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4.3. Sebességeloszlások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

4.4. Napszélnyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
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Bevezetés

A Föld kozmikus plazmakörnyezetének feléṕıtését, szerkezetét alapvetően bolygónk mág-

neses tere és a napszél közötti kölcsönhatás határozza meg. Az egy pontban végzett

mérésekkel lehetetlen a mért adatok időbeni változását a térbeli változásoktól megkü-

lönböztetni, különösen akkor, hogyha egy rendḱıvül dinamikusan változó környezetről

van szó. Ez teszi szükségessé azt, hogy egyszerre több pontban azonos műszerekkel foly-

jon megfigyelés, pontosan ezzel a céllal tervezték, éṕıtették és bocsátották fel a négy

Cluster műholdat. Feladatuk bolygónk mágneses terének és plazmakörnyezet részletes

megismerése egyidejű mérésekkel, ezért felszerelték őket részecskedetektorokkal, a koz-

mikus plazma tulajdonságait mérő műszercsoportokkal, továbbá a magnetoszférában

terjedő elektromágneses hullámokat tanulmányozó mérőberendezésekkel. A tizenegy

műszer közül az FGM1 magnetométer, a CIS2 plazmadetektor és a RAPID3 energi-

kusrészecske4 detektor méréseit használtam. Ezek seǵıtségével kiszámı́tottam a szup-

ratermális ionok5 irányszögeloszlását, továbbá kifejlesztettem egy eljárást a mérések

plazmához rögźıtett vonatkoztatási rendszerbe történő transzformálására a Compton-

Getting effektus alapján és szoftverrel kompenzáltam a RAPID detektorfejek rendelle-

nességei folytán fellépő eltéréseket (1.6.1. alfejezet).

Az ún. hot flow anomáliák (HFA-k, magyarul forró áramlási anomáliák) a Föld fej-

hullámának, pontosabban az az előtti tartománynak6 az átmeneti zavarai. Először az

AMPTE7 és az ISEE8 missziók észlelték őket 1985-ben (Schwartz et al., 1985), a fejhullám

előtti térrészben. Ezeket a diamágneses üregeket a peremükön összenyomott mágneses

1Fluxgate Magnetometer
2Cluster Ion Spectrometry experiment
3Research with Adaptive Particle Imaging Detectors
4Gyorśıtott részecskék, amelyek energiája néhányszor 10keV-től több száz MeV-ig terjedhet.
5Az szupratermális ionok, olyan ionok, amelyek sebessége nagyobb a rendszer adott hőmérséklethez

tartozó sebességnél, vagy másképpen a sebességeloszlás csúcsától jobbra helyezkednek el az el-

oszlásfüggvényen.
6Angolul upstream region.
7Active Magnetospheric Particle Tracer Explorer
8International Sun-Earth Explorer
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2 BEVEZETÉS

mező jellemzi és ritka, forró plazma tölti ki, amely a napszél áramlási irányától jelentősen

eltérő irányba mozog. A HFA-k jelentős mértékben képesek megzavarni a napszelet és

nagy energiára gyorśıtott részecskéket lőnek az upstream tartomány plazmájába. A je-

lenséget a fejhullám közelében fedezték fel, később derült ki, hogy képes megzavarni a

magnetopauzát is, földfelsźıni jelenségeket okozva. Eredetük, mechanizmusuk egyelőre

részleteiben nem tisztázott, jelenleg úgy tűnik, hogy tangenciális diszkontinuitások hat-

nak kölcsön a fejhullámmal. A szakadási felület áthalad a lökéshullámon, a szakadási

felületeken pedig változik a mágneses tér nagysága, ami elektromos teret kelt. Ezek a

rajtuk áthaladó részecskéket felgyorśıthatják és visszaverhetik, ı́gy a részecskék nagy

energiára (protonok esetében mintegy 300 keV) gyorsulhatnak fel. A gyorśıtási me-

chanizmus elsőrendű Fermi gyorśıtás, energiaforrása az ion-nyaláb instabilitás. Ez a

folyamat nem csak a Földre jellemző, a Mars fejhulláma közelében is találtak analóg

jelenséget, vélhetően a Vénusz, a Jupiter és a Szaturnusz közelében is lehet majd de-

tektálni őket, hiszen az óriásbolygók fejhulláma a napszél és egy nagyobb kiterjedésű,

erősebb mágneses tér kölcsönhatásaként jön létre, a szakadási felületek pedig több napig

utaznak a napszéllel, odáig is eljutnak. A Vénusz esetében a lökéshullámot ugyan az

ionoszférával való kölcsönhatás váltja ki, de sok hasonlóságot mutat a Mars esetével,

ezért vélhető, hogy itt is kimutathatóak a megfelelő műszerezettségű szondák mérései

seǵıtségével.

A már meglévő irodalmi adatok alapján pontośıtottam, hogy jelenséget milyen, a

Cluster műholdakon egyidejűleg végzett FGM, CIS és RAPID mérések, illetve ellenőrző

számı́tások alapján lehet azonośıtani. Ennek alapján feldolgoztam a műholdak pályája

miatt kedvező, 2003. februárja és áprilisa közötti időszak - ekkor kerülhetnek minden

évben az apogeum közelében a szondák a Föld fejhulláma elé - méréseit és közeĺıtőleg

ötven hot flow anomáliának tekinthető eseményt találtam. A 2004 kora tavaszától

nyaráig végzett keresést nagyban seǵıtette a szondák 2003-as évi nagy szeparációja.

Ezután két úton indultam el: egyrészről néhány eseményt kiválasztottam és részletesen

elemeztem, másrészről a HFA-k globális jellemzőit kerestem és tanulmányoztam sok

esemény alapján. Az előbbin transzformált irányszög eloszlások kiszámı́tását, a napszél

paraméterek meghatározását és töltöttrészecskeesemények elemzését, az utóbbin a HFA-t

kiváltó tangenciális diszkontinuitások geometriai paramétereinek meghatározását és sza-

kadási felületek megkeresését értem (3. fejezet). A diszkontinuitások meghatározásához

felhasználtam a több, mint 1.5 millió km-re a Föld fejhulláma előtt keringő ACE9 nevű

szonda méréseit. Elvégeztem a Lin-féle hibrid szimulációk ellenőrzését is a HFA ka-

talógusom alapján (4.2. alfejezet), a hot flow anomáliák kialakulásának két új feltételét

9Advanced Composition Explorer
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fedeztem fel az adatok elemzése folyamán, továbbá méretbecslést végeztem, amelynek

eredménye egybevág a hibrid szimulációk jóslataival (4. fejezet).

Dolgozatom utolsó fejezetének témája a planáris struktúrák keresése a Cluster mág-

neses tér méréseiben. A hot flow anomália események elemzésénél meg ḱıvántam találni

az esemény által gyorśıtott energikusrészecske nyalábot, csakhogy a részecskék terjedése

a mágnes térre merőlegesen nem tisztázott minden részletében. A Lorentz-törvény követ-

keztében a részecskék nem terjedhetnek a mágneses erővonalakra merőlegesen, ponto-

sabban az erővonalköteg körül spirálozva és driftmozgással mozoghatnak, de a mért

terjedési sebesség túl nagy az előbbi két jelenségből adódóhoz képest. Ennek egyik ma-

gyarázata a keveredési folyamatokhoz kötődik. Ezek a folyamatok megmagyarázhatják a

mágneses tér turbulenciaszerű tulajdonságait, de szerepet játszanak a komplex mágneses

struktúrák kialakulásában is. A plazmakeveredés az anyagba befagyott mágneses térben

komplex mágneses térrel rendelkező tartományokat hoz létre. Ezen tartományok határait

metsző űrszondák śıkszerű struktúrákat észlelnek. Ezek nyomait kerestem a saját magam

által kifejlesztett kóddal, majd statisztikai elemzéseket végeztem az illesztett śıkok tulaj-

donságaival kapcsolatban. A velük kapcsolatos vizsgálatok alkotják a dolgozat hátralévő

részét (5. fejezet).





1. fejezet

Elméleti összefoglaló

Az alábbiakban összefoglalom a disszertációban közölt új eredmények megértéséhez fel-

tétlenül szükséges fogalmakat. Ezek között a legfontosabbak a különféle magnetohidro-

dinamikai hullámok, szakadási felületek, a giráció és az instabilitások, továbbá bolygónk

környezete és az ott zajló fizikai folyamatok. Az űrfizika és a kozmikus sugárzási részecs-

kék módszertanába illeszkedő Compton-Getting transzformáció nem ismert szélesebb

körben, továbbá a hibrid szimulációs technikákat széles körben használják, és mivel a

ḱısérleti eredményekkel össze ḱıvánom őket vetni, röviden ismertetem az eljárást.

1.1. Magnetohidrodinamikai hullámok

A Naprendszerben az összes lehetséges plazmahullámra találunk példát. Pont ettől szép

az űrfizika, alkalmas a különféle elméletek tesztelésére. A dolgozatomban a közönséges

hanghullámokon ḱıvül az Alfvén és a magnetoszonikus, azaz a magnetohidrodinamikai

közeĺıtés seǵıtségével levezethető hullámokat emĺıtem1, ezért itt csak ezeket mutatom be,

a kinetikus közeĺıtés seǵıtségével levezethető hullámok szinte teljes mellőzésével2.

A magnetohidrodinamikai hullámok levezetéséhez – amely kis perturbációk terjedése

homogén, állandó B0 mágneses terű közegben – hanyagoljuk el a fellépő összes disszipá-

1Az Alfvén-hullámok fűtik fel a 3. és a 4 .fejezetben részletesen bemutatott hot flow anomáliákat,

azaz hozzák létre az napszél (1.5.1. alfejezet) plazmájába vájt diamágneses üreget (Thomas and Brecht,

1988; Thomas, 1989).
2Mindkét közeĺıtésből levezethetőek az Alfvén-hullámok, ugyanazokkal a jellemzőkkel és terjedési

sebességekkel (Landau and Lifsic, 1984, 1986)

5



6 1. FEJEZET. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

ciós folyamatot és induljunk ki a

div B = 0 (1.1)

∂B

∂t
= rot [v ×B] (1.2)

∂ρ

∂t
+ divρv = 0 (1.3)

∂v

∂t
+ (v∇)v = −1

ρ
∇p − 1

µ0ρ
[B × rotB] (1.4)

egyenletrendszerből, ahol B a mágneses tér, µ0 a vákuumbeli mágneses permeabilitás,

v a sebesség és ρ = nmi a közeg sűrűsége, ami a részecskesűrűség és a részecsketömeg

szorzata (Landau and Lifsic, 1986). Ehhez hozzá kell venni a

p = p (ρ, T ) (1.5)

állapotegyenletet, ahol ρ szintén a sűrűség, T a hőmérséklet és p a nyomás. Itt a

ds

dt
≡ ∂s

∂t
+ v∇s = 0 (1.6)

egyenlet csak annyit jelent, hogyha a perturbálatlan közeg homogén volt, akkor a per-

turbált közegben is az entrópia állandó, vagyis a mozgás izentropikus lesz. Tegyük fel,

hogy

B = B0 + b, ρ = ρ0 + ρ′, p = p0 + p′, (1.7)

ahol a 0 index a mennyiségek egyensúlyi állandó értékét jelölik, b, ρ′ és p′ pedig a

mennyiségek kis megváltozását a hullámban. Az egyensúlyban zérus v sebesség ugyan-

ilyen rendű kicsiny mennyiség. Tekintve, hogy a mozgás izentrópikus, a sűrűség és a

nyomás változása között a következő összefüggés áll fenn:

p′ = c2
hangρ

′, (1.8)

ahol a c2
hang = (∂p/∂ρ)s a hangsebesség négyzete az adott közegben. Az (1.1)-(1.4)

egyenletekben elhanyagolva az első fokúnál magasabb rendű tagokat, a következő lineáris

egyenletrendszerhez jutunk:

div b = 0, ∂b

∂t
− rot [v × b] = 0, ∂ρ′

∂t
+ ρ div v = 0, (1.9)

∂v

∂t
+

c2
hang

ρ
∇ρ′ + 1

µ0ρ
[B × rotb] = 0 . (1.10)

Innentől nem használom a 0 indexet az egyensúlyi értékeknél. A fenti egyenletrend-

szer megoldásait keresem ei(kr−ωt) alakban. Ekkor a (1.9)-(1.10) egyenletek a következő
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algebrai egyenletrendszerré egyszerűsödnek:

− ωb = [k × [v ×B]] , (1.11)

ωρ′ = ρkv, (1.12)

− ωv +
c2
hang

ρ
ρ′k = − 1

µ0ρ
[B [k × b]] . (1.13)

A div b = 0 egyenletből következő kb = 0 egyenlőség automatikusan teljesül. A (1.11)

egyenlet azt mutatja, hogy b vektor merőleges a k hullámszámvektorra, amelynek irányát

x tengelynek választjuk. A k és B vektorokon átmenő śık legyen az xy śık. Ezenḱıvül

bevezetjük a hullám c = ω/k fázissebességét. Ha ρ′-t (1.12) seǵıtségével kiküszöböljük

(1.13)-ből és kíırjuk az egyenletet komponensenként, akkor a következő egyenletrendszert

kapjuk:

cbz = −vzBx, cvz = − Bx

µ0ρ
bz , (1.14)

cby = vxBy − vyBx, cvy = − Bx

µ0ρ
by, (1.15)

(

c −
c2
hang

c

)

vx =
By

µ0ρ
by.

Az egyenletek az összetartozó mennyiségek alapján lettek csoportokra osztva: az első

csoport (1.14) egyenleteiben csak a bz és vz változók találhatóak, a másodikéban (1.15)

pedig a by, vx és vy változók. A sűrűség és a nyomás perturbációi együtt terjednek a

második csoport (1.15) perturbációival, tekintve, hogy vx függésük a következő:

ρ′ =
ρ

c
vx. (1.16)

A (1.14) két egyenletének összevetéséből kapható, hogy:

c =
|Bx|√
µ0ρ

≡ cAlfvén (1.17)

(innentől a Bx > 0 feltételezéssel élek és az abszolútérték jelet elhagyom). Ezekben a

hullámokban a mágneses tér bz komponens végez rezgéseket, amely merőleges a terjedési

irányra, továbbá a B állandó térerősség irányára. A bz-vel együtt oszcillál a vz sebesség,

kapcsolatuk:

vz = − bz√
µ0ρ

. (1.18)

Az ω és k között a (1.17) egyenlettel megadott kapcsolat (diszperziós reláció) függ a k

irányától:

ω =
1√
µ0ρ

Bk (1.19)
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A hullámok terjedési sebességét, az ún. csoportsebességet a ∂ω/∂k derivált adja. Ez

esetben ennek értéke:
∂ω

∂k
=

B√
µ0ρ

, (1.20)

amely nem függ a k irányától, azaz a hullám terjedési iránya, amely a csoportsebesség

iránya megegyezik a B térerősség irányával. Ezeket a hullámokat nevezzük Alfvén-hul-

lámoknak, a terjedési sebességet pedig Alfvén-sebességnek :

cAlfvén =
B√

µ0nmi

, (1.21)

ahol B a mágneses térerősség nagysága, µ0 a mágneses permeabilitás, n a részecskesűrű-

ség és mi az iontömeg (Abonyi, 1969; Baumjohann and Treumann, 1997b; Kennel et al.,

1985; Kivelson and Russell, 1995; Landau and Lifsic, 1986; Parks, 2004).

A (1.15) egyenletek az ún. magnetoszonikus hullámokat ı́rják le. Az egyenletrendszer

gyökei:

c2
gy,l =

1

2







B2

µ0ρ
+ c2

hang ±
[(

B2

µ0ρ
+ c2

hang

)2

− 4B2
x

µ0ρ
c2
hang

] 1

2






. (1.22)

Látható, hogy valójában kétféle hullámról van szó, lassú és gyors magnetoszonikus hul-

lámokról, attól függően, hogy − vagy + előjel szerepel a képletben (Abonyi, 1969; Baum-

johann and Treumann, 1997b; Kennel et al., 1985; Kivelson and Russell, 1995; Landau

and Lifsic, 1986; Parks, 2004).

Ha B2 � µ0ρc2
hang, akkor cgy ≈ chang és (1.15) miatt vz � vx, vagy egyszerűbben:

a gyors magnetoszonikus hullámok közönséges hanghullámba mennek át, amelyek chang

sebességgel terjednek. A gyenge tranzverzális tér a hullámban a vx-szel

by ≈ vxBy/chang (1.23)

kapcsolatban van. Ugyanekkor a lassú magnetoszonikus hullámok sebessége megegyezik

a cAlfvén sebességgel, emellett

vx ≈ 0, vy ≈ −by/
√

µ0ρ, (1.24)

mint az első t́ıpusú hullámban, csak más polarizációval: a v és b vektorok a k és B

vektorokon keresztülmenő śıkban fekszenek és nem az erre merőleges śıkban (Abonyi,

1969; Baumjohann and Treumann, 1997b; Kennel et al., 1985; Kivelson and Russell,

1995; Landau and Lifsic, 1986; Parks, 2004).

Ha B2 � µ0ρc2
hang, akkor első közeĺıtésben

cgy =
B√
µ0ρ

. (1.25)
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Tekintve, hogy ez a kifejezés k-tól független, a csoportsebesség nagysága cgy-vel egyezik

meg és k irányába mutat. Ebben a hullámban a v merőleges B-re és abszolút értéke

b = |by|-nal kifejezve:

v =
b√
µ0ρ

. (1.26)

Ebben a határesetben a cl-re a következő kifejezést kapjuk:

cl = chang
Bx

B
. (1.27)

A csoportsebesség pedig:
∂ω

∂k
= chang

B

B
. (1.28)

A v vektor ebben a hullámban párhuzamos, de ellentétes irányú B-val és nagysága:

v = b
B2

µ0ρchangBy

. (1.29)

B2 és ρc2
hang tetszőleges kapcsolata esetén mind cl, mind cgy a hullámvektor irányától

függ. Amikor a k és B között a bezárt szög nő, cgy monoton nő, ugyanekkor ellenben cl

monoton csökken. Emiatt belátható, hogy a

cl ≤ cAlfvén ≤ cgy, cgy ≥ chang, cl ≤ chang (1.30)

egyenlőtlenségek mindig igazak maradnak. Ha k párhuzamos B-vel, akkor cgy és cl a

chang illetve cAlfvén = B/
√

µ0ρ közül a nagyobbal, illetve a kisebbel egyenlő. Ha pedig k

merőleges B-re, akkor

cgy =
√

c2
hang + B2/µ0ρ, (1.31)

továbbá cAlfvén és cl zérus lesz, azaz csak a gyors magnetoszonikus hullámok maradnak

meg (Abonyi, 1969; Baumjohann and Treumann, 1997b; Kennel et al., 1985; Kivelson

and Russell, 1995; Landau and Lifsic, 1986; Parks, 2004).

1.1.1. Mach-számok

A nagy sebességek kitűnően kifejezhetőek a különféle hullámterjedési sebességek seǵıtsé-

gével. A Mach-szám (M) a közeg és a benne haladó hullám sebességének

chang =
√

κRT (1.32)

képlettel megadott hányadosa, ahol κ = f+2
f

, ahol f a szabadsági fogok száma, R a

gázállandó, T a hőmérséklet. A hang terjedési sebességét helyetteśıtheti pl. az Alfvén-

hullámok terjedési sebessége (1.21), ekkor Alfvén-Mach számról beszélünk (MA), vagy

esetleg más terjedési sebesség, pl. a gyors magnetoszonikus hullámoké (1.22), amit Mf -

fel jelöltem az angol fast magnetosonic kifejezés alapján (Baumjohann and Treumann,

1997b; Kennel et al., 1985).
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1.2. Szakadási felületek

A hot flow anomáliák, amelyekkel kapcsolatos vizsgálatok a dolgozatom legnagyobb

részét képezik, akkor jelennek meg, ha két szakadási felület egymást metszi. Az MHD

egyenletek megengedik, hogy a megoldás ne legyen mindenütt folytonos a térben, azaz

megengednek szakadásokat. Ezek a szakadási felületek (diszkontinuitások) mind-mind

megfigyelhetők a Naprendszerben, ezek kialakulásának, szerkezetének és tulajdonságai-

nak vizsgálata az űrfizikai kutatások egyik fontos területe. Vizsgáljuk meg, hogy milyen

feltételeknek kell teljesülniük egy szakadási felületen. Ehhez tekintsük ezen felület egy

elemét és dolgozzunk ezzel együtt mozgó koordinátarendszerben3. A szakadási felületen

folytonosnak kell lennie a tömegáramnak, annyi gázmennyiségnek kell belépnie az egyik,

mint kilépnie a másik oldalon, azaz:

ρ1v1n = ρ2v2n (1.33)

ahol ρ és v a folyadék sűrűsége és sebessége, továbbá a az 1 és 2 index a szakadási felület

két oldalát jelenti, az n pedig a normális irányú komponenst. A továbbiakban minden

mennyiségnek a diszkontinuitás két oldalán vett különbségét kapcsos zárójellel jelölöm,

azaz a 1.33 összefüggés ı́gy is ı́rható:

{ρvn} = 0 (1.34)

Ezen felül az energiaáramnak is folytonosnak kell lennie:

{qn} =

{

ρvn

(
v2

2
+ w

)

+
1

µ0

[
vnB2 − Bn (vB)

]
}

= 0 (1.35)

ahol w = ε + p/ρ az egységnyi tömegű és ε belső energiájú folyadék entalpiája (p a

nyomás és ρ a sűrűség). Az impulzusáramnak4 szintén folytonosnak kell lennie. Ez azt

jelenti, hogy Πiknik = 0, ahol Πik az impulzusűrűség tenzora, n a felületre merőleges

egységvektor. Tekintve, hogy a magnetohidrodinamikában a Maxwell-féle feszültségten-

zor hozzáadódik az impulzusáramtenzorhoz, az a Πik = ρvivk +pδik− 1
4π

(
BiBk − 1

2
B2δik

)

alakba ı́rható (Landau and Lifsic, 1986), a következő egyenleteket kapjuk:
{

p + ρv2
n +

1

2µ0

(
B2

t − B2
n

)
}

= 0 (1.36)

{

ρvnvt −
1

µ0
BnBt

}

= 0 (1.37)

3 Ez a feltétel a koordináta-rendszert csak a felület normálisa irányába mutató sebességét tekintve

rögźıti. Az érintőleges sebességéhez azonban még hozzá lehet adni egy tetszőleges állandó vektort.
4A Πik impulzusáram-sűrűség tenzor az egységnyi idő alatt az xk tengelyre merőleges egységnyi

felületen átmenő impulzusmennyiség i-edik komponense (Landau and Lifsic, 1980).
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ahol a t index a vektorok tangenciális komponenseit jelöli. Végezetül a mágneses tére-

rősség normális összetevője és az elektromos térerősség érintőirányú komponense is foly-

tonos. Ha a közeg vezetőképessége végtelen, akkor az indukált elektromos térerősség

E = −v ×B. Ennélfogva az {Et} feltétele azt adja, hogy

{Bnvt − Btvn} = 0 (1.38)

A továbbiakban a V = 1/ρ specifikus térfogatot fogom használni, a tömegáram sűrűsége

pedig

F = ρvn =
vn

V
(1.39)

A tömegáramsűrűség (F) és a mágneses térerősség (Bn) folytonosságának figyelembevé-

telével a többi határfeltétel át́ırható:

F

{

w +
F 2V 2

2
+

v2
t

2
+

V B2
t

µ0

}

=
Bn

µ0
{Btvt} (1.40)

{p} + F 2 {V } +
1

2µ0

{
B2

t

}
= 0 (1.41)

F {vt} =
Bn

µ0
{Bt} (1.42)

Bn {vt} = F {V Bt} (1.43)

Ez az egyenletrendszer ı́rja le a diszkontinuitásokat a magnetohidrodinamikában (Landau

and Lifsic, 1986).

Külön sehol sem emĺıtem meg, de azokon a helyeken, ahol a mágneses tér változik a

szakadási felületen keresztül, jelentős áramok folynak, ezeket a felületeket áramlepleknek

is nevezik. Ugyanis a

∇× B = µ0j + ε0µ0
∂B

∂t
︸ ︷︷ ︸

elhanyagolható

(1.44)

Maxwell egyenletben az eltolódási áram elhanyagolható, de mivel a mágneses mező térben

változik a szakadási felülettel együtt mozgó vonatkoztatási rendszerben, van rotációja,

akkor a plazmában a határfelületen áram fog folyni.

1.2.1. Kontakt és érintőirányú szakadási felület

A szakadási felületek csoportośıthatók aszerint, hogy van-e anyagátáramlás a szakadáson,

vagy nincs. A legegyszerűbb szakadási felület két, a szakadási felülettel párhuzamosan

mozgó folyadék esete, itt nincs anyagáramlás a felületen keresztül (F = 0), azaz a se-

besség felületre merőleges komponense nulla (v1n = v2n = 0), a folyadék a szakadási



12 1. FEJEZET. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

1.1. ábra. A bal oldalon az érintő irányú diszkontinuitás sematikus ábrája, a jobb

oldalon a felület szondával való keresztezésnél mérhető ugrások láthatóak. Az n a

részecskesűrűség, B, Bn, Bt a mágneses tér abszolút értéke, normális és érintő irányú

komponense, p, ptot a nyomás értékei, v, vt a sebesség és a tangenciális komponense,

végül αBt
és αvt

a mágneses tér illetve a sebesség érintő irányú komponenseinek elfor-

dulásai. Itt nincs anyagáramlás a felületen keresztül, csak a tér és a sebesség érintő

irányú komponense ugrik.

felülettel párhuzamosan mozoghat. Ha emellett a mágneses tér felületre merőleges kom-

ponense nem nulla (Bn 6= 0), akkor a 1.40-1.43 egyenletekből látható, hogy a sebességnek,

a nyomásnak és a mágneses térnek is folytonosnak kell lennie, de a sűrűség ugrása

tetszőleges. Ez az eset két, egymáshoz képest nyugalomban levő, különböző sűrűségű

és hőmérsékletű, nyomásegyensúlyban lévő közeg határa, a neve kontakt diszkontinuitás

(Baumjohann and Treumann, 1997b; Landau and Lifsic, 1986).

Ha viszont F = 0 mellett Bn = 0, azaz a mágneses tér normális komponense nulla,

akkor 1.40-1.43 egyenletek közül három is azonosan teljesül, tehát ez egy külön eset, még

pedig egy olyan, amelyik a közönséges hidrodinamikában is létezik, amelyet tangenciális,

vagy érintőirányú diszkontinuitásnak nevezünk (1.1. ábra). Ebben a szakadásban a
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sebesség és a mágneses tér is érintőleges a felületre és mind a nagyságuknak, mind az

irányuknak bármilyen ugrása lehetséges:

F = 0, Bn = 0, {vt} 6= 0, {Bt} 6= 0. (1.45)

A sűrűség ugrása is tetszőleges lehet, de a nyomás ugrása hozzákapcsolódik Bt ugrásához

a 1.41 egyenlet szerint:

{V } 6= 0,

{

p +
B2

t

2µ0

}

= 0 (1.46)

A többi termodinamikai mennyiség (entrópia, hőmérséklet) ugrását a V és p ugrásai

alapján az állapotegyenlet határozza meg (Landau and Lifsic, 1986). Ebben esetben is

a szakadás helye nyomásegyensúlyi felület.

A közönséges hidrodinamikában az érintő irányú szakadások mindig instabilak az in-

finitezimális perturbációkkal szemben, ami turbulens tartományokban gyors elmosódá-

sukhoz vezet (Landau and Lifsic, 1980). A mágneses térnek azonban stabilizáló hatása

van a vezető folyadék mozgására, ı́gy a tangenciális szakadások stabilakká válhatnak, ami

annak a következménye, hogy a perturbáció során a folyadéknak a térhez viszonýıtott

tranzverzális elmozdulásai a befagyott mágneses erővonalak megfesźıtésével kapcsola-

tosak és ezért olyan erők keletkezéséhez vezetnek, amelyek a perturbálatlan mozgás

visszaálĺıtására törekednek (Landau and Lifsic, 1986). Tangenciális diszkontinuitásra

példa a bolygók ionoszférájának felső határa, vagy a magnetopauza. A fenti stabilizáló

hatások miatt a napkoronában szintén keletkező szakadási felületek, amelyek ezután a

napszéllel vándorolnak kifelé, még a külső naprendszerben is érzékelhetőek voltak. Ezek a

napszél szektorszerkezetén ḱıvül újabb elválasztó határfelületet képeznek, hiszen nincsen

anyagáramlás rajtuk keresztül.

Könnyen megmutatható, hogy ebben az esetben a szakadás előtti és utáni mágneses

tér vektorainak keresztszorzata megadja a szakadási felület normálisának irányát. Le-

gyen Bu és Bd a mágneses térerő vektora diszkontinuitás előtt és után. Egyik vek-

tornak sincsen normális irányú komponense, ı́gy egy śıkba tolhatók a vektorok, amely

lehet akár a szakadási felület śıkja is, de mindenképpen párhuzamos vele. Ezek ke-

resztszorzata, a Bu × Bd merőleges mindkettő vektorra, ami három dimenzióban azt

jelenti, hogy párhuzamos a szakadási felület normálvektorával, azaz megkaptuk a disz-

kontinuitás normálisának irányát. Ez egyszerű, hatékony és pontos ḱısérleti módszert ad

a normális irányának meghatározására, de csak érintőirányú szakadási felület estén, ami-

kor a mágneses tér normális irányú komponense zérus. A Cluster szondák lehetővé tették

egyszerre több független mérés végzését egy időben. A különböző szondák méréseiből

meghatározott irányok elég pontosan, egy szűk kúpon belül egy irányba mutattak (Knet-
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ter et al., 2004). Ez a módszer más vizsgálatok (Knetter et al., 2004) és saját tapaszta-

lataim szerint is pontosabb a másik széles körben használt eljárásnál, az ún. minimum

variancia módszernél (ld.: 1.6.4. alfejezet). Az eljárás neve keresztszorzat (cross product)

eljárás.

1.2.2. Rotációs vagy Alfvén szakadási felület

Ha van anyagátáramlás, de a sűrűségnek nincs ugrása, akkor a sebesség normális irányú

komponensének sincs, tekintetbe véve a F = vn/V fluxus folytonosságát. Azaz:

F 6= 0, {V } = 0, {vn} = 0. (1.47)

Az (1.43) jobb oldalán a V kihozható a kapcsos zárójel elé és az (1.42) egyenletet az

(1.43) egyenlettel elosztva kapjuk, hogy

F =
Bn√
µ0V

. (1.48)

Ezután az (1.42) vagy az (1.43) egyenletből kapjuk:

{vt} =

√

V

µ0
{Bt} . (1.49)

A (1.40) egyenletbe béırva a w = ε+ pV kifejezést, figyelembe véve, hogy V folytonos és

ha a 1.48 egyenlet alapján Bn-et behelyetteśıtjük, akkor némi átcsoportośıtással kapjuk,

hogy:

F {ε} + FV

{

p +
1

2µ0

B2
t

}

︸ ︷︷ ︸

0

+
F

2







(

vt −
√

V

µ0

Bt

)2






︸ ︷︷ ︸

0

= 0. (1.50)

A második tag a (1.41) egyenlet miatt zérus, a harmadik pedig (1.49) egyenlet miatt.

