen myrsky jaetaan yleensä kolmeen osaan: alkuvaihe, päävaihe ja palautumisvaihe. Myrskyjen käynnistäjinä toimivat usein CME:t. Myös
maapallon joutumisesta nopean aurinkotuulen vyöhykkeeseen voi seurata
magneettinen myrsky.
Eteläisen IMF:n aikana magnetosfäärin pyrstölohkoihin kertyy energiaa.
Tämän energian purkautumista kutsutaan alimyrskyksi. Purkautumisen voi
laukaista nopea muutos aurinkotuulen dynaamisessa paineessa tai IMF:n
kääntyminen pohjoiseen [28]. Mahdollisesti alimyrsky voi käynnistyä myös
magnetosfäärin sisäisen epästabiilisuuden takia ilman merkittävää muutosta
aurinkotuulessa [17].
Alimyrskyt on myös tapana jakaa kolmeen vaiheeseen: kasvuvaihe, laajenemisvaihe ja palautumisvaihe. Laajenemisvaiheen alkamista kutsutaan nimellä onset. Napa-alueilla havaitaan tällöin hiukkaspresipitaation ja kentän
suuntaisten virtojen voimistumisesta seuraava voimakas revontulipurkaus.
Ennen onsetia tapahtuu toisinaan pienempiä revontulipurkauksia, jotka eivät
käynnistä laajenemisvaihetta. Näitä on tapana kutsua pseudo-breakupeiksi.

2.5.4

Elektrojetit ja AE-indeksi

Revontuliovaalin sisäpuolella ionosfääriin presipitoituvat hiukkaset kasvattavat ionosfäärin sähkönjohtavuuden Auringon UV-säteilyn aiheuttamaa perustasoa korkeammaksi. Energeettiset hiukkaset kulkeutuvat kohti Maata (ja
~ × B-kulkeutumisten
~
sen ympäri) gradientti-, kaarevuus- ja E
yhteisvaikutuksesta, ja päätyvät ionosfäärissä napakalotin eri MLT-sektoreille saapumiskulmasta ja energiasta riippuen [24]. Tämä presipitoituvien hiukkasten jakauma
aikaansaa napa-alueen ionosfäärin johtavuuden vaihtelut, jotka näkyvät kuvan 2.17 vasemmassa ylälaidassa. Heikoin johtavuus on keskipäivän sektorissa
(Auringon suunnalla) ja suurin keskiyön kohdalla.
Konvektioelektrojetit lähtevät keskipäivän sektorista ja kiertävät revontuliovaalia noin 100 km korkeudella [66]. Itäinen elektrojetti kiertää iltapuolelta ja läntinen elektrojetti aamupuolelta kohti keskiyön sektoria. Kuten kuvasta 2.17 nähdään, koostuvat molemmat elektrojetit pääasiassa Hallin virroista.
Keskiyön sektorissa on Harangin epäjatkuvuudeksi kutsuttu alue (kuva 2.15), jossa läntinen ja itäinen elektrojetti kohtaavat toisensa. Läntinen
elektrojetti jatkuu osin epäjatkuvuuden yli myöhäiselle iltasektorille pitkin
ovaalin pohjoisreunaa, kun taas itäinen elektrojetti päättyy epäjatkuvuudel-
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Kuva 2.17: Revontuliovaalin keskimääräinen johtavuusrakenne ja sähkökenttä
(vain suunta) kuvan yläosassa sekä näihin liittyvät Hallin ja Pedersenin virrat
(kuvan alaosassa). Pisteympyrät kuvaavat ionosfääristä lähteviä ja ristiympyrät
ionosfääriin tulevia virtoja. [24]

la. Itäisestä virrasta osa jatkaa ylös ionosfääristä suuntautuvana kentänsuuntaisena virtana ja osa kääntyy pohjoiseen yhtyen läntiseen elektrojettiin.
Elektrojettien virrantiheydet vaihtelevat yleensä välillä 0,5 . . . 1 A/m
voimistuen kohti keskiyötä mentäessä kasvavan Hallin johtavuuden myötä. Pohjois- ja eteläsuuntaiset Pedersenin virrantiheydet (kuvassa 2.17 oikealla alhaalla) ovat jonkin verran pienempiä vaihdellen normaalisti välillä
0,3. . . 0,5 A/m [24].
Elektrojettien virrantiheydet korreloivat sekä magnetosfäärin konvektion
kanssa, joka muuttaa napakalotin sähkökenttää, että hiukkaspresipitaation
kanssa, joka muuttaa ionosfäärin sähkönjohtavuutta [29]. Elektrojettien voimakkuudet siis kytkeytyvät epäsuorasti myös aurinkotuulen ominaisuuksien
muutoksiin. Maan pinnalla magnetometrimittauksissa havaitaan positiivinen
muutos magneettikentän pohjoiskomponentissa, kun mittausasema on itäisen
elektrojetin alapuolella ja negatiivinen, kun asema on läntisen elektrojetin al-
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la.
Elektrojetit reagoivat aurinkotuulen parametrien muutoksiin huomattavasti nopeammin kuin mitä aurinkotuulen hiukkasilla kestäisi saapua ionosfääriin konvektoituvan plasman mukana. Tarkkaa tietoa aurinkotuulen
ja ionosfäärin välisen tiedonkulkumekanismin yksityiskohdista ei vielä ole,
mutta todennäköisemmin informaatio kulkeutuu nopeiden MHD-aaltojen ja
kentänsuuntaisten virtojen välityksellä [53].

Kuva 2.18: AE-indeksiä tuottavien mittausasemien sijainnit. [3]

Davis ja Sugiura määrittelivät 1960-luvulla elektrojetti-indeksit AU, AL
ja AE havainnoimaan ionosfäärin virtoja revontulialueella [11]. Indeksit perustuvat kahdentoista melko tasaisin välein napa-aluetta kiertävän mittausaseman (kuvassa 2.18) magneettikenttämittauksiin. Kukin asemista mittaa
magneettikentän horisontaalikomponentin muutoksia nollameridiaanin ajan
(UT) funktiona. Kunkin aseman mittaukset normalisoidaan vähentämällä
niistä paikallinen vertailuarvo. Vertailuarvot määritellään kuukausittain joka asemalle laskemalla keskiarvo H-komponentin arvoista viiden Maan magneettikentän kannalta ”rauhallisen” päivän ajalta. Tämän jälkeen kaikkien
mittausasemien data yhdistetään eri longitudien aikaerot huomioiden. AU- ja
AL-indeksit saadaan H-komponentin korkeimmasta ja alhaisimmasta kullakin hetkellä mitatusta arvosta. AE-indeksi määritetään edellisten erotuksena
AU-AL. AU-indeksi ilmaisee voimakkainta itäistä (iltasektori) virrantiheyttä
ja AL voimakkainta läntistä (aamusektori).
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Kun energiaa ja hiukkasia virtaa aurinkotuulesta päiväpuolen rekonnektion avaamaan magnetosfääriin, niin yleensä sekä itäinen että läntinen eletrojetti voimistuvat. Osa aurinkotuulen energiasta ja hiukkasista varastoituu
magnetosfäärin pyrstöön ja purkautuu sieltä myöhemmin ionosfääriin. Tämä
aiheuttaa yleensä voimakkaan läntisen virran keskiyön sektorissa.
Elektrojetti-indeksit kuvaavat myös alimyrskyaktiivisuutta. Kasvuvaihetta kuvaa tyypillisesti rauhallinen AU-indeksin kasvu ja AL-indeksin lasku.
Onset havaitaan AL-indeksin äkillisestä ja voimakkaasta laskusta.

2.5.5

Aurinkotuulen painepulssien vaikutus

Aurinkotuulen magneettikentän suunnan vaikutus magnetosfäärin dynamiikkaan on selitetty kvalitatiivisesti jo 1960-luvulla [12], joten magnetosfäärin
ja aurinkotuulen kytkevissä energiayhtälöissä yleensä mukana ainakin IMF:n
z-komponenentti ja aurinkotuulen nopeus (esim. Akasofun -parametri [4]).
2
Aurinkotuulen dynaaminen paine pSW = ρm vSW
on siis mukana yhtälöissä vain nopeuden välityksellä. Enegiansiirron teoreettisessa dimensioanalyysitarkastelussa [65] on kuitenkin havaittu, että kytkennän tulisi olla myös aurinkotuulen paineen funktio. Tälle on saatu tukea myös havainnoista [41, 5].
Painepulsseille on merkittävä rooli aurinkotuulen, magnetosfäärin ja ionosfäärin kytkeytymisessä toisiinsa. Ne mm.
• painavat magnetopausia lähemmäs Maata,
• lisäävät pyrstön rekonnektiota [15],
• voimistavat ekvaattorin magneettikenttää ja
• voivat laukaista alimyrskyn tai pseudo-breakupin [70].
Magnetosfäärin kokoonpuristumisen seurauksena Chapmanin ja Ferraron,
R1:n ja poikkipyrstön virrat voimistuvat ylläpitääkseen magnetopausin uutta
sijaintia. Aurinkotuulen paineen voimistumisen on havaittu voivan aiheuttaa
voimakkaita muutoksia revontulialueen hiukkaspresipitaatiossa ja ionosfäärin
virroissa [5].
Painepulssia seuraava magnetösfäärin pyrstön rekonnektion voimistuminen kasvattaa napakalotin läpi kulkevaa suljettua magneettivuota. Tämän
seurauksena napakalotti kutistuu kohti magneettista napaa [6, 69].
Kuvassa 2.19 on artikkelin Hubertin et al. 2006 [15] MHD-simulaatioon
perustuva kuvaaja magnetosfäärin hiukkastiheydestä aurinkotuulen painepulssin aikana. MHD-simulaatiossa syöteparametrina ollut aurinkotuulen dynaaminen paine pSW 10 rE :n etäisyydellä näkyy kuvassa 2.20(a). Painepuls-
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Kuva 2.19: Plasman tiheys (cm−3 ) magnetosfäärissä aurinkotuulen painepulssin
aikana. Kuvaajat perustuvat MHD-simulaation (GUMICS-4 [20]) tuottamaan dataan. Kuva xz-tasossa. [15]

sin kesto oli noin puoli tuntia ja IMF:n suunta oli simulaatioajon aikana
jatkuvasti pohjoiseen.
Ylävasemmalla kuvassa 2.19 näkyy magnetosfäärin hiukkastiheys ennen
painepulssin saapumista. Kuvassa yläoikealla on tilanne 5 minuuttia myöhemmin, kun painepulssin etureuna on juuri ohittanut Maan. Hiukkastiheys
on kasvanut napaonkaloissa. Alavasemmalla ja -oikealla ovat tilanteet edelleen 10 ja 15 minuuttia myöhemmin. Hiukkastiheys Maan takana plasmalevyssä on kasvanut pyrstön rekonnektion seurauksena ja magnetosfääri on
puristunut kasaan.
Kuvan 2.20 keski- ja alapaneelien kuvaajissa nähdään seurauksia pSW :n
kasvulle: pyrstölohkojen magneettivuontiheys kasvaa (b) ja samoin pyrstön
rekonnektioteho (c).
Aurinkotuulen paineen voimistuminen voi olla lyhytkestoinen pulssi tai
pitkäkestoinen porrasmainen muutos. Aurinkotuulesta magnetosfääriin siirtyvän energian kannalta on mahdollisesti merkittävää, kuinka nopeasti paine
muuttuu ja kuinka kauan kohonneen paineen jakso kestää. Jos muutos ta-
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Kuva 2.20: (a) GUMICS-4:n syöteparametrina ollut aurinkotuulen dynaaminen
paine. (b) Simulaation tuottama magneettikentän x-komponentin suuruus magnetosfäärin pyrstölohkossa 10 rE :n etäisyydellä ja (c) pyrstön rekonnektioteho (yksikkönä 1011 W). [15]

pahtuu nopeasti, magnetopausin painuessa Maata kohti voi magnetosfäärissä syntyä voimakkaita lyhytkestoisia häiriöitä [5]. Kohonneen paineen jakson
pituus määrää, ovatko häiriöt paikallisia ja etenevät törmäyskohdasta ympäristöön (lyhytkestoinen pulssi) vai globaaleja ja välittömiä [5]. Nämä tulokset
ovat kuitenkin vielä osittain kiistanalaisia.
Magnetosfäärin reaktiota paineen porrasmuutokseen on tapana kutsua
nimellä sudden commencement (SC) tai sudden impulse (SI) riippuen siitä, seuraako paineen muutosta magneettinen myrsky (SC) vai ei (SI). Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan aurinkotuulen paineen äkillisiä
porrasmuutoksia, sekä nousuja että laskuja.
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Luku 3
Mittauslaitteisto
Tässä tutkielmassa tehty data-analyysi perustuu ACE-aluksen tuottamaan
dataan aurinkotuulen ominaisuuksista, sekä IMAGEn magnetometriasemaverkon (kuva 3.3) ionosfäärin elektrojettiaktiivisuutta kuvaavaan paikalliseen
AE-indeksiin.