Az marad, hogy {ε} = 0, azaz a sűrűséggel együtt a belső energia is folytonos. A többi

termodinamikai mennyiséget V és ε megadásával kapjuk meg, ı́gy mindegyik folytonos, a

nyomás is. Emiatt az (1.41) egyenletből következik B2
t azaz Bt vektor abszolút értékének

folytonossága:

{p} = 0, {Bt} = 0. (1.51)

Bt és Bn egyidejű folytonossága azt jelenti, hogy a B vektor abszolút értéke és a felület

normálisával bezárt szöge is változatlan marad. A 1.40-1.43 egyenletek a szakadások

összes tulajdonságát meghatározzák. A fentiek szerint a felületen a termodinamikai

mennyiségek folytonosak, de a mágneses tér - abszolút értékét megőrizve - elfordul a
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mágneses tér normális komponense körül. A Bt vektorral együtt a sebesség érintő irányú

komponense is – a 1.43 egyenletnek megfelelően – ugrást szenved, de a vn = FV normális

komponens folytonos és értéke

vn = Bn

√

V

µ0
=

Bn√
µ0ρ

(1.52)

Az ilyen t́ıpusú szakadás neve Alfvén-szakadás (Baumjohann and Treumann, 1997b; Lan-

dau and Lifsic, 1986). A koordinátarendszer helyes megválasztásával elérhető, hogy az

Alfvén-szakadási felület mindkét oldalán a gáz sebessége párhuzamos legyen a mágneses

térrel. Ehhez át kell térni egy olyan koordinátarendszerre (ld. 3. lábjegyzetet), amely az

eredeti sebességhez képest

v1t − B1t

√

V

µ0
= v2t − B2t

√

V

µ0
(1.53)

sebességgel mozog. Ebben a rendszerben a szakadási felület mindkét oldalán a v három

komponensének a megfelelő B komponenssel vett aránya ugyanaz:

v1 = B1

√

V

µ0
, v2 = B2

√

V

µ0
. (1.54)

Másképpen fogalmazva: egy ilyen koordinátarendszerben a sebesség vektora együtt for-

dul el a mágneses térrel, miközben a sebesség abszolút értéke és a normálissal alkotott

szöge változatlan marad. A fenti (ld. (1.52) egyenletbeli) vn ellenkező előjellel a szakadás

terjedési sebessége a folyadékhoz képest. Ez a sebesség megegyezik az Alfvén hullámok

fázissebességével, azaz a cAlfvén Alfvén sebességgel. Ez ilyen szakadás gyenge perturbáció,

amelyben a sebesség és a mágneses tér egy kis növekményt kap, amely merőleges a B-

n és az n-en (a felület normálisán) keresztülmenő śıkra. Ez a perturbáció éppen az

a fajta, amelynek cAlfvén fázissebessége van. A perturbáció hullámfrontjának terjedési

sebessége a csoportsebesség normális komponense, azaz a k hullámvektor irányába eső

komponense. Az ω és k közötti lineráis kapcsolat miatt azonban

∂ω

∂k
k = ω, (1.55)

és ezért a fenti komponens pont ω/k = cAlfvén fázissebesség.

Az Alfvén-szakadások szintén stabilak az infinitezimális perturbációkkal szemben

(Landau and Lifsic, 1986). Léteznek olyan szakadási felületek, amelyeknek mind ez a

fajta, mind az 1.2.1. fejezetben léırt tulajdonsága megvan, amelyekben v és B érintő

irányúak és csak elfordulnak, miközben az abszolút értékük változatlan (1.2. ábra)
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1.2. ábra. A bal oldalon a rotációs diszkontinuitás sematikus ábrája, a jobb oldalon az

szondával való keresztezésnél mérhető ugrások láthatóak. Az n a részecskesűrűség, B, Bn

a mágneses tér abszolútértéke és normális irányú komponense, p, ptot a nyomás értékei,

v, vn a sebesség és a normális komponense, végül αBt
és αvt

a mágneses tér és a sebesség

érintő irányú komponenseinek elfordulásai. Itt van anyagáramlás, a mágneses tér irány

elfordul, nagysága nem változik.

(Landau and Lifsic, 1986). Kı́sérleti szempontból ezt a fajta szakadási felületet nehéz

megkülönböztetni az előző tangenciális diszkontinuitástól, ha a mágneses tér normális

irányú komponense itt is nulla.

1.2.3. Lökéshullámok

A szuperszonikus áramlásban az akadály jelenléte miatt fellépő zavarok csak az áramlás

irányába terjedhetnek, vagy másképpen fogalmazva, azok a perturbációk, amelyek vissza-

felé terjednek, szintén közeĺıtenek az akadályhoz, ezért egy homogén szuperszonikus

áramlás perturbálatlan maradna a testig, azaz a gázsebesség normális komponense nem

tűnne el a felületen. Ezt az ellentmondást csak a lökéshullám fellépése oldja fel. Meg-

vizsgálva a termodinamikai mennyiségek változásait, azt kapjuk, hogy az entrópia nem
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folytonosan megy át a lökéshullámon keresztül, a lökéshullám mögötti (downstream)

térségben magasabb, vagyis energiának kell disszipálódnia, a plazma hőmérséklete meg-

nő.

A fentiek matematikai formába a következőképpen önthetőek: ha van anyagátáram-

lás, de a sűrűségnek is van ugrása, továbbá gáz áramlik át rajtuk, vagyis vn1 6= 0 és

vn2 6= 0, azaz másképpen

F 6= 0, {V } 6= 0, (1.56)

akkor lökéshullámról beszélünk, mint a hidrodinamikában. A mágneses térerősség nor-

mális komponense nullától különbözik általában, de lehet Bn = 0 is (Landau and Lifsic,

1986).

Ha összehasonĺıtjuk a (1.42) és a (1.43) egyenleteket, akkor láthatjuk, hogy Bn 6= 0

esetén a Bt2 − Bt1 és a V2Bt2 − V1Bt1 vektorok párhuzamosak ugyanazzal a vt2 − vt1

vektorral, vagyis egymással is. Emiatt Bt1 és Bt2 kollineáris, azaz a B1 és B2 vektorok,

valamint a szakadási felület normálisa egy śıkban fekszenek. Ez igaz a Bn = 0 esetben is,

amikor a (1.43) egyenletből következik, hogy V1Bt1 = V2Bt2. A vt2 −vt1 ugrás ugyanab-

ban a śıkban van, mint B1 és B2. Feltehetjük, hogy a v1 és v2 vektorok maguk is ebben a

śıkban fekszenek, azaz a mozgás a lökéshullámban śıkmozgás. Könnyen belátható, hogy

a koordináta-rendszer megfelelő transzformációval (Bn 6= 0 esetén) mindig elérhetjük,

hogy a v és B vektorok kollineárisak legyenek a szakadás mindkét oldalán. Ehhez egy

olyan koordinátarendszerre kell áttérni, amely az előzőhöz képest

vt −
vn

Bn
Bt = vt −

FV

Bn
Bt (1.57)

sebességgel mozog, amely értéke a szakadás két oldalán (1.43) egyenlet miatt megegyezik

(Landau and Lifsic, 1986).

Vezessük le a lökési adiabata egyenletét, amely a hidrodinamikai Hugoniot-adiabata5

magnetohidrodinamikai megfelelője. Ha {vt}-t kiküszöböljük a (1.42) és a (1.43) egyen-

letekből, akkor a következő képletet kapjuk:

F 2 {V Bt} =
B2

n

µ0

{Bt} , (1.58)

5A hidrodinamikai lökéshullám két oldalán található termodinamikai mennyiségek egyik fontos

összefüggése:

ε1 − ε2 +
1

2
(V1 − V2) (p1 + p2) = 0,

ahol ε a belső energia, V = 1/ρ a térfogat elem és p a nyomás. A különböző indexek a felület két oldalát

szimbolizálják. Levezetés és bővebb magyarázat megtalálható a Landau and Lifsic (1980)-ben.
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itt Bt-t Bt-vel helyetteśıtem, mivel Bt1 és Bt2 kollineáris6. Ahhoz azonban, hogy a (1.40)

egyenletből vt kiküszöböljük a következő azonos átalaḱıtást kell végezni:

{w} +
F 2

2

{
V 2
}

+
1

2

{(

vt −
Bn

µ0F
Bt

)2
}

︸ ︷︷ ︸

0

+
1

µ0

{
V B2

t

}
− 1

2µ2
0F

2
B2

n

{
B2

t

}
= 0. (1.59)

A harmadik, bejelölt tag az (1.42) egyenlet miatt nulla lesz és emiatt vt kiesik. Az

utolsó tagban F 2-et az (1.58) egyenletből helyetteśıtjük, az elsőben pedig az (1.41)

összefüggésből, azaz

F 2 =
p2 − p1 + (B2

t1 − B2
t2) 2µ0

V1 − V2

. (1.60)

Ebből a következő eredményt kapjuk:

(ε1 − ε2) +
1

2
(p2 + p1) (V2 − V1) +

1

4µ0

(V2 − V1) (Bt2 − Bt1)
2

︸ ︷︷ ︸

ez az MHD specifikus tag

= 0, (1.61)

azaz a lökési adiabata keresett egyenletét, amely a harmadik, mágneses teret léıró taggal

különbözik a hidrodinamikai megfelelőjétől (Landau and Lifsic, 1980, 1986).

Írjuk fel még egyszer, kicsit más formában a (1.42) egyenletet:

vt2 − vt1 =
Bn

µ0F
(Bt2 − Bt1) , (1.62)

amely a vt ugrását határozza meg Bt ugrása alapján. A fenti négy egyenlet, azaz (1.58)

és (1.60-1.62) összefüggések a lökéshullámokat léıró egyenletek teljes rendszerét alkotják.

A továbbiakban az 1-es index azt a közeget jelöli, amely felé a hullám terjed, vagy

másképpen a gáz a lökéshullám előtti 1. oldalról a lökéshullám mögötti 2. oldalra

megy át. Olyan koordinátarendszert használunk, amelyben az adott szakadási felület

nyugalomban van és a gáz ezen a felületen át mozog. A közönséges hidrodinamikában

érvényes a Zemplén-tétel (Landau and Lifsic, 1980), amely szerint a lökéshullámban mind

a nyomás, mind a sűrűség növekszik:

p2 > p1, ρ2 > ρ1, (1.63)

vagy másképpen a lökéshullám sűrűsödési hullám. Emellett feltesszük, hogy

(
∂2V

∂p2

)

S

> 0, (1.64)

6 A Bt1 és a Bt2 vektorok lehetnek megegyező vagy ellentétes irányúak és emiatt a Bt1 és Bt2 előjele

megegyezhet illetve különbözhet (ld. az (1.68-1.72) összefüggéseket).
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ahol S az entrópiát jelenti. Bár ez nem termodinamikai egyenlőtlenség, de szinte mindig

teljesül, a Zempléni-tétel az entrópia növekedésének a következménye. Belátható, hogy ez

a tétel érvényes marad a magnetohidrodinamikában is a kis intenzitású lökéshullámokra,

ha a (1.64) feltétel teljesül. A gyenge lökéshullámban az összes mennyiség ugrása kicsi.

Ha sorba fejtjük az (1.61) egyenletet a nyomás és entrópiaugrások hatványai szerint,

akkor azt kapjuk, hogy:

T (S2 − S1) =
1

2

(
∂2V

∂p2

)

S

(p2 − p1)
3

︸ ︷︷ ︸

a HD−i tag

− 1

4µ0

(
∂V

∂p

)

S

(p2 − p1) (Bt2 − Bt1)
2 , (1.65)

ahol T a hőmérséklet és S itt is az entrópia. Az első tag a hidrodinamikai eredménynek

felel meg (ld. Landau and Lifsic (1980)). Tekintve, hogy − (∂V/∂p)S > 0 az egyik

termodinamikai egyenlőtlenség szerint, ezért az S2 − S1 > 0 miatt (1.65) egyenletből

következik, hogy p2 > p1, ami miatt V2 < V1. Ha (1.64) mellett még a hőtágulási

együttható is pozit́ıv, azaz (∂V/∂T )p > 0, akkor a Zemplén tétel bizonýıtása visszave-

zethető a hidrodinamikai bizonýıtásra, mégpedig anélkül, hogy a mennyiségek ugrásáról

feltételeznénk, hogy kicsi (Landau and Lifsic, 1986).

Legyen p1, V1 a gáz egy adott kezdeti állapota, és legyen S
(0)
2 a gáz végállapotában az

entrópia egy adott V2 érték mellett, amennyiben nincs jelen mágneses tér. Az entrópiát

jelöljük SB
2 -vel akkor, ha van mágneses tér ugyanazon p1, V1, V2 értékek mellett. A

közönséges hidrodinamikában a V2 > V1 egyenlőtlenségből S
(0)
2 < S1 következik, vagyis

nem lehetséges ritkulási hullám. Meg lehet mutatni, hogy az előző feltételekkel S
(B)
2 <

S
(0)
2 , ezért annál inkább S

(B)
2 < S1, vagyis a magnetohidrodinamika megengedi ritkulási

hullámok létezését.

Deriváljuk p2 szerint az (1.61) egyenletet, azaz a lökési adiabatát állandó V2 esetén.

Felhasználva a (∂ε/∂p)V = T (∂S/∂p)V egyenletet, azt kapjuk, hogy

T2

(

∂S
(B)
2

∂p2

)

V2

+
1

2
(V2 − V1) +

(
∂Q

∂p2

)

V2

= 0, (1.66)

ahol Q = 1
4µ0

(V2 − V1) (Bt2 − Bt1)
2. Figyelembe véve a

(
∂p

∂S

)

V

=
T

cv

(
∂p

∂T

)

V

és

(
∂p

∂T

)

V

= −
(

∂p

∂V

)

T

(
∂V

∂T

)

p

(1.67)

termodinamikai összefüggéseket, a (1.66) egyenlet első tagjának előjele megegyezik a

(∂p/∂S)p előjelével, ami pozit́ıv. Ezért ha V2 > V1 . akkor (∂Q/∂p2)V2
< 0. A mágneses

tér jelenléte tehát a Q növekedéséhez vezet, hiszen értéke tér nélkül zérus, ha van tér,



20 1. FEJEZET. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

akkor pozit́ıv, azaz adott V2 mellett p2-t csökkenti. Mivel a feltevés szerint (∂S/∂p)V > 0,

ezért S
(B)
2 < S

(0)
2 , amit bizonýıtani akartunk.

Vizsgáljuk meg azt az 6. lábjegyzetben már emĺıtett esetet, amikor a mágneses tér

a szakadási felület mindkét oldalán az érintőśıkban fekszik, azaz Bn = 0 (merőleges

lökéshullám). Az (1.62) egyenletből ebben az esetben vt2 = vt1, azaz a sebesség érin-

tőirányú összetevője folytonos marad. A koordinátarendszer megfelelő megválasztásával

mindig elérhető, hogy vt = 0 legyen a szakadási felület mindkét oldalán, vagyis hogy a

gáz mozgása merőleges legyen a szakadásra. Tegyük fel ezt a továbbiakban, továbbá a

(1.58) egyenletből azt, hogy

V2B2 = V1B1. (1.68)

Ezzel az összefüggéssel az (1.60-1.61) egyenleteket át lehet ı́rni a következő alakba:

F 2 =
p∗
2
−p∗

1

V1−V2

, (1.69)

ε∗2 − ε∗1 + 1
2
(p∗2 + p∗1) (V2 − V1) = 0, (1.70)

amelyek majdnem megegyeznek a lökéshullámokra vonatkozó mágneses tér nélküli egyen-

letekkel, mindösszesen csak az állapotegyenlet megváltozásában különböznek, vagyis az

eredeti p = p (V, s) állapotegyenlet helyett a p∗ = p∗ (V, s) egyenletet szükséges alkal-

mazni, ahol

p∗ = p +
b2

2µ0V 2
(1.71)

és b a BV (1.68) összefüggés miatt állandó szorzatát jelöli. Emiatt ε∗-t úgy kell definiálni,

hogy az megfeleljen a (∂ε∗/∂V )s = −p∗ termodinamikai összefüggésnek, azaz

ε∗ = ε +
b2

2µ0V
(1.72)

legyen.

A hidrodinamikai szakadásnak stabilnak kell lennie két vagy több szakadási felületté

történő szétválással szemben. Más szóval a kezdeti állapot tetszés szerinti infinitezimális

perturbációja csak a szakadás infinitezimális megváltozására vezethet. Az ilyen szakadá-

sokat evolúciós szakadásoknak nevezzük. Ez nem egyezik meg a stabilitással, hiszen ott

instabilitás esetén a kis perturbáció mindig kicsi marad, bár az eredeti mozgás megszűnik.

Nem evolúciós ugrásnál ellenben a perturbáció hirtelen naggyá válik. Az evolúciós jel-

leg kritériumát megkapjuk, ha összeszámoljuk azon a független paraméterek számát,

amelyek meghatározzák a szakadás tetszőleges kezdeti kis perturbációját (t = 0 esetén),

továbbá azoknak az egyenleteknek (a szakadáson vett lineáris határfeltételeknek) a szá-

mát, amelyeket ki kell eléǵıteniük. Ha ez a két szám megegyezik, akkor a határfeltételek
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egyértelműen meghatározzák a perturbáció további fejlődését, amely kis t > 0 esetén

kicsi marad. Ha az a két szám nem egyezik, akkor vagy végtelen sok megoldása van a

szakadás kis perturbációkkal kapcsolatos problémáinak, vagy egyáltalán nincs megoldása.

Mindkettő azt jelzi, hogy a szakadás nem evolúciós (Landau and Lifsic, 1986).

A közönséges hidrodinamikában a lökéshullámok evolúciós voltának a következménye

nem vezet semmiféle kiegésźıtő megszoŕıtásra az entrópia növekedésének feltételéhez

képest, azok a lökéshullámok, amelyeket a Zemplén-tétel megenged, mind evolúciósak

(Landau and Lifsic, 1980). A magnetohidrodinamikaban ez nem ı́gy van, az evolúciós tu-

lajdonság új megkötéseket tesz szükségességessé (Landau and Lifsic, 1986). Szerencsére

ez csak a lökéshullámoknál van ı́gy, a többi szakadási felületre ez a feltétel automatikusan

teljesül. Az magnetohidrodinamika lökéshullámok evolúciós jellegének bizonýıtásához

meg kell határoznunk azoknak az egyenleteknek a számát, amelyek a kicsiny pertur-

bációkat meghatározzák. Ehhez tekintsük a lökéshullámokat śıkhullámoknak és hullám

śıkjának válasszuk az yz śıkot. A diszkontinuitáson áthaladó plazma mozgási irányát

az x tengely pozit́ıv irányának választjuk, a perturbálatlan B1 és B2 térerősségek, va-

lamint v1 és v2 plazmasebesség vektorok a szakadási felület két oldalán feküdjenek az

xy śıkban. A diszkontinuitás mindkét oldalán a sebesség három komponense (vx, vy, vz),

a mágneses térerősség két komponense (By, Bz), a ρ = 1/V sűrűség és az s entrópia,

azaz hét mennyiség van kitéve perturbációnak. A nyomás (p) és a w = ε + p/ρ ental-

pia perturbációit a ρ sűrűség és az s entrópia perturbációi határozzák meg. A div B =

∂Bx/∂x = 0 összefüggés miatt a mágneses térerősség Bx longitudinális komponense

konstans az x tengely mentén, azaz nincs perturbációnak kitéve. Ezenḱıvül magának

a lökéshullámnak a terjedési sebessége is perturbálódhat, azaz lökéshullámnál is meg-

jelenik a választott koordinátarendszerhez képest (amelyben a perturbálatlan szakadás

nyugalomban van) egy kis δU sebesség. Ez azonban kifejezhető ρ és vx perturbációival

a szakadáson keresztülmenő F tömegáram-sűrűség folytonossági feltételeiből. A gáz se-

bessége a szakadáshoz képest

vx0 + δvx − δU, (1.73)

ahol vx0 a perturbálatlan sebesség és δvx ennek a perturbációja. Legyen ρ = ρ0 + δρ és

linearizáljuk az F = 0 határfeltételt, majd ezután hagyjuk el a 0 indexet a perturbálatlan

mennyiségekről. Ekkor azt kapjuk, hogy

{δF} = {ρδvx} + {vxδρ} − δU {ρ} = 0, (1.74)

amelyből δU kifejezhető. Az impulzusáram Πzx és az elektromos térerősség Ey kom-

ponensére, vagyis az (1.42-1.43) egyenletek z komponensére vonatkozó folytonossági
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1.3. ábra. Az ábra a lehetséges evolúciós tartományokat jelöli. A legvilágosabb sźınezés

az Alfvén-hullámok evolúciós tartományát jelöli, a sötétebb pedig a magnetoakusztikus

hullámokét, a közös részt a legsötétebb árnyalattal lett jelölve. A szerkesztéskor fi-

gyelembe vettem, hogy (1.30) egyenlet miatt cl < cA < cgy, ahol a cA az Alfvén-

hullámok fázissebessége, a cl és cgy pedig a lassú és a gyors magnetoszonikus hullámok

fázissebessége.

feltételek linearizálásával két egyenletet kapunk:

{

ρvxδvz −
1

µ0
BxδBz

}

= 0, {Bxδvz − vxδBz} = 0 (1.75)

(a perturbálatlan értékek vz = 0 és Bz = 0). Ezek az egyenletek csak két mennyiség per-

turbációit tartalmazzák, δvz-ét és δBz-ét. A qx energiaáram, a Πxx, Πyx impulzusáram-

komponensek és az Ez elektromos térerősség komponens folytonossági feltételei, vagyis

az (1.40-1.41) és (1.42-1.43) egyenletek y komponensei négy lineáris egyenletet adnak,

amelyek a δvx, δvy, δBy, δρ és δs perturbációkat tartalmazzák (Landau and Lifsic, 1986).

Számoljuk össze azokat a paramétereket, amelyek meghatározzák a lökéshullám per-

turbációját. A perturbációknak e−iωt függése van és a szakadási felület mindkét ol-

dalán háromféle (Alfvén-féle, gyors és lassú magnetoszonikus) magnetohidrodinamikai,

továbbá entrópiahullám formájában terjednek. Az utóbbi az entrópia kis perturbációja,

amely a gáz adiabatikus áramlásának megfelelően magával a gázzal együtt, annak se-
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1.4. ábra. A bal oldalon a lassú lökéshullám sematikus ábrája, a jobb oldalon az szondával

való keresztezésnél mérhető ugrások láthatóak. Az n a részecskesűrűség, B, Bn, Bt a

mágneses tér abszolútértéke, normális és érintő irányú komponense, p a nyomás, T a

hőmérséklet, vn, vt a sebesség normális és tangenciális komponense, végül θBn
a mágneses

tér és a lökéshullám normálisa közötti szög.

bességével terjed. Mindegyik hullám a lökéshullámtól elfele terjed és a fenti mennyiségek

meghatározott összefüggésben vannak (ld. 1.1. alfejezet), ezért az összes hullámot egy

paraméter, valamelyik mennyiség amplitúdója határozza meg. A magnetoakusztikai

és az entrópiahullámok a δvx, δvy, δBy, δρ és δs perturbációkat, az Alfvén-hullámok

pedig a δvz-ét és δBz-ét szálĺıtják. Tekintve, hogy az egyenletek a perturbációk ezen

két csoportjára válnak szét, az evolúciós jelleg feltételének külön-külön kell teljesülnie

rájuk, ami növeli a rájuk vonatkozó korlátozások számát. Az evolúciós jelleg feltételét

először az Alfvén-perturbációkra vonatkozóan vizsgáljuk meg. Ez megköveteli az egyen-

letek száma alapján, hogy a kimenő hullámok száma kettővel legyen egyenlő, vagyis az

Alfvén-hullámok fázissebessége a szakadási felületekhez viszonýıtva vx1 ± cAlfvén1 vagy

vx2 ± cAlfvén2 lehet, ahol cAlfvén1 és cAlfvén2 az Alfvén-hullámok (ld. (1.20). egyenlet)

fázissebessége az adott oldalon a gázhoz viszonýıtva. Az x tengely megválasztása miatt
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1.5. ábra. A bal oldalon a gyors lökéshullám sematikus ábrája, a jobb oldalon a szondával

való keresztezésnél mérhető ugrások láthatóak. Az n a részecskesűrűség, B, Bn, Bt a

mágneses tér abszolútértéke, normális és érintő irányú komponense, p a nyomás, T a

hőmérséklet, vn, vt a sebesség normális és tangenciális komponense, végül θBn
a mágneses

tér és a lökéshullám normálisa közötti szög.

a hullámok pozit́ıvak: vx1 > 0 és vx2 > 0. A szakadás előtti 1 tartományban a hullám

kifut a szakadásból, ha a szakadásra vonatkozó fázisebessége negat́ıv, a szakadás mögötti

2 tartományban pedig, ha a fázissebesség pozit́ıv. A vx1 + cAlfvén1 sebességű hullám ezt

a feltételt soha nem teljeśıti, mert ez mindig befutó hullám, a vx1 − cAlfvén1 sebességű

hullám pedig kifutó, ha vx1 < cAlfvén1. Ugyańıgy a vx2 + cAlfvén2 sebességű hullám min-

dig kifutó, a vx2 − cAlfvén2 pedig kifutó, ha vx2 > cAlfvén2. Emiatt az Alfvén-hullámokat

illetően két evolúciós jellegű tartomány létezik:

vx1 > cAlfvén1 és vx2 > cAlfvén2 (1.76)

vx1 < cAlfvén1 és vx2 < cAlfvén2. (1.77)

Ezeket a tartományokat az 1.3. ábrán a legvilágosabb szürke sźınnel jelöltem. Ugyanez az

evolúciós jelleg a magnetoakusztikus és entrópia perturbációkkal kapcsolatban megköve-

teli, hogy a kifutó hullámok száma négy legyen. Olyan kifutó entrópiahullám, amely
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együtt mozog a gázzal mindig létezik, de csak a 2 oldal felől. A kifutó magnetoszonikus

hullámok számának ezért háromnak kell lennie. Az Alfvén-hullámokhoz hasonló elgon-

dolások alapján két evolúciós jellegű tartományt kapunk, ezeket a 1.3. ábrán a sötétebb

szürke árnyalattal jelöltem. Ezek az összes perturbációra a következő evolúciós jellegű

tartományokat határoznak meg:

1. lassú lökéshullámok (1.4. ábra), amelyekre

cAlfvén1 > vn1 > cl1, cl2 > vn2, (1.78)

2. gyors lökéshullámok (1.5. ábra), amelyekre

vn1 > cgy1, cgy2 > vn2 > cAlfvén2 (1.79)

ahol vx helyett megint vn-t használok a sebesség normális komponensének jelölésére. A

kis intenzitású hullám határesetében, ahol az összes mennyiség ugrása kicsi, a gyors és a

lassú lökéshullámok cgy2 ≈ cgy1 illetve cl1 ≈ cl1 sebességgel terjednek (Landau and Lifsic,

1986).

A kapott evolúciós feltétel seǵıtségével megvizsgálható, hogy a mágneses tér hogyan

változik a lökéshullámban. Tekintsük a (1.58) egyenletet! Ekkor

B2
n

µ0F 2
{Bt} =

{
Bt

ρ

}

=
1

F
{vnBt} (1.80)

vagy
(

B2
n

µ0F
− vn1

)

Bt =

(
B2

n

µ0F
− vn2

)

Bt2. (1.81)

Tekintetbe véve, hogy B2
n/µ0ρ = c2

Alfvén, az egyenlet át́ırható:

c2
Alfvén1 − v2

n1

vn1

Bt1 =
c2
Alfvén2 − v2

n2

vn2

Bt2. (1.82)

Az (1.82) egyenletből (1.79) és (1.78) figyelembevételével látható, hogy a tangenciális

térerősség a lökéshullám két oldalán nem csak kollineáris, hanem egyirányú is. A lassú

lökéshullámokban a szakadás mindkét oldalán

vn <
B2

n

µ0F
=

c2
Alfvén

vn
. (1.83)

Felhasználva azt, hogy a ρ1vn1 = ρ2vn2 tömegáram folytonosságából és a ρ1 < ρ2

egyenlőségéből következik, hogy

vn1 > vn2, (1.84)



26 1. FEJEZET. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

az (1.81) egyenletből következik, hogy Bt2 < Bt1, azaz a lassú lökéshullámban az érintő

irányú térerősség gyengül (1.4. ábra). A gyors hullámban ellenben vn > B2
n/µ0F és az

(1.81) egyenletből következik, hogy Bt2 > Bt1, azaz a tangenciális mágneses térerősség

erősödik (1.5. ábra) (Landau and Lifsic, 1986).

A lökéshullámok egyik speciális esete az, amikor a mágneses térerősség a diszkonti-

nuitás mindkét oldalán párhuzamos a felület normálisával. Ekkor a korábban tárgyaltak

szerint mindig tudunk olyan koordinátarendszert választani, hogy a v és B vektorok

a szakadás mindkét oldalán párhuzamosak legyenek. Ekkor ebben a speciális esetben

(párhuzamos lökéshullám) Bt1 = Bt2 = 0 és vt1 = vt2 = 0 lesz. Ilyen hullámoknál azon-

ban a határfeltételek nem tartalmazzák a mágneses teret, azaz megegyenek a közönséges

hidrodinamikai lökéshullámokra vonatkozó határfeltételekkel. A mágneses tér jelenléte

miatt azonban a hullám paraméterértékeinek egy intervallumában az evolúciós jelleget

megszabó feltételek sérülnek, ezért ilyen hullám nem létezhet7 (Landau and Lifsic, 1986).

A másik speciális eset a már emĺıtett merőleges lökéshullámok esete. Ezek a sűrűsödési

hullámok evolúciósak, mégpedig gyors magnetoszonikus hullámok, mert Bn = 0 esetén

cAlfvén = cl = 0 (ld. 1.1. alfejezetet és a Landau and Lifsic (1986)-ot).

1.3. Töltött részecskék mágneses térben

Igen lényeges probléma az űrfizikában a töltött részecskék mozgása a mágneses térben,

azaz a giráció. Ide tartozik a részecskék mozgása a mágneses térben külső elektromos tér

jelenlétében, vagy éppen akkor, ha mágneses tér nem homogén. Ezek néhány speciális

esetét mutatom be az alábbiakban.

1.3.1. Giráció

A töltött részecske mozgását a Lorentz-erő határozza meg mágneses és elektromos tér

jelenlétében. Emiatt a részecske mozgásegyenlete a következő:

m
dv

dt
= q (E + v ×B) , (1.85)

7A 1.5.2. alfejezetben mégis egy ilyen párhuzamos lökéshullámról beszélek. Ez azért lehetséges, mert

párhuzamos lökéshullámok esetén gyors magnetoszonikus hullámokra mindig teljesülnek az evolúciós

feltételek és a Föld fejhulláma gyors magnetoszonikus hullám, ezért létezhet párhuzamos lökéshullám

tartománya is (Abonyi, 1969; Baumjohann and Treumann, 1997b; Kivelson and Russell, 1995; Landau

and Lifsic, 1986; Parks, 2004).
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1.6. ábra. Hélix alakú pálya statikus homogén mágneses térben.

ahol m a részecske tömegét, v a sebességét és q a töltését jelöli. Elektromos tér hiányában

az egyenlet a következő alakra egyszerűsödik:

m
dv

dt
= q (v × B) . (1.86)

Szorozzuk be (1.86) mindkét oldalát balról v-vel skalárisan! Figyembe véve azt a tényt,

hogy v (v × B) = 0, hiszen a két vektor merőleges egymásra, azt kapjuk, hogy

m
dv

dt
v =

d

dt

(
mv2

2

)

= 0, (1.87)

ami azt mutatja, hogy mind a részecske mozgási energiája, mind a sebességének nagysága

állandó. Az állandó mágneses tér, akárcsak a változó nem képes megváltoztatni a töltött

részecske mozgási energiáját. Állandó és homogén mágneses térben válasszuk z tengely-

nek a mágneses tér irányát, B = Bê és bontsuk komponensekre a mozgásegyenletet:

mv̇x = qBvy

mv̇y = −qBvx (1.88)

mv̇z = 0

A mágneses térrel párhuzamos sebességkomponens állandó, azaz v‖ = vz. Lederiválva

mindkét oldalt és behelyetteśıtve az (1.88) egyenletrendszerből a megfelelő tagokat, a

harmonikus oszcillátor másodfokú egyenletéhez jutunk mindkét maradék komponensre:

v̈x = −ω2
gvx (1.89)

v̈y = −ω2
gvy
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ahol ωg a giro-, vagy ciklotron frekvencia, amelynek ellenkező előjele van pozit́ıv és negat́ıv

töltésekre, értéke pedig:

ωg =
qB

m
. (1.90)

Az (1.89) egyenlet megoldása nyilvánvalóan

x − x0 = rg sin ωgt (1.91)

y − y0 = rg cos ωgt

Mivel a ωg hordozza az előjelet, az x komponensnek ellenkező előjele van elektronokra és

ionokra. Az rg girorádiusz a részecskék körpályájának sugara a mágneses tér körbezárt

erővonalai körül. Nagysága:

rg =
v⊥
|ωg|

=
mv⊥
|q|B (1.92)

ahol v⊥ =
(
v2

x + v2
y

) 1

2 állandó sebesség az B-re merőleges śıkban. Az (1.91) egyenlet

a mágneses tér körüli hélix pályát határoz meg (1.6. ábra). A pálya középpontja a

(x0, y0) pont a vezetési centrum8. További fontos tulajdonság az mágneses irányszög

(ld. 1.6.2. alfejezet), amely a részecske és a mágneses tér iránya által bezárt szög:

α = tan−1

(
v⊥
v‖

)

(1.93)

ahol v‖ és v⊥ a mágneses erővonalak irányával párhuzamos és merőleges sebességkompo-

nens (Baumjohann and Treumann, 1997b).