3.1

ACE

Advanced Composition Explorer (ACE) on Lagrangen pistettä L1 (Maan
ja Auringon välissä) kiertävä avaruusluotain. L1 sijaitsee n. 1,5 miljoonan
kilometrin päässä Maasta ja 148,5 miljoonan kilometrin päässä Auringosta
(kuva 3.1(b)). ACE:n Lagrangen pistettä kiertävän ellipsiradan isoakselin
puolikas on 200000 km (≈ 31 Maan sädettä) eli ACE on jatkuvasti lähellä
Maan ja Auringon välistä suoraa.

(a)

(b)

Kuva 3.1: (a) Piirros ACE-satelliitista ja (b) ACE:n sijainnista. [1]
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ACE-aluksen halkaisija on 1,6 metriä ja korkeus yksi metri. Näissä mitoissa eivät ole mukana aluksen neljä aurinkopaneelia ja kahteen paneeliin kiinnitetyt, sauvojen päissä sijaitsevat, magnetometrit (ks. kuva 3.1(a)). Laukaisuhetkellä aluksen paino oli 785 kg, mistä polttoaineen osuus on 189 kg. Tätä
polttoainetta on vielä jäljellä sen verran, että ACE voi säilyttää ratansa L1:n
ympäri vuoteen 2019 asti.
ACE:n aurinkopaneelit tuottavat 443 W tehon. Alus pyörii Maa-Aurinko
-suuntaisen akselin ympäri 5 kierrosta minuutissa ja suurin osa aluksen mittauslaitteista on sijoitettu Aurinkoon päin olevalle puoliskolle (kuvassa 3.1(a)
yläpuoli). ACE laukaistiin matkaan 25.8.1997, McDonnell-Douglas Delta II
7920 laukaisualuksella Kennedyn avaruusasemalta Floridassa.
Ensisijaisena tehtävänään ACE:lla on kerätä tietoa Auringosta peräisin
olevista matalaenergisista hiukkasista sekä tähtien ja galaksien välisistä korkeaenergisista hiukkasista. ACE tarjoaa myös lähes reaaliaikaista dataa aurinkotuulen hiukkasvuosta.

(a)

(b)

Kuva 3.2: (a) Kaavakuva ACE:n kantamista mittauslaitteista ja (b) luettelo niistä
vastuussa olevista laitoksista. [1]

ACE:n mukana olevista mittalaitteista hiukkasmonitori SWEPAM ja aurinkotuulen magneettikenttää mittaava MAG olivat tämän tutkielman kannalta tärkeimmissä rooleissa, joten seuraavassa niistä tarkemmin.

3.1. ACE

3.1.1
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ACE/SWEPAM

Aurinkotuulen elektroni-, protoni- ja α-hiukkasmonitori (SWEPAM) mittaa
aurinkotuulen plasman elektroni- ja ionivoita tulosuunnan ja energian funktiona [36, 62]. Tästä datasta voidaan johtaa aurinkotuulen nopeuden komponentit, hiukkastiheys ja lämpötila. Koska ACE:n ohi kulkevalta aurinkotuulelta kuluu noin tunti saapua Maan magnetopausille, ja koska SWEPAM:in
lähettämää dataa analysoidaan Maassa lähes reaaliajassa, niin saatujen tuloksien perusteella voidaan toisinaan antaa hyödyllinen ennakkovaroitus tulevasta voimakkaasta avaruussääilmiöstä.
Elektroni- ja ionimittaukset tehdään erillisillä sensoreilla. Ionisensori mittaa hiukkasten energioita välillä 0,26. . . 36 keV. Elektronisensorin energiaväli on puolestaan 1. . . 1350 eV. Molemmat sensorit käyttävät elektrostaattisia analysoijia, joilla on viuhkan muotoiset havaintoalueet. Elektrostaattiset
analysoijat mittaavat hiukkaskohtaisia energioita taivuttamalla hiukkasten
lentoratoja systeemin läpi. Analysoijien havaintokentät pyyhkivät aluksen
pyöriessä (5 kierrosta/min) yli kaikkien suuntien, minkä ansiosta tässä opinnäytetyössä käytetyssä 64:ltä sekunnilta keskiarvoistetussa datassa on joka
datarivillä hiukkasvuo kaikista suunnista.
Tämän opinnäytetyön tutkimusaineistona toimi SWEPAM-tutkimusryhmän varmistama ns. tason 2 (Level 2) mittausdata [30] aurinkotuulen protonitiheydestä np ja nopeuden komponenteista GSM-koordinaatiston akseleiden
suuntiin (vx ,vy ja vz ) vuosilta 1998–2004. Tutkimusaineistona ollut datasetti
alkoi vuoden 1998 23. päivästä mutta tiheyden ja nopeuksien arvot puuttuivat 35. päivän loppuun asti. Todellinen käytetty aineisto oli siis aikaväliltä
5.2.1998 – 31.12.2004.

3.1.2

ACE/MAG

ACE/MAG-instrumentti [56, 35] mittaa paikallisen planeettainvälisen magneettikenttän suuntaa ja voimakkuutta sekä määrittää IMF:n suuremman
mittakaavan rakennetta ja fluktuaatioita koko mission ajalta.
Päämittalaitteet ovat kaksi kolmiakselista vuoporttimagnetometriä. Sensorit ovat identtisiä ja sijaitsevat aluksen vastakkaisilla sivuilla aurinkopaneelien päihin kiinnitetyissä tangoissa 4,19 metrin etäisyydellä aluksen keskipisteestä. MAG-instrumentin suunnittelussa on pyritty mahdollisimman hyvään luotettavuuteen käyttäen moninkertaisia järjestelmiä ja konservatiivisia
suunnitteluratkaisuja.
Magnetometrien nollatason vaelluksen arvioidaan olevan alle 0,1 nT kuudessa kuukaudessa [56]. Tämän vaelluksen korjaamiseksi sitä pyritään arvioimaan erilaisin statistisin menetelmin ja lisäksi sähköisillä ”peilaajilla” pyri-
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tään simuloimaan laitteen pyörähtämistä 180◦ verran, minkä avulla arvioidaan nollatason muutosta sähkölaitteiden vanhenemisen takia.
ACE/MAG tuottaa jatkuvaa mittausdataa IMF:stä 3–6 vektoria/s resoluutiolla ja snapshotteja 24 vektorinäytettä/s laitteen puskurimuistiin. Laitteen FFT-prosessori1 fourier-muuntaa snapshotit paikan päällä jatkuvaksi
12 Hz resoluution mittausdataksi.
ACE/MAG mittaa magneettikentän komponentteja kahdeksalla diskreetillä välillä, joista alin on ± 4 nT ja korkein ± 65536 nT. Mittausväli voidaan
tarvittessa valita komennolla Maasta käsin, mutta normaalisti laite valitsee
käytössä olevan välin automaattisesti olosuhteisiin sopivaksi.
Kuten SWEPAM-data, on tässä opinnäytetyössä käytetty tutkimusaineisto MAG-instrumentin tason 2 mittausdataa, joka on muunnettu GSMkoordinaatteihin. Aineisto sisälsi 16 sekunnilta keskiarvoistetut arvot IMF:n
x-, y- ja z-komponenteista aikaväliltä 1.1.1998. – 31.12.2004.

1

Fast Fourier Transform

3.2. IMAGE

3.2
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IMAGE

International Monitor for Auroral Geomagnetic Effects eli IMAGE on 29
magnetometriaseman verkko, jota ylläpitävät yhteistyössä laitokset Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta, Venäjältä ja Virosta [19]. Kuvassa 3.3 näkyvät asemien sijainnit. Mittausasemaverkon pitkä profiili pohjoisetelä-suunnassa (leveyspiirit 58 . . . 79◦ pohjoista leveyttä) on suureksi hyödyksi elektrojettejä tutkittaessa. On todettu, että AE-indeksiä tuottavien
mittausasemien verkko (kuvassa 2.18 sivulla 32) ei aina mittaa luotettavasti elektrojettiaktiivisuutta. Voimakkaan magneetisen aktiivisuuden aikana elektrojetit voivat siirtyä AE-mittausasemien eteläpuolelle [46]. Toisaalta
magneettisen aktiivisuuden ollessa hyvin vähäistä voi revontuliovaali kutistua niin pieneksi, että elektrojetit jäävät suurimmaksi osaksi mittausasemarenkaan sisäpuolelle [23].

Kuva 3.3: Kartta IMAGE-magnetometriasemien sijainneista lokakuussa 2004. [19]
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Eri mittausasemien magnetometrit eivät ole keskenään samanlaisia, vaan
on katsottu käytännöllisemmäksi käyttää kullakin asemalla paikalliselle tutkimusryhmälle ennestään tuttua tekniikkaa [34]. Jotta mittausdata olisi homogeenista, täyttävät kaikki magnetometrit kuitenkin samat vaatimukset kalibroinnin, luotettavuuden ja taajuusherkkyyden suhteen. Näytteitä otetaan
10 sekunnin välein ja mittalaitteiden resoluutio on joka asemalla vähintään
1 nT.
IMAGEn magneettikenttämittauksista lasketut paikalliset AU-, AL- ja
AE-indeksit (jatkossa IU-, IL- ja IE-indeksi) on määritelty vastaavalla tavalla kuin globaalit AU-, AL- ja AE-indeksit (ks. sivu 30). IU-indeksi antaa siis kullakin ajanhetkellä suurimman itäisen virran (positiivinen) ja IL
läntisen (negatiivinen). IE on AE-indeksin tapaan IU-IL eli se ilmaisee itseisarvoltaan suurimman itäisen ja läntisen virran summan. IE:n on todettu
korreloivan hyvin AE-indeksin kanssa aikavälillä 16-04 UT, jolloin IMAGE
on iltasektorissa [26].
Tutkimusaineistona tässä opinnäytetyössä toimivat IE-indeksin yhden minuutin keskiarvot vuosilta 1998–2004. IU- ja IL-indeksien responssia aurinkotuulen painepulsseihin tarkasteltiin vastaavalla tavalla kuin IE-indeksiäkin.
Tulokset-osuudessa keskitytään kuitenkin pääasiassa IE-indeksiin.