1.3.2. E ×B drift mozgás

Tegyük fel, hogy egy E elektrosztatikus tér van jelen a mágneses mellett. Az (1.85)

egyenlet megoldását újra kell kezdenünk, az elektromos tér hatása nem hanyagolható el,

a mágneses térrel párhuzamos komponens értéke nőni fog az elektromos gyorśıtás miatt

a mágneses tér mentén:

mv̇‖ = qE‖ (1.94)

Feltéve, hogy a merőleges elektromos tér komponens párhuzamos az x tengellyel, azaz

E⊥ = Exêx, az (1.85) egyenlet merőleges komponensei:

v̇x = ωgvy +
q

m
Ex (1.95)

v̇y = −ωgvx

8Angolul guiding center.
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1.7. ábra. Részecske eltolódás (drift) keresztezett elektromos és mágneses terekben.

Lederiválva mindkét oldalt és az előző (1.95) egyenletek megfelelő komponenseit behe-

lyetteśıtve az eredménybe a

v̈x = −ω2
gvx (1.96)

v̈y = −ω2
g

(

vy +
Ex

B

)

egyenleteket kapjuk. Ha behelyetteśıtjük a v′
y = vy + Ex/B összefüggést, akkor vissza-

kapjuk az (1.89) egyenletet, ahol a részecske egy vezetési centrum körül végez girációt.

Eszerint a (1.96) egyenlet egy girációt ı́r le, de olyat, amelynek a vezetési centrumára

rárakódik egy eltolódás −y irányba. Ezt az eltolódást E×B driftnek nevezik és általános

formulája

vE =
E ×B

B2
(1.97)

Ez az eltolódás nem függ a töltés előjelétől, az elektronok és az ionok ugyanarra tolódnak

el, bár ellenkező irányban keringenek (1.7. ábra). A jelenség magyarázata valójában a

töltött részecske elektromos terének mozgó rendszerre való Lorentz-transzformációjában

rejlik. Ez pedig

E′ = E + v × B (1.98)

ami egy szabad részecskére E′ = 0 és ezért

E = −v × B (1.99)

lesz. A sebességre megoldva az egyenletet éppen a (1.97) egyenletet kapjuk, mivel a

Lorentz-transzformáció sem függ a töltéstől (Baumjohann and Treumann, 1997b; Landau

and Lifsic, 1988).
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1.8. ábra. Részecske eltolódás (drift) a mágneses tér gradiense esetén.

1.3.3. Mágneses drift mozgás

A lehetséges mágneses drift mozgások közül csak a gradiens driftet mutatom be részlete-

sen, mivel ez fordul elő pl. fejhullámnál, az általános mágneses drift és a görbületi drift

léırása megtalálható Baumjohann and Treumann (1997b)-ben.

Tegyük fel, hogy a mágneses mező gyengén inhomogén, pl. felfelé nő. A részecskék gi-

rorádiusza ekkor felfelé csökken, lefelé nő. Ennek ez lesz az eredménye, hogy a részecskék

eltolódnak, mind B-re, mind ∇B-re merőlegesen (1.8. ábra). Mivel feltettük, hogy a ti-

pikus skálahosszúság sokkal nagyobb a részecskék girorádiuszánál, ezért Taylor sorba

tudjuk fejteni a mágneses térerővektort a részecske vezetési centruma körül, azaz

B = B0 + (r∇)B0, (1.100)

ahol B0 a vezetési centrumban mágneses térerősség értéke, r pedig a vezetési centrumtól

vett távolság. Ezt az összefüggést helyetteśıtsük be a (1.86) egyenletbe, ekkor azt kapjuk,

hogy

m
dv

dt
= q (v × B0) + q [v × (r∇)B0] . (1.101)

A sebességet girációs és drift komponensre bontva (v = vg + v∇) és észben tartva, hogy

v∇ � vg, azt kapjuk, hogy

m
dv∇

dt
= q (v∇ × B0) + q [vg × (r∇)B0] , (1.102)

ahol kihagyjuk a homogén térbeli girációt léıró tagot és elhanyagoljuk a v∇ × (r∇)B0

tagot. Azonban nem egy girációs periódus, hanem sokkal hosszabb időskálák érdekelnek
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minket, ezért nyugodtan elhagyhatjuk a bal oldali tagot, mivel a gyorśıtást ellensúlyozza

a lassulás hosszabb idő alatt, továbbá mivel v∇ a mágneses térre merőleges śıkban fekszik,

be tudjuk vektoriálisan szorozni a szorozni B0/B
2
0 kifejezéssel és azt kapjuk, hogy

v∇ =
1

B2
0

〈(vg × (r∇)B0) × B0〉 , (1.103)

ahol a szög zárójelek egy giroperiódusra való átlagolást jelentenek. Feltéve azt, hogy B

csak az x tengely mentén változik, azaz B0 = B0 (x) êz, azt kapjuk, hogy

v∇ = − 1

B0

〈

vgx
dB0

dx

〉

. (1.104)

Lecserélve vg-t és x-et az (1.91) egyenlet által megadottakra, azt kapjuk, hogy

v∇x
= −v⊥rg

B0

〈

sin ωgt cos ωgt
dB0

dx

〉

(1.105)

v∇y
= −v⊥rg

B0

〈

sin2 ωgt
dB0

dx

〉

.

Egy giroperiódusra átlagolva v∇x
eltűnik, mivel sin és cos szorzatát tartalmazó tagja

van. Az átlagolás miatt a sin2-es tag egy 1/2-es faktort eredményez. Ennélfogva a

driftmozgásnak csak y komponense lesz:

v∇ = ±v⊥rg

2B0

∂B0

∂x
êy, (1.106)

ahol a mozgás iránya a töltés előjelétől függ. Tekintve, hogy a mágneses tér gradiensének

irány teljesen önkényesen lett megválasztva, az (1.106) egyenlet általánośıtható:

v∇ =
mv2

⊥

2qB3
(B×∇B) (1.107)

ami azt mutatja, hogy a mágneses tér gradiens gradiens drifthez vezet, amely mind

a mágneses tér, mind annak gradiensének irányára merőleges (1.8. ábra). Az (1.107)

egyenlet azt mutatja, hogy az elektronok és az ionok ellenkező irányba tolódnak el,

továbbá a gradiens drift sebesség arányos a a részecske W⊥ = 1
2
mv2

⊥ energiájával. A

nagyobb energiájú részecskék gyorsabban driftelődnek, mivel nagyobb a girorádiuszuk és

jobban hat rájuk a tér inhomogenitása. Ezenfelül az elektronok és ionok ellentétes irányú

driftelődése keresztirányú áramot okoz. Ennek a gradiens drift áramnak a nagysága

j∇ = nee (v∇i − v∇e) =
ne (µi + µe)

B2
B ×∇B, (1.108)

ahol a

µ =
mv2

⊥

2B
=

W⊥

B
(1.109)

mágneses momentum ı́rja le a részecske merőleges mozgási és a mágneses energiájának

arányát (Baumjohann and Treumann, 1997b).
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1.9. ábra. Ion pályák és visszaverődés konvergáló mágneses térben.

1.3.4. Mágneses tükör

Kı́sérjük figyelemmel a vezetési centrum mozgását inhomogén mágneses tér mentén, te-

kintetbe véve azt, hogy a mágneses momentum

µ =
mv2 sin2 α

2B
, (1.110)

ahol v⊥-et v sin α-ra cseréltem az irányszög (1.93) defińıciója alapján. Tekintve, hogy

mind a teljes mozgási energia, mind ez a mágneses momentum állandó, ezért csakis az

irányszög változhat a vezetési centrum pályája mentén. Ez az összefüggés azt is meg-

mutatja, hogy a részecskék irányszöge közvetlenül függ az adott ponton mért mágneses

térerősségtől, azaz
sin2 α2

sin2 α1

=
B2

B1
. (1.111)

Ennélfogva, ha ismerjük az irányszöget egy bizonyos helyen, akkor ki tudjuk számolni az

összes többin. Összetartó mágneses geometriában (1.9. ábra), ha a részecske az erősebb

tér felé mozog, akkor az irányszöge megnő és az erővonalakra merőleges mozgási energiája

(W⊥) is növekszik, mégpedig az azokkal párhuzamosak (W‖) rovására. Ha létezik egy

olyan pont, ahol az irányszög eléri az α = 90o-ot, akkor azt tükörpontnak nevezzük és

innen a részecske visszaverődik. Ennek oka az, hogy a részecske teljes mozgási energiája a

W⊥ komponensben tárolódik, a részecske nem tud továbbhaladni, sőt a gradiens driftből

származtatható erő párhuzamos komponense visszanyomja (1.9. ábra) (Baumjohann and

Treumann, 1997b).
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1.10. ábra. R- és L-módusú ion-nyaláb rezonanciák. Az f
(
v‖
)

az eloszlásfüggvény a v‖

erővonallal párhuzamos sebesség függvényében, fi,h a háttér eloszlása, végül fi,ny a nyaláb

eloszlása (Baumjohann and Treumann, 1997a alapján).

Ha szimmetrikus mágneses tér geometriában, ahol a térerősség középen a legerősebb

és összetartó és ı́gy erősödő mindkét végén, mint amilyen a dipól tér, egy részecske oda-

visszaverődhet a két végpont között és csapdába eshet. Ebben az esetben az irányszöget

meg tudjuk határozni a mező erőssége alapján az adott helyen és a tükörpontban:

sin α =

(
B

Btp

) 1

2

, (1.112)

ahol B a mágneses tér erőssége az adott helyen, Btp pedig a tükörpontban (Baumjohann

and Treumann, 1997b).

1.4. Elektromágneses ion-nyaláb instabilitások

Az ion-nyaláb instabilitások fontos szerepet játszanak a hot flow anomáliák kialakulá-

sában (3. és 4. fejezetek), továbbá mindenütt, ahol lökéshullámok jelennek meg. Úgy

tűnik, hogy fontos szerepet játszanak a lökéshullámok kialakulásában és újraformáló-

dásában (Baumjohann and Treumann, 1997a). Esetükben ionnyaláb terjed a mágneses

erővonalak mentén és alacsony frekvenciájú elektromágneses hullámokat kelt, amelyek át-

alakulhatnak Alfvén-, továbbá lassú és gyors magnetoszonikus hullámokká. Mindhárom

fajtájuk ismertetésre kerül a továbbiakban, az R- és L-rezonáns, továbbá a nem rezonáns
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nyaláb instabilitás. A (1.10. ábra) mutatja be a két rezonáns mód ionsebességeit. A

rezonanciákat a

vR,L,rez = (ω ± ωg,i) /k‖ (1.113)

sebességeknél találjuk, ahol ω a körfrekvencia, ωg,i az ionok ciklotron frekvenciája (ld.

(1.89) egyenletet), k‖ pedig az erővonalak mentén terjedő hullámok hullámszámvektora

(Baumjohann and Treumann, 1997a).

1.4.1. Ion-ion R-módusú instabilitás

Tegyük fel, hogy a plazma három komponenst tartalmaz, egy forró Maxwell-eloszlású

elektron komponenst és két eltolódott Maxwell-eloszlású ion komponenst, amelyeknek

nem szükséges azonos hőmérsékletűnek lenniük. A háttér eloszlása legyen a sűrűbb,

a nyalábé lehet h́ıgabb, azaz ni,h � ni,ny. A háttér sebességeloszlásának lassúnak is

kell lennie, vagyis vi,h � vi,ny. A továbbiakban a ciklotron rezonanciákat l = ±1-gyel

jelölöm és s = e, h, ny, azaz s jelölheti az elektronokat, a hátteret és a nyalábot. Ezekkel

a jelölésekkel ζs,l ≤ 19.

Ha az ionnyaláb hideg, akkor vny � vterm,ny, azaz a nyaláb sebessége sokkal nagyobb

a termikus sebességnél, akkor mind az elektronokra, mind a háttér plazmájának ionjaira

teljesül, hogy ζe,l � ζh,l � 1. A rezonancia feltétel az R-módusra

ω = k‖vny − ωgi (1.114)

ahol vny a nyaláb sebessége, k‖ a térrel párhuzamos hullámvektor és ωgi az ionok ciklotron

frekvenciája. Ez a módus a nyalábbal párhuzamosan terjed, ha k‖ > 0. Numerikus

megoldások szerint a γ növekedési ráta10 a frekvencia nagyságrendjébe esik, azaz γ ≈ ω.

9Az ζ paraméter egy rövid́ıtés, azaz

ζe,h = (ω − kvd,h) /kvterm,h

ζe,m = (ω − kvd,m) /kvterm,m

ζi = ω/kvterm,i

ahol az ζe,h a hideg, az ζe,m a meleg elektron, az ζi pedig ion populációt jelöl. A vd,h a hideg elektronok

drift sebessége, vd,m pedig a melegeké. A vterm,h és vterm,m a hideg és meleg elektron háttér termikus

sebességei (Baumjohann and Treumann, 1997a).
10 A plazmahullámokat léıró Maxwell-Vlaszov egyenletek csak lineáris zavarokat tartalmaznak és

visszavezethetőek egy lineáris egyenletrendszerre, amelynek akkor van megoldása, ha

D (ω,k) = 0.

Ez utóbbi összefüggést diszperziós relációnak nevezzük. A hullámok, a fluktuációk növekedhetnek vagy
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A diszperziós reláció (ld. 10. lábjegyzetet) valós részének értéke ezen feltételek mellett

k2c2

ω2
= 1 −

∑

s

ω2
p,s

(
ω − k‖vs,ny

)

ω2
(
ω ± ωg,s − k‖vs,ny

) , (1.115)

ahol c a hullámterjedési sebesség, k a hullámszámvektor, ω a frekvencia, ωp,s a Langmuir-

frekvencia11, ωg,s a ciklotron frekvencia, k‖ a térrel párhuzamos hullámszámvektor, végül

vs,ny a nyaláb sebessége. A gyengén instabil növekedési ráta az eltolódott Maxwell el-

oszlásra egy ω → ω − k‖vs,ny helyetteśıtéssel kapható meg a diszperziós reláció képzetes

részén, azaz

γ = ω

√
π

2

∑

s

ω2
p,s

ω2

(
vs,ny

vterm,s
− ω

k‖vterm,s

)

exp

[

−
(
ω ± ωg,s − k‖vs,ny

)2

k2
‖v

2
term,s

]

, (1.116)

ahol a korábban már megadott jelöléket használtam. A fenti feltételekkel és vi,ny �
cAlfvén esetére a maximális növekedési ráta

γii,ny,max = ωg,i

(
nny

2n0

)1/3

, (1.117)

ahol n0 a környező anyag részecskesűrűsége. Hullámnövekedést tapasztalunk, ha vi,ny ≥
cAlfvén. A gerjesztett hullám jobbra polarizált Alfvén whistler 12 hosszú hullámhossz

diszperzióval (ω ≈ k‖cAlfvén) és pozit́ıv helicitással13. Nagyobb terjedési szög esetén ez

csillapodhatnak, a frekvenciájuk komplexé válhat

ω (k) → ω (k) + iγ (k)

alapján. Az itt szereplő γ a növekedési ráta, amelynek pozit́ıv értéke esetén a hullámok nőnek, negat́ıv

értékekor pedig csillapodnak (Baumjohann and Treumann, 1997a,b; Landau and Lifsic, 1984).
11Langmuir- vagy másképpen plazma-frekvencia a plazma rezgések frekvenciája egyensúlyi töltéselosz-

lás esetén. Ha a teljesen ionizált plazma kvázi-neutralitását megzavarja valamilyen külső hatás, akkor

a töltések igyekeznek újra létrehozni ezt. Ekkor közben átlendülnek a holtponton és ezzel a

ωp,s =

(
nsq

2

msε0

)

frekvenciával rezegnek, ahol ns az s index által adott részecskesűrűség, q a részecskék töltése, ms a

tömege és ε0 a vákuumbeli dielektromos állandó (Baumjohann and Treumann, 1997b).
12A Alfvén-whistler jobbra polarizált Alfvén-hullám (Baumjohann and Treumann, 1997a,b; Landau

and Lifsic, 1984).
13A helicitás megmaradó mennyiség, előjele az anyag körülforgásának irányát adja meg. Ha pozit́ıv,

akkor az óramutató járásával megegyezően mozog, ha negat́ıv, akkor ford́ıtva. Formálisan értékét fo-

lyadékra a

H =

∫

B (∇× B)d3
r

képlet adja meg, ahol B a mágneses térerősség és r a helyvektor.
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1.11. ábra. Az ion-nyaláb instabilitás maximális növekedési rátái a plazma β függvényé-

ben, kétszeres Mach-Alfvén sebességű nyalábnál, amely magjának hőmérséklete a háttér

százszorosa (Baumjohann and Treumann, 1997a alapján).

a fajta hullám átmegy magnetoszonikus hullámba, ezenfelül nagyobb hullámszámokra

pedig közönséges whistlerbe14 (Baumjohann and Treumann, 1997a,b).

1.4.2. Ion-ion L-módusú instabilitás

A másik fontos ion-nyaláb instabilitás a rezonancia a balra polarizált módussal, amely

hosszú és rövid hullámhosszaknál és alacsony hullámszámoknál az ion whistler vagy az

ion-ciklotron15 módus. Negat́ıv helicitása van, azaz az óramutató járásával ellentétes és

párhuzamosan mozog a nyalábbal. Ezenfelül az elektron és a hideg komponens nem re-

zonáns. Az instabilitás terjedés, ugyanúgy, mint a jobbra polarizált módusnál az Alfvén-

14A whistlerek mágneses térrel párhuzamosan terjedő elektromágneses plazmahullámok, jobbra és

balra polarizált fajtájukat, továbbá elektron és ion whistlereket különböztetünk meg. Az elektron

whistlerek a Föld magnetoszférájában gyakran detektálhatóak, mert a zivatarok villámlásai is ilyen

elektromágneses hullámokat keltenek (Baumjohann and Treumann, 1997b; Landau and Lifsic, 1984).
15A ion-ciklotron egyszerűen balra polarizált Alfvén-hullám (Baumjohann and Treumann, 1997a,b;

Landau and Lifsic, 1984).
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1.12. ábra. A nem rezonáns ion-nyaláb instabilitás. Az fi a háttérionok eloszlása, fi,ny

a nyaláb eloszlása, vny a nyaláb sebessége, végül v‖,r a rezonáns sebesség (Baumjohann

and Treumann, 1997a alapján).

sebesség. Mindazonáltal könnyebb a jobbra polarizált változatot gerjeszteni alacsony

hőmérsékleten, mert a nyaláb kis hőmérsékleti sebességeinél a csak kevés ion rezonál

a balra polarizált módussal. Ennélfogva a hideg nyalábok elsősorban jobbra polarizált

hullámokat keltenek. A nyaláb hőmérsékletét növelve nő a balra polarizált módussal re-

zonálni képes részecskék száma és a növekedési rátája összevethető lesz az R-móduséval.

A (1.11. ábra) mutatja a maximális növekedési rátát mindkét módra ion-ion nyaláb ger-

jesztésnél a hideg plazma háttér plazma β-jának16 (βi,h) függvényeként (Baumjohann

and Treumann, 1997a,b; Landau and Lifsic, 1984).

1.4.3. Nem rezonáns ion-nyaláb instabilitás

Az utolsó a hot flow anomáliák és az űrfizika szempontjából fontos ion-nyaláb instabilitási

fajta a nem rezonáns ion-nyaláb instabilitás (1.12. ábra). A v‖,r rezonáns sebesség minden

eloszlástól távol fekszik, akár háttér, akár nyaláb. A nemrezonáns feltétel miatt mind

16A plazma β a plazma termikus és mágneses nyomásának hányadosa:

β =
nkBT

B2/2µ0

,

ahol n a részecskesűrűség, kB = 1.38 · 10−23 J/K a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet, B a mágneses

tér és µ0 a vákuumbeli mágneses permeabilitás.
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a három komponens diszperziós függvényére, azaz a lehetséges paraméterekre elég tág

megkötéseket lehet tenni, azaz ζ � 1. Ez a nem rezonáns mód a nyalábbal ellentétesen

fog terjedni, továbbá negat́ıv helicitása lesz és alacsony fázissebessége. Az instabilitást

a gyors ionok tehetetlensége okozza, amelyek egy centrifugális erőt éreznek az elhajlott

mágneses mezőben. Az instabilitás maximális növekedési rátája:

γteh,max =
ni,ny

2n0

vi,ny

cAlfvén

ωg,i, (1.118)

ahol ni,ny a nyaláb, n0 a környező anyag sűrűsége, vi,ny a nyaláb sebessége, cAlfvén az

Alfvén-sebesség és ωg,i az ion ciklotron frekvencia. Gyors nyalábokra ez a növekedési

ráta alapvetően fontos, nagyobb, mint a rezonáns ion-nyaláb rátáé, továbbá, ha a nyaláb

ionjainak tömege nagyobb a háttérionokénál, akkor ez az instabilitás gyorsabban növek-

szik. Másrészről ennek az instabilitásnak nagyobb a hatása a közvetlen környezetére,

ennélfogva könnyen meghaladhatja a mágneses nyomás és merőleges nyomás visszatéŕıtő

erőit. Gyenge mágneses mezőben, mint amilyen a Föld foreshock régiója (ld. 1.5.1. alfe-

jezet), ez a nem rezonáns instabilitás fontos szerephez jut.

1.5. A Föld plazmakörnyezete

A Föld plazmakörnyezetét alapvetően meghatározza a szuperszonikus sebességgel áramló

napszél és bolygónk mágneses terének kölcsönhatása (1.13. ábra). A végtelen vezető-

képességű, ütközésmentes plazmában lökéshullám alakul ki (fejhullám, angolul bow-

shock) és eltorźıtja a Föld eredendően forgásszimmetrikus (döntően dipól) mágneses

terét. Szuperszonikus áramlásban a lökéshullámmal szemben információ nem terjed-

het, ezért a folyadék nem szerezhet tudomást az akadályról egészen addig, amı́g bele

nem ütközik. Ez azonban azzal járna, hogy az akadály felületén a sebesség normális

komponense nem tűnne el. Az ellentmondást a nemlineáris folyamatok által felépülő

lökéshullám keletkezése oldja meg. Ott az anyag lelassul, áthaladva rajta felmelegszik és

sűrűsége is megnő (Landau and Lifsic, 1980), a lelassult áramlás pedig megtudja kerülni

az akadályt. A lökéshullám előtti, Nap felé eső tartományt upstream régiónak, az utána

következőt downstream régiónak nevezzük. Maga a lökéshullám is véges vastagságú

(néhány ezer km), utána következik egy tartomány, ahol a lökéshullámban már a lelas-

sult, termalizálódott plazma található, azaz, amelynek a sűrűsége és ezzel hőmérséklete

is megnőtt. A térrész neve mágneses burok, (angolul magnetosheath) ebben a napszél

anyaga körbeáramolja a magnetoszférát (amely régióban a Föld mágneses tere dominál)

határoló magnetopauzát, amely érintő irányú diszkontinuitás (ld. 1.2. fejezet). Ez utóbbi

érdekessége, hogy nem áramlik át rajta anyag, csak bizonyos mágneses konfiguráció
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1.13. ábra. A Föld plazmakörnyezetének vázlatos szerkezete, a fontosabb tartományokkal,

a mágneses burokkal és a magnetoszférával. A Nappal ellentétes oldalon a megnyúlt

geomágneses csóván belül áramleplek és rekonnekciós zónák találhatók.

esetén kerülhet be a napszél anyaga a magnetoszférába. Kivétel a sarki mágneses kürtő

(angolul polar cusp), az a térrész, amely a Föld dipól mágneses terének pólusai fölött.

Itt a pólus felé tartó erővonalak besűrűsödnek, egy tölcsérre emlékeztető régiót hoznak

létre és itt mindig lehetséges anyagáramlás a magnetopauzán keresztül. A régió alja leér

a légkörig és vele a magnetopauza, a Föld magnetoszférájának anyagát és a mágneses

burkot elválasztó réteg is.

1.5.1. A napszél és a fejhullám előtti tartomány

A napszél a napkorona felső tartományából ered és egészen kb. 100CSE17 távolságig ki-

mutatható18, ahol beleütközik a ritka, gyengén ionizált csillagközi gázba. A fotoszférában

kb. 6000K fokos naplégkör a kromoszférában és a tranziens zónában kifelé haladva fo-

lyamatosan melegszik és a koronában már 1-2 millió fokos hőmérsékletet ér el. Ennek

a feltűnő, a várttal ellentétes irányú hőmérséklet-gradiensnek, azaz a koronafűtésnek az

oka nem tisztázott minden részletében, az egész térséget erős mágneses erővonalköte-

171CSE, azaz csillagászati egység kb. 150millió km.
18A Voyager-1 mérései alapján meghatározott távolság.
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1.14. ábra. A napszélsebesség az Ulysses szonda első két keringése során a SWOOPS

műszer mérései alapján: a naptevékenység leszálló (balra felül) és felszálló ágában (jobbra

felül) (McComas et al., 2003). A bal oldali felső kép 1996. augusztus 17-én, napfoltmi-

nimum idején készült, a jobb felső 2000. december 7-én, maximumkor. A görbék a

napkorong körül a napszél sebességét adják meg km/s-ben, polárkoordinátarendszerben.

A napkorong képe a SOHO EIT műszerrel készült, a korona fotók a SOHO LASCO koro-

nográfjával. Alul a görbék a havi átlagolt napfoltszámot adják meg, sötétebb sźınnel egy

simı́tott görbe látható.

gek járják át, valósźınűleg a fotoszféra alól, a konvekciós zónából származik a fűtéshez

szükséges energia, amelyet az erővonalkötegek szálĺıtanak a napkoronáig. Az erővonalak

javarészt zártak, hurkokat alkotnak csapdába ejtve a korona anyagát, de bizonyos he-

lyeken, amelyeket koronalyukaknak nevezünk, mivel röntgen tartományban fényképezve

hatalmas sötét területeknek látszanak, az erővonalak megnyúlnak a bolygóközi tér felé és

a nap légkörének plazmája kiáramolhat. Ezek a régiók a napszél anyagának forrásai. A

kiáramlási körülmények lehetővé teszik, hogy visszavezessük az áramlás léırását a Laval-

fúvókáéra (Baumjohann and Treumann, 1997b), ı́gy hasonlóképpen az egydimenziós eset-

hez ez a kiáramlási sebesség hamarosan szuperszonikussá válik, továbbá sebessége időben

és a mérési helytől függően erőteljesen változik, a Föld pályája mentén kb. 300 km/s-től

1100 km/s-ig terjedő sebességtartományban észlelhető (1.14. ábra). A helyfüggés nem

azt jelenti, hogy kifelé haladva csökken az anyagcsomók sebessége, azok egyszer felgyor-

sulnak és egészen a 100CSE-nél észlelt terminációs shockig, sebességük változatlan. Az
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1.15. ábra. A napszél sebességeloszlása az Ulysses szonda (1990-2005) mérései alapján.

Két fő módusz látható 400km/s-nél és 800km/s-nél, megfelelve a ekliptika közelében

észlelhető lassú ill. a magasabb szélességeken jelenlevő gyors napszélnek (Erdős and Ba-

logh, 2005).

Ulysses (Wenzel et al., 1992) ekliptikán ḱıvüli mérései alapján elkülöńıthetővé vált két

csúcs 400 km/s-nél és 800 km/s-nél, amelyek a kb. 600 km/s-nél alacsonyabb sebességű

lassú és a gyors, azaz az ennél nagyobb sebességű napszélnek felelnek meg (1.15. ábra)

(Erdős and Balogh, 2005).

A napszél sűrűsége néhány részecske cm3−enként a Föld pályájának távolságában,

ami gyors napszél esetén jelentősen kisebb lehet. A mérések szerint a lassú és a gyors

napszél dinamikai nyomása átlagosan csaknem megegyezik, ez pedig csak úgy lehet,

ha a gyorsabb ritkább. A napszél nyomása azonban időben egyáltalán nem állandó,

ı́gy a fejhullám és a magnetopauza poźıciója sem. A plazmaáram hőmérséklete 105 K

nagyságrendű átlagosan. A kiindulási tartomány hőmérsékletét az oxigén atomok io-

nizációs foka mutatja meg. A napszél fő összetevője az ionizált hidrogén, a maradék

kb. 5% főként ionizált hélium. Természetesen a pozit́ıv töltéseknek megfelelő számú

elektron is alkotórésze a plazmának. A napszél plazmájának vezetőképessége gyakor-

latilag végtelen, ı́gy a mágneses tér együtt mozog vele,
”
bele van fagyva”. A Nap

forgása miatt a tér arkhimédészi spirális alakot vesz fel, a két féltekén kifelé illetve befelé

tartó erővonalkötegeket elválasztó határfelület pedig részben a Nap ferde tengelye miatt
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1.16. ábra. A bolygóközi mágneses tér és a fejhullám normálisa által bezárt szög alapján

merőleges és párhuzamos lökéshullámot különböztethetünk meg. Ezek a meghatározások

lokálisak, az adott pontba álĺıtott normális és a mágneses tér bezárt szögétől függenek,

ı́gy ugyanaz a fejhullám lehet párhuzamos és merőleges is, csak más-más részén.

hullámos. Ez az ún. balerina szoknya, hullámossága a naptevékenységgel változik. Mind-

ezek tanulmányozására bocsátották fel az Ulyssest. A napszéllel kapcsolatos ismereteink

nagy mérvű kibővüléséhez az Ulysses mellett a SOHO napobszervatórium is jelentősen

hozzájárult (Domingo et al., 1995).

1.5.2. A fejhullám

A bolygónk mágneses terével ütköző, szuperszonikus sebességgel érkező plazmaáramnak,

azaz a napszélnek le kell lassulnia az akadály előtt, hiszen ellenkező esetben a sebesség

normális irányú komponense nem tűnne el (ld. 1.5. alfejezet). Az akadály itt bolygónk

dipól mágneses tere, amely a végtelen vezetőképességű plazmaárammal szemben falként

viselkedik. Ezért szakadási felület alakul ki, amelyen keresztül áramolva a plazma lelas-

sul, hőmérséklete és sűrűsége megnő (Landau and Lifsic, 1980). Mind a sűrűség, mind a

mágneses tér nagysága a kb. a négyszeresére nő az áthaladás után. Nagyon fontos kie-

melni, hogy itt ütközésmentes lökéshullámról van szó, azaz a plazmán belül a részecskék

szabad úthossza lényegesen nagyobb a rendszer méreténél. Naprendszerbeli plazmákra a

szabad úthossza 1CSE nagyságrendű. Az ilyen fajta lökéshullámoknak még a létezését is
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tagadták a felfedezése előtt (Kennel et al., 1985). A földi lökéshullám az egyetlen, amelyet

részleteiben is tanulmányozhatunk, mert könnyen elérhető közelségben található. Nem

érvényesek rá a magnetohidrodinamika egyenletei, a mikrofizika számı́t, hiszen mivel nin-

csen ütközés, minden részecske-részecske közötti kölcsönhatás elektromágneses hatások

közvet́ıtésével történhet. A lökéshullám kialakulásának feltételeit, mechanizmusát a mai

napig nem ismerjük pontosan. Pontosan ennek a tanulmányozására tervezték és éṕıtették

meg a Cluster szondákat.