Luku 4
Tulokset
4.1

Painepulssien määrittely ja etsiminen

Pyrkimyksenä oli selvittää aurinkotuulen dynaamisen paineen äkillisten muutosten (painepulssien ja paineen laskujen, ”negatiivisten painepulssien”) vaikutusta ionosfäärin dynamikkaan. Jotta paineen muutosten (jatkossa painepulssien) vaikutusten arviointi olisi mahdollisimman yksinkertaista, niin
aurinkotuulidatasta haettiin vain painepulsseja, joita edelsi ja joiden jälkeen
seurasi rauhallisempi jakso, jolloin paineenvaihtelut olivat pieniä. Nämä tavoitteet silmällä pitäen tarkasteluun otettaville aurinkotuulen painepulsseille
asetettiin seuraavat kriteerit:
• aurinkotuulen 30 minuutin keskimääräisen dynaamisen paineen kasvu
eli painepulssin korkeus on vähintään 1 nPa ja
• dynaamisen paineen muutokset pulssia edeltävän ja pulssia seuraavan
puolen tunnin aikana ovat pieniä verrattuna itse pulssiin.
Negatiivisia painepulsseja etsittäessä ensimmäinen kriteeri muuttui luonnollisesti muotoon ”aurinkotuulen 30 minuutin keskimääräisen dynaamisen paineen lasku on vähintään 1 nPa” ja toinen kriteeri säilyi ennallaan.
Mittausaineisto
Tutkimuksessa käytetty painedata laskettiin ACE/SWEPAM-hiukkasmonitorin (ks. kappale 3.1.1) tuottamista protonitiheys- ja nopeusmittauksista
aikaväliltä 5.2.1998–31.12.2004. SWEPAMin protonitiheysdatasta 15,4% oli
puuttuvia datapisteitä ja nopeusdatassa puuttuvien mittausarvojen määrä
oli 6,3% kullekin komponentille. Yhteensä 15,7 prosentilta datariveistä puuttui joko nopeuden tai protonitiheyden arvo. Tämän vuoksi tiheys- ja nopeus43
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data interpoloitiin (lineaarisesti) enintään 9 datapisteen1 pituisten aukkojen
ylitse.
Interpoloinnin jälkeen vajaiden (nopeus tai protonitiheys puuttui) datarivien määrä jäi vielä 11,6 prosenttiin. Puuttuvia arvoja jäi siis edelleen runsaasti ja nyt kaikki datan jäljellä olleet aukot olivat vähintään kymmenen
minuutin pituisia. Tämän johdosta painepulsseilta vaadittiin lisäkriteerinä,
että pulssia edeltävän ja seuraavan puolen tunnin jakson aikana interpoloidussa datassa ei ole puuttuvia arvoja.
Tiedot aurinkotuulen magneettikentästä tutkittujen paineen muutosten
aikana saatiin ACE/MAG-instrumentin mittausdatasta IMF:n x-, y- ja zkomponenteista vuosilta 1998–2004. Datan resoluutio oli 16 sekuntia (eli 4
mittausta jokaista SWEPAMin hiukkasmittausta kohden) ja puuttuvien datapisteiden osuus oli alle 0,2%.
Superposed epoch -menetelmä
Painepulssien vaikutusta tutkittiin käyttäen superposed epoch -menetelmää2 .
Menetelmä on hyödyllinen tutkittaessa jotain toistuvaa ilmiötä suuresta joukkosta mittauksia, jotka on tehty pitkällä aikavälillä tai vaihtelevissa olosuhteissa. Suurin osa tämän osion kuvaajista on piirretty tätä menetelmää käyttäen.
Menetelmässä eri ajanhetkinä tapahtuneet mittaukset samanlaisesta tapahtumasta (tässä tapauksessa painepulssista) yhdistetään määrittämällä jokin kaikista tarkasteltavista tapahtumista tunnistettavan ilmiön ajanhetki
referenssipisteeksi ja siirtämällä se samaan kohtaan aika-akselia. Sitten kaikista mittauksista otetaan keskiarvo kultakin ajanhetkeltä. Kun mittauksia
on runsaasti, niin saatu kuvaaja kertoo tarkasteltavan ilmiön keskimääräisen
käytöksen. Kuviin 4.2(a) ja 4.2(b) on piirretty sekä kaikki samanaikaistetut
painepulssit ja paineen laskut että niiden keskiarvot, mutta jatkossa esitetään
selkeyden vuoksi vain keskiarvojen kuvaajat.
Painepulssien etsiminen
Ensimmäisen kriteerin testaamiseksi laskettiin hiukkastiheys- ja nopeusda2
tasta aurinkotuulen (protonien) dynaaminen paine pSW = mp np vSW
. Tästä
laskettiin puolen tunnin keskimääräisen paineen muutokset sisältävä vektori ∆p, jonka avulla saatiin selville kaikki ajanhetket {ti }, joille ensimmäinen
1

Interpolointi siis tapahtui maksimissaan 9 minuutin ja 36 sekunnin pituisten aukkojen

yli.
2

Suora suomennos suunnilleen ”päällekkäin siirrettyjen ajanjaksojen menetelmä”.
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kriteeri toteutuu. Koska käytetyn mittausdatan aikaresoluutio on 64 sekuntia ja puoli tuntia ei ole sillä jaollinen, niin todellisuudessa keskimääräinen
paine laskettiin vähän lyhemmältä aikaväliltä eli 28 · 64 s = 29 min 52 s.

Kuva 4.1: Vertailupainepulssina toiminut askelfunktio.

Ensimmäisen kriteerin toteuttavien ajanhetkien joukossa jälkimmäistä
kriteeriä testattiin vertaamalla painetta aikavälillä ti − 30 min. . . ti + 30 min
askelfunktioon (kuva 4.1) ja vaatimalla vähintään 95% korrelaatiota. Tämän
ehdon toteuttavalla ajanjaksolla on paineen kuvaajassa äkillinen selkeä muutos ja rauhalliset ajanjaksot ennen muutosta ja sen jälkeen. Jos useammat perättäiset ajanhetket toteuttivat molemmat kriteerit, painepulssin tapahtumaajaksi tpulse määriteltiin parhaimman korrelaation ajanhetki. Kriteerit täyttäviä painepulsseja löydettiin aikaväliltä 5.2.1998 – 31.12.2004 286 kappaletta
(kuvassa 4.2(a)).
Negatiivisisten painepulssien etsiminen suoritettiin vastaavalla tavalla.
Ensin haettiin vektorista ∆p ajanhetket, joille paineen muutos oli pienempi
tai yhtäsuuri kuin −1 nPa, ja sitten näiden ajanhetkien joukosta kelpuutettiin vain ne, joille laskettu korrelaatio kuvan 4.1 askelfunktion kanssa oli pienempi tai yhtäsuuri kuin −0, 95. Negatiivisia painepulsseja seuloutui mukaan
171 kappaletta. Nämä kaikki on piirretty kuvaan 4.2(b). Kriteerit täyttävien
paineen laskujen pienempi lukumäärä johtuu toisen kriteerin korrelaatiovaatimuksesta, sillä tunnin jaksoja, joiden aikana paineen puolen tunnin keskiarvo laski vähintään 1 nPa, oli likimain3 yhtä monta kuin jaksoja, joiden
aikana paine kasvoi.
3

Vektorissa ∆p oli 0,5% enemmemmän alkioita, joiden arvo oli vähintään 1 nPa kuin
alkioita, joiden arvo oli enintään −1 nPa.
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Vaikka ehto paineen tasaisuudesta asetettiin vain pulssia edeltävän ja seuraavan puolen tunnin ajalle, tarkastellaan jatkossa paineen vaikutusta kahden
tunnin jakson ajalta. Kuten kuvista 4.2(a) ja 4.2(b) nähdään, on keskimääräinen paine tasaista myös pulssia edeltävän ja seuraavan tunnin jakson aikana.
Tästä kuitenkin seuraa, että tarkasteltaessa pienempää osajoukkoa pulsseista
(esim. tasaisen IMF:n aikana tapahtuneet kappaleissa 4.2.2 ja 4.3.2) voi aikaväleillä 60–30 minuuttia ennen pulssia ja 30–60 pulssin jälkeen superposed
epoch -kuvaajissa näkyä yksittäisiin tapauksiin liittyvien paineen muutosten
vaikutuksia.
Paineen nousujen ja laskujen lisäksi vertailudataksi kerättiin 1000 satunnaisesti poimittua kahden tunnin jaksoa aikaväliltä 5.2.1998 – 31.12.2004.
Näiden satunnaisten jaksojen mittausdataa käytettiin vertailuaineistona painepulsseja tutkittaessa. Tarkempia tietoja näistä satunnaisista jaksoista taulukossa A.1 sivulla 75.

(a)

(b)

Kuva 4.2: Superposed epoch -kuvaaja (ks. sivu 44) (a) kaikista painepulsseista
(sinisellä) ja niiden yli kunkin ajanhetken laskettu keskiarvo (punainen viiva) sekä
(b) vastaava kuva kaikista paineen laskuista.

Jokaisen painepulssin, paineen laskun ja satunnaisen ajanjakson kohdalta
tallennettiin taulukkoon seuraavat tiedot:
y d h pbef paf t tdelay vbef vaf t nbef naf t By Bz const
Tässä alaindeksit bef ja af t tarkoittavat keskiarvoa edeltävältä tai seuraavalta tunnilta. IMF:n y- ja z-komponentti By ja Bz määriteltiin keskiarvoina
pulssia edeltävän kymmenen minuutin ajalta. Painepulsseja, joille Bz > 0,
kutsutaan jatkossa pohjoisen IMF:n painepulsseiksi ja vastaavasti niitä, joille
Bz < 0, eteläisen IMF:n painepulsseiksi.
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Suure tdelay on arvio siitä, kuinka kauan mittalaitteen ohittaneelta aurinkotuulelta vielä kestää saapua magnetopausille. Viiveen laskeminen selitetään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Boolen-muuttuja const sai arvon 1,
jos IMF:n y- ja z-komponentin muutokset aikavälillä 20 min ennen pulssia4 –
10 min pulssin jälkeen olivat alle 5 nT. Muutoin const sai arvon 0. Jatkossa
painepulsseja, joille const = 1 kutsutaan tasaisen IMF:n pulsseiksi.
ACE–magnetopausi-viiveen laskeminen
Kaikille painepulsseille laskettiin pulssin ajanhetkenä mitatun aurinkotuulen virtauksen nopeusvektorin ja ACE-luotaimen sijainnin avulla viive tdelay ,
jonka pulssilta olettaisi kuluvan matkaan ACE-luotaimelta magnetopausille. Magnotopausin etäisyys rM P Maan keskipisteestä laskettiin käyttämällä
Shuen [51] empiiristä kaavaa:
1

rM P = 10, 22 + 1, 29 tanh[0, 184(Bz + 8, 14)]p− 6,6 ,

(4.1.1)

missä IMF:n z-komponentti [Bz ] = nT, aurinkotuulen dynaaminen paine [p]
= nPa ja [rM P ] = rE .
Viivettä laskettaessa oletettiin paineen muutoksen tapahtuvan yhtäaikaisesti aurinkotuulen virtaussuuntaa vastaan kohtisuorassa rintamassa. Paineen muutoksen aiheuttava aurinkotuulen rakenne ei tietenkään tätä välttämättä ole. Kuitenkin statistisessa mielessa laskettu viive antaa keskimäärin
hyvän arvion. Viiveen epätarkkuudesta seuraa, että osa painepulsseista saapuu magnetopausille viiveen antamaa ajanhetkeä aiemmin ja osa myöhemmin, mikä väistämättä loiventaa ionosfäärivasteesta (IE-indeksit) piirrettyjä
kuvaajia.

4

Vastaavasti paineen laskuille ja satunnaisille ajanjaksoille.
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Painepulssit

Kuvassa 4.2(a) on kaikkien tutkittavana olleiden painepulssien kuvaajat piirrettynä päällekkäin. Aika-akselin nollakohta ei osu kaikilla painepulsseilla
samaan vaiheeseen mutta keskimääräisen paineen kuvaajasta (kuvan 4.3 alapaneeli) kuitenkin nähdään, että keskimäärin painepulssit saavuttavat nollahetkella maksimiarvonsa.

Kuva 4.3: Superposed epoch - kuvaajat keskimääräistä hiukkastiheydestä, nopeudesta ja paineesta kaikkien pulssien ajalta (punaisella) sekä vertailun vuoksi vastaavat suureet 1000:lta satunnaisesti valitulta ajanjaksolta piirrettynä (sinisellä).

Kuvan 4.3 keski- ja yläosassa on piirrettynä superposed epoch -kuvaajat
keskimääräisestä nopeudesta ja hiukkastiheydestä kaikkien painepulssien aikana. Aurinkotuulen paineen kasvu on keskimäärin 184% eli se kasvaa lähes kolminkertaiseksi. Nopeuden muutos on +8,5%, joten nopeuden neliö
(p ∝ v 2 ) kasvaa n. 18 prosenttia. Hiukkastiheys kasvaa painepulssien aikana
keskimäärin 120 prosenttia.
Aurinkotuulen nopeus ennen pulssia (tunnin ka. 434 km/s) on satunnaisilta ajanhetkiltä mitatun keskiarvon 450 km/s alapuolella. Sen sijaan hiukkastiheys ennen pulssia (tunnin ka. 7,7 protonia/cm3 ) on keskimääräisen arvon
6,4 protonia/cm3 yläpuolella.
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Magneettikentän muutokset pulssien aikana

IMF:n y- ja z-komponentti olivat painepulssien aikana keskimäärin positiivisia: By = 0, 17 nT ja Bz = 0, 39 nT. Pulsseja, joille By < 0, on 144 kpl
(50,3%) ja pulsseja, joille Bz < 0, on 140 kpl (49,0%). Kuvaan 4.4 on piirretty pulssien jakauma IMF:n suunnan mukaan. Painepulssin korkeuden ja
IMF:n suunnan tai voimakkuuden välillä ei havaittu korrelaatiota. Tarkemmin tiheyden, nopeuden, paineen ja IMF:n muutoksista pulssien aikana taulukossa A.2 sivulla 76.