A napszél sebessége, pontosabban ennek dinamikai nyomása19 határozza meg a lö-

késhullám helyzetét. Ennek mind a formája, mind a poźıciója folyamatosan változik a

változó napszél sebesség és sűrűség miatt (Völk, 1974). Maga a fejhullám nem végtelen

kiterjedésű a térben, csak addig tart, amı́g a napszél shock normális irányú sebesség-

komponense is szuperszonikus. Tekintve, hogy vn = vSW cos θ, ahol vn a normális irányú

sebesség, θ a normálissal bezárt szög és vSW a napszélsebessége. A napszél gyors magne-

toszonikus Mach-számban kifejezett sebessége Mf ≈ 8, ezért, továbbá, hogy teljesüljön

a szuperszonikusság Mf > 1 feltétele, θ < cos−1 M−1
f összefüggésnek is igaznak kell len-

nie. Ez θ < 80o esetén teljesül. Ez az eredmény nem csak azt jelenti, hogy a shock

térben korlátozott kiterjedésű, hanem azt is, hogy poźıciótól függően más-más a napszél

normális irányú komponensének nagysága, azaz az orrnál lévő magas Mach-szám értéktől

alacsonyabb értékekre csökken a mágneses csóva irányában (ld. 1.5.4. alfejezet), majd

valahol a csóva elvégződésén, a flank irányában meg is szűnik az áramlás szuperszonikus

illetve szuper-Alfvénikus lenni (Baumjohann and Treumann, 1997b).

A bolygóközi mágneses tér konfigurációja, egészen pontosan az, hogy milyen szöget

zár be a tér iránya a lökéshullám felületének normálisával, határozza meg a lökéshullám

előtti tartománybeli fizikai folyamatokat (részecskegyorśıtás, hullámok), továbbá azt,

hogy mennyire éles átmenet képződik, azaz a lökéshullám tulajdonságait (Baumjohann

and Treumann, 1997b). A mágneses térnek a lökéshullám normálisával bezárt szöge

alapján megkülönböztetünk párhuzamos és merőleges lökéshullámot (1.16 és 1.17. áb-

rák). Ezek az elnevezések hagyományosan használatosak és a párhuzamos esetben merő-

leges a tér a lökéshullámra, a merőleges esetben pedig párhuzamos, de a normálissal

bezárt szög számı́t. Ezek a tulajdonságok lokálisak, pl. a Föld fejhullámánál egyik

pontban párhuzamos, másutt merőleges lehet a lökéshullám. Ha a tér irányának és

a normálisnak a bezárt szöge 45o-nál kisebb, akkor kvázi-párhuzamos ellenkező esetben

kvázi-merőleges lökéshullámról beszélünk (Landau and Lifsic, 1986).

A fenti felosztásnak a Föld lökéshulláma esetén különleges jelentősége van, ugyanis a

19A másik kétfajta nyomás, a mágneses és a termikus nagysága, ebben az esetben elhanyagolható a

dinamikushoz képest.
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1.17. ábra. A mágneses tér nagysága a különféle tipikus lökéshullámátmenetek három féle

kvázi-merőleges és egy kvázi-párhuzamos esetben (Baumjohann and Treumann, 1997b

alapján).

napszél nagy sebessége (Mf ≈ 8) miatt a nagyobb része szuperkritikus. Akkor elsőfajú

szuperkritikus egy lökéshullám, ha az áramlás sebessége a kritikus Mach-számnál, MC-

nél nagyobb. Ez pedig az a sebesség, amikor a lökéshullám után, a downstream tar-

tományban a sebesség megegyezik az ottani hangsebességgel, azaz a magnetoszonikus

Mach szám pont egységnyi. Érintő irányú mágneses tér esetén ez az első kritikus Mach

szám MC = 2.7. Nem perpendikuláris mágneses tér esetén ez az érték nő. A gyakorlat-

ban jobban használható az 1 < MC < 2 összefüggés (Baumjohann and Treumann, 1997b;

Kennel et al., 1985). Ez fizikailag azt jelenti, hogy a lökéshullám léte nem elegendő a szu-

perszonikus sebességről szubszonikussá alakuláskor felszabaduló energia disszipálására,

hanem más folyamatok is szerepet játszanak. Ezek a folyamatok merőben mások kvázi-

merőleges és kvázi-párhuzamos esetben. Kvázi-merőleges esetben giráció révén a napszél

ionjainak egy alacsony hányada visszatér a lökéshullám előtti tartományba, a foreshock

régióba (ld. 1.18 .ábra), gyakorlatilag a napszéllel azonos sebességgel és egy nyalábot hoz
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1.18. ábra. Balra fent: szub-, balra lent: és szuperkritikus lökéshullám mágneses tér

és elektromos potenciál profiljai merőleges mágneses tér esetén (Paul et al., 1965).

MA ≥ 3 sebességre c/ωpi hosszú lába nő a lökéshullámnak, ahol c a fénysebesség, ωpi

pedig a plazmaion frekvencia. Jobbra: A foreshock régió részecskesebesség eloszlása kvázi-

perpendikuláris és kvázi-párhuzamos esetben (Tanaka et al., 1983). A középső csúcs a

napszélsebesség mindkét esetben, a visszavert ionok a vissza girotált ionokat jelentik, a

gyűrű pedig a kváziparalel esetben az erővonalak mentén visszaspirálozó részecskék el-

oszlása.

létre. Ez a nyaláb elektromágneses ion-ion instabilitás lévén átadja energiáját a közeg-

nek és jelentősen hozzájárul annak felfűtéséhez (Gosling and Robson, 1985; Goodrich,

1985; Quest, 1985; Tanaka et al., 1983). A kvázi-párhuzamos eset bonyolultabb. Először

is itt az erővonalak mentén, amelyek nagy szöget zárnak be a lökéshullámmal, minden

különleges effektus nélkül vissza spirálozhatnak a részecskék, ezért is olyan zavaros és ne-

hezebben megállaṕıtható a fejhullámátmenet. Az erővonalak persze Alfvén hullámokat

is közvet́ıtenek és energiát visznek ki a foreshock régióba. Szuperkritikus esetben azon-

ban az energiadisszipációra több elmélet és folyamat ismert. Gosling and Robson (1985),

továbbá Goodrich (1985) szerint itt is a kvázi-perpendikuláris oldalon működő folyama-

tok működnek, olyan módon, hogy a downstream tartományból kiszabaduló hullámok

lokálisan kvázi-perpendikulárissá teszik a fejhullámot és ekkor a már ismertetett módon

történik a felfűtés. Ennél sokkal kifinomultabb Scholer et al. (1993) elmélete, amely

szerint a kvázi-párhuzamos tartomány előtt egy újabb lökéshullám formálódik és ez

hozzáadódik a már meglévőhöz, újraformálva azt. Ennél továbbmegy Burgess (1989a),

aki szerint a shock ciklikusan megszűnik – kilyukad – és újra kialakul a kvázi-párhuzamos
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1.19. ábra. Ion visszaverődés és lökéshullám gyorśıtás merőleges lökéshullám esetén. Az

ábrán Bsw a napszél, Bmb a mágnesesburok mágneses tere, vsw a napszél sebessége, vmb

a plazma sebessége a mágneses burokban, df a foreshock régió, dlh pedig a lökéshullám

vastagsága, jf a foreshock régióban folyó áram, je az elektron árama, jlh a lökéshullámban

folyó áram, Esw a napszél konvekt́ıv elektromos tere, végül Elh a lökéshullámban felépülő

elektromos tér (Baumjohann and Treumann, 1997b alapján).

régióban, periodikusan. Mindkét elméleti folyamat következtében hullámok indulnak el

az upstream régióba. A Föld lökéshullámáról való ismereteink az utóbbi időben je-

lentősen bővültek az ESA Cluster szondáinak mérései alapján (Paschmann et al., 2005).

Meg kell emĺıteni azt, hogy a lökéshullám felületén áramok folynak. A mágneses

mező rotációs tulajdonsága a fő oka az áramlepel létének. Az áram nagysága

jlh =
[Bt]

µ0dlh

(1.119)

ahol [Bt] a mágneses tér érintő irányú komponensének iránya, µ0 a mágneses perme-

abilitás vákuumbeli értéke és dlh a lökéshullám vastagsága. Ez az áram megnöveli az

mágneses tér erősségét a lökéshullámon túl, ez növeli meg a tér erősségét a foreshock

régióban (1.17, 1.18. és 1.19. ábrák). A napszél ionjai és elektronjai kvázi-merőleges

esetben találkoznak az összenyomódott mágneses térrel és különböző rádiuszú girációba
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kezdenek. Az ionok mélyebben képesek behatolni a mágneses térbe, mint az elektronok

és ez a szeparáció egy, a Nap irányába mutató elektromos teret hoz létre. Ez a mező

nagyszámú iont ver vissza, de sok elektront csapdába ejt. A mező nagysága a

ε0Elh = e (ni,lh + ne,lh) dtsz (1.120)

képlettel adható meg, ahol dtsz a töltésszeparációs réteg vastagsága, a sűrűségek pedig a

részecskék sűrűsége a lökéshullámon belül, e az elemi töltés, végül ε0 a vákuum dielekt-

romos állandója. Az ionsűrűség ni = ne − nivv, ahol nivv a visszavert ionok sűrűsége.

Elh =
ene,lhdtsz

ε0

(

1 − nivv

ne,lh

)

. (1.121)

Ennélfogva minden olyan ion, amelynek energiája kevesebb ennél az elektromos po-

tenciálnál (eφ = eElhdtsz) visszaverődik a lökéshullámról. Visszatérnek a napszélbe a

lökéshullám elé és és újabb giráción mennek keresztül (ld. 1.19 .ábra) (Baumjohann and

Treumann, 1997b).

A napszél a lökéshullám vonatkoztatási rendszerében konvekt́ıv elektromos teret kelt,

amely a visszavert ionok śıkjában fekszik, ennélfogva a visszavert ionok nagyjából a

napszél sebességének a kétszeresére gyorsulnak. Ezek a felgyorśıtott ionok adják a

foreshock-beli áramot (jf). Az napszél ionjainak csak egy része verődik vissza valójában,

de ez közel fekszik a lökéshullám áramlepléhez és túlkompenzálja annak mágneses teret

csökkentő hatását. A mágneses túllövés (1.17. és 1.18. ábrák) oka egy másik áramlepel

jelenléte a lökéshullám átmeneti tartományában. Ez az áram egy tisztán elektron drift

áram (1.19. ábra), amely az Elh töltés szeparációs tér jelenléte miatt jön létre. Ez

a tér egy szűk tartományra korlátozódik, amely keskenyebb az ionok girorádiuszánál,

de szélesebb az elektronokénál. Ennélfogva az elektronok egy elektromos E × B drift

mozgást végeznek (ld. 1.3.2. alfejezet), mı́g az ionokat nem érinti ez a hatás. Ez egy

je elektron áramot kelt, amely a lökéshullám jlh áramával egy irányba folyik és helyileg

erőśıti azt, létrehozva a mágneses túllövést (Baumjohann and Treumann, 1997b).

1.5.3. A mágneses burok és a magnetopauza

A mágneses burokban a Napból eredő plazmaáram megkerüli a Föld magnetoszféráját.

A kétféle, azaz a Föld magnetoszférájából származó plazmát és a napszél anyagát tan-

genciális szakadási felület, a magnetopauza választja el egymástól. Másképpen fogal-

mazva, a bolygóközi tér nem tud behatolni a magnetoszférába.

A magnetopauza fontos elválasztó és nyomásegyensúlyi felület, a Cluster szondák

mérései nagyban hozzájárultak a környékén zajló folyamatok jobb megértéséhez. A
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1.20. ábra. A Föld magnetoszférájában és a magnetopauzában folyó áramok (Kivelson

and Russell, 1995).

napszél nyomását a Föld mágnes terének nyomása ellensúlyozza ezen a felületen. Mágne-

ses szempontból azonban érintőirányú szakadási felület, ezen a határfelületen nem csak

a napszél anyaga nem tud áthatolni, hanem a bolygóközi mágneses tér sem, kivéve egyes

speciális eseteket, amikor a bolygóközi és a Föld mágneses terének irányultsága ellentétes.

Ekkor az erővonalak átkötődése (rekonnekció) játszódik le és megnýılik az út a napszél

anyaga előtt is a magnetoszférába való behatolásra.

1.5.4. A magnetoszféra

A magnetoszféra a Föld körüli térség azon tartománya, amelyben bolygónk mágneses

tere dominál, lényegében a napszél áramába vájt üreg. Az eredetileg forgásszimmetrikus

tér eltorzul: a Nap felőli oldalon a napszél dinamikai nyomása összenyomja a teret,

az éjszakai oldalon pedig megnyúlik és létrehozza a geomágneses csóvát, amely messze

túlnyúlik a Hold pályáján. A magnetoszféra túlnyomó többségben hidrogén, hélium és
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oxigén ionokat, valamint elektronokat tartalmaz. Ezek forrása a napszél és a Föld io-

noszférája, ezen belül a He++ ionok a napszélből, a He+ és az O+ ionok pedig főként az

ionoszférából származnak. A plazma összetétele a magnetoszférán belül erősen változik

a sűrűséggel együtt. A Földet sugárzási övek (más néven Van Allen övek) veszik körül

mintegy 2 és 6 földsugár között. Létük a bizonýıtéka a Kivelson-Russel-Störmer elmélet

helyességének, amely szerint léteznek kötött pályák dipól mágneses tér körül, ahol fel-

halmozódhatnak a befogott töltött részecskék. Itt a pólusoknál a tér jó közeĺıtéssel

dipóltérnek tekinthető: a besűrűsödő erővonalak miatt a mágneses erővonal körül spi-

rálozó részecskék megfordulnak (ld. 1.3.4. alfejezet) és tekintve, hogy a másik pólusnál

egy hasonló mágneses tükörrel találkoznak, egy ún. mágneses palackban csapdába es-

nek (ld. 1.3.4. alfejezet). A tér nagysága 100 és 1000 nT közötti, szemben a napszélbeli

átlagos 5 nT-vel (Baumjohann and Treumann, 1997b).

A belső magnetoszféra

A belső magnetoszférában a befogott részecskéken ḱıvül fontos a különféle áramok je-

lenléte, amelyek a mágneses tér rotációs volta miatt folynak. Ilyen a magnetopauza felüle-

tével párhuzamosan nyugatról keletre folyó magnetopauza áram (1.20. ábra). A mágneses

erővonalakhoz társulva, amelyek körül a töltött részecskék spiráloznak, szintén áramokat

észlelhetünk, a mágneses mező menti áramokat, amelyek azért folynak a mező mentén,

mert itt a elektromos tér az erővonalakkal párhuzamos. Az egyenĺıtővel párhuzamosan

keletről nyugatra folyik a gyűrűáram. Ezt a mágneses pólusok előtt az erővonalak

sűrűsödése miatt ismételten visszafordulásra kényszeŕıtett részecskék (ld. 1.3.4. alfeje-

zet) driftmozgása kelti (Baumjohann and Treumann, 1997b; Kivelson and Russell, 1995),

pontosabban, ha a mozgást annál az időtartamnál, amely az erővonal menti egyszeri tel-

jes északról délre, majd vissza való haladáshoz szükséges, hosszabb időre átlagoljuk,

akkor az erővonalak körüli spirálozás és az pólusok közötti mozgás kiátlagolja egymást

és csak egy oldalirányú mozgás marad. Ez okozza a gyűrűáramot, továbbá a napszél

elektromos teret kelt a magnetoszférában, emiatt a fellépő E × B drift (ld. 1.3.2. alfe-

jezet) is áramot kelt, akárcsak a mágneses terek változása miatt fellépő B × ∇B drift

(ld. 1.3.3. alfejezet).

A mágneses csóva

A mágneses csóva, azaz bolygónk mágneses terének a Nappal átellenes oldalon megnyúlt

tartománya rengeteg, tanulmányozásra érdemes folyamat sźıntere. A benne lévő plazma

sűrűsége a középśıkban maximális, 10 RF öld távolságban. Itt is jelentős áram folyik
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(1.20. ábra), ez a semleges lepel áram. E jelenségek tanulmányozása a Cluster misszió

egyik fő célja. A mágneses csóva külső tartományát lebenynek nevezik. Itt a tér tipikus

nagysága 30 nT, ami közeĺıt a Nap felőli oldal 25 nT-ás mágneses térerősségéhez. A

lebeny körül is áram folyik, ez a csóva áram (1.20. ábra) (Baumjohann and Treumann,

1997b; Kivelson and Russell, 1995).

1.6. Űrfizikai elemzési technikák

Sem a Compton-Getting transzformáció, sem az irányszög eloszlások, sem a minimum-

variancia eljárás nem ismert széles körben, ezért röviden összefoglalom az alábbiakban.

1.6.1. A Compton-Getting transzformáció

Amikor részecskeeloszlásokat, vagy áramokat észlelünk mozgó vonatkoztatási rendszer-

ből, ezek a mért adatok különböznek attól, amelyet a plazmával együtt mozgó koordi-

nátarendszerben mérnénk. A részecskék sebességeloszlásának megváltozását nevezzük

Compton-Getting effektusnak (Compton and Getting, 1935). Egy töltéssel rendelkező

részecskét statikus elektromos tér vesz körül, egy mozgó töltött részecskét azonban

áramnak tekintünk. Egy részecske sebessége természetesen koordinátarendszer-függő,

de a Lorentz-transzformációnak megfelelően az általuk keltett elektromos és mágneses

mező is függ a koordinátarendszer választásától. Emiatt a szonda vonatkoztatási rend-

szerében mért energiaértékeket a napszél rendszerébe kell áttranszformálni, hogy az

elméleti jóslatokkal összehasonĺıtható legyen. A két koordinátarendszerben a mozgási

energia eltérő, ı́gy a részecskék energia szerinti eloszlása is az: a szondával együtt mozgó

rendszer energiaintervallumaiban mért fluxusértékek a napszél rendszerében az iránytól

függően más-más energiatartománynak felelnek meg. Feltehetjük azonban, hogy az ener-

giaspektrum az iránytól nem függ, ezzel minden irányban adott energiaintervallumokban

becslést adhatunk a fluxusok értékére a napszél rendszerében.

Több kifinomult, de bonyolult eljárás létezik a helyes eredmények, azaz a plazma

vonatkozási rendszerére vonatkozó energiaértékek kiszámı́tására. Az alábbiakban az

általam kifejlesztett egyszerű és gyors eljárást ismertetem. Az eljárásnak négy fő lépése

van (Fig. 1.21):

1. Az új energiacsatorna határértékek kiszámı́tása a CIS műszer által mért aktuális

(a RAPID méréseivel egyidejű) napszélsebesség adatok alapján (2.4. alfejezet). Az

1.21. ábrán a RAPID részecskedetektor a nagy szögfelbontású módban látható
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1.21. ábra. Transzformálás napszéllel együttmozgó koordinátarendszerbe. Balra: Az

új energiacsatorna határok kiszámı́tása. Jobbra: A transzformált fluxusok kiszámı́tása

(Facskó, 2004).

(2.3. alfejezet). A műszer E energiájú részecskék fluxusát detektálja. Nem rela-

tivisztikus részecskékről lévén szó, ez a kinetikus energia, amely a v sebességből

származik. A detektor átlagos látóiránya ezzel a sebességgel ellentétes. A CIS

műszer méréseiből ismerjük a napszélsebességet (w). Összeadva w-t és v-t, az

eredmény a transzformált sebesség: v′. Ennek alapján ki tudjuk számı́tani az új

sebesség- ill. energiahatárokat.

2. A J-vel jelölt fluxus nem Lorentz-invariáns, márpedig a detektorok irányérzékenysé-

gének geometriai torzulását a transzformáció hatására a Lorentz-transzformációval

lehet kifejezni. A fluxus feĺırható a J = p2f (p) alakban, ahol a f (p) az impulzus

eloszlásfüggvénye, p pedig az impulzus. Az eloszlásfüggvény már Lorentz-invariáns

(Landau and Lifsic, 1988). A transzformált fluxus feĺırható a

J (L) = J

(
E(L)

E

)

(1.122)

alakban az E = p2

2m
összefüggés figyelembevételével , ahol J a fluxus, E az energia

és m a részecske tömege, továbbá az (L) index pedig a Lorentz-transzformált alakot

jelöli (Erdős, 1981, 1991; Erdős and Balogh, 1994). Hasonló transzformációt kellene

végezni az előző pontban kapott új energiaértékekre. Ezt azonban nem végeztem el,

mert a klasszikus mechanika szerinti sebesség összeadás hibája jóval kisebb ezeknél

a sebességeknél, mint az abból adódó hiba, hogy egy-egy detektor észlelési irányát

léıró gúlát egy vektorral helyetteśıtem.

3. Az eredeti mérés diszkrét intervallumokban ad becslést az energiaspektrumra, az új,

irányól függő energiahatárok között érvényes fluxusértékekre becslést kell adnunk.
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Ehhez feltételezzük, hogy az energiaspektrumot közeĺıtő hatványfüggvény kitevője

állandó. Az 1.21. ábra jobb oldala jelzi, hogy a fluxus értékek megváltoztak. A

fluxus defińıciója alapján hatványfüggvény alapú energiaspektrumot feltételezve

(J (L) = konst
(
E(L)

)−γ
, ahol γ az exponens, E(L) a Lorentz-transzformált energia

és J (L) a fluxus) és az előző pontbéli Lorentz-transzformációt figyelembe véve a

transzformált fluxus a műszer egy adott Ei és Ej közötti csatornájában a

J
(L)
ij = konst

Ej∫

Ei

(
E(L)

)−γ
(

E(L)

E

)

dE(L) (1.123)

integrál kiszámı́tásával kapható meg. A keresett exponens kiszámı́tható a

J
(L)
23

J
(L)
12

=

(
E3

E2

)2−γ

− 1

1 −
(

E1

E2

)2−γ (1.124)

egyenletből, ahol J12 és J23 a fluxusok mért értékei az első és második energia-

csatornában, E1, E2 és E3 az energiacsatornák határai a szonda vonatkoztatási

rendszerében, továbbá γ a keresett exponens.

4. Ha meghatároztuk az exponenst, azaz γ-t, akkor ki tudjuk számolni a plazma

vonatkoztatási rendszerére transzformált fluxusokat:

J
(L)′

12 = J
(L)
12

(
E

′

2

)2−γ −
(
E

′

1

)2−γ

(E2)
2−γ − (E1)

2−γ (1.125)

Itt a fenti jelöléseket használtam. A vesszős energia és fluxus értékek a plazma

rendszerre transzformált értékek.

Az eljárást minden pixelre, azaz mérési irányra el kell végezni (Facskó, 2004).

1.6.2. Irányszögeloszlások

Az űrfizikában szokás a részecskék terjedési irányának és a mágneses tér által bezárt

szögének, az ún. irányszögnek az eloszlását meghatározni. Ez valójában a mágneses térrel

adott szöget bezáró részecskék fluxusai. Az irányszögeloszlást nem egyenletes szöginter-

vallumokon, hanem a szögek koszinuszainak egyenletes intervallumain célszerű elvégezni,

ı́gy könnyebben értelmezhető képet kaphatunk. A Clusteren irányszögeloszlást a FGM

magnetométer (ld. 2.2. alfejezet) mágneses térvektoraival és a CIS (ld. 2.4. alfejezet)

vagy a RAPID (ld. 2.3. alfejezet) részecskedetektorok adataival lehet előálĺıtani. Én a

RAPID-ot használtam, de alacsony energiákon (ami protonokra kb. 100 keV) figyelembe
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1.22. ábra. Példa energiaspektrumokra a SOHO (ld. 2. fejezet) két részecskedetektorának

mérései alapján (Facskó Gábor, 2000; McKenna-Lawlor et al., 1999).

kell venni a Compton-Getting effektust, ezért a korábban ismertetett eljárással a napszél

rendszerébe transzformáltam a fluxusokat. Az irányszögeloszlásokra a 3.4. alfejezetben

lehet majd látni példákat.

1.6.3. Energiaspektrum

Hasznos információt kapunk a részecskék energiaspektrumának meghatározával olyan

eseményekről, amelyeknél a fluxusok időben erősen változnak. A maximális fluxust

szokás feltüntetni az energia függvényében. Ezzel a meghatározással nehézkesen le-

het dolgozni, ezért a következő módszert alkalmaztam: meghatároztam minden csa-

tornában a maximális fluxust és azt logaritmikus skálán ábrázoltam (1.22. ábra), majd

feltéve azt, hogy az energiaspektrum hatvány függvény, egyenest illesztettem rá. Miután

a bolygóközi térben a Napból eredő részecskék energiasprektrumának meredeksége -

3 körüli, a -3-nál nagyobb kitevőjű energiaspektrum lágy, az ennél kisebb keménynek

számı́t.

1.6.4. A minimumvariancia eljárás

A minimumvariancia eljárás eredetileg áramleplek, hullámfrontok vagy más átmeneti tar-

tományok normálvektora irányának becslésére lett fejlesztették ki egy szondán végzett

mérések alapján (Sonnerup and Cahill, 1967). Alkalmazásához feltesszük, hogy a keresz-
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tezett réteg egy dimenziós, ennélfogva a megfelelő Maxwell-egyenlet leegyszerűsödik:

∇B = ∂Bz/∂z = 0 (1.126)

Másképpen fogalmazva, a mágneses tér nem függ a z komponenstől. Itt Descartes-

féle koordinátarendszerben dolgozunk és n a normálvektor. Hogy a ∇ × E = −∂B/∂t

Faraday törvény teljesüljön, a Bz-nek időfüggetlennek is kell lennie. Ha egy szonda pont

párhuzamosan fog vele repülni, akkor konstans Bz komponenst fog érzékelni. Ekkor csak

három független vektor (B(1), B(2), B(3)) azaz mérés szükséges az n meghatározásához.

Tipikusan B(1)-t a diszkontinuitás előtt, B(3)-t pedig utána mérték, a B(2)-t pedig valahol

a réteg belsejében. Mivel

B(1) · n = B(2) · n = B(3) · n, (1.127)

a
(
B(1) − B(2)

)
és
(
B(2) −B(3)

)
vektorok párhuzamosak a diszkontinuitással, ı́gy a ke-

resztszorzatuk, ha nem nullvektor, akkor n-nel párhuzamos:

n = ±
(
B(1) −B(2)

)
×
(
B(2) −B(3)

)

|(B(1) − B(2)) × (B(2) −B(3))| (1.128)

ezzel megkaptuk a n irányát (Sonnerup and Scheible, 1998).

A minimumvariancia módszer alkalmazása mágneses tér mérésekre

A fenti eset szélsőségesen idealizált, a valóságban a struktúrák nem tekinthetők egy di-

menziósnak és a mágneses tér időben is fejlődik. Egy szonda mérései másodpercenként

nagy számú vektort szolgáltatnak, azaz a probléma túlhatározott, ezért szükség van egy

általánosabb eljárásra. A minimumvariancia technikák képesek kezelni a fenti problé-

mákat, kivéve, ha az n szisztematikusan változik az időben. A szonda méréseit jelöljük

rendre B(m)-mel (m = 1, 2, 3 . . .M), ahogy a szonda áthalad a diszkontinuitáson. Az

eljárás úgy becsüli meg a normálvektor irányát, hogy
{
B(m) · n

}
(m = 1, 2, 3 . . .M) va-

rianciája minimális legyen. Ez más szóval azt jelenti, hogy n-t a

σ2 =
1

M

M∑

m=1

∣
∣
(
B(m) − 〈B〉

)
· n
∣
∣ (1.129)

minimalizációjával lehet meghatározni, ahol

〈B〉 ≡ 1

M

M∑

m=1

B(m) (1.130)
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továbbá a minimalizációval kapott normálvektorra teljesülnie kell az |n|2 = 1 feltételnek.

Lagrange multiplikátort használva (λ) a probléma három homogén lineáris egyenlet meg-

oldására egyszerűsödik:

∂

∂nx

(
σ2 − λ

(
|n|2 − 1

))
= 0

∂

∂ny

(
σ2 − λ

(
|n|2 − 1

))
= 0 (1.131)

∂

∂nz

(
σ2 − λ

(
|n|2 − 1

))
= 0

ahol σ2-et a 1.129 egyenletből kapjuk és n három komponense (nx, ny, nz) Descartes-

koordinátarendszerben. Én a GSE20 koordinátarendszert használtam, mert a Cluster

szondák mágneses tér méréseit (
{
B(m)

}
) is erre a rendszerre transzformálták. A 1.131

egyenletrendszer sajátértékegyenletként is feĺırható:

3∑

ν=1

MB
µνnν = λnµ (1.132)

ahol µ, ν = 1, 2, 3 a Descartes-féle koordinátarendszer x, y, z komponensei, továbbá

MB
µν = 〈BµBν〉 − 〈Bµ〉 〈Bν〉 (1.133)

a mágneses variancia mátrix. Látható a 1.132 egyenletből, hogy a λ értékek MB
µν sa-

játértékei (λ1, λ2, λ3, csökkenő sorrendben). Mivel a mátrix szimmetrikus, minden

sajátértékhez társul sajátvektor (x1, x2, x3) és ezek ortogonálisak, továbbá nem ne-

gat́ıvok. Ezek adják meg a maximum-, a közép- és a minimumvarianciát, azaz a legki-

sebb sajátértékhez tartozó sajátvektor adja meg a minimumvariancia egyenesének irányát

(Sonnerup and Scheible, 1998).

A variancia ellipszoid

Egy önkényesen választott irányban, amelyet a k egységvektor határoz meg, a variancia

feĺırható a variancia mátrix komponenseivel:

σ2 =
∑

µν

kµM
B
µνkν (1.134)

Ez az 1.129 egyenlet következménye, ahol az n vektor k-ra lett cserélve. Ha 1.134

kifejezést sajátvektorrendszerre transzformáljuk, akkor

σ2 = λ1k
2
1 + λ2k

2
2 + λ3k

2
3 (1.135)

20Geocentric Solar Ecliptic, azaz geocentrikus szoláris ekliptikai rendszer, x a Nap irányába mutat az

Ekliptika śıkjában, z az Ekliptika északi pólusa felé, továbbá y is az Ekliptikában fekszik, oly módon,

hogy x, y, z jobbsodrású rendszert alkot.
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1.23. ábra. A variancia ellipszoid. x1, x2 és x3 a sajátértékvektorok, GSE rendszerben

ábrázolva (X, Y, Z), amelyben a mágneses adatok meg vannak adva. A szakadási felület

normálisának iránya x3 irányával egyezik meg.

egyenletre egyszerűsödik, ahol ki = k · xi, i = 1, 2, 3. Ez a defińıció a
”
variancia tér”

bevezetésére ösztönöz minket, amelynek koordinátái a sajátvektorok (x1, x2, x3 ), σi =√
λi, i = 1, 2, 3 és ahol a variancia a távolság az origótól, azaz σ2 = σ2

1 + σ2
2 + σ2

3 . A

|k|2 = k2
1 + k2

2 + k2
3 = 1 normalizációs feltételt figyelembe véve adódik, hogy

σ2
1

λ1
+

σ2
2

λ2
+

σ2
3

λ3
= 1 (1.136)

Ez pedig éppen a 1.23. ábrán látható variancia ellipszoidot határozza meg, amelynek

a féltengelyei rendre
√

λ1,
√

λ2 és
√

λ3 hosszúak. Az önkényesen választott irányban

az origótól az ellipszioid felsźınéig mért távolság adja meg a mágneses tér standard

eltérését a választott irányban. Azonban, mivel a fizikai térből a variancia térbe való

transzformáció nem mérettartó, a távolságok nem összevethetőek, csak a féltengelyek

iránya változatlan. Ha k a féltengelyek irányába mutat, azaz k = xi, akkor σ2 = λi,

ahogy elvárható (Sonnerup and Scheible, 1998).

Degeneráció, hibaszámı́tás, problémák

Az 1.6.4. fejezetben bemutatott ábrázolási móddal kitűnően lehet szemléltetni a dege-

neráció esetét. Általános esetben a három sajátérték különböző, néha azonban kettő

vagy több nagysága megegyezhet:
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1.24. ábra. Egy diszkontinuitás négy Cluster szondával mért mágneses tér adataiból ka-

pott variancia ellipszoidok. Az ellipszoidokat GSE rendszerben ábrázoltam. A maximum

varianciák a tizedrészükre lettek összenyomva. A négy minimumvariancia anaĺızissel

kapott (becsült) normális vékony nyilak, a háromszögeléssel kapott vektorokat a vasta-

gabb kissé áttetsző nyilak jelölik. A jobb összehasonĺıtás kedvéért ezeket a nyilakat az

ellipszisekhez rajzoltam. A megfelelő λ2/λ3 arányok és a minimumvarianciával és a

háromszögeléssel kapott normálisok közötti szöget is feltüntettem az ábrán. (Knetter

et al., 2004).