Kuva 4.4: Sirontakuvaaja IMF:n y- ja z-komponenteista kaikkien painepulssien
ajalta. Renkaiden koot ovat suhteessa paineen muutokseen pulssin aikana ja punainen väri tarkoittaa että IMF on ollut tasainen aikavälillä 20 min ennen pulssia
– 10 min pulssin jälkeen.

Magneettikentän y- ja z-komponenttien superposed epoch -menetelmällä
saadut keskiarvot painepulssien ajalta on piirretty kuvaajaan 4.5 punaisella värillä. Pulssin jälkeen magneettikentän keskimääräinen magnitudi5 kasvaa ja z-komponentin vaihtelut voimistuvat. IMF:n y-komponentissa näkyy
5

IMF:n magnitudi tarkoittaaqtässä Maa-Aurinko-linjaa (x-akselia) vastaan kohtisuoran

kentän magnitudia eli Bmag =

By2 + Bz2 .
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suunnanvaihto positiivisesta negatiiviseen pulssin ajanhetkellä. Tämä kääntyminen tapahtuu kuitenkin vain keskimäärin, sillä By :n 10 minuutin keskiarvo vaihtaa merkkinsä positiivisestä negatiiviseen vain 24:ssä tapauksessa
286:sta ja 22:ssa tapauksessa suunnanvaihto tapahtuu negatiivisesta positiiviseen. Bz :n 10 minuutin keskiarvo vaihtaa merkkinsä 70:ssa tapauksessa
286:sta. Tunnin keskiarvoissa tapahtuvat muutokset ovat ∆By = −0, 15 nT,
∆Bz = 0, 17 nT ja ∆Bmag = 1, 7 nT.

Kuva 4.5: IMF:n magnitudi sekä y- ja z-komponentit kaikkien pulssien ajalta
(punaiselle) ja niiden 44 pulssin ajalta, joiden aikana IMF oli tasainen (vihreällä).
Sinisellä on piirretty IMF 1000:n satunnaisesti valitun jakson ajalta.
Kuvan 4.5 ylä- ja keskipaneelissa näkyvät paineen kasvun aikana tapahtuvat keskimääräisen IMF:n muutokset ovat pieniä verrattuna kentän jatkuviin fluktuaatioihin (By :n keskihajonta on 5,0 nT ja Bz :n 4,3 nT) eikä suurimpaan osaan pulsseista liity IMF:n y- tai z-komponentin merkinvaihtoa.
Keskimääräinen magnitudi kuitenkin kasvaa ja tämän tutkielman johtopäätösten uskottavuuden kannalta on tärkeää, että painepulsseihin ei liittyisi
samanaikaista IMF:n muutosta. Tällöin voi hämärtyä se, mikä todella on
ionosfäärissä näkyvän vasteen aiheuttaja — paineen vai IMF:n muutos.
Paineen ja IMF:n vaikutusten erottamiseksi kaikkien painepulssien joukosta etsittiin sellaisia pulsseja, joiden aikana6 IMF:n y- ja z-komponentit
muuttuivat alle 5 nT. Kriteerit täyttäviä tasaisen IMF:n painepulsseja (ei
6

Aikavälillä 20 minuuttia ennen pulssia – 10 minuuttia pulssin jälkeen.
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piirretty) löytyi 44 kappaletta ja magneettikenttä niiden aikana on piirretty
kuvaan 4.5 vihreällä värillä. Magneettikentän muutosten lisäksi myös muiden
aurinkotuulen parametrien muutokset olivat jonkin verran pienempiä ja yleinen taso matalampi kuin kaikilla painepulsseilla keskimäärin (taulukon A.2
alaosa).

4.2.1

Ionosfäärin vaste painepulsseihin

Aurinkotuulen painepulssien vaikutusta ionosfäärin dynamiikkaan selvitettiin käyttäen IMAGE:n IE-indeksiä. Jokaiselle painepulssille laskettua viivettä tdelay (ks. sivu 47) käyttäen IMAGE-datasta haettiin IE-indeksin arvot
aikaväleiltä tpulse + tdelay − 60 min . . . tpulse + tdelay + 60 min. Tästä aineistosta tutkittiin superposed epoch -menetelmän avulla ionosfäärin vastetta
painepulsseihin.

Kuva 4.6: IE-indeksi painepulssien (punaisella) ja satunnaisten jaksojen (sinisellä)
ajalta. Yläpaneelissa IE-indeksi kaikkien pulssien ajalta. Keskellä on pohjoisen
IMF:n aikaan sattuneiden pulssien IE-indeksit ja alhaalla eteläisen.

Kuvassa 4.6 on superposed epoch -kuvaaja keskimääräisestä IE-indeksistä
kaikkien painepulssien ajalta (yläpaneeli) sekä vastaavat kuvaajat pulsseista
jaettuna IMF:n z-komponentin suunnan mukaan7 . Kaikissa kuvan paneeleis7

IMF:n suunta oli siis määritelty pulssia edeltävän kymmenen minuutin keskiarvon
perusteella (ks. sivu 46).
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sa on nähtävissä IE-indeksin selvä kasvu, jonka ajoitus täsmää hyvin painepulssien arvioidun magnetopausille saapumisen kanssa (= aika-akselin nollakohta).
Kaikkien pulssien aikana (yläpaneeli) tapahtunut keskimääräinen muutos
IE-indeksin tunnin keskiarvossa on 40,5% (∆IE = 65 nT). Pohjoisen IMF:n
aikana tapahtuneiden pulssien kohdalla (keskimmäinen paneeli) IE-indeksin
muutos on pienempi: 30,2%, mutta silti hyvin selkeä. Eteläisen IMF:n aikana
(alapaneeli) keskimääräinen IE-indeksi kasvaa voimakkaammin: 45,9%, (∆IE
= 99 nT).
On lisäksi syytä huomioida, että pohjoisen IMF:n aikana IE-indeksi keskimäärin laskee, kuten nähdään satunnaisille ajanhetkille8 piirretystä kuvaajasta (kuva 4.6, keskipaneelin sininen viiva). Tätä pohjoisen IMF:n aikana
tapahtuvaa laskua on todettu tapahtuvan myös AE-indeksin kohdalla [41].
Ottamalla huomioon IE-indeksin yleinen 13 nT:n lasku, saadaan pohjoisen
IMF:n aikana tapahtuvaksi IE:n kasvuksi 42,5%.
IMF:n z-komponentin vaikutus näkyy voimakkaimmin IE-indeksin yleisessä tasossa. Pohjoisen IMF:n aikana keskimääräinen IE-indeksi on vähän
yli 90 nT ja eteläisen aikana yli kaksi kertaa suurempi: noin 200 nT. IMF:n
suunnan vaikutusta IE-indeksin muutoksiin tutkitaan tarkemmin seuraavassa.
IMF:n suunnan vaikutus
Kuvassa 4.7 painepulssit on jaettu neljään ryhmään IMF:n suunnan mukaisesti. Kuvaajien orientaatio on sellainen, että +z-suunta on ylhäällä ja +ysuunta oikealla.
Sinisellä piirretyissä satunnaisten jaksojen kuvaajissa nähdään, kuinka
IE-indeksin yleinen taso muuttuu erityisesti IMF:n pohjois-etelä-suunnan
mukana, mutta myös y-komponentin suunnan mukana. Yläpaneelin kuvaajissa (+z) IE-indeksin käytös on laskevaa ja perustaso on noin puolet eteläisen
IMF:n perustasosta. Lisäksi pohjoisen IMF:n aikana yleinen IE-indeksin taso
on n. 32% korkeampi y-komponentin ollessa positiivinen (keskiarvo: 108 nT,
kuvassa 4.7 ylhäällä oikealla) kuin negatiivinen (keskiarvo: 82 nT, ylhäällä
vasemmalla). Eteläisen IMF:n aikana IE-indeksin yleisessä tasossa ei ole eroa
y-komponentin suuntien välillä.
Painepulssien vaikutus IE-indeksiin näyttäisi olevan suurempi eteläisen
kuin pohjoisen IMF:n aikana. IMF:n y-komponentin vaikutus näkyy voimakkaammin pohjoisen kuin eteläisen IMF:n aikana.
8

Myös satunnaiset ajanhetket on ryhmitelty niiden aikana mitatun IMF:n zkomponentin etumerkin mukaan.
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Kuva 4.7: IE-indeksi painepulssien (punaisella) ja satunnaisten hetkien (sinisellä)
ajalta jaettuna IMF:n suunnan mukaan.

IU- ja IL-indeksejä (liitteen B kuvissa B.1 ja B.2) tutkittaessa havaittiin, että IE-indeksin muutos oli pohjoisen IMF:n aikana enimmäkseen IUindeksin muutoksen seurausta. Eteläisen IMF:n aikana tilanne oli päinvastainen ja IE:n muutos enimmäkseen IL:n muutoksen aiheuttamaa.

4.2.2

Painepulssit tasaisen IMF:n aikana

Seuraavassa tarkastellaan IE-indeksin reaktiota tasaisen IMF:n aikana tapahtuneisiin painepulsseihin. Kuva 4.8 vastaa muuten kaikille painepulsseille
piirrettyä kuvaa 4.6, mutta tähän on haettu IE-indeksi vain tasaisen IMF:n
aikana tapahtuneiden 44:n painepulssin osalta. On huomattava, että varsinkin IMF:n suunnan mukaan jaettuna, pulssien määrä tässä kategoriassa on
niin vähäinen, että kuviin piirrettyihin keskiarvoihin voi vaikuttaa huomattavasti yksikin poikkeuksellinen tapaus.
Ylimpänä olevassa kuvaajassa nähdään keskimääräisen IE-indeksin kasvavan hieman (edeltävän tunnin keskiarvo 116 nT, jälkimmäisen 124 nT eli
kasvua 7,2%) mutta kuvaajan muoto on kaukana kaikkien pulssien kuvaajassa
näkyvästä porrasmaisesta rakenteesta. Ottamalla kuitenkin huomioon tasaisen IMF:n satunnaisten jaksojen kuvaajassa (sininen käyrä) näkyvä yleinen
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Kuva 4.8: Yläpaneelissa keskimääräinen IE-indeksi tasaisen IMF:n aikana tapahtuneiden 44 painepulssin (punaisella) ja 460 satunnaisen jakson (sinisellä) ajalta.
Keskellä on pohjoisen IMF:n aikaan sattuneiden pulssien IE-indeksit (painepulsseja
23 ja satunnaisia jaksoja 226 kpl) ja alhaalla eteläisen (vastaavasti 21 ja 234 kpl).

lasku (tunnin keskiarvo laskee 129 → 123 nT), saadaan kasvuksi 12,5%.
Pohjoisen IMF:n aikana tapahtuneiden pulssien kuvaajassa (kuva 4.8,
keskellä) on IE-indeksin kasvu selkeämpää, sillä ilman yleisen tason laskun
huomioimista kasvua on 12,2% (75 → 84 nT). Satunnaisten jaksojen IEindeksissä tapahtuva n. 9 nT:n lasku huomioiden on IE-indeksin kasvu 24%.
IE-indeksin kääntyminen nousuun tapahtuu n. 5 minuuttia myöhässä painepulssien arvioituun saapumishetkeen nähden.
Alimmassa paneelissa näkyvä eteläisen IMF:n pulssien kuvaaja osoittaa
myös vähäistä kasvua (4,6%) ja painepulssien ajankohtaan osuu keskimääräisen IE-indeksin nousu. Koska magneettikentässä ei tapahdu samanaikaista muutosta, on nousu todennäköisesti painepulssien vaikutusta. IE-indeksin
kuvaajassa nähdään kuitenkin muitakin lähes samaa suuruusluokkaa olevia
muutoksia, joten tulokseen on syytä suhtautua varovaisesti.