• Ha λ1 ' λ2, akkor a minimumvariancia eljárás seǵıtségével kapott sajátértékek egy

korong alakú térrészt fesźıtenek ki a variancia térben. A minimumvariancia irányát

megadja a legkisebb sajátértékhez tartozó sajátvektor.

• Ha λ2 ' λ3, akkor az ellipszoid szivar alakú. Ekkor csak a maximumvariancia

iránya kapható meg, a módszerrel ebben az esetben nem lehet szakadási felület

normálisát meghatározni.

• Ha λ1 ' λ2 ' λ3, akkor a variancia térbeli ellipszoid közeĺıtőleg gömb. Ez azt is

jelenti, hogy a módszer semmilyen használható információt sem ad.
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Az eljárás eredményét általában akkor tartják elfogadhatónak, ha a λ2/λ3 hányados

nagyobb (az önkényesen választott) 2 értéknél (Sonnerup and Scheible, 1998).

A mágneses tér mért értéke is természetesen mérési hibával terhelt, ı́gy a minimum-

variancia módszer eredménye is. Sokféle módszer létezik ennek kiszámı́tására (Sonnerup

and Scheible, 1998), a dolgozatban egy közepes hibát, azaz a hibakúp kúpszögét megadó

módszert használtam:

∆〈B〉3 = ±
{
λ2

3/ (N − 1) + 〈B〉22∆λ/ (λ2 − λ3) + 〈B〉21∆λ/ (λ1 − λ3)
}1/2

(1.137)

∆n3 = ±n1∆λ/ (λ1 − λ3) ± n2∆λ/ (λ2 − λ3)

ahol N a mérések száma és ∆λ N független mérés λ3 sajátértékének varianciája N−1-gyel

osztva, pl.:

(∆λ)2 =
〈[

(B · n3 − 〈B〉 · n3)
2 − λ3

]2
〉

/ (N − 1) (1.138)

Ez módszer megadja az átlagos mágneses tér hibáját is (Sonnerup, 1971).

A fenti módszert űrszondán végzett mérésekre az 1970-es évek elejétől használják. A

módszer nyilvánvalóan pontatlan, de használhatónak bizonyult a legutóbbi időkig. Saj-

nos a Clusterrel végzett statisztikai vizsgálatok szerint (Knetter et al., 2004), amikor az

upstream régióban tangenciális és rotációs szakadások normálisának irányát vizsgálták

egyszerre több Cluster szondával, kiderült, hogy az eljárás sokkal pontatlanabb a ke-

resztszorzat eljárásnál, továbbá a korrelációs módszereknél21 is (1.24. ábra).

1.7. Hibrid plazmaszimulációk

A plazma hibrid szimulációjában a plazma ionjait részecskéknek, az elektronokat töltés-

kiegyenĺıtő, (többnyire) tömeg nélküli folyadéknak tekintjük. Ez a megközeĺıtés kom-

puteridőt takaŕıt meg, hiszen az elektronok mozgásának feloldásához, kisebb tömegük

miatt jobb időfelbontás, ı́gy nagyobb számı́tási kapacitás szükséges. A tömeggel nem

rendelkező elektronok kieléǵıtik a következő impulzusegyenletet:

neme
due

dt
= −neeE + Je ×B −∇pe + nemeνei (ui − ue) (1.139)

ahol a bal oldal zérus, egyezésben a zérus elektrontömeggel (me = 0). ue és ui az

elektronok és ionok közepes sebessége22, νei az anomális ion-elektron ütközési frekven-

21Meghatározták, hogy a különböző szondák által egyszerre mért mágneses adatok milyen időelto-

lódással hasonĺıtanak egymásra a legjobban, ı́gy megkapták, hogy milyen időkülönbséggel metszették

szondák ugyanazt a szakadási felületet, amiből a normálvektorok egyszerűen meghatározhatóak.
22Angolul bulk velocity, ami voltaképpen a részecskék sebességeloszlásából számolt várható érték.
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cia, amely a mikroszkopikus hullám-részecske szórásból származik. (1.139)-ből levezet-

hető egy összefüggés az elektromos térre (E), hozzávéve a Faraday-törvényt, a kvázi-

neutralitási feltételt (ni = ne), továbbá a J = Ji + Je = nieui − neeue összefüggést egy

parciális differenciálegyenletet kapunk a mágneses mező időbeni fejlődésére:

∂B

∂t
= ∇× Ji ×B

ρc
︸ ︷︷ ︸

kinetikus tag

−∇× ∇B × B

µ0ρc
︸ ︷︷ ︸

Hall tag

− η∇× ∇×B

ρc
︸ ︷︷ ︸

reziszt́ıv tag

(1.140)

ahol az eltolódási áramot elhanyagoltuk, az η µei-től függő paraméter, a ρc és Ji pedig

az ionok töltés- és áramsűrűsége. Az ionok mozgásegyenletei:

dxp

dt
= vp

dvp

dt
= qp

mp
(E′ + vp × B) , (1.141)

ahol a p index végigfut minden részecskén, amelyeknek különböző qp töltése és mp tömege

lehet. Az impulzusmegmaradás miatt az E′ = E − η/ρc∇ × B összefüggést kell alkal-

mazni a fenti (1.141) egyenletben. Az egyenletrendszer lezárása érdekében a kinetikus

elektronnyomást adiabatikusnak tételezik fel:

pe = pe0

(
ρe

ρe0

)κ

(1.142)

ahol ρe az elektronok töltésűrűsége és κ az adiabatikus exponens, ρe0 és pe0 pedig kezdeti

feltételek, amelyek a háttér adataiból számolhatók (Bagdonat and Motschmann, 2002).

A szimulációban az ionokat egy-egy cellában helyezik el (PIC23 módszer) és a cellák

között léptetik. Minden részecskét külön léptetnek, egymás után, az elektromos tér

és a mágneses mező ismeretében, majd miután a léptetést végrehajtották, kiszámı́tják

a tereket, majd újrakezdik az eljárást. A terek a részecskék hatására módosulnak,

a részecskék a terek hatására mozognak, azaz ez önkonzisztens rendszer 24. A tere-

ket a rácspontokban számı́tják ki, az egyes részecskéknél mérhető tereket a rácsponti

térértékekből interpolálják (Forslund, 1985; Winske, 1985; Winske and Omidi, 1991;

Winske et al., 2003). A hibrid szimulációkban is normalizálni kell a fizikai mennyiségeket,

a kód lehet két vagy három dimenziós (Hewett and Nielson, 1978), továbbá nem mind-

egy, hogy milyen rácsot használunk. Legegyszerűbb esetben ortogonális rácson dolgozik

a kód, de ez lehet adapt́ıv, azaz a kritikus, nagyobb gradienssel rendelkező helyeken ki-

sebb lépésekkel dolgozó. Lehet a rács nem ortogonális: gömb, henger, esetleg parabolikus

vagy általános görbevonalú (Bagdonat and Motschmann, 2002). A kód egyre bonyolul-

tabbá, de egyre használhatóbbá válik, pl. egy üstököst legjobb adapt́ıv és parabolikus,

23Particle in Cell
24Angolul SCF, avagy self-consistent field.
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vagy kúp alakú koordinátarendszerben vizsgálni, ı́gy a kritikus tartományok jobban ki-

emelődnek (Bagdonat and Motschmann, 2002). A részecskék kezelésére, pl. a kezdeti

állapot betöltésére külön eljárást kell kifejleszteni (Forslund, 1985; Quest, 1989; Winske

and Omidi, 1991). Sokszor célszerű az ionok számát makrorészecskékkel csökkenteni,

azaz olyan részecskékkel, amelyek több részecskét szimbolizálnak, de azok össztöltését és

össztömegét megjeleńıtik a szimulációs térben (Bagdonat and Motschmann, 2002; Quest,

1989). A kész kód tesztelésére a legelterjedtebb módszer a különféle instabilitások (pl.

ion-nyaláb, rezonáns és nem rezonáns elektromágneses ion/ion, elektromágneses ion cik-

lotron nyaláb anizotrópia instabilitás) modellezése (Forslund, 1985; Hewett and Nielson,

1978; Winske, 1985; Winske and Omidi, 1991). A fenti eljárások részletes ismertetése

sajnos meghaladja a dolgozat kereteit, ugyanis hibrid szimulációt nem késźıtettem, nem

futtattam, ellenben észlelésekkel ellenőriztem a eredményeiket a 4. fejezetben, amelye-

ket a hot flow anomáliák szimulációjára Burgess and Schwartz (1988); Thomas et al.

(1991); Omidi and Sibeck (2007) és Lin (1997, 2002, 2003) fejlesztettek, más hasonló

problémák Onsager et al. (1991); Wu et al. (1993); Lin et al. (1996a,b); Yan and Lee

(1996) szintén hibrid szimulációkra támaszkodó eredményeire éṕıtve. A hibrid kódok

és a munkamódszer további léırása megtalálható a felsorolt irodalomban, a mélyebb és

részletesebb ismeretekre igényt tartók ott találhatnak további információkat erről a fajta

szimulációs módszerről.



2. fejezet

A Cluster űrmisszió

Már a nyolcvanas évek elején felmerült egy olyan, kifejezetten geofizikai űrszonda é-

ṕıtésének gondolata, amely képes a háromdimenziós struktúrák tanulmányozására a

napszélben, bolygónk fejhullámának és a magnetopauzának a vizsgálatára, tisztázná

a sarki kürtőben zajló folyamatokat (többek között itt tud a napszél anyaga a mag-

netoszférába lépni), megfigyelné a sarkifény zónát, végül a geomágneses csóváról, az

ott zajló alviharokról és gyorśıtási folyamatokról is értékes információkat tud gyűjteni,

továbbá egyedülálló képessége az időbeli folyamatok elkülöńıtése a térbeli folyamatoktól.

Nem csekély motivációt jelentett az, hogy egy ilyen bonyolult program sikeres kivite-

lezése csökkentené az öreg kontinens lemaradását az űrtechnológiák terén. Ez minden

kétséget kizáróan sikerült is, jelenleg egy kiterjesztett program folyik, ugyanúgy, mint a

testvérprogram, a SOHO1 esetében.

2.1. A Cluster műholdak

A négy egyforma szondát az ESA (Európai Űrügynökség) által kifejlesztett Ariane-5

hordozórakétával bocsátották fel 1996. június 4-én (2.1. ábra). Ez a fellövés volt az első,

amelyet ezzel a rendszerrel végeztek, kockázatos volta miatt az első és második fellövés is

ingyenes volt, ezt igyekeztek kihasználni a program iránýıtói. Ennek következtében keve-

sebb, mint egy perc alatt semmivé lett t́ız év munkája2. A program azonban folytatódott

Phoenix, illetve Cluster-II néven és újraéṕıtették a szondákat, amelyeket aztán a kissé

átalaḱıtott, de jól bevált Szojuz rendszerrel párosával lőttek fel Bajkonurból, 2000. július

16-án és augusztus 9-én (Escoubet et al., 1997b).

1SOlar and Heliospheric Observatory
2Az ESA noordwijki központjának főfolyosói állandó kiálĺıtásán megtekinthető a fellövést egyedül

épségben túlélt tápegység.
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2.1. ábra. Az Ariane-5 hordozórakéta sikertelen startja után (balra) két Szojuz-Fregat

hordozó rakétával álĺıtották földkörüli pályára a Cluster műholdakat (jobbra).

A Cluster a szintén kalandos sorsú és nagy sikerű SOHO programmal együtt al-

kotja az ESA Solar Terrestrial Science Programme-ját és első mérföldköve az Európai

Űrügynökség Horizon 2000 Programme-jának. A tizenegy műszert az ESA tagországok

és az USA, Kanada, Kı́na, Csehország, Magyarország, India, Izrael, Japán, Oroszország

intézetein és egyetemein fejlesztették, éṕıtették. Tizenegy PI3 és 200 Co-I4 vett részt

a fejlesztésben és koordinálja az egyes műszerekkel kapcsolatos munkákat. A szondák

pályáját úgy választották meg, hogy tanulmányozni tudja a Föld magnetoszférájának

határrétegeit a magas szélességeken, a sarki kürtő közelében (2.2. ábra, jobbra). A Clus-

ter előtt ebben a régióban csak a ESRO HEOS-II szonda végzett méréseket még 1972-

1974-ben. A program egyik feladata pontośıtani ismereteinket az itt a napszél és a Föld

mágneses tere között végbemenő mágneses rekonnekciós (erővonal összekapcsolódási) fo-

lyamatokról, továbbá megfigyelni a napszél anyagának az e területen zajló behatolását

bolygónk magnetoszférájába. Ez utóbbi folyamatnak ez az elsődleges sźıntere. A sarki

kürtőn és a magnetopauzán ḱıvül a szondák tanulmányozzák a geomágneses csóvát, a

magnetoszférát, a Föld fejhullámát, továbbá a napszél upstream régióját is, egyszóval a

napszél és a földközeli plazmát, mindezt minden eddiginél jobb térbeli és időfelbontással,

3Principal Investigator.
4Collaborate Investigator.
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2.2. ábra. Balra: A négy teljesen egyforma Cluster szonda egyike. Jobbra: A szondák

pályáit úgy választották meg, hogy áthaladjanak a Föld körüli térség legérdekesebb régióin.

ez eddig egyedülállóan négy pontban egyszerre zajló mérésekkel. A térbeli mérések

érdekében a szondák egymáshoz képes tetraéder alakban helyezkednek el. Mind a négy

szonda közel poláris, 4 RF öld perigeumú és 19.6 RF öld apogeumú pályán kering, 57 órás

periódusidővel. Pályájukat folyamatosan követni és korrigálni kell az alakzatban repülés

miatt, egymáshoz képesti távolságuk változtatható és változtatják is az aktuális fela-

dathoz szükséges térbeli felbontás függvényében. Minimális szeparációjuk 100-200 km

volt, maximális pedig 18000 km. A szondák henger alakúak, 2.9m átmérőjűek, 1.3m

magasak (2.2. ábra, balra). Az 1200 kg-os tömegükből mindösszesen 72 kg-ot nyom a ti-

zenegy műszer, 478 kg a szondák feléṕıtményének tömege, a maradék 650 kg hajtóanyag,

amelyre ekkora mennyiségben a gyakori pályamódośıtások miatt van szükség. A szondák

– eltérően az optikai műszerekkel felszereltektől – forgásstabilizáltak, körülbelül 4 má-

sodperces periódussal forognak. Ennek csak az egyik oka a forgás stabilizáló hatása, a

fontosabb ok az, hogy ı́gy az összes irányból beérkező részecskéket képesek detektálni,

ami egyrészt azt jelenti, hogy összegyűjthetik az egy-egy energiatartományba eső összes

részecskét, illetve képesek iránymérésekre is. A forgás miatt napelemeket csak a henger-

palástra célszerű helyezni, emiatt szondánként csak 224W teljeśıtmény áll rendelkezésre,

ebből 47W jut a műszerekre. A magnetométerek két 5m hosszú árbocon helyezkednek

el, a szondákhoz csatlakozik négy 50m-es drótárboc, továbbá két kommunikációs axiális

antenna (Escoubet et al., 1997b).

Az alábbiakban röviden ismertetem a tizenegy műszert.

1. Az FGM5 méri a mágneses tér vektorkomponenseit. Két, triaxiális fluxgate magne-

tométert és egy fedélzeti adatfeldolgozó egységet tartalmaz minden szondán (Ba-

logh et al., 1997; Kis, 2005). Képes akár 67Hz-es frekvenciával és 8 pT-ás fel-

bontással mérni. Tekintve, hogy ezen alapvető műszer méréseit gyakran használ-

5Fluxgate Magnetometer
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tam, működését a 2.2. alfejezetben részletesen ismertetem.

2. A RAPID6 spektrométer egy részecskedetektor, amely a szupratermális7 plazma

eloszlásainak elemzésére lett kifejlesztve, továbbá protonokat 28 keV és 1.5MeV

között, nehezebb részecskéket 10 keV-4MeV/nukleon energiatartományban képes

detektálni (Wilken et al., 1997). Két külön detektorrendszere van az elektronok

és a protonok detektálására. Az IIMS8 detektálja a tömegét és az energiáját a

becsapódó ionoknak és semleges atomoknak ún. time-of-flight9 és energia mérések

seǵıtségével. Az 20-400 keV-es energiájú elektronokat detektál az IES10, amely

szilárdtest detektorokból áll. A 2.3. alfejezetben részletesebb léırást adok a beren-

dezésről.

3. A CIS11 műszer plazma ionspektrométer képes teljes három dimenziós ionelosz-

lásokat meghatározni a részecskék fajlagos töltése alapján (Rème et al., 1997;

Kis, 2005). Ennek a műszernek az adatait sokszor használtam, ezért működését a

2.4. alfejezetben részletesen ismertetem.

4. A STAFF12 két árbocra rögźıtett három tengelyű tekercs alakú magnetométert

és két kiegésźıtő adatelemző egységet tartalmaz, egy digitális spektrum elemzőt

és egy fedélzeti adatelemző egységet. Az utóbbi üzemmódtól függően háromféle

mágneses hullámforma észlelését teszi lehetővé 10 vagy 180Hz-es mintavételezési

frekvencián, üzemmódtól függően. A spektrumanalizátor is veszi a EFV13 műszer

jeleit, amely egy pár ortogonális dipól elektromos tér detektort használ. Mind az

öt bemenetből valós idejű keresztsprektrális mátrix készül 27 frekvencián, amelyet

logaritmikusan osztanak el 8Hz-től 4 kHz-ig (Cornilleau-Wehrlin et al., 1997). A

dinamikus tartománya kb. 96 dB mindegyik hullámformára.

5. Az EFW-t az elektromos tér és a sűrűség változások mérésére tervezték és 36 kHz-

es mintavételezési frekvenciával képes mérni. A szenzorrendszere négy 50m hosszú,

merőleges kábel végén elhelyezkedő gömb alakú érzékelő, amelyet a szonda forgási

6Research with Adaptive Particle Imaging Detectors
7Olyan ionok, amelyek sebessége nagyobb a rendszer adott hőmérséklethez tartozó sebességnél, vagy

másképpen a sebességeloszlás csúcsától jobbra helyezkednek el az eloszlásfüggvényen.
8Imaging Ion Mass Spectrometer
9Két egymás után elhelyezett szilárdtest detektorral a két becsapódás idejéből a repülési sebesség

kiszámı́tható. Bővebb magyarázat a 2.3. alfejezetben található.
10Imaging Electron Spectometer
11Cluster Ion Spectrometry
12Spatio-Temporal Analysis of Field Fluctuation experiment
13Electric Field and Wave experiment
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śıkjára merőlegesen teleṕıtettek, pontosabban a fellövés után bocsátottak ki és

a szonda forgása tart kifesźıtve a kábelek végén. Az átellenes kábelek végén

függő szenzorok potenciálkülönbsége megadja az átlagos elektromos mezőt a két

merőleges irányban. A műszer legfontosabb céljai a nemlineáris hullámok és nagy-

illetve kis skálás interferometria. Lehetővé teszi a plazmastruktúrák alakjának és

mozgásának tanulmányozását széles skálán, mind időben, mind térben (Gustafsson

et al., 1997).

6. A WHISPER14 berendezést elsődlegesen a plazmasűrűség mérésére tervezték a

0.2 − 80 cm−3 tartományban. Az akt́ıv periódusában egy rögźıtett frekvenciájú

rádióhullámot bocsát ki, ami gerjeszti a plazmát, majd figyeli és rögźıti a választ

ugyanezen periódus körül a dupla szférikus érzékelőjével. Az egész ezután meg-

ismétlődik egy másik frekvencián. Ily módon letapogatja a környező plazma tu-

lajdonságait. Mindezen felül a műszer hullámanalizáló funkcióját ellátták FFT15

funkcióval (Décréau et al., 1997).

7. A WDB16 plazma hullám vizsgálatot nagy felbontású mérésekre tervezték elekt-

romos és mágneses terekre, bizonyos kiválasztott sávokban 25Hz-től 577 kHz-ig.

A készülék mind az EFW, mind a STAFF antennáinak jeleit feldolgozza. A

négy választható bemenet két mágneses jelből (Bx és By), továbbá két elektromos

jelből (Ey és Ez) áll. A hullámformákat folyamatosan elemzi és eltárolja későbbi

visszajátszás céljából (Gurnett et al., 1997).

8. Tekintve, hogy a Cluster által vizsgált plazmában mindenféle frekvenciájú hullámok

gerjednek az egyenáramtól több száz kHz-ig, ezért nélkülözhetetlen egy fedélzeti

műszer, amely optimalizálja a különféle hullámokat detektáló műszerek méréseit

az erőforrások jobb kihasználása céljából, amelyen főleg a telemetriát és a tel-

jeśıtményfelvételt értem. Ezt a munkát a DWP17 végzi el (Woolliscroft et al.,

1997).

9. Az EDI18 bizonyos irányokba kibocsátott teszt elektronok driftelését méri. A tech-

nika alapja az, hogy egy közös forrásból elektronokat bocsát ki a helyi mágneses

tér normálisának śıkjában, majd rögźıti a vezetési centrumuk (1.3.2. alfejezet)

elmozdulását egy vagy több giráció (1.3.1. alfejezet) után. Ez az elmozdulás

14Waves of HIgh frequency and Sounder for Probing of Electron density by Relaxation experiment
15Fast Fourier Transformation
16Wide-Band
17Digital Wave Processing experiment
18Electron Drift Instrument
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összefüggésben van az elektromos mezővel (1.3.2. alfejezet) és a mágneses tér gra-

diensével (1.3.3. alfejezet). Különböző elektron energiákat használva a mágneses

tér gradiensei feltérképezhetőek (Paschmann et al., 1997).

10. A magnetoszférabeli szondák üzemi kapacitása (amely tipikusan +1-tól néhányszor

10V-ig terjedhet) gyakorlatilag lehetetlenné teszi a környező plazma hideg (néhány

eV) komponensének vizsgálatát. A szondák feltöltődését akt́ıv töltésredukcióval

semlegeśıtették, mégpedig az ASPOC19 seǵıtségével, amely egy ionokat kibocsátó

berendezés. Az emitter folyékony fém ionforrást használ, amely 5-8 keV energiájú

részecskéket bocsát ki (Riedler et al., 1997).

11. A PEACE20 műszer egy elektron analizáló berendezés, amely az elektronok három-

dimenziós sebességeloszlását méri a 0.59 eV és 26.4 keV közötti energiatartomány-

ban. Két félgömb alakú elektrosztatikus energia analizátorból, továbbá poźıció

érzékeny mikrocsatornás lapdetektorból áll. Ezek radiálisan helyezkednek el az

űreszköz ellenkező oldalain. A műszer dinamikai tartománya elég ahhoz, hogy pon-

tos méréseket lehessen végezni minden ismert elektron populációban a geomágneses

csóvától (1.5.4. alfejezet) a mágneses burkon (1.5.3. alfejezet) keresztül a napszélig

(1.5.1. alfejezet) (Johnstone et al., 1997)

Az FGM és a RAPID fejlesztésében a KFKI RMKI is részt vett és ı́gy közvetlenül

hozzáférünk a legjobb felbontású mérési adatokhoz. Ezenfelül a CIS adatait használtam

vizsgálataim során, ezért ezt a három műszert ismertetem részletesebben az alábbiakban

(Escoubet et al., 1997b; Kis, 2005).

2.2. Az FGM magnetométer

A négy űrszondás Cluster űrmissziót földközeli plazma kis skálás fizikai folyamatait ta-

nulmányozza, háromdimenziós méréseket lehetővé téve. Ehhez rendḱıvül pontos mérések

szükségesek, amelyek kombinálásából sokféle paramétert számı́tanak ki, mint az áram-

sűrűség vektor, a hullámvektorok, szakadási felületek normálisa, sőt képes az alakjuk

meghatározására is. Minden szondán két, triaxiális fluxgate magnetométer és egy-egy hi-

batűrő hardverű fedélzeti adatfeldolgozó egység kapott helyett. A maximálisan 67Hz-cel

és 8 pT pontossággal mérni képes műszert fedélzeti esemény detektáló rendszerrel kom-

binálták és egy nagy sávszélességű memória tárolja a méréseket. Az egész berendezést

19Active Spacecraft POtential Control experiment
20Plasma Electron And Current Experiment
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2.3. ábra. A Cluster szondák egyik legfontosabb, szinte nélkülözhetetlen műszere a FGM,

a fluxgate magnetométer. A két-két szenzora közül az egyik a szondák belsejében kapott

helyet, a másik pedig az egyik árboc végén.

úgy tervezték, hogy a többi műszer igényeit is kiszolgálja. A műszer feladata a na-

poldali mágneses rekonnekció, a magnetoszféra folyamatai, az impulźıv események (ame-

lyek valósźınűleg a napszélbeli diszkontinuitásokkal állnak kapcsolatban), továbbá a cusp

régió tanulmányozása. A geomágneses csóvában a kis skálákra összpontośıt, a különböző

régiók mágneses struktúráját, továbbá az áramokat térképezi fel és tanulmányozza a

viselkedésüket, dinamikájukat (Balogh et al., 1997).

Minden Cluster szondán külön műszer méri a mágneses teret. Minden fent emĺıtett

fluxgate magnetométer 290 g tömegű, amelyhez még hozzáadóik a 28 g-os hővédő fólia.

Az elektronikát tartalmazó doboz 2060 g tömegű, ez egész műszer 2460mW energiát

fogyaszt. A műszer szerkezete hasonló sok más elődjéhez: két szenzor van rajta, az

egyik egy 5.2m hosszú árboc végére lett szerelve, a második a szonda belsejébe, 1.5m-

re az árboc végétől. Az elrendezés célja a szonda mágneses hátterének minimalizálása.

Mindkét detektor földi parancsra kijelölhető elsődleges mérőeszköznek. Mindkét szen-

zorral mérnek, de a másodlagossal egy kissé alacsonyabb mintavételezési sebességgel.

A magnetométereknek nyolcféle mérési tartományuk van, ebből egyet csak földi ka-

librációhoz használnak 65500 nT fölötti terek mérésére, a többit a különféle vizsgált

tartományokban. A legalacsonyabb intervallum napszél mérésekre 3-30 nT közötti, a

magnetoszférában pedig 1000 nT fölött. A megfelelő tartományt a DPU21, a fedélzeti

21Data-Processing Unit
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2.4. ábra. Balra: a RAPID műszer háza. A nagyobb kiugró rész a bal oldalon az IIMS,

a kisebb a jobbon az IES (Wilken et al., 1997). Jobbra: Az egyik IIMS ion szenzor

keresztmetszete (Wilken et al., 1997).

adatfeldolgozó egység automatikusan választja ki. A szabályozás elég egyszerű szabályok

alapján történik: ha bármelyik mágneses tér vektor komponens eléri a mérési tartomány

felső határának 90%-át, akkor tartományt vált felfelé a DPU, ha minden vektor kom-

ponens egy teljes telemetria periódus alatt (5.15222 s) a maximum 10%-a alatt marad,

akkor lefelé. A műszer mindezen felül négyféle sebességű telemetria móddal rendelkezik,

ezekről is a DPU dönt a szükségletek szerint. A magnetométer az IEL22 seǵıtségével képes

adatokat közölni a többi műszerrel: a CIS-szel és a PEACE-szel, továbbá az RAPID-dal,

a WEC23-cel és végül az EDI-vel (Balogh et al., 1997).

A mérések kiértékelése történhet a hagyományos idősorokon alapuló módszerekkel,

de kifejlesztettek több szondás méréskiértékeléshez használható módszereket is (Balogh

et al., 1997).

2.3. A RAPID részecskedetektor

A Cluster RAPID képalkotó részecskedetektor egy nagy tudású spektrométer a szup-

ratermális plazmaeloszlások vizsgálatára tervezték a 20-400 keV-es energiatartomány-

ban az elektronokra, 40-1500 keV között protonokra és 10-1500 keV/nukleon) közötti

energiájú nehezebb ionokra (2.4. ábra, balra). Az újszerű detektor koncepció és tűszerű

bemeneti nýılás kombinációja 180o-os lefedettséget eredményez mindegyik részecskefajtá-

22Inter-Experiment Link
23Wave Experiment Consortium, ami az EFW-ből, a STAFF-ból, a WHISPER-ből, a WBI-ből és a

DWP-ből áll.
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ra. A komponensek azonośıtása a részecskék sebességének és energiájának kétdimenziós

anaĺızisén alapul. A RAPID részecskedetektort (2.4. ábra, balra) az energikus részecskék

vizsgálatának céljára éṕıtették, két irányérzékeny szilárdtest detektor alegységet tartal-

maz, az IIMS24-t (2.4. ábra, balra), amely az ionok fluxusát, azaz beütésszámát méri

nyolc energiacsatornában, 192 különböző szögtartományban, mindegyik fajtáét (H, He,

C-N-O csoport) külön-külön, továbbá az IES25-t, amely ugyanezt teszi az elektronok-

kal. Energiaellátásukat, továbbá a kapcsolódó SCU26 elektronikáét és a DPU27 adat

előfeldolgozó egységét az LVPS28 tápegység biztośıtja (Wilken et al., 1997).

A nukleonok detektálására szolgáló IIMS rendszer három SCENIC29 detektorfejből

áll, amelyek a 2.4. ábrán a műszer bal oldalán kiemelkedő rések mögött helyezkednek el

(2.4. ábra, jobbra). Minden fejet egy mechanikus ajtó véd, amelyet bifenillel (C12H10)

zártak le. A vákuumban ez elpárolgott és kinýıltak az ajtók. A kinýılás időpontját

egyébként nem lehetett pontosan megjósolni, a fellövés után 30-40 órára becsülték la-

bortóriumi mérések alapján. Az IIMS rendszer lelke, a SCENIC detektor valójában egy

kis méretű teleszkóp, amely egy TOF30 és egy energiát meghatározó rendszer együttvéve.

A kép alkotó képesség és az, hogy képes bizonyos csatornákon semleges atomokat azo-

nośıtani teljesen újszerűvé teszi. Erre azért képes, mert egymástól függetlenül méri a

beeső részecskék sebességét és energiáját. Ebből a mozgási energia képlete, továbbá

a 2D-s, tömeg szerint rendezett sebesség-energiatér statisztikai elemzésével lehet meg-

határozni a részecskék fajtáját és az energiájukat. Valójában a sebességdetektor repülési

időt mér, a részecskéknek azonban ismert távolságot kell átrepülnie. A 2.4. ábra jobb

oldali képe mutatja a SCENIC detektor keresztmetszetét. Háromszög alakú, 60o-os

nýılásszöggel, a detektor mélyén rejtőznek az energiát mérő szilárdtest detektorok a

műszer tengelyében. A 2.4. ábrán jobbra látható, hogy ez valójában két detektorból

áll, egymás mögött, amelyet antikoincidenciába kötöttek, hogy ki tudják szűrni a nagy

energiájú elektronokat. A TOF rendszer a felső szilárdtest detektorból és a bal oldali kol-

limátoron belül elhelyezkedő 10 µg/cm2-os Lexan fóliából áll, amelyre alumı́niumot vittek

fel. A két eszköz távolságát használják a TOF mérésekhez. A fólián áthatoló részecskék

másodlagos elektronokat ütnek ki, ezt érzékeli a tubus belső oldalán található detektor és

kiad egy START jelet. Az energiát mérő felső detektorból ugyancsak másodlagos elektro-

24Imaging Ion Mass Spectrometer
25Imaging Electron Spectrometer
26Signal Conditioning Unit
27Digital Processing Unit
28Low-Voltage Power-Supply
29Spectroscopic Camera for Electrons, Neutral and Ion Composition
30Time-of-flight, azaz repülési időt meghatározó rendszer.
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nok ütődnek ki, ezt is érzékeli, ekkor ad ki egy STOP jelet. A repülési idő nyilvánvalóan

ennek a különbsége, ebből számolja ki a sebességet. Előfordulhat, hogy a részecske

energiája akkora, hogy áthatol a felső detektoron és jelet kelt az alatta lévőben is. Ekkor

az esemény kiértékeletlen marad, ez megálĺıtja a kiértékelés folyamatát. A detekto-

rokat négy speciális anód olvassa ki és a beléptető fólia négy szegmenséhez 12 × 15o-

os látómezőt biztośıt. A bejövő részecskéket erősen iránýıtják, még mielőtt elérnék a

repülési idő és az energia meghatározó rendszert. Összességében egy 6o széles és 60o ma-

gas látómezőt hoznak létre, továbbá megóvják a műszert az alacsony energiájú részecskék

(pl. a napszélplazma) nagy fluxusától (Wilken et al., 1997).

Korábban emĺıtettem, hogy az IIMS rendszer három detektorfejből áll, amelynek

60o-os látómezeje négy 15o-os részre oszlik. A szektorizált rotációval – ami azt jelenti,

hogy forgás közben negyed másodpercenként, pontosabban Tforgás/16-ként olvassák ki

az adatokat, eltárolják, majd egy rotáció, kb. 4 s múlva a hasonlóképpen kimért flu-

xust hozzáadják az előzőhöz és ezt nyolcszor vagy 32-ször megismétlik – együtt ez le-

hetővé teszi a képalkotást a 16 × 12 iránybeli fluxus mérések seǵıtségével. Ezen kép

időfelbontása 32 vagy 128 s lehet. Természetesen a minden irányra összegzett fluxusok

adatai is hozzáférhetőek, amelyek időfelbontása sokkal jobb, négy másodperc (Wilken

et al., 1997). Sajnos a RAPID IIMS középső detektorfeje meghibásodott 2001-ben,

ezért az Ekliptika śıkjából gyakorlatilag nincsenek fluxus mérések. A maradék fejek

érzékenysége is megváltozott, sőt lassan változik az idővel, ennélfogva kénytelen voltam

egy napi átlagolási diagramot használni, arról leolvasni a normalizált fluxust, hogy a

különböző detektorfejek mérései összehasonĺıthatóak legyenek.

Munkám során az IES-t egyáltalán nem használtam, hiszen protonokkal foglalkoz-

tam, ezért a léırását mellőzöm. Akit részletesen érdekel az elektrondetektor-rendszer,

továbbá az IIMS-sel közös DPU31 léırása, amely elsősorban a bonyolult mérést felügyeli,

osztályozza, szűri és elvégzi a kiértékeléshez szükséges műveleteket, az utánanézhet Wil-

ken et al. (1997)-ben.

2.4. A CIS plazma műszer

A Cluster CIS műszer nagyon eltérő régiókban, különböző energiatartományokban mér.

Az összes tartományt egy teljes év alatt járja végig, de úgy éṕıtették, hogy minden-

hol működő és mérőképes legyen. A vizsgált területeken a differenciális fluxus értéke

kb. 103 − 1010 (cm2 s sr)
−1

közötti, ami igen nagy dinamikai tartománybeli mérési ka-

pacitást igényel. Ezt a CIS két szenzorral tudja biztośıtani, amelyeknek különböző geo-

31Digital Processing Unit
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2.5. ábra. Az CIS, a Cluster szondák egyik legsokoldalúbb műszerének két alegysége.

Balra a CODIF, jobbra a HIA látható még a földön az műszeréṕıtők laboratóriumában.

metriai tulajdonságai vannak. A szenzorok neve CODIF32 és HIA33 (2.5. ábra) (Rème

et al., 1997; Kis, 2005). A CIS képes mind a hideg (pl. ionnyalábok), mind a forró ion

populációk vizsgálatára a mágneses buroktól a napszélig, kieléǵıtő tömeg, szög és ener-

gia felbontással az igen ambiciózus tudományos célkitűzéseknek megfelelően (2.6. ábra)

(Escoubet et al., 1997a). A műszer időfelbontása egy forgási ciklus, ami kb. 4 s (a pon-

tos értéket az adatfájlok tartalmazzák). Ez a felbontás elegendően nagy a fluxus és

a sűrűség fluktuációk mérésére, mivel a protonok giroperiódusa 7 nT-nál vagy kisebb

értékeknél nagyjából 10 s.

A HIA alműszer bejövő ionokat osztályozza fajlagos töltés szerint egy negyedgömb

alakú, szimmetrikus analizátorral. A képalkotó részecskedetektor mikrocsatorna elektro-

multiplaiert34 használ, a helyzet megkapható az anódokból. Ezt a fajta elrendezést már

sikerrel használták más, korábbi missziókban: az AMPTE35 IRM36-ben, a Giottoban37 és

32Composition and Distribution Function analyser
33Hot Ion Analyser
34Az elektromultiplaier egy speciális elektroncső, amelynek oldalain szemben több anód-katód

található kissé eltolva. Nagy, ellentétes polaritású feszültséget kapcsolnak a szemben lévő elektródákra,

ı́gy a detektor ablakán behatoló kevés számú részecske valóságos lavinát ind́ıt el. A mikrocsatornás

változat késźıtése egy vékony üvegcső belsejére felvitt fémbevonat seǵıtségével történik. A csövet a

gyártás során meglágýıtják, majd többször összehajtogatják és végeit elvágják. Így egy elektronsokszo-

rośıtó-rendszer alakul ki, ez a mikrocsatornás multiplaier.
35Active Magnetospheric Particle Tracer Explorer
36Ion Release Module
37Az ESA Halley-üstököshöz küldött szondája.
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2.6. ábra. A Cluster szondák által mért tipikus ionfluxusok. Itt NSZ a napszelet, MP a

magnetopauzát, MB a mágneses burkot, PK a plazmaköpenyt, MSZF a magnetoszférát,

végül a
”
Lebeny” mágnesescsóva középső śıkját jelenti (Rème et al., 1997).

WIND38 szondánál (Lin et al., 1995; Paschmann et al., 1985; Rème et al., 1987). A műszer

2 × 180o-os látómezővel rendelkezik, a szondák forgástengelyével párhuzamos śıkban.

38A NASA 1994 óta működő napszél kutató és monitorozó műholdja. Eredetileg 250 RF öld a Nap felőli

oldali apogeumú pályán keringett a Föld körül, a Hold többszörös dupla megközeĺıtését kihasználva.

Ezen az első pályán amatőrcsillagászok aszteroidaként fel is fedezték, sorszámot is kapott, majd az

észlelők legnagyobb megdöbbenésére pályát változtatott és áttelepült a Nap-Föld rendszer L1 Lagrange

pontja körüli halopályára (ld. 3.5.2. alfejezet, 6. és 7. lábjegyzetek). A kapott 2001 DO47 katalógusszám

egyébként vissza nem vonható, örökre a WIND szondát jelöli (Keresztúri Ákos, 2001; McMillan and

Montani, 2001b; Giorgini et al., 2001; McMillan and Montani, 2001a; Tichy et al., 2001).



2.4. A CIS PLAZMA MŰSZER 73

2.7. ábra. A HIA elektrosztatikus analizátor keresztmetszete (Rème et al., 1997).

Azért, hogy le lehessen fedni a ḱıvánt széles dinamikai tartományt, a látómezőknek

különböző geometriai tulajdonságaik vannak, ami megfigyelhető a 2.7. ábrán. A bal

oldali szekció teszi lehetővé a napszél detektálását. A ḱıvánt magas szögfelbontást a

központi 8 × 5.625o-os anódokkal éri el, a maradék nyolc szektornak 11.5o-os felbontása

van. A jobb oldalt 16 anód alkotja, mindegyik szektor 11.25o-os (2.8. ábra). A HIA

az 5 eV/q-32 keV/q közötti energiatartományban mér, 62.5 milliszekundumonként vesz

mintát a 2D-s energiaeloszlásból és teljes 3D-s eloszlást kap minden kb. 4 s körülfor-

dulás alatt. Az energia csatorna energiájának nagysága és a mért energiatartomány

szélessége exponenciálisan nő az alacsonyabb energiáktól a magasabbak felé, az ana-

lizátor konstans, azaz a feszültség és az energia hányadosa állandó. Ezt a műszert

speciálisan a napszélbeli iránýıtott ionnyalábok tanulmányozására tervezték, a mért ada-

tokból napszélsebességet, hőmérsékletet39, továbbá sűrűséget számol, de nem képes a

különféle ionokat megkülönböztetni egymástól (Rème et al., 1997; Kis, 2005).

A HIA teljes léırása megtalálható Rème et al. (1997)-ben, továbbá itt megtalálható a

másik műszer, a CODIF léırása is. A CIS CODIF csak a Cluster-3 és a Cluster-4 szondán

üzemel, mı́g a CIS HIA a Cluster-1-en és a Cluster-3-on is, ráadásul, mivel a CODIF

mérései sokkal pontatlanabbak voltak (pl. a napszél sebesség nagysága egyik 4 s-es forgási

periódusról a másikra 10-20 km/s-vel változott, ami kiértékelési, vagy mérési hiba követ-

39A napszél hőmérsékletét, sebességét és sűrűségét a sebességeloszlásokra illesztett 3D-s Maxwell-

eloszlás függvények momentumaiból számı́tják. A mágneses térrel párhuzamos sebességek eloszlásából

számı́tott hőmérséklet a párhuzamos hőmérséklet, az arra merőlegesből a merőleges hőmérséklet.
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2.8. ábra. A HIA anódjainak elvi elrendezése (Rème et al., 1997).

kezménye lehet csak), ezért végig a HIA adatait használtam a 3. és 4. fejezetekben,

továbbá a 5. fejezetben is. A fentiek miatt a CODIF léırásától eltekintek.

A teljes 3D-s ion eloszlások tovább́ıtása maximális időbeli és térbeli felbontással le-

hetetlen a korlátozott sávszélességű Földre irányuló kommunikáció miatt. Az adott te-

lemetria minnél jobb kihasználása céljából célszerű minnél nagyobb mértékű fedélzeti

adatfeldolgozást végezni. Ezt a műveletet a DPS40 végzi. A DPS iránýıtja a CIS két

alműszerét, a CODIF-et és a HIA-t. Rendezi, formázza az adatokat a telemetria, a

kommunikáció igényei szerint, veszi és végrehajtja a parancsokat. Mindezen felül a

DPS az, ami analizálja, majd tömöŕıti a mérhetetlen mennyiségű adatot a fedélzeten.

A tömöŕıtést úgy végzi, hogy maximalizálja a tudományos tartalmat a korlátozott te-

lemetria kapacitás miatt. A DPS-t és a CODIF-ot a CIS-1, a HIA-t pedig a CIS-2

tárolórekeszbe éṕıtették (Rème et al., 1997; Kis, 2005).

40Data Processing System



3. fejezet

Hot flow anomáliák-I.

Egy jelenség megismerésének két módja van: az egyikben az egyes események alapján

igyekszünk a jelenséget megérteni, másikban több jelenség alapján teszünk általános

érvényű felismeréseket. Tekintve, hogy egyedi hot flow anomália eseményt sokszor és

sokan vizsgáltak, de több észlelésen alapuló globális vizsgálatot csak Schwartz et al.

(2000) és Sibeck et al. (2001) végzett, az utóbbit résześıtem előnyben, annak ellenére,

hogy lényegesen több munkával jár. Ezeken belül néhány esetet részletesen is elemeztem,

ezeket tárgyalom az alábbiakban.

3.1. Bevezetés

A Föld fejhullámának a napszéllel áramló és terjedő kis-léptékű struktúrákkal való köl-

csönhatása, átmeneti zavarokat okoz. Egy részük kapcsolatban van forró, ritka plazmával

kitöltött tartományokkal, amelyekben a mágneses tér értéke lecsökken és a plazmaáram –

azaz a napszél – eltérül a radiális (a Napéval ellentétes) iránytól. E tartományok peremén

a plazma sűrűsége és a mágneses tér erőssége nagyobb a környezeténél. Ezen események

spektruma a közönséges, gyengébb, fejhullám előtti diamágneses üregektől, amelyek ki-

sebb plazma melegedést és eltérülést mutatnak (Sibeck et al., 2002), a ritkábban bekövet-

kező, ellenben sokkal erősebb hot flow anomáliákig (HFA-k) terjed, amelyeknél az áramlás

akár a Nap irányába fordulhat, a proton hőmérséklet elérheti a több mint t́ızmillió fokot,

és energikus, néhány száz keV-es gyorśıtott részecskék detektálhatóak. Mindkét t́ıpusú

eseményt hullám-részecske kölcsönhatások1 okozzák a Föld fejhulláma előtt. A hot flow

1Az ütközésmentes plazmában sokféle hullám létezhet és létezik. A plazmában terjedő Alfvén- és

magnetoszonikus hullámok elektromágneses hullámok (1.1. alfejezet), ahol a váltakozó elektromos és

mágneses mezők kölcsönhatnak a részecskékkel és azok is visszahatnak rájuk. Így pl. a hullámok a saját

fázis sebességükre gyorśıthatják a részecskék egy részét – ez a Landau-rezonancia (Baumjohann and Tre-

75
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3.1. ábra. Elképzelések a hot flow anomáliákról. Balra: Sibeck et al. szerint dudor a

magnetopauzán és a fejhullámon (Sibeck et al., 1999). Jobbra: Lucek et al. szerint ı́gy

néz ki az érintőirányú szakadás és a fejhullám kölcsönhatása (Lucek et al., 2004).

anomália eseményeket először a fejhullám előtti tartományban észleltek (Schwartz et al.,

1985; Thomsen et al., 1986), majd később a mágneses burokban is (Paschmann et al.,

1988; Šafránková et al., 2000). Hasonló események megjelenése várható más lökéshullá-

moknál is a helioszférában, valójában már fel is fedezték őket a Mars fejhulláma előtti

tartományban (Øieroset et al., 2001).

A fenti tulajdonságok általában azzal magyarázhatók, hogy az érintő irányú disz-

kontinuitás a napszéllel utazva kölcsönhat az álló fejhullámmal (3.1. ábra), ebben az

esetben a Föld lökéshullámával. A hot flow anomáliák javarészt legalább a diszkonti-

nuitás egyik oldalán, kvázi-merőleges feltételek (ld. 1.2.3. alfejezet) esetén jelennek meg

(Schwartz et al., 2000). A konvekt́ıv elektromos mező (E = −v × B) az észlelések

szerint az áramlepel mindkét oldalán a diszkontinuitás felé mutat, ráfókuszálva a szup-

ratermális részecskéket, amelyek a kvázi-merőleges lökéshullámról verődnek vissza a fej-

hullám előtti tartományba a diszkontinuitáson keresztül (Burgess, 1989b). Az ilyen

részecskék máskülönben visszatérnének a lökéshullámhoz és átjutva rajta a mágneses

burok (ld. 1.5.3. alfejezet) felé haladnának tovább (Facskó et al., 2005).

Az előbbiek azt mutatják, hogy a hot flow anomáliák relat́ıve gyakoriak lehetnek és

feltehetően akkor jelennek meg, mint azok az érintőirányú szakadási felületek, amelyek-

ben a konvekt́ıv elektromos mező a diszkontinuitás felé mutat és annak normálisa nagy

umann, 1997b), vagy a Langmuir hullámok, azaz a plazmabeli elektron hullámok meglepő ütközésmentes

csillapodása, amelyet Landau-csillapodásnak nevezünk (Baumjohann and Treumann, 1997b).
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szöget zár be a Nap-Föld iránnyal (Facskó et al., 2006; Schwartz et al., 2000). Az ed-

dig tapasztalt viszonylagosan alacsony hot flow anomália gyakoriság inkább a fejhullám

közeli észlelések elégtelen számából következhetett és nem a jelenség előfordulásának

gyakoriságát tükrözte (Facskó et al., 2005; Facskó et al., 2006; Kecskeméty et al., 2006).

Az előbbiekből következik, hogy a HFA-k megfigyelése, észlelése nem volt túl könnyű

korábban, de a Cluster műholdakkal, pontosabban amióta a méréseiket hot flow anomáli-

ák azonośıtására is használják (Lucek et al., 2004; Kecskeméty et al., 2006; Facskó et al.,

2006), a helyzet gyökeresen megváltozott. Az FGM, CIS és RAPID műszerek könnyűvé

teszik az azonośıtást. A FGM műszer mágneses tér adatai egyértelműen jelszik, hogy

mikor tartózkodik a szonda az upstream tartományban, azaz a napszélben. Ekkor a

mágneses tér nagyságának értéke átlagosan 5 nT. HFA felléptének első jele az, hogy a

peremen nő a mágneses térerősség, majd értéke lecsökken és gyors változásba kezd, a

tartomány elhagyása után pedig egy túllövés után nagysága visszaáll az eredeti értékre.

A CIS műszer a napszélsebesség változásáról ad képet, továbbá a hőmérsékletről. A

napszél lelassul, sőt akár meg is fordulhat a HFA közelében, a hőmérséklet pedig felug-

rik néhány t́ızmillió fokra. A RAPID részecskedetektorral a részecskefluxusokról kapunk

információt, különböző energiájú részecskékről, továbbá a képalkotó rendszerével meg-

határozhatjuk az energikus részecskenyalábok terjedésének irányát. Az FGM mágneses

tér vektor adatainak és a RAPID jó térbeli felbontású adatainak összevetésével a ré-

szecskék sebességének a mágneses térrel bezárt szögéről nyerhetünk statisztikákat, amely

seǵıthet megérteni a nyalábokat létrehozó folyamatok mibenlétét. Az igazi előnyt azon-

ban a műholdak együttes használata jelenti. Az FGM, CIS és RAPID mérések össze-

vetésből pontosabban meghatározhatjuk a jelenség méreteit, továbbá, mivel több műhold

több helyen metszi a régiót, pontosabb térbeli információt kaphatunk.

Felfedezésük óta nem született olyan részletes elmélet, amely minden tulajdonságukat

képes lenne reprodukálni (Schwartz et al., 1985; Thomsen et al., 1986). A feltételezések

szerint ion-nyaláb instabilitás (1.4. alfejezet) lehet a hot flow anomáliák energiaforrása

(Lin, 1997; Thomas et al., 1991). A keletkezésüket és fejlődésüket jól ı́rják le a hibrid

szimulációk (Burgess and Schwartz, 1988; Lin, 1997, 2002, 2003; Omidi and Sibeck, 2007;

Thomas et al., 1991).

3.2. Detektálásuk

Az 3.2. ábra tipikus hot flow anomália eseményt mutat be a keresés kritériumaival együtt.

A hot flow anomália érintő irányú szakadási felület és a Föld (Schwartz et al., 2000)

vagy más objektum (Øieroset et al., 2001) körüli fejhullám kölcsönhatásának eredmé-
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3.2. ábra. A 2003. február 16-án 10:45-10:50 UT között lezajlott hot flow anomália

esemény. Legfelső grafikon: proton fluxusok négy csatornán mérve a Cluster-1 RAPID

műszerével. Második grafikon: a mágneses tér komponensei és abszolút értéke. Har-

madik, negyedik és ötödik grafikon: a napszél sebesség komponensei, hőmérsékletei és

részecskesűrűsége.

nye. Egyezésben a szimpla egy szondás mérések eredményeivel (Facskó et al., 2005;

Kecskeméty et al., 2006), a következő kritériumokat álĺıtottam fel, illetve tulajdonságokat

állaṕıtottam meg, amelyek hot flow anomália jelenlétét jelezhetik:

1. A mágneses tér viselkedése, az FGM mérései alapján (3.2. ábra, második grafikon):

(a) A hot flow anomáliák dudorként jelennek meg a fejhullámon, ezért az upst-

ream tartományban célszerű keresni őket. (Előfordulnak a mágneses burok-

ban is, de én itt kerestem őket.) Ez azt jelenti, hogy a mágneses tér mért

értékeinek közel kell lennie az interplanetáris tér átlagértékéhez.

(b) A központi régióban a mágneses térerősség lecsökken, ezt fluktuáló, erősebb

mező veszi körül.

(c) Az esemény akkor kezdődik, ha a tér abszolút értéke átmeneti, kis növekedés

után hirtelen lecsökken.
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(d) Az FGM gyors fluktuációkat érzékel a tér nagyságában és az iránya körbefor-

dul.

(e) A hot flow anomália után a mágneses tér nagysága kis túllövés után eléri az

eredeti értéket.

2. A napszél viselkedése, a CIS HIA mérései alapján:

(a) A napszél lelassul, az áramlás iránya pedig elfordul a Nap-Föld iránytól, akár

teljesen meg is fordulhat (3.2. ábra, harmadik grafikon) és nagy, a Nap-Föld

irányra merőleges komponense észlelhető néhány percig.

(b) A plazma hőmérséklete néhány t́ızmillió fokra nő2 (3.2. ábra, negyedik grafi-

kon). Forró, alacsony sűrűségű (n < 1 proton/cm3) ágyazódik be a fejhullám

előtti napszélbe, a plazma sűrűség a peremrégiókban megemelkedik. Vagyis

a plazmasűrűség a centrumban lecsökken (3.2. ábra, ötödik grafikon), de a

széleken megnő.

3. Gyorśıtott ionokat lehet észlelni a diszkontinuitás mentén, egyezésben az elektro-

mos mező fókuszáló tulajdonságával. Az energikus részecskék fluxusai általában

a RAPID alsó négy energiacsatornájában nőnek meg, azaz 410 keV alatt, gyakran

96 keV alatt (3.2. ábra, első grafikon). Meg lehet határozni a részecskesugárzás flu-

xusának irányszögeloszlását az FGM magnetométer és a RAPID részecskedetektor

mérési eredményeinek kombinálásával. Itt a RAPID esetében nem az integrált,

összegzett fluxusokról van szó, hanem a 2.3. alfejezetben léırt irányt is rögźıtő

fluxus adatokról.

4. Bolygóközi áramlepelnek, azaz érintőirányú szakadási felületnek kell jelen lennie.

5. A diszkontinuitás normálisa nagy kúpszöget zár be a Nap-Föld iránnyal, ı́gy a sza-

kadási felület relat́ıve lassan keresztezi a fejhullámot és ı́gy lehet hatása a visszavert

részecskék dinamikájára.

6. Az elektromos mező megfelelő iránya tűnik a legfontosabb feltételnek a hibrid szi-

mulációk eredményei alapján (Thomsen et al., 1993). Az elektromos mezőnek a

tangenciális diszkontinuitásra kell fókuszálnia a részecskéket a szakadási felület

mindkét oldalán.

2Legalábbis a műszerek szerint. Ez azonban problémás, valósźınűleg nem helyes érték, mert az

részecskék sebességeloszlás függvénye nagyobb energiánál eltér a Maxwell-eloszlástól, ellenben mégis

Maxwell-eloszlást illesztenek a CIS által mért eloszlásfüggvényekre, hogy megkapják a sebesség-,

hőmérséklet és sűrűség adatokat.
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3.3. Észlelések

A 2000. júliusában és augusztusában felbocsátott Cluster szondákkal végzett mérések-

nek (ld. 2.1. alfejezet) több előnye van az egy szondás mérésekhez képest: össze lehet

hasonĺıtani az ugyanarról az eseményről kissé különböző poźıciókból késźıtett méréseket,

ezáltal a zavart tartomány mérete és az esemény struktúrája jobban megérthető. További

előny az, hogy az időbeli változások elválaszthatók a térbeli struktúrák metszése által

okozott változásoktól és a szakadási felületek normálisa pontosabban meghatározható.

A vizsgált időszakban, 2003. februárjában és márciusában a négy Cluster szonda

szeparációja a tetraéder formációban 3000 és 10000 km között változott. Egy hot flow a-

nomália sorozatot észleltek a fejhullám előtt 2002-ben, amikor a szondák szeparációjának

nagyságrendje 100 km-es nagyságrendű volt (Lucek et al., 2004). Egy olyan időszakot

vizsgáltam át, amikor a flotta szeparációja viszonylag nagy volt, mert lényeges különb-

ségeket akartam találni a hot flow anomáliák nyomaiban, ennél fogva azok méretét job-

ban meg tudtam határozni. A 2003-as év február 15-től április 20-ig terjedő időszakát

vizsgáltam át, mert ekkor a szondák földtávolpontja a Nap felőli oldalon van, ı́gy metszik

a Föld fejhullámát, továbbá rövidebb-hosszabb időt töltenek az érintetlen napszélben.

A vizsgált időszakban az adatokkal való lefedettség majdnem 24 órás volt, azaz alig-alig

volt hézag az adatsorokban. A mágneses mező adatait az FGM műszer (ld. 2.2. alfejezet)

szolgáltatta a vizsgált periódusra, a napszél adatokat a CIS HIA műszer (ld. 2.4. alfeje-

zet) szolgáltatta az Cluster 1 és 3 szondákon amikor azok ún. mágneses burok módban

dolgoztak, megb́ızható plazma sebességvektor, sűrűség és hőmérséklet adatokat szolgál-

tatva. Ráadásul a napszélben kellett mérnie ezeket az adatokat, ahol más üzemmódra

szokták kapcsolni, ezért valójában átlagosan naponta kb. 3 órányi mérést tudtam fel-

használni és elemezni, az űrszondák poźıciójától függően. Összességében kb. 200 órányi

mérést vizsgáltam át a 65 napos időszakon belül. A szupratermális ionokat mind a négy

Cluster szonda RAPID IIMS műszere (ld. 2.3. alfejezet) detektálta (Facskó et al., 2005;

Kecskeméty et al., 2006).

Amikor hot flow anomália eseményeket kerestem, a következő kritériumokat alkal-

maztam: CIS - lecsökkent vx, megnövekedett vy illetve vz, esés a plazmasűrűségben,

általában csúcsokkal az széleken, magas plazma hőmérséklet (106 K felett), FGM -

alacsony mágneses mező erősség, érintőirányú diszkontinuitás jelenléte, végül RAPID

- megnövekedett fluxus a legalacsonyabb proton energiacsatornában (28-69 keV). Ez

utóbbi nem feltétlenül szükséges feltétel, sok eseményt találtam, amelyik hot flow anomá-

liának bizonyult, de a szondák rossz helyen voltak a felgyorśıtott ionnyaláb észleléséhez

(Kecskeméty et al., 2006).
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3.4. A RAPID ionok szögeloszlása

2003-ban a RAPID 16 azimutális és – a 12-ből – 8 poláris irányból volt képes ionokat

detektálni. Ezek a fluxusok természetesen a szonda vonatkoztatási rendszerében lettek

mérve, azonban a fizikailag megfelelő vonatkoztatási rendszer a plazmával mozog együtt,

ezért célszerű áttranszformálni a mért adatokat a napszél rendszerére (ld. 1.6.1. alfe-

jezet). A különbségek különösen az alacsonyabb energiákon válnak jelentőssé, ahol a

részecskék sebessége összevethető a napszélsebességgel (a legalacsonyabb energiacsatorna

alsó energiahatára 2370 km/s sebességnek felel meg, protonokat feltételezve). Az ı́gy ka-

pott szögeloszlásból a plazmarendszerben kiszámolható az irányszögeloszlás (ld. 1.6.2. al-

fejezet). Az egyetlen probléma az, hogy a mágneses tér irány sokkal gyorsabban változik,

mint az integrálási idő (128 s), ezért átlagoltam 32 másodpercenként a mágneses tére-

rővektorokat, majd azzal számoltam irányeloszlást és az eredményét összegeztem. Ettől

függetlenül megadtam a 128 s-re átlagolt mágneses térrel számolt irányszögeloszlást is,

amely elég jelentősen eltérhet (és el is tér) az átlagolással kapottól (Kecskeméty et al.,

2006).

3.5. Egyedi események elemzése

Két olyan eseményt elemeztem részletesen, amely minden kétséget kizáróan teljeśıt min-

den hot flow anomáliákra vonatkozó kritériumot és amelyet mind a négy űrszonda észlelt:

az egyiket 2003. február 16-án 10:48 (UT)-kor, amelynek jelentős nyoma maradt az ener-

getikus részecskék detektorában, továbbá egy másikat 2003. március 7-én 10:15 (UT)-

kor, kevesebb detektált energikus részecskével. Mindkettőt a Föld lökéshulláma előtt

észleltem: a plazmasebesség lecsökkent, az plazmaáram eltérült, a hőmérséklet megnőtt,

mindeközben a mágneses tér gyorsan változott, megváltoztatta az irányát, végül elérték

a szondák a fejhullámot. Mind az ionok, mind az elektronok felgyorsultak, miután

megnövekedett fluxusokat észlelt mind a négy szonda RAPID műszere az események

mágneses térbeli nyomai előtt és után. A RAPID által észlelt protonok (vnapszél � v)

irányeloszlását a plazma (a napszél) rendszerére transzformáltam (ld. 1.6.1 és 1.6.2. alfe-

jezetek) és részletesen elemeztem. A részletes vizsgálat után egy nagyon rövid statisztikai

elemzést végeztem.

3.5.1. A 2003. február 16-i hot flow anomália esemény

A Cluster szondák mérései alapján találtam rá a 2003. február 16, 10:45-10:51 (UT)

között lejátszódott HFA eseményre. Egyes CIS műszerek meghibásodása miatt csak
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3.3. ábra. A plazma jellemzők változása a február 16-ai hot flow anomália esemény

alatt a Cluster-3 szonda CIS műszerének mérései alapján. A grafikonokon a plazma

GSE rendszerbeli sebességét, a párhuzamos és merőleges proton hőmérsékletet, proton

sűrűséget, a mágneses mező GSE-beli komponenseit, az elektromos mező komponenseit

a mágneses tér minimum variancia rendszerében (azaz abban a rendszerben, ahol Emin

a Bmin irányában van és merőleges szakadási felületre) és az energikus proton fluxusokat

ábrázoltam a RAPID négy legalacsonyabb energiacsatornáján.

a C1 és a C3 szondák szolgáltattak használható adatokat. A HFA azonośıtása e két

adatpár alapján történt. A mágneses térerősség adataiból következik, hogy a szondák

a napszélben a fejhullám előtt tartózkodtak az esemény előtt, itt ugyanis a mágneses

térerősség értéke tipikusan 5 nT. Megfigyelhető, hogy a tér értéke 2 nT-ra csökken 10:48-

10:49 között, mind a C1, mind a C3 szondánál (3.3. ábra). A tér vektora ugyan-
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3.4. ábra. A négy szonda és az érintőirányú diszkontinuitás poźıciója a GSE rendszer

X-Z śıkvetületében (Y < 1.5 RF öld minden szondára) a február 16-ai hot flow anomália

esemény alatt. Az ábrán feltüntettem az elektromos teret, E1-gyel jelöltem a szakadási

felület előtti, E2-vel az utána keltett elektromos mező irányát. A fejhullám (BS) és a

magnetopauza (MP) modellszámı́tások alapján becsült helyzetét szintén feltüntettem az

ábrán.

akkor átfordul. A napszél sebességének iránya ugyanakkor megfordul, vx a C3-nál

szinte nullára csökken, C1-nél 200 km/s-vel áramlik visszafelé, a Nap felé. Az általunk

tanulmányozott RAPID adatsorokon látszik, hogy C1 és C3 helyén kis különbséggel

10:45-kor megnő az energikus részecskék fluxusa, majd a nagyobb energiájú csatornák

mérnek beeső részecskéket. Az esemény legintenźıvebb részén az alsó négy energiacsa-

torna talált protonokat, mindkét műholdon, egészen 410 keV-ig, ez részecskegyorśıtási

folyamatokra utal. A CIS mérései azt mutatják, hogy ha a mért eloszlást Maxwell-

eloszlásnak tekintjük, akkor a hőmérséklet több t́ızmillió fokra szökött fel, egyidejűleg

a részecskesűrűség lecsökkent, hiszen egy forró anyaggal kitöltött diamágneses üregben

tartózkodtak a szondák. A RAPID műszer nagy irányfelbontású mérései az űrszonda

vonatkoztatási rendszerében rögźıtik a fluxusokat, a valódi eloszlás ismeretéhez át kellett

őket transzformálni a napszélplazma rendszerébe a CIS sebességadatainak seǵıtségével.

Ebből és az FGM adatokból nyerhető ki egy eloszlás a részecskék mágneses térrel bezárt

szögéről, ami a gyorśıtási folyamatok eredetének kideŕıtéshez nyújt seǵıtséget.
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3.5. ábra. A mágneses térerősség komponens változásai a Cluster-1-4 szondákon a február

16-ai esemény ideje alatt. A sat́ırozott részeket használtam az érintőirányú szakadás

normálisának kiszámı́tására minimumvariancia és keresztszorzat módszerrel. A By kom-

ponenst (GSE rendszerben) és térerősséget sötét vonalakkal ábrázoltam.