4.2.3

Jako magneettikentän muutossuunnan mukaan

Jaettaessa painepulssit magneettikentän magnitudin muutoksen etumerkin
mukaan kahteen ryhmään voidaan tarkastella nopeiden ja hitaiden shokkien kaltaisia painepulsseja. ”Shokkien kaltaisia” toisaalta siksi, että ACE-
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luotaimen tarjoamasta mittausdatasta ei saada tarpeeksi informaatiota, jotta painepulssit voisi tunnistaa shokkien aiheuttamiksi9 , ja toisaalta siksi että
kuvassa 4.9 näkyvät nopeuden ja tiheyden muutokset muistuttavat tyypillisiä
nopeiden ja hitaiden shokkien aikana tapahtuvia muutoksia [8].

Kuva 4.9: Keskimääräinen hiukkastiheys, nopeus ja paine sekä IE-indeksi niiden
pulssien ajalta, jolloin magneettivuon tiheys kasvoi (126 kpl, sinisellä) ja sekä niiden ajalta jolloin magneettivuon tiheys väheni (160 kpl, vihreällä). Alapaneelissa
myös keskimääräinen IE-indeksi kaikkien painepulssien ajalta (punaisella).

Magneettikentän voimakkuuden 10 minuutin keskiarvo kasvoi 126 painepulssin aikana ja laski 160:n. Kuvan 4.9 kolmeen ylimpään paneeliin on piirretty hiukkastiheyden, nopeuden ja paineen kuvaajat näin jaettujen pulssien
ajalta. Kuvaajista nähdään, että hiukkastiheyksien muutokset (ylin paneeli)
eivät juuri poikkea toisistaan, mutta sen sijaan nopeuksien muutokset (toinen
ylhäältä) ovat hyvin erilaisia. Nopean shokin tyyppisiin painepulsseihin liit9

Ks. kapple 2.2.3.
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tyy voimakas nopeuden muutos (kasvua n. 75 km/s), kun taas hitaan shokin
tyyppisten pulssien aikana nopeus ei juuri muutu (kasvua alle 10 km/s).
Nopeiden ja hitaiden shokkien kaltaisiin rakenteisiin liittyvät IE-indeksin
muutokset näkyvät kuvassa 4.9 alhaalla. Sinisellä on piirretty keskimääräinen
IE-indeksi painepulssien ajalta, joiden aikana Bmag kasvoi (nopeat shokit) ja
vihreällä IE-indeksi niiden pulssien ajalta, joiden aikana Bmag väheni (hitaat shokit). Punainen viiva on keskimääräinen IE-indeksi kaikkien pulssien
ajalta.
Kuvaajasta nähdään, että nopeiden shokkien kaltaisiin rakenteisiin liittyvä IE-indeksin muutos (tunnin keskiarvo kasvoi 152 → 271 nT eli kasvu 79%)
on paljon hitaisiin shokkeihin liittyvää muutosta (168 → 188 nT eli kasvu
12%) voimakkaampi. IE-indeksi kuitenkin kasvaa magneettikentän magnitudin muutossuunnasta riippumatta.
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Negatiiviset painepulssit

Paineen laskuille suoritettiin vastaavat tarkastelut kuin paineen nousuillekin. Jaettaessa negatiiviset painepulssit magneettikentän magnitudin muutossuunnan mukaan havaittiin kuitenkin, että magnitudi laski vain viidessä
tapauksessa. Viisi tapausta on superposed epoch -menetelmän kannalta liian pieni määrä ja lopuista 166 tapauksesta piirretty kuvaaja on käytännössä identtinen kuvan 4.10 kanssa. Tämän vuoksi jakoa nopeiden ja hitaiden
shokkien kaltaisiin rakenteisiin ei käsitellä tässä yhteydessä.
Kuvassa 4.2(b) sivulle 46 olivat kaikki tarkastelussa mukana olleet paineen
laskut päällekkäin piirrettynä ja kuvaan 4.10 on piirretty protonitiheyden,
nopeuden ja (uudestaan) paineen keskiarvot kaikkien paineen laskujen ajalta.
Tarkempaa taulukkotietoa paineen laskuista löytyy taulukosta A.3 sivulta 77.

Kuva 4.10: Keskimääräinen hiukkastiheys, nopeus ja paine kaikkien 171 paineen
laskun ajalta (punaisella) ja vertailun vuoksi vastaavat suureet 1000:lta satunnaisesti valitulta ajanjaksolta piirrettynä (sinisellä).

Paineessa tapahtuva muutos (keskimäärin 6, 2 → 2, 8 nPa eli ∆p =
−3, 3 nPa) paineen pudotusten aikana vastaa varsin hyvin painepulssien aikana tapahtunutta muutosta: 2, 3 → 6, 1 nPa, ∆p = 3, 8 nPa. Protonitiheyden muutos on hieman painepulssien aikana tapahtunutta suurempi mutta
kuitenkin samaa tasoa. (Tarkemmin taulukossa A.3.)
Sen sijaan nopeuksien kuvaajia (kuvien 4.10 ja 4.3 keskipaneelit) vertailemalla havaitaan täysin erilaiset käytökset. Negatiivisiin painepulsseihin liitty-
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vä nopeuden muutos on lähes olematon ja paineen muutos lähes pelkästään
protonitiheyden ajamaa. Lisäksi nopeus pysyttelee hieman keskimääräisen
tason alapuolella.
Magneettikentän muutokset negatiivisten painepulssien aikana
Myös negatiiviset painepulssit jakautuvat varsin tasaisesti IMF:n y-komponentin suhteen mutta, kuten kuvasta 4.11 nähdään, suurin osa (98 kpl 171:stä
eli n. 57%) osuu pohjoisen IMF:n alueeseen.

Kuva 4.11: Sirontakuvaaja paineen laskujen jakaumasta IMF:n suunnan mukaan.
Renkaiden koot ovat suhteessa paineen muutokseen ja punainen väri tarkoittaa että
IMF on ollut tasainen aikavälillä 10 min ennen pulssia – 10 min pulssin jälkeen.

IMF:n komponenttien ja magnitudin muutokset paineen laskujen ajalta
on piirretty kuvaan 4.12. IMF:n y-komponentissa on paineen laskujen hetkellä
hyppäys mutta tunnin keskiarvo muuttuu hyvin vähän: ∆By = 0, 07 nT. zkomponentin tunnin keskiarvo myös kasvaa hieman: ∆Bz = 0, 14 nT. IMF:n
magnitudissa tapahtuu täysin painepulsseja vastaava kasvu: 7, 5 → 9, 1 nT
eli ∆Bmag = 1, 6 nT.
Myös negatiivisista painepulsseista tutkittiin erikseen tasaisen IMF:n aikana tapahtuneita. Kriteerin täyttäviä löytyi 44 kpl ja niiden magneettikentät on piirretty kuvaan 4.12 vihreällä. Kuten painepulssienkin yhteydessä,
tasaisen IMF:n aikana muiden aurinkotuulen parametrien muutokset olivat
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Kuva 4.12: IMF y- ja z-komponentit sekä magnitudi kaikkien paineen laskujen
ajalta (punaiselle) ja niiden 44 tapauksen ajalta, joiden aikana IMF oli tasainen
(vihreällä). Sinisellä jälleen IMF satunnaisten jaksojen ajalta.

pienempiä ja yleinen taso alhaisempi kaikkien tapausten aikana keskimäärin.
Tarkemmat tiedot tasaisen IMF:n paineen laskuista taulukon A.3 alaosassa.

4.3.1

Ionosfäärin vaste negatiivisiin painepulsseihin

Paineen laskujen osalta ionosfäärin vastetta tutkittiin samoin menetelmin
kuten aiemmin painepulssien kohdalla. Kuvassa 4.13 on IE-indeksit kaikkien
paineen laskujen ajalta (yläpaneeli) sekä jaettuna IMF:n z-komponentin merkin mukaan (keski- ja alapaneeli).
Yläpaneelin kuvassa näkyvä IE-indeksin lasku on varsin selväpiirteinen
(vaikkakin loiva) ja ajoitus osuu hyvin yhteen paineen laskujen kanssa. Tapahtuva IE-indeksin muutos (188 → 163 nT, −13, 4%) on alle puolet painepulssien aikana tapahtuneesta (160 → 225 nT, +40,5%).
Pohjoisen IMF:n aikaisten negatiivisten painepulssien aikana keskimääräinen IE-indeksi laskee 21,5% (∆IE = −34 nT). Muutos kuitenkin pienenee
ottamalla huomioon satunnaisten jaksojen kuvaajassa näkyvä 13 nT lasku.
Jäljelle jää −13, 1% muutos.
Kuvan 4.13 alimmassa osassa on eteläisen IMF:n aikaisten paineen laskujen keskimääräinen IE-indeksi. Tässä nähdään ajoituksellisesti paineen muutosten kanssa hyvin yhteensopiva lasku mutta tätä edeltää keskimääräisen
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Kuva 4.13: IE-indeksi paineen laskujen (punaisella) ja satunnaisten jaksojen (sinisellä) ajalta. Yläpaneelissa IE-indeksi kaikkien 171 tapauksen ajalta. Keskellä
on pohjoisen IMF:n aikaan sattuneiden (98 kpl) IE-indeksit ja alhaalla eteläisen
(73 kpl).

paineen muutokseen liittymätön IE-indeksin kasvu, jonka takia tunnin keskiarvoa laskee vain hiukan: 228 → 215 nT eli −5, 8%. Muutos säilyy pienenä
(−8, 5%), vaikka huomioidaan eteläisen IMF:n aikana tapahtuva IE:n keskimääräinen 6 nT kasvu.
IMF:n suunnan vaikutus
Jaettaessa paineen laskut IMF:n z-komponentin lisäksi myös y-komponentin
mukaan, saadaan neljä keskenään varsin erilaista kuvaajaa (kuva 4.14). Yhdistävä piirre on kaikissa neljässä näkyvä IE-indeksin kääntyminen laskuun
nollahetken aikoihin.
IMF:n z-komponentin ollessa positiivinen (kuva 4.14, yläosan kuvaajat)
vaikuttaa y-komponentin merkitys olevan suuri. Kun By ≥ 0, niin IE-indeksin
muutos korreloi hyvin paineen muutoksen kanssa. Tunnin keskiarvossa tapahtuu 46 nT lasku (−28, 1%), josta satunnaisten jaksojen keskiarvossa tapahtuvan 13 nT laskun huomioiden jää jäljelle vielä 20,3%. Myös niiden paineen
laskujen kuvaajassa, joille By < 0, tapahtuu selvä IE-indeksin lasku – mutta
noin 40 minuuttia etuajassa. Nollahetkellä tapahtuu n. 15 nT notkahdus mutta tämä on vain kolmannes aiemmasta paineen muutokseen liittymättömästä
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Kuva 4.14: IE-indeksi paineen laskujen (punaisella) ja satunnaisten hetkien (sinisellä) ajalta jaettuna IMF:n suunnan mukaan.

muutoksesta (−45 nT).
Näissä kahdessa tapauksessa on huomattavaa, että positiivisen y-komponentin tapauksissa IE-indeksin muutos (165 → 118 nT) ja kuvaajan muoto käyvät hyvin yhteen vastaavien painepulssien aikana tapahtuneen IEindeksin muutoksen (118 → 168 nT, kuvan 4.7 oikea yläreuna, sivulla 53)
kanssa. Sen sijaan negatiivisen y-komponentin tapauksissa (kuvien 4.7 ja 4.14
vasen yläkulma) paineen laskut tuottavat täysin erilaisen vasteen: IE-indeksin
muutos painepulssien yhteydessä korreloi hyvin paineen muutoksen kanssa
mutta paineen laskujen kohdalla korrelaatiota ei havaita. Lisäksi kuvaajia
verratessa havaitaan myös, että paineen laskujen aikana IE-indeksin perustaso (edeltävän ja seuraavan tunnin keskiarvot 152 ja 130 nT) pysyttelee paljon painepulssien aikaista (vastaavat keskiarvot 97 ja 111 nT) korkeammalla
tasolla.
IE-indeksin kuvaajat eteläisen IMF:n aikana (kuvan 4.14 alaosa) eivät
näytä vastaavaa y-riippuvuutta. Kun By > 0, niin IE:n keskimääräinen taso on n. 10% korkeampi. On huomattava, että vaikka oikean yläkulman (By
& Bz ≥ 0) kuvaajaa lukuunottamatta kaikissa näkyy varsin suuria paineen
muutokseen ilmeisen liittymättömiä IE-indeksin muutoksia, on kaikissa kuvaajissa myös nähtävissä paineen muutoksen ajanhetken kanssa yhtenevä IE-
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indeksin lasku. Koska tämä ilmiö on nähtävissä sekä koko joukon että sen
osajoukkojen käyttäytymisessä, ei kyseessä liene pelkkä sattuma.
Tutkittaessa IU- ja IL-indeksien käytöstä negatiivisten painepulssien aikana (liitteen B kuvissa B.3 ja B.4) havaittiin, että IE-indeksin muutos aiheutui enimmäkseen IU:n muutoksesta, kun By ja Bz olivat positiivisia. Muissa
tapauksissa IE:n muutokset aiheutuivat enimmäkseen IL:n vaihteluista.

4.3.2

Negatiiviset painepulssit tasaisen IMF:n aikana

Tasaisen IMF:n aikana tapahtuneiden paineen laskujen IE-indeksit on piirretty kuvaan 4.15. Merkinnät ovat kuten kaikkien paineen laskujen kuvaajassa 4.13. Kuten tasaisen IMF:n painepulssienkin kohdalla (sivu 54), on seuraavien kuvaajien yhteydessä otettava huomioon tarkasteltavien tapausten
pieni määrä (44 kpl, IMF:n suunnan mukaan jaettuna 21 ja 23).

Kuva 4.15: Yläpaneelissa keskimääräinen IE-indeksi tasaisen IMF:n aikana tapahtuneiden 44 paineen laskujen (punaisella) ja 460 satunnaisen jakson (sinisellä)
ajalta. Alemmissa paneeleissa paineen laskut on jaettu IMF:n z-komponentin mukaan: keskellä Bz ≥ 0 (23 kpl) ja alhaalla BZ < 0 (21 kpl).

Kuvan yläpaneelissa näkyvä tasaisen IMF:n paineen laskujen keskimääräisen IE-indeksi laskee 12,9%. Tämä on lähes sama tulos kuin kaikille paineen laskuille saatu (−13, 4%) mutta IE-indeksin yleinen taso on noin 40 nT
alhaisempi. Myöskin kaikkien paineen laskujen kanssa yhtenevästi näkyy
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pohjoisen IMF:n paineen laskuilla loiva lasku IE-indeksissä: ∆IE = −16 nT eli
−18, 9%. Kuitenkin otettaessa satunnaisten jaksojen 8 nT lasku huomioon,
jää paineen laskun vaikutukseksi −8, 8%.
Eteläisen IMF:n kuvaajassa (kuvan 4.15 alaosa) tapahtuva IE-indeksin
lasku on 10,2% (−22 nT). Satunnaisten jaksojen IE-käyrässä (sinisellä) tapahtuu kuitenkin myös pientä laskua (4 nT), jonka vähentämisen jälkeen jää
jäljelle vielä 8,5% lasku. Kuvassa näkyy pulssin kanssa samanaikainen 40 nT
lasku IE-indeksissä mutta myös muita lähes yhtä voimakkaita heilahteluja.
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Luku 5
Johtopäätokset
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin aurinkotuulen dynaamisen paineen äkillisten porrasmaisten muutosten vaikutusta IE-indeksin kuvaamaan ionosfäärin
elektrojettiaktiivisuuteen. Tarkastelun kohteena olivat sekä paineen kasvut
(painepulssit) että laskut (negatiiviset painepulssit).
Tärkeimpänä tuloksena painepulssien osalta havaittiin selvä positiivinen
korrelaatio IE-indeksin ja aurinkotuulen dynaamisen paineen välillä IMF:n
suunnasta riippumatta. Negatiivisten painepulssien osalta havaittiin myös
positiivista korrelaatiota mutta erityisesti pohjoisen IMF:n aikana tulokset
olivat jossain määrin tulkinnanvaraisia.

5.1

Painepulssit

Tutkimusaineistona olleiden 286:n painepulssin aikana aurinkotuulen dynaaminen paine kasvoi keskimäärin 184% eli lähes kolminkertaiseksi. Nopeuden
neliö (p ∝ v 2 ) muuttui n. +18% ja hiukkastiheys noin +120% eli paineen
kasvu johtui enimmäkseen hiukkastiheyden kasvusta.

5.1.1

Ionosfäärin vaste painepulsseihin

IE-indeksin käytöksessä (kuva 4.6 sivulla 51) havaittiin selvä positiivinen korrelaatio paineen kasvun kanssa. IE-indeksin kasvu oli voimakkainta eteläisen
IMF:n aikana (tunnin keskiarvo kasvoi 45,9%) mutta myös pohjoisen IMF:n
aikana tapahtui selkeä 30% kasvu. Pohjoisen IMF:n aikana IE-indeksin tason havaittiin olevan yleisesti laskeva. Tähän laskevaan tasoon verrattuna
IE-indeksin kasvu pohjoisen IMF:n aikana oli 40,5% eli samaa tasoa kuin
eteläisen IMF:n aikana. Kaikkien pulssien aikana tapahtunut keskimääräinen kasvu IE-indeksin tunnin keskiarvossa oli 40,5%. IMF:n z-komponentin
65
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suunnalla ei siis ollut juurikaan vaikutusta IE-indeksin prosentuaaliseen muutokseen.
IE-indeksin yleisessä tasossa IMF:n z-komponentin vaikutus näkyi selvästi. Pohjoisen IMF:n aikana IE-indeksin keskimääräinen arvo oli vähän yli
90 nT ja eteläisen noin 200 nT.
Selvä IE-indeksin muutos painepulssin jälkeen on saman suuntainen tulos kuin artikkelissa Palmroth el al. 2004 [41] raportoitu AE-indeksin ja aurinkotuulen dynaamisen paineen korrelaatio. Erilaista tuloksissa on kuitenkin se, että aiemmassa tutkimuksessa pohjoisen IMF:n painepulssien aikana
AE-indeksissä ei ollut havaittavissa kasvua ja selkeä korrelaatio näkyi vain
eteläisen IMF:n aikaisissa pulsseissa. Tämä eroavaisuus voi johtua AE- ja
IE-indeksejä tuottavien magnetometriverkkojen erilaisesta maantieteellisestä sijoittumisesta tai aikaisemman tutkimuksen huomattavasti pienemmästä
datasetistä (vain vuosi 1998). Lisäksi Palmrothin et al. artikkelissa painepulssit myös määriteltiin eri tavalla1 .
Jaettaessa painepulssit IMF:n y- ja z-komponentin etumerkkien mukaisesti neljään ryhmään (kuva 4.7 sivulla 53) havaittiin, että pohjoisen IMF:n
aikana IE-indeksin yleinen taso (satunnaisten vertailujaksojen määrittämä)
on 32% korkeampi ja IE:n nousu noin kolme kertaa voimakkaampaa y-komponentin ollessa positiivinen kuin negatiivinen. Eteläisen IMF:n aikana y-komponentin suunnalla ei havaittu olevan vaikutusta yleiseen tasoon ja IE:n muutos on 20% heikompaa By :n ollessa positiivinen kuin negatiivinen. IMF:n ykomponentin suunnalla on siis erilainen vaikutus IE-indeksin yleiseen tasoon
z-komponentin suunnasta riippuen.
AE-indeksin on havaittu korreloivan napakalotin poikki mitatun potentiaalieron ΦP C kanssa [2] ja saman korrelaation voidaan katsoa toimivan myös
IE-indeksin ja ΦP C :n välillä. Tutkittaessa Ruohoniemen ja Greenwaldin artikkelin [47] konvektiokuvia havaitaan, että IMF:n y-komponentin vaikutus
konvektion voimakkuuteen on suurempi pohjoisen kuin eteläisen kentän aikana (kuvassa 5.1). Pohjoisen IMF:n aikana ΦP C :n muutos positiivisen ja negatiivisen y-komponentin välillä on +6 kV (lähes 29%), kun vastaava ero eteläisen IMF:n aikana on +2 kV (alle 4%). Tämä on sopusoinnussa IE-indeksillä
havaitun ilmiön kanssa.
Verrataessa IE-indeksin muutoksia IU- ja IL-indeksien muutoksiin (liitteen B kuvissa B.1 ja B.2) havaittiin, että IE-indeksin muutos oli pohjoisen
IMF:n aikana enimmäkseen IU-indeksin muutoksen seurausta (eli IL:n muutokset olivat IU:n muutoksiin verrattuna pieniä). Eteläisen IMF:n aikana tilanne oli päinvastainen ja IE:n muutos enimmäkseen IL:n muutoksen aiheut1

Paineen muutos luokiteltiin painepulssiksi, jos paineen 10 minuutin keskiarvo kasvoi
vähintään 1 nPa. Paineen tasaisuutta ennen tai jälkeen pulssin ei vaadittu [41].
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Kuva 5.1: Sähköstaattisen potentiaalin jakauma napakalotissa ja sen riippuvuus
IMF:n suunnasta. Konvektiokuvien oikeissa alakulmissa ΦP C :n arvot kilovoltteina. Kuva hieman muokattu versio Ruohoniemen ja Greenwaldin artikkelin [47]
kuvasta 7.

tamaa. Koska IU-indeksin kasvu viittaa itäisen elektrojetin (kuvassa 5.2 harmaa nuoli iltasektorissa) ja IL-indeksin lasku läntisen elektrojetin (aamusektorissa) voimistumiseen, niin eteläisen IMF:n aikana aurinkotuulen painepulssit vaikuttavat kytkevän erityisesti läntiseen elektrojettiin ja pohjoisen
kentän aikana itäiseen.
R1:n virtojen (kuvassa 5.2 sinisellä) uskotaan kytkeytyvän osittain magnetopausin (Chapmanin ja Ferraron) virtoihin [63, 21, 54]. Aurinkotuulen
dynaamisen paineen pSW kasvaessa sähkövirrat magnetopausilla voimistuvat
ja voimistavat samalla R1:n virtoja. Osa ionosfääriin saapuvasta R1:n virrasta kytkee napakalotin yli iltapuolelta lähtevään R1:n virtaan, mutta suurin
osa virrasta kulkee ionosfäärissä ekvaattorin suuntaan ja poistuu sitten R2:n
virtana (kuvassa 5.2 punaisella) ionosfääristä [60]. Aamuyön sektorissa ionosfääristä lähtevän R2:n virran on todettu korreloivan läntisen elektrojetin
voimakkuuden kanssa [48]. Läntiseen elektrojettiin liittyvän IL-indeksin itseisarvon vahva korrelaatio pSW :n kanssa eteläisen IMF:n aikana voisi siis
viitata ionosfääriin saapuvan R1:n virran välityksellä toimivaan kytkentään
aurinkotuulen ja ionosfäärin välillä.
Pohjoisen IMF:n aikana pSW :n muutoksilla on voimakkaampi yhteys itäiseen elektrojettiin liittyvään IU-indeksiin kuin IL:än, joten aurinkotuulen ja
ionosfäärin kytkeytymisen voidaan päätellä tapahtuvan eri reittiä kuin eteläi-
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Kuva 5.2: Konvektioelektrojettien kytkeytyminen kentänsuuntaisiin virtoihin. Iltapuolen harmaa nuoli kuvaa itäistä ja aamupuolen läntistä elektrojettiä.

sen IMF:n aikana. R0:n virtojen rooli ionosfäärissä kasvaa pohjoisen IMF:n
aikana, jolloin niiden on ehdotettu kytkevän pyrstölohkon rekonnektioalueelle [44]. Ionosfääriin saapuva R0:n virta2 osuu itäisen elektrojetin syntyalueille.
Sen sijaan pohjoisen IMF:n aikana heikkenevä aamupuolen konvektiosolu vaikuttaisi olevan kaukana R0:n virtojen kytkeytymisalueesta (kuvan 2.14 ylärivin konvektiokuviot), joten virtojen vaikutus aamupuolen konvektioelektrojettiin on tuskin merkittävää. Painepulssin voimistaessa rekonnektiota ja samalla rekonnektioalueelta lähteviä R0:n virtoja, tarjoaisi itäisen elektrojetin
kytkeytyminen R0:n virtoihin mahdollisen selityksen IU-indeksin ja pSW :n
välisellä yhteydelle.
R0-kytkentä pohjoisen IMF:n aikana tarjoaisi selityksen sille, miksi Palmrothin et al. artikkelissa [41] ei havaittu korrelaatiota AE:n ja pohjoisen
IMF:n painepulssien välillä: R0:n virrat saapuvat ionosfääriin niin korkealla
latitudilla, että niihin kytkeytyvät elektrojetit jäisivät todennäköisesti kokonaan AE-indeksiä tuottavan mittausasemarenkaan sisäpuolelle. Sen sijaan
IMAGEn pohjoisimmat mittausasemat Huippuvuorilla ovat tarpeeksi pohjoisessa havaitsemaan mahdollisen elektrojetin.