2003. február 16-án mind a négy Cluster szonda keresztezte a Föld fejhullámát

(ḱıvülről befelé) 12:00-kor (UT) a Cluster-1, azután 30, 80 illetve 110 perccel a Cluster-2,

Cluster-4 és végül a Cluster-3, ebben a sorrendben. Egy órán belül 10:04 és 11:03 (UT)

között négy esemény mutat hot flow anomáliákra jellemző tulajdonságokat. A másodikat

elemeztem közülük részletesen, amikor a legbelső – Cluster-1 – szonda poźıciója GSE

rendszerben (9.84,−1.46,−9.6)RF öld volt és a Cluster-1 helyezkedett el legközelebb, a

Cluster-4 a legtávolabb a fejhullámtól, maradék kettő pedig közöttük repült. Az alak-

zat szeparációja 6260 és 11900 km közötti értékeket vett fel (3.4. ábra). Az FGM

műszer hirtelen változást érzékelt a mágneses térerővektor irányában 10:48 és 10:49

(UT) között először a Cluster-4-nél, majd a többi három szondánál (3.5. ábra), 10

másodperces szórással. Ezután a mágneses térerősség nagysága lecsökkent 2-3 nT-ra. A

zavar hossza leghosszabb a Cluster-1 szondán volt, majd Cluster-2-n, a Cluster-3-on és a

legrövidebb a Cluster-4-en volt (120 s, 110 s, 60 s és 30 s). Az upstream napszélsebesség

kb. 600 km/s volt, ebből és a zavarok hosszából az esemény térbeli kiterjedésére 11,
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10, 5.5 és 2.8RF öld adódik. Az anomálián belül azonban a sebesség sokkal alacsonyabb

(3.3. ábra). A Cluster-1 szondánál a mágneses tér értéke eléri a 14 nT-t 10:47:55 (UT)-

kor, majd lecsökken 2 nT-ra 10:48:00 és 10:48:30 között, aztán megint megnő 30 nT-ra

10:48:45 (UT)-kor. Az eseményt erősen fluktuáló mágneses mező követte, amely minden

bizonnyal a mágneses burokba való behatolás miatt következett be. Ez akkor ért véget,

amikor a szonda elhagyta egy tisztán kvázi-merőleges lökéshullám átmenettel a fejhullám

mögötti tartományt 10:50:15 (UT)-kor. Összehasonĺıtásképpen a mágneses tér profilja

a Cluster-2 szondán hasonló volt a Cluster-1-esével, amely magában foglal egy nagyon

rövid növekedést 10:48:02 (UT)-kor, egy rövidebb 15 s-es esést 3 nT-re, majd egy növe-

kedést 22 nT-ra, mint a Cluster-1-es, majd ez a szonda is keresztezte kifelé a fejhullámot

10:49:45-kor. A Cluster-3-as szonda által mért mágneses térerősség nem növekedett meg

a belső határoló felületnél 10:48:00-kor, de utána lecsökkent 3 nT-re (55 s-ig, ez a leg-

hosszabb) erősen fluktuálva. A Cluster-4 szonda mérései egy kis növekedést mutatnak

10 nT-nál a belépéskor, fokozatosan megnő az értéke 10 nT-ra, fokozatosan lecsökkent

3 nT-ra 10:47:45-kor, alacsony értékeken maradt 15 s-ig, majd másodszor is visszaesett

az előbbi alacsony értékre 10:48:15-kor. Ezek az észlelések jelzik azt, hogy a Cluster-1 (és

talán a Cluster-2 is) szonda rövid időre belépett a mágneses burokba a hot flow anomália

keresztezése után. A másik kettő (Cluster-3 és -4) szonda nem keresztezte a fejhullámot.

A mágneses tér irányának minden szonda által észlelt hirtelen változásának oka

10:48 (UT) után az érintőirányú diszkontinuitáson való áthaladás. A szakadási felület

normálisának meghatározására általában a minimumvariancia módszer seǵıtségével ke-

rült sor. Ezt az eljárást gyakran kritizálták (Knetter et al., 2004), mert megb́ızhatatlan

eredményeket ad, ha a középső és a legkisebb sajátérték hányadosa közel 1.0. Ak-

kor használható jól, ha az emĺıtett hányados inkább 2.0 vagy 2.5 vagy még nagyobb,

továbbá ha a három érték még közel sem egyenlő, mert akkor nem lehet a módszerrel

irányt meghatározni (ld. 1.6.4. alfejezet). A módszer alternat́ıvája a keresztszorzat

módszer (ld. 1.2.1. alfejezet), amelynél az upstream és a downstream mágneses mező

vektorait vektoriálisan összeszorozva az eredményül kapott Bu × Bd vektor megadja az

Bu x Bd min. variancia λ2

λ3

Bmin (nT ) a normális hibája (o)

C1 (0.40, 0.01, 0.91) (0.41, 0.01, 0.91) 1.8 -0.01+1.72 20

C2 (0.46, -0.03, 0.89) (0.46, -0.04, 0.88) 1.3 0.02+3.14 20

C3 (0.51, 0.02, 0.86) (0.49, 0.01, 0.87) 2.0 0.14+1.52 17

C4 (0.30, 0.06, 0.95) (0.35, 0.07, 0.93) 1.6 -0.27+2.03 25

3.1. táblázat. A hot flow anomáliát kiváltó tangenciális szakadás adatai.
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érintőirányú diszkontinuitás normálisának irányát. A minimumvariancia módszer pon-

tatlansága miatt mindkét módszert alkalmaztam és összevettem az eredményeket. Ha

a minimumvariancia eljárás pontossága megfelelő volt a sajátértékek hányadosa alapján

és a keresztszorzat módszerrel számolt irányvektor iránya egy 15o-os kúpszögön belül

volt, akkor elfogadtam a minimumvariancia módszer seǵıtségével számolt irányt pon-

tosnak. Az választott időablakokat az esemény előtt és után (az eseményt ki kellett

hagynom az intervallumokból, mert a mágneses tér olyan gyorsan változtatta irányát

és nagyságát, hogy a minimumvariancia módszer teljesen használhatatlannak bizonyult)

sat́ırozással jelöltem a 3.5. ábrán. A kapott irányokra mindkét módszer majdnem azo-

nos eredményt adott. Az 3.1. táblázat tartalmazza a normálvektorokat GSE rendszer-

ben, az irányvektorok hányadosát és a minimális mágneses térerősség Bmin szórását.

Átlagolva a kapott normálvektorokat (n = (−0.45, 0.04,−0.8)), azt kaptam, hogy a ka-

pott normális majdnem párhuzamos a fejhullám felsźınével. A mágneses tér vektora közel

párhuzamos volt a lökéshullám normálisával (kvázi-párhuzamos tér) mielőtt a szakadási

felület áthaladt volna rajta, azonban áthaladás után merőleges (kvázi-merőleges tér)

lett. A konvekt́ıv elektromos mező iránya, amelyet 3.3. ábrán minimumvariancia vonat-

koztatási rendszerben3 rajzoltam fel, majdnem 180o-ot változott a diszkontinuitásnál,

ezenfelül mind a downstream, mind az upstream vektor a diszkontinuitás felé mutat

mindegyik szondánál (3.4. ábra).

A CIS egyidejű plazma észlelései a Cluster-1 szondán azt mutatják, hogy a napszél-

sebesség Vx komponense -600 km/s-ről fokozatosan nőtt +150 km/s-re 10:48:40 (UT)-ra,

miközben a Vz komponens nagysága lecsökkent -300 km/s-re, majd visszaállt az ere-

deti értékre. A Cluster-3 szonda mérései szerinti profil majdnem azonos, és a Vx ma-

ximális értéke 0 volt, de Vz lecsökkent -300 km/s-re egy gyorsabb 20 s-es lecsengéssel, azaz

visszaállással az eredeti értékre 50 s-n belül (3.3. ábra). A Vy nem változott túl sokat,

mivel az űrszondák közel helyezkedtek el az X-Z śıkhoz. Az ábrázolt sűrűségprofilok két

tiszta csúcsot mutattak mind a belépéskor, mind a kilépéskor, amely a Cluster-1 szonda

esetén magasabb volt, mı́g a csökkenés a hot flow anomália belsejében a Cluster-3-as

szondánál volt nagyobb: 4 cm−3-ről 1 cm−3 alá ment le a részecskesűrűség. A párhuzamos

hőmérséklet kb. 25MK-ot ér el fokozatosan a Cluster-1 szondánál, Cluster-3-nál pedig

két csúccsal nagyjából 50 s alatt (3.6. ábra).

Az energetikus protonok RAPID által detektált fluxusa még a hot flow anomália

mágneses mezőben megjelenő mintázata előtt elkezdett nőni minden szondán a kvázi-

párhuzamos fejhullám feltételek alatt (3.3. ábra, alsó grafikonok). A fluxus profilok simák

3Olyan vonatkoztatási rendszer, amelynek normálvektorai a minimumvariancia eljárással kapott

sajátértékvektorok.
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3.6. ábra. A proton hőmérsékletek (felső ábrák) és az energetikus protonok fluxusa-

inak (alsó grafikonok, p+ (cm2 s sr keV ) egységekben) változásainak összehasonĺıtása a

Cluster-1 és Cluster-3 mérései alapján.

voltak és majdnem szimmetrikusak az időben röviddel a hot flow anomália esemény kez-

dete után. A Cluster-1 mérései azt mutatják, hogy az 28-68 keV-es energiacsatornába eső

protonok fluxusa elkezd nőni 10:45 (UT)-kor és egy meglehetősen lapos maximuma van

3000 (cm2 s sr keV )−1-nál és 10 s alatt esik 400 (cm2 s sr keV )−1-re 10:47:30-tól 10:49:50-

ig. A magasabb energiacsatornák, azaz a 68-95 keV és a 95-170 keV közötti energiacsa-

tornák fluxusainak hasonlóan lapos maximuma van 10:46:20 és 10:49:30 (UT) között

tisztán látható sebességdiszperzió nélkül. Az energiaspektrum (ld. 1.6.3. alfejezet) ha-

sonlóan lágy mind a középső kis leesés előtt és után, a hatványfüggvények feltételezett

energiaspektrum kitevője -3.5 az középső vájatocska előtt és -3.7 utána.

A Cluster-2 RAPID mérései szerint az esemény lefutása hasonló volt, de a maxi-

mum alacsonyabban volt, a központi völgy egy picit mélyebb volt, hosszabb a centrum-

ban és 10 s-cel korábban végződött. A Cluster-3 azonos időben észlelt két határozottan

különböző (az első alacsonyabb és laposabb volt) és jól elkülönülő növekedést, továbbá

hosszabb (30 s) és mélyebb (80 (cm2 s sr keV )−1) esést, amely észrevehető volt a maga-

sabb energiákon is. Ez azt jelenti, hogy a hot flow anomália előtt, a kvázi-párhuzamos

régióban a fluxusok erősen változnak a protonok kétszeres girorádiusz távolságában.
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3.7. ábra. Szögeloszlások a RAPID észlelései a Cluster-1 fedélzetén, miután át-

transzformáltam plazma rendszerbe négy egymást követő 128 s hosszú időintervallum-

mot használva, amelyek lefedik a hot flow anomália lezajlásának idejét (bal alsó sa-

rok). Minden panelon megadtam az átlagos mágneses tér irányát x-szel jelöve, továbbá

az irányszögeloszlás kiszámı́tásához használt 32 s hosszú részintervallumokhoz tartozó

átlagolt mágneses tér irányát. A jobboldali logaritmikus skála 102 és 104 (cm2ssrkeV )−1

között a fluxust adja meg. Sajnos a középső detektorfej négy detektora nem működik.

Ezenfelül a mért fluxusok gyors, 30-szorosnál nagyobb növekedése az esemény előtti

értékről kb. 10:46:40 (UT)-ig nem valósźınűśıti, hogy egyszerűen a fejhullám előtti tar-

tomány közelsége lenne az oka a növekedésnek. A Cluster-4 észlelte legrövidebb ideig az

eseményt (10:45:30 és 10:48:50 (UT) között), ez volt a legkevésbé szimmetrikus és itt volt

a legnagyobb a különbség a két csúcs között. A Cluster-2 és a Cluster-4 szondák RAPID

műszere által mért energiaspektruma gyakorlatilag megegyezett a Cluster-1-ével.

Az 3.7. ábrán a 28-68 keV-es protonok irányszögeloszlása látható négy egymást követő

128 s időintervallumban a Cluster-1 szonda mérései szerint, de plazmarendszerben. A bal

alsó ábrán (ezek a mérések voltak a hot flow anomália belsejében rögźıtve) a legnagyobb

fluxusokat a 180o és 270o közötti azimutális szögeknél észlelte a Cluster-1 szonda, de

nincs nyoma kitüntetett iránynak. Az irányszögek eloszlását (a hisztogramok nem az
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3.8. ábra. A 28-69 keV protonok irányszögeloszlása a Cluster-1 (a felső két panel,

10:45:57 és 10:48:05 (UT) között) és a Cluster-3 (alsó két panel, 10:46:21 és 10:48:29

(UT) között). A baloldali két hisztogram a 128 s-re átlagolt mágneses térrel kapott

irányszögeloszlás, a két jobboldali pedig négy 32 s-es intervallum átlagolásával késźıtett

oszlopdiagram.

irányszögek, hanem a szögek koszinuszai alapján készültek) is a plazmarendszerben ad-

tam meg, a mágneses tér átlaga és az előző irányfelbontással rendelkező fluxus mérések

alapján számolva (3.8. ábra). A 128 s-es átlagolású mágneses térvektoron alapuló eloszlás

a Cluster-1 szonda mérései alapján egy kis többlettel rendelkezik 90o feletti szögeknél,

két maximummal közel 165o-nál és 120o-nál. Feltételezve azt, hogy a szögeloszlás nem

változik 128 s alatt, négy darab 32 s-s térvektor átlagot felhasználva négy különböző

irányszögeloszlást számoltam az egymást követő intervallumokban és az átlagolásukkal

kaptam az irányszögeloszlást. Ezzel a módszerrel mindkettő – Cluster-1 és Cluster-3 –

szondára (3.8. ábra, jobb oldal) kiszámolva az eloszlást a lefutás simább lesz, de a csúcsok

és az alakjuk megmaradnak. A Cluster-1 szondánál majdnem szimmetrikus maximum

vehető észre kb. 130o-nál, de a Cluster-3-on inkább izotróp az eloszlás, eltekintve némi

hiánytól 180o-nál, ami veszteség kúp4 eloszlásra emlékeztet (Kecskeméty et al., 2006).

4Angolul loss cone eloszlás. Girotróp eloszlás, azaz a mágneses tér körül irányfüggetlen, arra
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3.5.2. A 2003. március 7-i hot flow anomália esemény

Két hot flow anomáliát észlelt a Cluster-1 2003. március 7-én 9:12 és 9:19 (UT)-kor, egy

további eseményt pedig mind a négy szonda 10:15 (UT)-kor. A Cluster-1 szonda poźıciója

GSE rendszerben (9.74,−4.64,−9.67)RF öld volt, a szeparációjuk pedig 5936 km (Cluster-

1–Cluster-2), 9095 km (Cluster-1–Cluster-3), továbbá 11400 km (Cluster-1–Cluster-4).

A szondák poźıciója egymáshoz és a fejhullámhoz képest hasonló volt a február 16-ai

eseményéhez (3.4. ábra).

A 3.9. ábra felső két részén a mágneses tér változása látható parabolikus koordináta-

rendszerben5 a Cluster-1 és a Cluster-3 rendszerben, ahol a Bnor nagyjából párhuzamos

a fejhullám normálisával, mı́g Bflw és Bazi erre merőlegesek. Tisztán látható, hogy a hot

flow anomália esemény előtt a mágneses tér kvázi-paralel: a Bnor (sötét vonal) majdnem

egybeesik a mágneses térerősség abszolút tértékével (fekete vonal). Az esemény után a tér

kvázi-merőleges, mert Bnor nagyon picivé válik. A napszélsebesség, részecskesűrűség és a

hőmérséklet a Cluster-3 mérései szerint (ld. 3.9. ábra) tipikus hot flow anomáliára utal-

nak. A Cluster-1 mérései mutatnak legkevésbé hot flow anomália eseményre a mágneses

tér és a plazma paraméterek változásai alapján, mert a szonda belépett a mágneses bu-

rokba az esemény vége felé és ezután ott is maradt. A szakadási felület normálisának

iránya a másik három szonda seǵıtségével lett meghatározva, amelyek az esemény után is

a fejhullám előtt helyezkedtek el. A minimumvariancia eljárás és a keresztszorzat módszer

az érintőirányú szakadási felület normálisára a n = (−0.37,−0.51 − 0.77) vektort adják

a GSE rendszerben.

Itt érdemes megjegyezni, hogy az L1 Langrange-pont6 körül halopályán7 keringő

forgásszimmetrikus. Az erővonalak körül spirálozó részecskék egy bizonyos irányszög tartományban

el tudnak szökni, az adott irányszögekhez tartozó fluxus hiányozni fog az irányszög eloszlásról.
5Görbevonalú koordinátarendszer, amelyben a parabolák fókuszpontja a Föld centruma és a magne-

topauza napközelpontja közötti egyenes felezője és két, az XY śıkra szimmetrikus parabola, továbbá az

x tengely irányához, mint alapirányhoz viszonýıtott XY śıkbeli szög adja meg az adott pont poźıcióját.

Itt a Kobel-Flückiger koordinátarendszert használtam, a GSE (x, y, z) rendszerből az átváltás a

u =
√

z + r v =
√
−z + r r =

√

x2 + y2 + z2

tan ϕ = y
x

képletekkel történik az (u, v, ϕ) parabolikus rendszerbe (Kobel and Fluckiger, 1994).
6A korlátozott háromtestprobléma egyik instabil megoldása a Nap-Föld rendszerre vonatkoztatva

a Földtől a Nap felé kb. 1.5 millió km-re található L1 pont. Ez a Nap-Föld rendszerrel együtt forgó

koordinátarendszerben a Földhöz és Naphoz képest nyugalomban van (Érdi Bálint, 1991).
7Az L1 Langange pont körül rövid ideig, lassan távolodva megmaradhat egy, az Ekliptikára

merőlegesen ránézve hajĺıtott alakú, a Földről nézve ellipszis pályán egy kis tömegű test. Ezen a pályán

a szonda látszólag megkerüli a Napot a Földről nézve (Érdi Bálint, 1991).
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3.9. ábra. A plazmaparaméterek változása a március 7-i hot flow anomália esemény alatt

a Cluster-1 és a Cluster-3 mérései alapján. A mágneses tér vektorait áttranszformáltam

a parabolikus koordinátarendszerre Bnor, azaz a fejhullám normálisával párhuzamos kom-

ponens, továbbá Bflw és Bazi erre merőleges komponensek.

ACE8 űrszonda mágneses tér méréseiben, kb. 1.4 · 106 km-re a Földtől a Nap felé meg-

találtam a hot flow anomáliát kiváltó érintőirányú szakadási felület áthaladásának nyo-

mait 9:26:44 (UT)-kor. A ACE és a Cluster-3 poźıciójából meghatároztam az átlagos

8Advanced Composition Explorer. Kifejezetten a kozmikus sugárzás és a napszél tanulmányozására

1997. augusztus 25-én felbocsátott amerikai szonda.



92 3. FEJEZET. HOT FLOW ANOMÁLIÁK-I.

sebességet, amely 459 km/s-nek adódott. Ez majdnem megegyezik a két helyen mért

sebességekkel (460-tól 470 km/s-ig az ACE-nél és 470-től 490 km/s-ig a Cluster-3-nál).

Másrészről sajnos nem sikerült megtalálnom a február 16-án 10:18 (UT)-kor bekövetke-

zett hot flow anomália eseményt kiváltó érintőirányú szakadási felületet az ACE mágneses

méréseiben.

Az elektromos mező majdnem az ellenkező irányba fordult (+ZGSE irányból −ZGSE

irányba), de mindkét oldalon a szakadási felület felé mutat. Összehasonĺıtva a február

16-ai eseménnyel (3.4. ábra) a érintőirányú szakadási felület nagyon hasonló volt, az é-

rintőirányú szakadási felület normálisa és a fejhullám közötti szög csak egy kicsit volt

nagyobb. Ebben az esetben a fejhullám egy kicsit beljebb volt az átlagos poźıciónál és

az esemény után röviddel (40 percen belül) minden szonda a mágneses burokba került.

A mágneses tér mérések szerint az esemény először a Cluster-4 szondán volt látható

10:14:40 (UT)-kor egy 45 s hosszú minimummal. A Cluster-3 két leesést érzékelt, egyet

6 s alatt 2 nT-ra és egy hosszabbat 25 s-mal később (10:15:10-10:15:35 (UT)). A Cluster-

2 is két részletet észlelt, egy nagyon rövid 5 s-es minimumot és egy hosszabbat 40 s-vel

később. Mindazonáltal a Cluster-1 csak egy rövid minimumot észlelt 10:15:05 (UT)-kor.

Ezek a tapasztalatok azt mutatják, hogy csak a Cluster-4 keresztezte a kérdéses régiót

teljességében és ezek az észlelések a fejhullámhoz közel dupla eseményeknek látszanak.

Ez pont az ellenkezője a februári eseménynek és azt jelzi, hogy a hot flow anomáliák

kiterjedésének nagy része az uptstream tartományban található.

A RAPID által észlelt fluxusok kb. 10-szer alacsonyabbak voltak a februári esemény-

énél. A protonok maximális fluxusa a 28-69 keV-es csatornában 200 (cm2 s sr keV )−1

volt a Cluster-1-nél, és kb. 100 (cm2 s sr keV )−1 a többi szondánál (csak a Cluster-3

által mért fluxusokat ábrázoltam az összes helyett). A növekedés megint megelőzte a

hot flow anomália eseményt 5 s-mal a Cluster-1 esetén, 45 s-mal a Cluster-3 esetén és

20 s-mal a Cluster-4 esetén. Az esemény utáni csökkenés 10 s-mal később következik a

Cluster-3 és a Cluster-4 esetében és egybeesik a Cluster-1-nél tapasztalttal. A profilok

hasonlóan simák, mint a másik eseménynél. A magasabb energiacsatornákon a fluxus

nagyon alacsony, kivéve a Cluster-1-nél, ahol az energiaspektrum meredeksége kb. -2.5

volt, kicsit keményebb a február 16-ai eseményénél (Kecskeméty et al., 2006).

3.5.3. Statisztikai elemzés

2003. február 15. és április 20. között kb. 50 esemény eléǵıtette ki a hot flow anomá-

lia eseményekre felálĺıtott kritériumaimat. A többségük látható volt az összes Cluster

szondával, de néhányuk csak eggyel vagy kettővel. Összegezve általános paramétereiket
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azt találtam, hogy a napszél x komponense általában lecsökken 200-400 km/s-re, de

három extrém esetben a plazmaáram is megfordul és egy ideig a Nap felé áramlik, mı́g

máskor pedig a csökkenés alig 50 km/s. A Vz jelentősen megváltozik minden eseménynél,

tekintve, hogy ezeket magas földi szélességeken észlelték a Cluster szondák. A pro-

ton sűrűséget a HIA szenzor mérte, értéke legtöbbször (az esetek 80%-ban) lecsökkent

1 cm−3-re, vagy az alá, a párhuzamos hőmérséklet majdnem minden esetben megnőtt

10MK fölé. A mágneses térerősség az üregben majdnem mindig 3 nT alatt alá csökkent.

A különböző szondák mért paraméterei általában csak kis mértékben tértek el egymástól.

Az eseményekhez társult energetikus proton jelenségek nagyon változatosak: kb. 20 eset-

ben a fluxus csúcs elérte a 1000 (cm2 s sr keV )−1 értéket legalább egy szondánál. A

részecskeesemények általában sima profilokat mutattak és korábban elkezdődnek, mielőtt

a plazma és a mágnes tér mérésekben észrevehetővé válnának az események, majd később

is végződnek.

Az események nem véletlenszerűen oszlanak el az időben, sokuk 1-2 óra hosszú

eseménysorozatban jelent meg (négy február 16-án, négy február 17-én, három március

7-én, hét március 17-én, öt március 19-én, hét március 21-én és négy március 24-én). Ez

valósźınűleg inkább megfelelő feltételek meglétét jelzi, mintsem érintőirányú szakadási fe-

lületek csoportjait. Legtöbbször a napszélsebesség és a dinamikus nyomás meglehetősen

összenyomta a magnetopauzát és a fejhullámot, amelyek jelentős mértékű Föld, illetve

Nap irányú mozgást végeztek (Kecskeméty et al., 2006).

3.5.4. Következtetések

A fenti következtetések a 2003. február 15. és április 20. közötti párhuzamos Cluster

szondás észleléseken alapulnak, amikor flotta szeparációja nagy volt, 5000 és 10000 km

közötti. A hot flow anomália események többségét sorozatokban észleltem. A plazmapa-

raméterek változása minden eseménynél kieléǵıtette az általam felálĺıtott kritériumokat,

köztük a 10 millió K-es hőmérsékletet is a magban. Majdnem mindegyik eseményhez

energetikus proton események társultak, sima profillal és ezek általában előbb kezdődtek

és tovább tartottak, mint maguk a hot flow anomália események. A fluxusok már a

kvázi-párhuzamos fejhullám régióban elkezdtek nőni, a érintőirányú szakadási felület

előtt.

A két részletesen elemzett esemény február 16-án (magas proton fluxusok) és március

7-én (alacsony proton fluxusok) azt jelzik, hogy a érintőirányú szakadási felület elhelyez-

kedése a fejhullámhoz képest hasonló volt. Mindkét esetben az upstream mező kvázi-

párhuzamosból kvázi-merőlegessé vált a érintőirányú szakadási felületnél. Február 16-
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án a végső fejhullám keresztezés 70 és 180 perc között követte a hot flow anomália

észlelést. Március 7-én azonban Cluster-1 a mágneses burokban maradt a hot flow ano-

mália esemény után és többi szonda közel volt a befelé haladó fejhullám keresztezéshez.

A fejhullám februárban volt jobban összenyomva és talán nagyobb kifelé-befelé irányuló

mozgása volt. Ez lehet a felelős a februári 10-szer nagyobb a 40 keV-es proton fluxusokért

és a hosszabb növekedésért (Kecskeméty et al., 2006).



4. fejezet

Hot flow anomáliák II.

Már korábban emĺıtettem, hogy egy ismétlődő jelenség megismerésérésének két megkö-

zeĺıtése lehetséges: az elsőben az egyes események alapján igyekszünk a jelenség részle-

teit megérteni, másikban több jelenség alapján teszünk általános érvényű felismeréseket.

Az előző fejezetben (3. fejezet) néhány eseményt egyedileg elemeztem. Folytatásként

általános törvényszerűségeket kerestem. Mindez a hot flow anomáliák legújabb elmé-

letének ellenőrzésével kezdődött, a jóslatait akartam ellenőrizni az általam talált közel

ötven esemény alapján. Ennek nyomán több új felfedezést tettem a jelenségeket kiváltó

érintőirányú szakadási felületekkel és a napszéllel kapcsolatban.

4.1. Hibrid hot flow anomália szimulációk

Bár mintegy 20 éve ismerjük a hot flow anomáliákat (Schwartz et al., 1985; Thomsen

et al., 1986), ezeket a robbanásszerű eseményeket a fejhullám közelében, az elméleti ma-

gyarázatok korántsem tökéletesek. A hot flow anomáliák leginkább megb́ızható elmélete

hibrid plazmaszimulációkon (ld. 1.7. alfejezet) alapszik, ahol a plazma ionjait részecs-

keként, az elektronokat töltéskiegyenĺıtő folyadékként vesszük figyelembe. Több szi-

mulációt részletesebben tanulmányoztam: Thomas et al. (1991) és Lin (1997, 2002, 2003),

továbbá Burgess and Schwartz (1988); Omidi and Sibeck (2007) munkáit. Lin munkáira

hivatkoznak gyakrabban. Az események főbb tulajdonságait és a fejlődésüket egy fél tu-

cat cikk remekül léırja (Burgess, 1989b; Lucek et al., 2004; Schwartz et al., 2000; Sibeck

et al., 1999, 2002; Thomas et al., 1991). Ez a jelenség nem a Földhöz kötött, hasonló

eseményeket azonośıtottak a Mars fejhullámánál (Øieroset et al., 2001) és vélhetően más

külső bolygóknál is kialakulnak.

95
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4.1.1. Thomas, Onsager, Burgess és Omidi szimulációi

A Thomas és az Onsager-féle hibrid hot flow anomália szimuláció (Onsager et al., 1991;

Thomas and Brecht, 1988; Thomas, 1989; Thomas et al., 1991) a hot flow anomá-

liák közvetlen környezetét tanulmányozza. Ebben az érintő irányú szakadási felület

merőlegesen metszi a fejhullámot. A szimuláció alkotói metszeteket késźıtettek a hot

flow anomáliát tartalmazó térrészről és mágneses mező, hőmérséklet és részecskesűrűség

diagrammokat késźıtettek. A mágneses tér és a részecskesűrűség metszete hasonló: két

csúcs jelenik meg az esemény elejénél és végénél, továbbá mindkét esetben középen a

mért mennyiség nagysága lecsökken. Ugyanakkor a hőmérséklet megnő az esemény ideje

alatt az eredmények szerint.

Burgess and Schwartz (1988) és Burgess (1989b) a fejhullám és
”
akt́ıv áramleplek”

kölcsönhatását vizsgálta. Ez utóbbi az érintő irányú szakadási felületet jelenti. Meg-

határozta a részecskék trajektóriáját, azaz pályáját rögźıtett metszési szögnél, azaz a

szakadási felület és a fejhullám felületének fix szögénél. Hozzávetőlegesen tisztázta a

jelenség kialakulásának mechanizmusát.

Omidi and Sibeck (2007) szimulációi egyedülállóak abban, hogy egy újfajta lökés-

hullámot tesznek közzé bennük, mint a fejhullám és az áthaladó érintőirányú szakadási

felület kölcsönhatásának eredményét. A szimuláció igen látványos eredménye az, hogy

amikor a diszkontinuitás a szuperkritikus fejhullám kvázi-paralel részéhez ér, akkor je-

lenik meg a hot flow anomália kiáramlása a lökéshullám belsejéből. Látható, hogy nem

adiabatikus tágulásról van szó, hanem a fejhullám belsejéből érkezik az anyag.

4.1.2. Lin szimulációja

A Lin-féle hibrid szimuláció (Lin, 1997, 2002, 2003) nagyobb szimulációs dobozt használ,

szilárd akadályt (azaz bolygót) helyez a vizsgált tartomány x tengelyével párhuzamos

szuper-Alfvénikus plazmaáramba és ennek következtében lökéshullám formálódik. Ezek

után érintőirányú diszkontinuitást generálnak a fejhullám előtti térben, amely normál-

vektorának az áramlási iránnyal bezárt szöge változtatható. Ezt ki is használják és

a szimulációt különféle szögekkel futtatták le. Az eredmények azt jósolták, hogy a

hot flow anomáliák mérete 1-3RF öld körüli. Késźıtettek az előző szimulációhoz ha-

sonló metszeteket, amelyek profilja meglehetősen hasonló az előző szimulációéhoz, csak

a hőmérséklet 100-szot magasabb, továbbá a napszélsebesség a zavartalan érték 50-80%-

ára csökken. A részecskesűrűség középen lecsökken az esemény előtti érték 55-75%-ára,

de 140%-ra nő a peremen. Ötven esemény elemzése után álĺıtható, hogy a hőmérséklet, a

sűrűség és a mágneses tér nagyságának diagramjai kvalitat́ıve megegyeznek a szimulációk
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eredményeivel. A kvantitat́ıv eredmény nem egyezik túl jól, azonban ezek a szimulációk

nagyon egyszerű és idealizált eseteket vizsgálnak, ezért nem is várhatunk jobb egyezést.

Mindazonáltal a szimulációk jól léırják a hot flow anomáliák fejlődését.

Az elmélet egyik érdekes jóslata az, hogy a hot flow anomália mérete monoton nő a

érintőirányú szakadási felület normálvektora és a Nap-Föld irány által bezárt szöggel (γ)

egészen 80o-ig és onnan csökkenni kezd. További érdekes jóslat az, hogy a hot flow anomá-

liák mérete a mágneses tér irányának szakadási felületnél bekövetkező szögváltozásának

(∆Φ) monoton növekvő függvénye (Lin, 2002). A Cluster CIS HIA és FGM műszerei

seǵıtségével meg lehet becsülni a méreteket, amelynek meghatározását előnyben rész-

eśıtettem. Eredetileg azért végeztem méretbecslést és tanulmányoztam a jelenséget

kiváltó diszkontinuitás geometriai tulajdonságait, hogy ezt az álĺıtást bebizonýıtsam vagy

megcáfoljam.