5.1.2

Painepulssit tasaisen IMF:n aikana

Tasaisen IMF:n painepulssien (44 kpl) aikana havaittu IE-indeksin kasvu oli
vähäisempää kuin kaikkien pulssien aikana keskimäärin. Tasaisen IMF:n aikaisten vertailujaksojen IE-kuvaajassa näkyvä yleisen tason lasku huomioi2

Kuvassa 2.15 sivulla28 musta alue R1:n navanpuolella noin klo 13:n MLT-sektorissa.
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den kasvuksi saatiin 12,5%. Kuvaajasta 4.8 nähdään, että IE-indeksin kasvu
osuu hyvin yksiin paineen muutoksen kanssa.
Pohjoisen IMF:n aikaisten pulssien (23 kpl) kuvaajassa (kuva 4.8, keskellä) on IE-indeksin kasvu selkeämpää (12,2%, IE:n yleisen tason lasku huomioiden 24%), mutta kasvu käynnistyy noin 5 minuuttia myöhässä. Tämä
voi kuitenkin johtua viiveen laskemiseen liittyvästä epätarkkuudesta (ks. sivu 47) tai statistiikan vähyydestä.
Eteläisen IMF:n painepulssien aikana (kuvan 4.8 alaosa) IE-indeksin tunnin keskiarvo kasvoi vain 4,6%. Nollahetkellä IE-indeksin kuvaajassa tapahtuu nopea, 25 nT (+18%) nousu, mutta kuvaajassa nähdään muitakin lähes
samaa tasoa olevia muutoksia, joten tällä ei välttämättä ole yhteyttä paineen
muutokseen.
Tasaisen IMF:n painepulssien aikainen keskimääräinen dynaamisen paineen kasvu (1,86 nPa, taulukosta A.2) oli pienempi kuin kaikkien pulssien
aikana keskimäärin (3,79 nPa), mikä ainakin osin on vastuussa heikommasta
IE-vasteesta. Lisäksi, erityisesti IMF:n z-komponentin suunnan mukaan jaettuna, statistiikka oli turhan pieni superposed epoch -menetelmän käyttöön.
IMF:n suunnasta riippumatta IE-indeksi kuitenkin kasvoi tasaisen IMF:n
painepulssien aikana, mikä tukee teoriaa pSW :n ja IE-indeksin korrelaatiosta.

5.1.3

Jako magneettikentän muutossuunnan mukaan

Magneettikentän voimakkuuden 10 minuutin keskiarvo kasvoi 126 painepulssin aikana ja laski 160:n. Kuvan 4.9 kolmessa ylimmässä kuvaajassa ovat
hiukkastiheyden, nopeuden ja paineen kuvaajat magneettikentän muutossuunnan mukaan jaettujen pulssien ajalta. Kuvaajista nähdään, että hiukkastiheyksien muutokset (yläpaneeli) eivät juuri poikkea toisistaan, mutta sen
sijaan nopeuksien muutokset (kuvan keskellä) ovat hyvin erilaisia. Nopean
shokin tyyppisiin painepulsseihin liittyy voimakas nopeuden muutos (kasvua
n. 75 km/s), kun taas hitaan shokin tyyppisten pulssien aikana nopeus ei
juuri muutu (kasvua alle 10 km/s).
Kahdessa ylimmässä kuvaajassa (kuvassa 4.9) näkyvät nopeuden ja hiukkastiheyden muutokset ovat hyvin tyypillisiä nopeiden ja hitaiden shokkien
aikana tapahtuvia muutoksia [8]. Ne painepulssit, joiden aikana Bmag vähenee (kuvassa 4.9 vihreällä), käyttäytyvät siis keskimäärin kuten hitaaseen
shokkiin liittyvä paineen muutos ja vastaavasti ne painepulssit, joiden aikana
Bmag kasvaa (sinisellä), kuten nopeaan shokkiin liittyvä paineen muutos. Tämän perusteella osa painepulssista voisi olla nopeiden tai hitaiden shokkien
aiheuttamia.
Kuten kuvan 4.9 alimmasta kuvaajasta nähdään, IE-indeksi korreloi painepulssien kanssa sekä magneettikentän magnitudin kasvaessa että vähen-
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tyessä. Tästä voidaan päätellä IE:n muutoksen olevan juuri painepulssien
aiheuttamaa. Heikompi vaste IMF:n magnitudin laskiessa selittyy osin keskimäärin pienemmällä paineen muutoksella tämän kategorian pulssien aikana.
Toinen ilmeinen syy heikompaan IE-vasteeseen laskevan IMF:n magnitudin aikana olisi IE:n korrelaatio magnitudin kanssa: Jos IE korreloi positiivisesti sekä paineen että IMF:n kanssa, niin suureiden muuttuessa vastakkaisiin
suuntiin näiden vaikutukset kumoaisivat toisiaan. Tätä selitystä testattiin etsimällä satunnaisten vertailujaksojen joukosta ne jaksot, joiden aikana IMF:n
magnitudi (tunnin keskiarvo) kasvoi vähintään 1 nT (141 kpl) sekä ne jaksot
joiden aikana magnitudi laski vähintään 1 nT (138 kpl). Vähenevän magnitudin jaksojen aikana IE:n tunnin keskiarvon muutos oli −2 nT (−1%) ja
kasvavan magnitudin jaksojen aikana +7 nT (+4%). Vaikka nämä muutokset
ovatkin vähäisiä, niin tulos kuitenkin tukee ehdotettua selitystä.
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Negatiiviset painepulssit

Negatiivisten painepulssien (171 kpl, kuvan 4.10 alaosassa) aikana tapahtuvat paineen pudotukset (keskimäärin 6, 2 → 2, 8 nPa eli ∆p = −3, 3 nPa)
vastasivat painepulssien aikaista keskimääräistä paineen kasvua (kuvan 4.3
alaosa): 2, 3 → 6, 1 nPa, ∆p = 3, 8 nPa. Samoin protonitiheyksien muutokset olivat hyvin samankaltaisia. Sen sijaan nopeuden muutos oli paineen
laskujen kohdalla lähes olematon (tarkemmin taulukossa A.3). Tässä suhteessa negatiiviset painepulssit olivat verrattavissa hitaan shokin kaltaisiin
painepulsseihein.
IMF:n magnitudin keskimääräinen muutos, 7, 5 → 9, 1 nT eli +1, 6 nT,
negatiivisten painepulssien aikana on painepulssien aikaista muutosta vastaava ja saman suuntainen. Painepulsseista poiketen IMF:n magnitudi kuitenkin kasvaa lähes kaikkien negatiivisten pulssien aikana (166 tapausta 171:stä,
painepulsseille vastaava suhde oli 120 tapausta 286:sta).
Edellä mainittujen eroavaisuuksien takia näitä negatiivisia pulsseja ei voida pitää tutkituille painepulsseille käänteisinä palautumisilmiöinä. Nopeuden
muutoksen puuttuessa ovat dynaamisen paineen laskut itseasiassa pelkästään
hiukkastiheyden muutoksia. IMF:n magnitudin kasvu, hiukkastiheyden lasku ja vähäinen nopeuden muutos ovat käänteisen hitaan shokin (reverse slow
shock) tunnusmerkkejä [8], joten osa paineen laskuista voisi olla tämän tyyppisiin shokkeihin liittyviä.

5.2.1

Ionosfäärin vaste negatiivisiin painepulsseihin

IE-indeksin lasku negatiivisten painepulssien aikana (kuvassa 4.13 sivulla 60)
oli varsin selväpiirteinen ja ajoitus osui hyvin yhteen paineen laskujen kanssa. Tapahtunut IE-indeksin muutos (−13, 4%) oli kuitenkin huomattavasti
painepulssien aikana tapahtunutta (+40, 5%) pienempi.
Pohjoisen IMF:n aikana tapahtuneiden paineen laskujen IE-indeksissä
(kuvan 4.13 keskellä) havaittiin 21,5% lasku, joka kuitenkin väheni ottamalla
huomioon IE:n yleisen tason lasku. Jäljelle jää −13, 1% muutos. Kuvan 4.13
alimmassa osassa on eteläisen IMF:n aikaisten paineen laskujen keskimääräinen IE-indeksi. Tässä nähdään ajoituksellisesti paineen muutoksen kanssa
hyvin yhteensopiva lasku mutta tätä edeltää paineen muutokseen liittymätön IE-indeksin kasvu, jonka takia tunnin keskiarvoa laskee vain hieman. IE:n
yleisen tason kasvu huomioiden muutosta on −8, 5%.
Tutkittaessa tarkemmin IMF:n suunnan vaikutusta, saatiin tulokseksi
neljä keskenään varsin erilaista kuvaajaa (kuva 4.14 sivulla 61), joita kuitenkin yhdistää kaikissa näkyvä IE-indeksin lasku nollahetken aikoihin. Kuvaajien tarkkuutta heikentää suppea statistiikka varsinkin eteläisen IMF:n
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aikana.
IMF:n z-komponentin ollessa positiivinen (kuvan 4.14 yläosa) vaikutti ykomponentin merkitys olevan suuri. Kun By ≥ 0, niin IE-indeksin muutos
korreloi hyvin paineen muutoksen kanssa. Tunnin keskiarvossa tapahtunut
lasku oli, IE:n yleisen tason lasku huomioiden, 20,3%.
Niiden pohjoisen IMF:n paineen laskujen kuvaajassa, joille By < 0, tapahtui selvä IE-indeksin lasku – mutta noin 40 minuuttia etuajassa. Paineelle
annettu tasaisuusehto koski vain pulssia edeltävää ja seuraavaa puolituntista, joten muutos voisi olla paineen muutokseen liittyvää. Tähän joukkoon
kuuluvien paineen laskujen tarkempi tutkiminen ei kuitenkaan paljasta mitään kyseisen IE:n laskun kanssa korreloivaa paineen muutosta. Nollahetkellä tapahtuu n. 15 nT lasku mutta tämä on pienempi kuin muut kuvaajassa
näkyvät paineen muutokseen liittymättömät muutokset.
Vertailemalla kuvia 4.14 ja 4.7 (sivulla 53) havaitaan, että, kun By ja
Bz ovat positiivisia, keskimääräinen IE:n muutos (laskua 165 → 118 nT)
ja kuvaajan muoto paineen laskujen aikana ovat hyvin samankaltaisia kuin
saman IMF-sektorin painepulssien kuvaajassa (kasvua 118 → 168 nT). Kun
By < 0 (kuvissa 4.7 ja 4.14 vasemmalla ylhäällä), paineen laskut tuottavat
täysin erilaisen vasteen: IE:n muutos painepulssien yhteydessä korreloi hyvin
paineen muutoksen kanssa mutta paineen laskujen kohdalla korrelaatiota ei
havaita.
Lisäksi kuvaajia verratessa havaitaan myös, että paineen laskujen aikana IE-indeksin perustaso (edeltävän ja seuraavan tunnin keskiarvot 152 ja
130 nT) pysyttelee paljon painepulssien aikaista (vastaavat keskiarvot 97 ja
111 nT) korkeammalla tasolla. Painepulssien aikainen IE-indeksin taso on siis
26% alhaisempi. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että negatiivisia painepulsseja edeltävän tunnin aikana aurinkotuulen paine on keskimäärin paljon
korkeampi kuin painepulsseja edeltävän tunnin aikana (6,19 vs. 2,32 nPa).
IU- ja IL-indeksien kuvaajista (liitteen B kuvat B.3 ja B.4) havaittiin,
että pohjoisen IMF:n aikana, By :n ollessa positiivinen, IE-indeksin muutos
aiheutui enimmäkseen IU:n muutoksesta, kuten painepulssien yhteydessäkin.
Myöskin kuten painepulssien yhteydessä, eteläisen IMF:n aikana IE:n muutokset aiheutuivat enimmäkseen IL:n vaihteluista. Sen sijaan painepulsseista poiketen, pohjoisen IMF:n aikana y-komponentin ollessa negatiinen IL:n
muutokset olivat IU:n muutoksia suurempia. Voimakas IL:n muutos oli pääasiassa vastuussa kuvan 4.7 vasemman yläkulman IE-kuvaajassa −40 minuutin kohdalla näkyvästä voimakkaasta laskusta. Tulokselle ei löytynyt tyydyttävää selitystä.
Negatiivisten painepulssien ionosfäärivaste oli paineen kasvuihin liittyvää
vastetta heikompi ja näkyi selvästi oikeastaan vain kaikki tapaukset sisältävässä kuvaajassa 4.13. Kun paineen laskut jaetaan IMF:n suunnan mukaan,
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IE-indeksin kuvaajista vain yhdessä voidaan nähdä pSW :n kuvaajaa muistuttava porrasmainen rakenne. Tämän vuoksi kuvaajien tulkitseminen jätetään
painepulssien kuvaajia vähemmälle huomiolle. Lisäksi koska paineen laskut
havaittiin varsin erityyppisiksi ilmiöiksi kuin painepulssit, ei niiden ionosfäärivasteiden tarkka vertailu ole välttämättä mielekästä.

5.2.2

Negatiiviset painepulssit tasaisen IMF:n aikana

Kuvassa 4.15 sivulla 62 nähdään keskimääräinen IE-indeksi tasaisen IMF:n
paineen laskujen aikana: tunnin keskiarvo laskee 12,9%. Tulos on lähes sama
kuin kaikille paineen laskuille saatu (−13, 4%) mutta IE:n yleinen taso on
nyt 40 nT alhaisempi.
Myöskin kaikkien paineen laskujen kanssa yhtenevästi näkyi pohjoisen
IMF:n aikana loiva lasku IE-indeksissä. Ottamalla lievä yleisen tason lasku
huomioon, jää jäljelle −8, 8% muutos. Vastaavasti eteläisen IMF:n kuvaajassa
(kuvan 4.15 alaosa) havaittu IE:n lasku oli 8,5%.
Erityisesti pohjoisen IMF:n aikaisessa kuvassa mahdollinen paineen vaikutus on vähintäänkin huomaamaton. Kuten tasaisen IMF:n painepulssien
kohdalla, on tässäkin kategoriassa liian vähän aineistoa luotettavien johtopäätösten tekemiseen superposed epoch -menetelmän avulla. Jokaisessa kuvaajassa kuitenkin havaitaan paineen laskun kanssa samanaikainen IE:n lasku, joka IMF:n muutoksen puuttuessa lienee pSW :n laskun aiheuttamaa.
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Yhteenveto

Aurinkotuulen dynaamisen paineen ja IE-indeksin välillä havaittiin selvä positiivinen korrelaatio. IE:n muutokset aiheutuvat elektrojettien muutoksista,
joten tulos kertoo, että elektrojettien tulee jotenkin kytkeytyä aurinkotuuleen.
Eteläisen IMF:n painepulssien aikana IE:n muutokset aiheutuivat pääasiallisesti läntisen elektrojetin voimakkuutta kuvaavan IL-indeksin muutoksista. Pohjoisen IMF:n aikana havaitut IE:n muutokset liittyivät enemmän
IU:n muutoksiin ja näin ollen itäiseen elektrojettiin. Elektrojettien ja pSW
välisen korrelaation selitykseksi tarjotaan ionosfääriin saapuvien kentänsuuntaisten virtojen välityksellä tapahtuvaa kytkentää aurinkotuuleen (sivuilla 67
ja 68).
IMF:n z-komponentilla oli odotettu vaikutus IE:n yleiseen tasoon (sivulla 66) ,mutta IE:n suhteellinen muutos painepulssin aikana oli samaa tasoa
z-komponentin suunnasta riippumatta. Myös IMF:n y-komponentti osoittautui merkittäväksi pohjoisen IMF:n aikana, sillä IE:n yleinen taso oli tällöin korkeampi ja paineen muutosten vaikutus paljon selkeämpi IMF:n ykomponentin ollessa positiivinen kuin negatiivinen.
Aurinkotuulen paineen ja IE:n välinen korrelaatio on vähemmän selkeää
paineen laskujen kuin nousujen yhteydessä. Tälle on useita mahdollisia selityksia: Tutkimusaineisto paineen laskuista oli suppeampi. Toisin kuin painepulsseihin, paineen laskuihin ei liittynyt aurinkotuulen nopeuden muutosta.
Lisäksi IMF:n magnitudi kasvoi lähes kaikkien paineen laskujen aikana, joten magnitudin ja IE:n välinen korrelaatio voisi peittää paineen muutoksen
vaikutusta (sivulla 70).

Liite A
Taulukoita
Tähän osioon on kerätty taulukkotietoa tutkimuksessa mukana olleista painepulsseista ja paineen laskuista sekä vertailuaineistona olleista satunnaisista
ajanjaksoista.

A.1

Satunnaiset vertailujaksot

Tutkimuksessa vertailuaineistona olleiden 1000 satunnaisesti valitun ajanjakson tiedot. Suluissa olevat luvut viittaavat siihen osuuteen ajanjaksoista,
joissa ei ollut liikaa puuttuvia datapisteitä delay-ajan laskemiseksi. (Näille haettiin myös IE-indeksin arvot.) Taulukon suureet ovat kaikkien kahden
tunnin jaksojen yli laskettuja keskiarvoja.
Satunnaiset:

1000 (891) kpl

n = 6,4 (6,4) cm−3
By = 0,0 (0,0) nT
Bz = -0,4 (-0,5) nT
tasainen IMF:

v = 450 (460) km/s
By < 0: 502 (446) kpl
Bz < 0: 520 (474) kpl

p = 2,2 (2,2) nPa
By ≥ 0: 498 (445) kpl
Bz ≥ 0: 480 (417) kpl
539 (460) kpl

n = 5,6 (5,6) cm−3
By = -0,3 (-0,3) nT
Bz = -0,2 (-0,3) nT

v = 420 (440) km/s
By < 0: 290 (246) kpl
Bz < 0: 268 (234) kpl

p = 1,7 (1,7) nPa
By ≥ 0: 249 (214) kpl
Bz ≥ 0: 271 (226) kpl
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Painepulssit

Tutkimuksessa mukana olleiden painepulssien ominaisuuksia. Alaindeksi bef
tarkoittaa pulssia edeltävältä ja af t pulssia seuraavalta tunnilta laskettua
keskiarvoa. By ja Bz on laskettu kullekin pulssille keskiarvona edellisen 10 minuutin ajalta ja By ja Bz ovat kaikkien pulssien By :n ja Bz :n keskiarvot.
Painepulssit:

286 kpl

∆n = 9, 3 cm−3
nbef = 7, 7 cm−3
∆v = 37 km/s
vbef = 430 km/s
∆p = 3, 8 nPa
pbef = 2, 3 nPa
∆n/nbef = 140%
∆v/vbef = 9%
∆p/pbef = 180%

naf t = 17 cm−3
vaf t = 470 km/s
paf t = 6, 1 nPa

By = 0, 2 nT
∆By = −0, 2 nT
Bz = 0, 4 nT
∆Bz = 0, 2 nT
∆Bmag = 1, 7 nT
tasainen IMF:

By ≥ 0: 142 kpl
By,af t = 0, 1 nT
Bz ≥ 0: 146 kpl
Bz,af t = 0, 4 nT
Bmag,af t = 9, 0 nT
44 kpl

By < 0: 144 kpl
By,bef = 0, 3 nT
Bz < 0: 140 kpl
Bz,bef = 0, 2 nT
Bmag,bef = 7, 3 nT

∆n = 5, 8 cm−3
nbef = 6, 7 cm−3
∆v = 9, 0 km/s
vbef = 440 km/s
∆p = 1, 9 nPa
pbef = 1, 9 nPa
∆n/nbef = 110%
∆v/vbef = 3%
∆p/pbef = 120%

naf t = 13 cm−3
vaf t = 440 km/s
paf t = 3, 7 nPa

By = −1, 0 nT
∆By = 0, 0 nT
Bz = 0, 2 nT
∆Bz = 0, 1 nT
∆Bmag = 0, 1 nT

By ≥ 0: 14 kpl
By,af t = −1, 1 nT
Bz ≥ 0: 23 kpl
Bz,af t = 0, 2 nT
Bmag,af t = 5, 8 nT

By < 0: 30 kpl
By,bef = −1, 1 nT
Bz < 0: 21 kpl
Bz,bef = 0, 1 nT
Bmag,bef = 5, 7 nT
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A.3

Negatiiviset painepulssit

Tutkimuksessa mukana olleiden negatiivisten painepulssien tietoja. Merkinnät ovat samoja kuin painepulssien yhteydessä taulukossa A.2.
Negatiiviset painepulssit:

171 kpl

∆n = −11 cm−3
∆v = −1, 0 km/s
∆p = −3, 3 nPa
∆n/nbef = -51%
∆v/vbef = -0,8%
∆p/pbef = -52%

nbef = 20 cm−3
vbef = 440 km/s
pbef = 6, 2 nPa

naf t = 9, 3 cm−3
vaf t = 440 km/s
paf t = 2, 9 nPa

By = 0, 2 nT
∆By = 0, 1 nT
Bz = 0, 9 nT
∆Bz = 0, 1 nT
∆Bmag = 1, 6 nT
tasainen IMF:

By < 0: 84 kpl
By,bef = 0, 3 nT
Bz < 0: 73 kpl
Bz,bef = 0, 8 nT
Bmag,bef = 7, 5 nT

By ≥ 0: 87 kpl
By,af t = 0, 3 nT
Bz ≥ 0: 98 kpl
Bz,af t = 1, 0 nT
Bmag,af t = 9, 1 nT
44 kpl

∆n = −6, 6 cm−3
∆v = −8, 8 km/s
∆p = −2, 1 nPa
∆n/nbef = -46%
∆v/vbef = -2,0%
∆p/pbef = -48%

nbef = 15 cm−3
vbef = 440 km/s
pbef = 4, 6 nPa

naf t = 8, 4 cm−3
vaf t = 430 km/s
paf t = 2, 4 nPa

By = 0, 5 nT
∆By = 0, 0 nT
Bz = 0, 2 nT
∆Bz = −0, 1 nT
∆Bmag = −0, 7 nT

By < 0: 22 kpl
By,bef = 0, 4 nT
Bz < 0: 21 kpl
Bz,bef = 0, 4 nT
Bmag,bef = 5, 3 nT

By ≥ 0: 22 kpl
By,af t = 0, 4 nT
Bz ≥ 0: 23 kpl
Bz,af t = 0, 2 nT
Bmag,af t = 6, 0 nT
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Liite B
IU- ja IL-indeksien kuvaajia

Kuva B.1: IU-indeksi painepulssien (punaisella) ja satunnaisten hetkien (sinisellä)
ajalta jaettuna IMF:n suunnan mukaan.
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Kuva B.2: IL-indeksi painepulssien (punaisella) ja satunnaisten hetkien (sinisellä)
ajalta jaettuna IMF:n suunnan mukaan.
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Kuva B.3: IU-indeksi paineen laskujen (punaisella) ja satunnaisten hetkien (sinisellä) ajalta jaettuna IMF:n suunnan mukaan.
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Kuva B.4: IL-indeksi paineen laskujen (punaisella) ja satunnaisten hetkien (sinisellä) ajalta jaettuna IMF:n suunnan mukaan.
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