4.2. Lin-féle elmélet ellenőrzése

Az elmélet tesztjét az ötven azonośıtott hot flow anomália esemény tette lehetővé. Az

alábbiakban a fent vázolt méret-szög összefüggéseket határozom meg.

4.2.1. A szögek meghatározása

Két szög ı́rja le az érintőirányú szakadási felületek elhelyezkedését, amely nagyon fon-

tos az események értelmezése szempontjából. Az egyik a érintőirányú szakadási felü-

let normálvektorának a Nap-Föld iránnyal bezárt szöge, γ, a másik a mágneses tér

irányváltása a szakadási felületnél, ∆Φ. Sajnos a háromszögelés itt nem használható

az erős fluktuációk miatt, ezért a keresztszorzat módszerrel és minimumvariancia tech-

nikákkal (1.6.4. fejezet) határoztam meg a normálvektorok irányát a Cluster FGM és

az ACE1 MAG2 mágneses mérései alapján. A Cluster FGM adatsorainak felbontása

1 másodperc, mı́g az ACE MAG-é 16 másodperc. Akkor fogadtam el a minimumvari-

ancia eljárás eredményét, ha a második és a harmadik sajátérték hányadosa nagyobb

volt 2.0-nál és a keresztszorzat módszer eredménye ettől nem tért el 15o-nál jobban. Az

eredmények az 1. táblázatban szerepelnek a Függelékben (Facskó et al., 2006).

A γ és ∆Φ eloszlások, amelyek a Függelékbeli 2. táblázat alapján készültek, a 4.1. áb-

rán láthatóak. Látni lehet, hogy ezek eltérnek a érintőirányú szakadási felületek szokásos

1Az ACE napfizikai műhold halo pályán kering az L1 Lagrange pont körül (kb. 1.5millió km-re a

Földtől a Nap irányában, ld. 3.5.2. alfejezet, 6. és 7 lábjegyzetek).
2A MAG az ACE magnetométere.
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4.1. ábra. Felső ábrák: A cos γ és a cos ∆Φ eloszlása. Alsó ábra: A érintőirányú sza-

kadási felület normálvektorai, olyan polárkoordinátarendszerben, ahol a középponttól a

γ szöget mérjük. Az azimut a GSE y irányának és a normálvektor GSE yz śıkra való

vetülete által bezárt szög. A szaggatott vonallal határolt terület a hibakúp vetülete mindkét

esetben. A körök és a négyzetek az ACE és a Cluster méréseket szimbolizálják, a fekete

és a szürke sźınek pedig a pozit́ıv és a negat́ıv értékeket.

eloszlásától, a γ eloszlások széles, üres kúpot mutatnak a Nap-Föld irány körül, amelynek

szélességén, 45o-on belül, csak egyetlen normálvektort találtam. Ezt a tulajdonságot

a keresztszorzat módszerrel meghatározott γ-k eloszlásában fedeztem fel (4.1. ábra).

Ez az eredmény megerőśıti azt, hogy ez a széles rés tényleg létezik, egyezésben Lin

(2002) eredményeivel, amelyek szerint hot flow anomália csak akkor tud kialakulni, ha

43o ≤ γ ≤ 83o (Facskó et al., 2006).

A ∆Φ eloszlása azt mutatja, hogy hot flow anomáliák akkor jönnek létre, ha a tér

elfordulása a érintőirányú szakadási felületen belül nagy, bár előfordulnak kis ∆Φ értékek

is. Ez egyezésben van a szimulációk eredményeivel (Lin, 2002; Facskó et al., 2006).

4.2.2. Méretbecslés

A Cluster szondák keresztezik a hot flow anomáliát, de a pályák hossza a hot flow

anomáliák belsejében a szondák alacsony sebessége, továbbá amiatt, hogy a jelenség

mérete változik semmiféle kapcsolatban nincs a jelenségek valódi méretével. Azonban
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4.2. ábra. A hot flow anomáliák méreteloszlása az Alfvén-sebességen alapuló becslés

alapján. A kapott méret 2.3 ± 0.9 RF öld.

az az idő, amit a szondák a belsejében töltenek, megadja a jelenség létezésének idejét.

Legalább ennyi ideig létezik az adott hot flow anomália eseménye. A négy szonda mérései

alapján pedig hibát lehet számolni. Ez az idő azonban nem mond túl sokat a jelenség

méretéről, azt másképpen kell megbecsülni. A hot flow anomáliákat, azaz diamágneses

üregeket a szuperkritikus fejhullámon felgyorsult részecskenyaláb hozza létre, mégpedig

elektromágneses ion-ion nyaláb kölcsönhatással adják át az energiát. Pontosabban a

nyaláb Alfvén-hullámokat kelt, ezek viszik el az energia jelentős részét, pontosabban a

2/3-át, a maradék jut a plazma felfűtésére (Thomas and Brecht, 1988; Thomas, 1989).

Ezek terjedési sebessége nem haladja meg az Alfvén sebességet, azaz ennek kétszerese

szorozva az idővel jó becslést ad a jelenség méretére.

Megbecsültem a hot flow anomáliák méretét és annak hibáját a fenti módszerek

alapján. A módszer négy szondával négy különböző eredményt ad, az átlagukat vettem

méretnek, a szórásukat pedig hibának. Tekintve, hogy a Cluster-1-en és a Cluster-3-on

működő CIS HIA berendezés elég furcsa és valósźınűleg helytelen hőmérséklet adatokat

produkált már a jelenség és a bow-shock előtt nagyobb távolságra, csak az ACE SWE-

PAM műszerének szonda méréseit használtam és hozzá a MAG magnetométerét, emiatt

csak egy méreteloszlást kaptam az első módszer alapján (4.2. ábra, balra). Az átlagos

méret és hiba: 2.3 ± 0.9 RF öld. Az eredmény jól egyezik az elmélet jóslataival.

A becsléshez fel kellett használnom a CIS és a SWEPAM sebességadatait és a se-

bességeloszlás diagramból egy nagyon fontos felfedezést sikerül tennem: a hot flow ano-
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4.3. ábra. A méret-γ függvények az ACE szonda alapján számolt Alfvén-sebességekkel és

a Cluster szondák által mért metszési időkkel számolva. Balra a rögźıtett napszélsebesség

km/s-es egységekben lett mérve, jobbra a Alfvén-Mach számban. Balra fent: ∆Φ =

60o ± 10o és vnapszél = 640 ± 30 km/s, jobbra fent: ∆Φ = 60o ± 10o és MA = 11.5 ± 4.0,

balra lent: ∆Φ = 80o ± 10o és vnapszél = 640 ± 40 km/s, jobbra lent: ∆Φ = 80o ± 10o

és MA = 12.5 ± 3.5. Minden Alfvén-Mach számot a pillanatnyi Alfvén-sebesség alapján

számoltam.

máliák kialakulásának feltétele a gyors napszél, ez többnyire 600 km/s feletti sebességű

áramlást jelent. Ezzel részletesebben a 4.3. alfejezetben fogok foglalkozni. Mı́g a méret-

becslésnél egy-egy pontban mértem a napszélsebességet a hot flow anomália előtt, időben

és térben, ott Cluster-1 és Cluster-3 CIS, továbbá ACE SWEPAM adatokat használtam,

de sokkal hosszabb időintervallumokat vizsgáltam, hogy biztosabb statisztikákat kapjak.

4.2.3. Méret-szög és méret-sebesség függvények

Vizsgálódásaim tulajdonképpeni célja és motivációja Lin ezen szimulációs eredményeinek

észlelési ellenőrzése. A méret-szög függvények Lin (2002)-ben találhatóak meg, ellenben

a méret-sebesség összefüggésekről Lin (2007)-ből szereztem tudomást.

A 4.3. ábra mutatja be a méret-γ függvényeket, ahol γ a Nap-Föld irány és a
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normálvektor által bezárt szög. A méret hibáját a 4.2.2. alfejezet alapján számoltam, a

szögekét pedig a keresztszorzat módszer eredményei alapján, azaz kiszámoltam szondán-

ként az irányt, ebből az átlagot, majd hibakúpot. Ahol csak egy szonda adatai alapján

kaptam normálvektor irányt, ott nem tudtam hibát számolni. Nagyon fontos, hogy a

méret nem egy paramétertől, hanem háromtól függ. Az egyik függvényében, ami itt a

γ, ábrázoltam a méretet, miközben a sebességet és a ∆Φ értéket rögźıtettem. Pontosab-

ban, nem rögźıtésről, hanem sávok kivágásról van szó, mivel ezek valódi mérési adatok

és nem elméleti modellek. Az eredeti szimulációk eredményei öt pontot tartalmaztak

a sebesség, pontosabban az Alfvén-Mach szám függvényében, emiatt a pontok száma

megfelelő. Balra a sebesség értékek sávjait km/s-ben jelöltem ki, jobbra a szimulációval

összhangban Alfvén-Mach számban. Azért választottam éppen ezeket a ∆Φ szögtar-

tományokat, azaz a mágneses tér ezen elfordulási szögeit a szakadási felületben, mert

egyrészt itt volt a leglátványosabb és a legkevesebb hibával terhelt a ábra, másrészt a

bal alsó ábra hasonĺıt legjobban a Lin által elvégzett szimuláció eredményere, amelyet

MA = 10 sebességnél és ∆Φ = 80o elfordulási szögeknél végzett. Az eredmények sze-

rint a méret-γ függvénynek maximuma van 80o-nál (Lin, 2002), ez az utolsó ábra ezt

tökéletesen visszaadja, mı́g a több sem mond ennek ellent, ott is látható ez a maxi-

mum. Elkésźıtettem az ábrákat a km/s-ben mért napszélsebességgel is, ahol hasonló

eredményeket kaptam. Ez a mértékegység többet mond a napszélbeli részecskék mozgási

energiájáról.

A 4.4. ábra mutatja be a méret-∆Φ függvényeket, ahol ∆Φ a szakadási felületen

belüli elfordulás szöge. A méret és a szögek hibáját ugyanúgy számoltam, mint a méret-

γ függvényeknél. Itt a γ-t és napszélsebességet rögźıtettem és itt is a bal oldalon a

napszélsebessége km/s-ben, mı́g a jobb oldalon Mach-Alfvén szám egységekben lett

mérve. Itt is a bal alsó ábra felel meg pontosan a szimulációknak, a rögźıtett szögek

és a sebesség tekintetében. Minden ábrán látható, hogy a méret-∆Φ monoton növekedő,

ami megegyezik a szimulációk eredményeivel.

A 4.5. ábrán a méret sebességfüggése látható egy-egy rögźıtett szögtartományban.

A baloldalon a sebességet km/s egységekben, a jobb oldalon Mach-számokban mértem.

Rögźıtett szögeknél, amelyek értékei γ = 80o és ∆Φ = 80o voltak, vizsgálta a szerző a

méret sebesség függését. Eredményei szerint ez a Mach-szám növekvő függvénye. Ez

elméletileg érthető, mivel a hot flow anomáliákat kiváltó nyaláb részecskéi a szuperkri-

tikus lökéshullámon gyorsulnak fel. Ott a részecskék egy része megfordul és a napszéllel

ellenkező irányban távozik a lökéshullám előtti térségbe, rendszerint a foreshock régióba,

hot flow anomália esemény esetén pedig a fejhullám és a érintőirányú szakadási felület

közötti térbe. Minél nagyobb a napszél sebessége, annál nagyobb lesz a részecskék se-



102 4. FEJEZET. HOT FLOW ANOMÁLIÁK II.

4.4. ábra. Méret-∆Φ függvények az ACE szonda alapján számolt Alfvén-sebességekkel és

a Cluster szondák által mért metszési időkkel számolva. Balra a rögźıtett napszélsebesség

km/s-es egységekben lett mérve, jobbra Alfvén-Mach számban. Balra fent: γ = 60o ± 20o

és vnapszél = 640 ± 35 km/s, jobbra fent: γ = 60o ± 20o és MA = 8.95 ± 0.75, balra lent:

γ = 90o ± 50o és vnapszél = 685 ± 45 km/s, jobbra lent: γ = 80o ± 20o és MA = 10 ± 1.

Minden Alfvén-Mach számot a pillanatnyi Alfvén-sebesség alapján számoltam.

bessége és a jelenség mérete. Az ábrákon is látszik egy ilyen trend, de sajnos nem túl

pontosan. Ennek oka a méretbecslés módszere és a túl kevés pont lehet.

4.3. Sebességeloszlások

A méretbecsléshez felhasználtam a Cluster-1 és Cluster-3 CIS HIA sebességadatokat,

amelyek négy másodperces mintavételezésűek. Már a RAPID műszer adatait feldol-

gozó program fejlesztése közben feltűnt, hogy mı́g napszél sebessége a Föld pályája

közelében átlagosan 400 km/s körüli, ehelyett azonban szinte mindig 600 km/s értéket

kellett használnom a Compton-Getting transzformációhoz. Ábrázoltam a méret meg-

határozásánál használt sebességek eloszlását a hot flow anomália előtt. Kitűnt, hogy a

napszél sebességeloszlásának maximuma az Ulysses szonda által mért sebességeloszlással
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4.5. ábra. Méret-sebesség függvények az ACE szonda alapján számolt Alfvén-sebességekkel

és a Cluster szondák által mért metszési időkkel számolva. Balra a napszélsebesség km/s-

es egységekben lett mérve, jobbra Alfvén-Mach számban. Fent: γ = 60o ± 20o és ∆Φ =

55o±30o, lent balra: γ = 130o±20o és ∆Φ = 90o±40o, végül lent jobbra: γ = 100o±20o

és ∆Φ = 60o ± 30o. Minden Alfvén-Mach számot a pillanatnyi Alfvén-sebesség alapján

számoltam.

ellentétben 600 km/s-nál van (ld. 1.15. ábra, 1.5.1. alfejezet). Ez még nem volt biztos

információ, mert a mérésekhez szűk időintervallumban vettem fel a napszélsebességet.

Az összes hot flow anomália eseményre újra felvettem 5-10 perces, néha akár fél órás

időintervallumban a napszélsebességet a Cluster-1 és a Cluster-3 szondákon, középér-

téket és szórást számoltam, majd ábrázoltam az eloszlást (4.6. ábra, legfelső ábrák).

Kiszámolva az átlagot és a szórást a két, még működő CIS műszer mérései alapján,

a Cluster-1 szonda CIS műszere 680 ± 86 km/s, a Cluster-3-é 671 ± 92 km/s átlagos

napszélsebességet adott. A napszél sebessége alapján meghatároztam, hogy mikor ke-

resztezte a hot flow anomáliát kiváltó érintőirányú szakadási felület az ACE szonda

helyzetét és hasonló módon, azaz intervallumok kijelölésével meghatároztam a napszél

sebességét, majd átlagát és annak szórását az ACE SWEPAM egy órás átlagolású adatai

alapján. Ez az érték 665±84 km/s lett, ami jól egyezik a Cluster szondák eredményeivel.
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4.6. ábra. A felső sorban a Cluster-1 és Cluster-3 CIS napszél sebességek eloszlása látható

a hot flow anomáliák idején. Alatta bal oldalon, szintén a hot flow anomáliák idején

a ACE SWEPAM műszerrel mért sebességek láthatók, jobb oldalon ugyanez, de gyors

magnetoszonikus hullámok terjedési sebességével számolt Mach-szám egységekben, Mf -

fel jelölve az angol fast magnetosonic Mach number kifejezés alapján.

A mért sebességértékeket a Függelékbeli 2. táblázat tartalmazza, mind km/s-ben, mind

gyors magnetoszonikus Mach szám egységekben (Facskó et al., 2006).

Ezek a sebességek nyilvánvalóan magasabbak az átlagos napszélsebességnél, de kér-

dés, hogy az eltérés szignifikáns-e. Ezért a teljes vizsgált időszakra, egy órás ACE SWE-

PAM méréseket használva kiszámı́tottam az átlagot (ld. 4.7. ábra, felül). Ez 546 ±
97 km/s lett, amely meglepően magas az irodalomban emĺıtett 400 km/s-hoz képest.

Ennek oka egyszerűen az, hogy pont a vizsgált időszakban több gyors napszélnyaláb

alakult ki (4.8. ábra). Ebből az okból kifolyólag ez nem jó összehasonĺıtási alap, ezért

hosszabb időtartamot választottam: az ACE szonda majdnem teljes adatsorát 1998-

2005 között (4.7. ábra, alul). Az átlagolás eredménye 492 ± 102 km/s lett, azaz a hot

flow anomáliák keletkezése idején a napszél sebessége tipikusan csaknem 200 km/s-vel

nagyobb az átlagosnál. Úgy tűnik, hogy a hot flow anomáliák keletkezésének feltétele a

gyors napszél jelenléte. Ez még jobban látszik a 4.8. ábrára tekintve, ahol az egymás
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4.7. ábra. Felül a teljes időszakban, 2003. februártól áprilisig az ACE SWEPAM-mal

mért napszél sebességeloszlások km/s-ben és a gyors magnetoszonikus hullámok sebessége

alapján számı́tott gyors magnetoszonikus Mach számban mérve. Alatta a napszél se-

bességeloszlások láthatók az ACE teljes működési idejére, bal oldalon km/s-ben, jobb ol-

dalon gyors magnetoszonikus Mach számban mérve, Mf -fel jelölve az angol fast magne-

tosonic Mach number kifejezés alapján.

utáni Carrington rotációkra3 bontva ábrázoltam a vizsgált időintervallumot. A hot flow

anomáliák szinte teljesen egybeesnek a napszél magasabb sebességű zónáival, amelyek

közül a 4.8. ábra jobb oldalán lévők ugyanazon korotáló tartományhoz tartoznak (Facskó

et al., 2006). Tekintve, hogy a magas napszélsebességű nyalábok gyakorisága az Eklip-

tikában napciklus függő, ezért várhatóan a hot flow anomáliák gyakorisága is várhatóan

függ a naptevékenységtől. E függés kimutatásához célszerű átvizsgálni pl. a 2005-ös év

februári-áprilisi méréseit, amikor a szondák szeparációja szintén nagy volt. Ez azonban

meghaladja a dolgozat kereteit.

A 4.6. ábra jobb alsó diagramja rendḱıvül furcsa eredményt mutat: a gyors mag-

netoszonikus hullámok terjedési sebességével számolt Mach számokban mért napszél se-

bességek eloszlását ábrázoltam a hot flow anomáliák előtt. Látható az ábrán és a Függe-

3A Nap tengely körüli forgása, ahogy egy földi megfigyelőállomásról látszik. Hossza 27,3 nap.
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4.8. ábra. Az ábrákon három egymás utáni Carrington rotáció alatti napszélsebesség

adatok láthatóak, amely időtartam lefedi a vizsgált időtartamot. A vertikális vonalak a

hot flow anomália eseményeket jelölik. Látható, hogy ezek a korotáló tartományok nagy

napszélsebességű zónáiban következtek be, amikor a sebesség csökkenni kezdett, azaz a

napszél kiritkult.

lékbeli 2. táblázatban, hogy a Mach-számok magasak. Mf = 6 alatt egy sincs, de akkor

válik nyilvánvalóvá az, hogy igen magas értékekről van szó, amikor összevetjük az ACE

SWEPAM és MAG műszerei alapján számolt Mach-szám eloszlásokkal (4.7. ábra). Mind

a három hónapos periódus, mind a teljes működési időre számolt Mach szám eloszlások

azt mutatják, hogy a hot flow anomália eseményekhez tartozó magas Mach szám értékek

igen ritkák (Facskó et al., 2006). Ez azt mutatja, hogy a Föld fejhulláma szuperkritikus

állapotban van, egyezésben a korábbi megfigyelésekkel (Burgess, 1989b).

Úgy tűnik, hogy az események leggyakrabban akkor alakulnak ki, amikor a nagy

napszélsebesség elkezd csökkenni (ld. 4.8. ábra) (Facskó et al., 2006). Tekintve, hogy a

hot flow anomáliák nem Föld specifikus jelenségek (Øieroset et al., 2001), továbbá figye-

lembe véve azt a tényt, hogy a Mach szám sokkal magasabb a külső Naprendszerben, mi-

vel ott a gyors magnetoszonikus hullámok terjedési sebessége kisebb a gyengébb mágneses
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tér miatt, várhatóan pl. a Szaturnusz körül sokkal gyakoribbak lehetnek a hot flow ano-

mália események. Célszerű lenne a Cassini MAG mágneses és CAPS plazma műszerének

adatai seǵıtségével hot flow anomáliákat keresni a Szaturnusz körül, alátámasztandó ezt a

feltételezést, bár maga a kimutatásuk is nagy jelentőségű lenne. Sajnos ez már túlmutat

jelen dolgozat lehetőségein.

4.4. Napszélnyomás

A 4.8. ábrán látható 2003. március 7-én és 8-án négy esemény, amelynél a napszélsebesség

átlag feletti, de nem túl nagy. Tekintve, hogy a többi alapján úgy tűnt, hogy a nagy

napszélsebesség a hot flow anomáliák kialakulásának egyik lényeges feltétele, furcsának

hatott ez a kivétel, ezért több paramétert is megvizsgáltam. A napszél részecskesűrűsége

volt az egyik vizsgált jellemző (4.9. ábra, felül). Kiderült, hogy alacsonyabb az átlagosnál

a hot flow anomália események idején, azaz 4.3±1.3 cm−3 az értéke 6.7±4.3 cm−3 helyett.

Ez nem meglepő, hiszen a napszélnyomás4 statisztikailag mind a gyorsabb, mind a lassabb

napszél esetén azonos, ezért nem meglepő, hogyha a napszél sebessége általában nagy a

jelenség kialakulása idején, akkor a plazma sűrűsége alacsony lesz.

A másik vizsgált mennyiség a nyomás. Itt is eloszlás függvényeket számoltam és

kiderült, hogy a napszél nyomása magasabb a hot flow anomáliák kialakulásakor, mint

az ACE teljes vizsgált intervallumában, azaz 2.6 ± 0.7 nPa az átlagos 2.2 ± 1.3 nPa

helyett (4.9. ábra, középen). Ami igazán érdekes, az a nyomás-idő függvény (4.9. ábra,

alul). Ugyanis a nyomás akkor is magasabb, amikor a napszélsebesség alacsonyabb annál

a bizonyos négy eseménynél. Tehát a magasabb dinamikus nyomás ugyanolyan fontos

feltétel lehet, mint a nagyobb napszélsebesség.

4.5. Diszkusszió

A méretbecslés eredményét, a méret-szög és méret-sebesség függvények lefutását, to-

vábbá a ∆Φ és a γ eloszlását, továbbá a bow-shock szuperkritikusságát elméletileg

előzőleg megjósolták. Az események nagy száma, továbbá a fejhullám előtt észlelt

mind Mach számban, mind km/s-ben mérve nagy napszélsebesség azonban új eredmény,

4A napszél nyomásának termikus, mágneses és dinamikus összetevője van. Ezek közül az első kettő

elhanyagolható a dinamikushoz képest, amelynek értéke

pnapszél ≈ pdinamikus =
1

2
nmiv

2

napszél,

ahol n a részecskesűrűség, mp a proton tömege és vnapszél a napszélsebesség.
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4.9. ábra. Fent balra: A napszél részecskesűrűség eloszlása az események alatt. Fent

jobbra: A sűrűségeloszlás az ACE mérései alapján 1998-2005 között. Középen balra:

A számı́tott nyomás értékek a hot flow anomália események idején. Középen jobbra: A

teljes ACE mérési intervallumokban. Lent: a napszél sebessége, a sűrűsége és a nyomása

látható. A vertikális vonalak a hot flow anomália eseményeket jelölik.

bár Koval et al. (2005) tett hasonló megfigyeléseket INTERBALL-1 és MAGION-4

műholdpáros5 mérései alapján. A jelenlegi elméletekkel és szimulációkkal minden meg-

5Az INTERBALL egy a Nap-Föld kapcsolatok kutatásra létrehozott program, amely a földi mag-

netoszféra, a mágneses kürtő és a geomágneses csóva tanulmányozására jött létre. A program ESA,

NASA, orosz és japán részvétellel zajlott az Orosz Űrügynökség vezetésével. Ennek egyik szondája az
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figyelés megmagyarázható. A nagy napszélsebesség, mint feltétel, azért logikus, mert a

gyorśıtás a szuperkritikus lökéshullámon történik, ahol a forshock régióba a részecskék

kb. napszélsebességgel érkeznek vissza, csak ellenkező irányban a napszéllel (Gosling

and Robson, 1985; Kennel et al., 1985; Scholer et al., 1993; Tanaka et al., 1983; Quest,

1989). Ez normális esetben a foreshock régió felfűtéséhez és az áramlás energiájának

disszipálásához járul hozzá, itt azonban a érintőirányú szakadási felület seǵıtségével a hot

flow anomáliát formálja, a nyalábot hozza létre. Minél nagyobb a napszél nyomása (vagy

sebessége), annál nagyobb lesz a hot flow anomália esemény mérete. Ez magyarázza a

napszélsebességtől való függést is. A nagyobb napszélnyomás valójában nem helyetteśıti

a magasabb napszélsebességet, de az alacsonyabb napszélsebességhez társuló magasabb

napszélsűrűség hasonlóan erős nyalábot hoz létre. Ez pedig pont nagyobb nyomást ad. A

nagy napszélsebesség pedig önmagában nagyobb nyomást eredményez. A γ eloszlása pe-

dig azért ilyen, mert a gyorśıtáshoz idő kell, a érintőirányú szakadási felületnek aránylag

lassan kell közelednie a fejhullámhoz, minél nagyobb a bezárt szög, annál lassabban

közeĺıt, van idő a gyorśıtásra. Ahol túlfordul, ott nem verődnek vissza a részecskék,

nem formálódik semmi. Ez magyarázza a γ eloszláson ḱıvül a méret-γ függvényeket,

pontosabban a méretbeli maximumot (Lucek et al., 2004; Schwartz et al., 2000). A ∆Φ

már más kérdés. Lin (2007) szerint az elektromos tér nagyságával van összefüggésben,

minél nagyobb a ∆Φ annál nagyobb az elektromos tér, amelyik az érintőirányú szakadá-

si felületre fókusztálja részecskéket, de emellett tudjuk, hogy a gyorśıtás a érintőirányú

szakadási felület és a kvázi-merőleges lökéshullám között megy végbe. Amikor a érintői-

rányú szakadási felület eléri a kvázi-paralel régiót, pontosabban az érintőirányú szakadási

felület megváltoztatja annyira a mágneses tér irányát, hogy a részecskék – amelyekből

a nyaláb áll – ki tudjanak szabadulni, ami létrehozza a jelenséget. Minél nagyobb ∆Φ,

annál tovább zajlik a gyorśıtás, ez magyarázza a mért eloszlást, továbbá a növekvő

méret-∆Φ függvényeket.

4.6. Eredmények

A 3. fejezetben megmutattam, hogy a hot flow anomáliák nem olyan ritka jelenségek,

mint azt a Cluster szondák előtt gondolták. Ha van érintőirányú szakadási felület és a

Cluster szondák a megfelelő poźıcióban vannak, akkor nagy valósźınűséggel észlelhető a

jelenség, ha még egyes feltételek is teljesülnek. A legfontosabb az átlagot (492±102 km/s)

messze meghaladó napszélsebesség, tipikusan 670 ± 85 km/s, illetve bizonyos esetekben

a nyomás. Az érintőirányú szakadási felület normálisának 45o-nál nagyobb szöget kell

INTERBALL-1 és a MAGION-4 ennek az alszondája.
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bezárnia a Nap-Föld iránnyal. A mágneses tér elfordulásának az érintőirányú szakadási

felületen belül kicsinek kell lennie. A fejhullám szuperkritikus, a nagy gyors magnetoszo-

nikus Mach szám is kedvez a jelenség létrejöttének. Ezenfelül meghatároztam a hot flow

anomáliák tipikus méretét (2.3± 0.9 RF öld), amelyet még senki sem végzett el. A magas

napszélsebesség miatt számuk függ a naptevékenységtől. Mindezen vizsgálat motivációja

a méret-szög függvények jósolt lefutásának ellenőrzése. Ezeket elkésźıtettem és az ábrák

seǵıtségével elvégeztem az elméleti jóslatok ellenőrzését, amelyek helytállóaknak bizo-

nyultak. Helyesnek bizonyult az a jóslat is, amely szerint a jelenségek mérete arányos

a napszélsebességgel. Az események nagy száma, továbbá a fejhullám előtt észlelt mind

Mach számban, mind km/s-ben mérve magas napszélsebesség szintén érdekes eredmény.

A fenti megfigyelések az elméletek alapján megmagyarázhatóak és ezt meg is tettem a

4.5. alfejezetben.



5. fejezet

Plazmakeveredés a napszél

plazmájában

Ebben a fejezetben a plazmakeveredés kisléptékű hatásait mutatom be. Elméleti mo-

dellt és numerikus szimulációkat alkalmaztam a bolygóközi plazma keverő mozgása által

létrehozott mágneses tér struktúrák léırására. A kisléptékű mágneses fluktuációknak bi-

zonyos tulajdonságai hullámszerűek, bizonyosak pedig turbulensek. Kimutattam, hogy

a plazma keveredésnek számottevő hatása lehet mind a hullámszerű, mind a turbulenci-

aszerű viselkedésre. A keveredés meg tudja magyarázni az ún. két dimenziós fluktuációk

kialakulását és dominanciáját. A négy pontban végzett észlelések új eszközt biztośıtanak

a mágneses tér konfigurációk ḱısérleti tanulmányozására. A plazma lassú lamináris keve-

redéseiben lepelszerű struktúrák formálódnak. A négy Cluster szonda magnetométerei-

nek adatait használtam ezen struktúrák létezésének bizonýıtására. Az eredmények azt

mutatják, hogy a plazmakeveredés jelentős szerepet játszik a napszél kis skálájú mágneses

fluktuációinak kialakulásában, továbbá a két dimenziós komponens dominál a mágneses

fluktuációkban (Németh et al., 2006).

5.1. Bevezetés

A bolygóközi mágneses tér egyik legérdekesebb tulajdonsága az, hogy széles hossz és

időtartományokban fluktuál és ezek a fluktuációk akkorák lehetnek, mint a mágneses

tér átlagértéke. Ezeket a fluktuációkat néhány szonda már észlelte, köztük a Ulysses

és a Cluster (Balogh et al., 1992, 2001). A hélioszférában észlelt erősen strukturált

mágneses tereket különféle nézőpontokból lehet vizsgálni. Néhány tulajdonságot, mint

”
Alfvén t́ıpusú hullámot” lehet kezelni (pl. a sebesség és a mágneses tér fluktuációjának

összefüggéseit (Smith et al., 1995), néhány másikat (pl. az energiaspektrum hatványfügg-

111
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vény alakját) jobban lehet turbulencia módszerekkel magyarázni (Horbury et al., 1997).

Ezek a magyarázatok nem ellentétesek, de szükséges lenne a jelenségek különböző aspek-

tusai közötti kapcsolatok megértése. Léteznek arra utaló jelek, hogy a plazma mozgás

lényeges szerepet játszik a komplex mágneses struktúrák létrehozásában (Mazur et al.,

2000). Az erővonal keveredés például a plazmakeveredés által létrehozott alakzatok egy

aspektusa, amely nagy érdeklődést váltott ki a részecskék terjedésében betöltött fontos

szerepe miatt. Széleskörűen elterjedt vélemény az, hogy a mágneses tér turbulenciaszerű

jelenségei szintén a plazma mozgások eredménye, amelyek ebben ez esetben turbulensek.

A továbbiakban megmutatom, hogy a keveredés megmagyarázhatja a kisléptékű

mágneses fluktuációk mind a hullámszerű, mind a turbulens tulajdonságait, továbbá

azt, hogy a két dimenziós fluktuációk észlelt dominanciájának ez az oka. Azt is bebi-

zonýıtom, hogy a mágneses tér turbulens lehet a lamináris plazmaáramlásban is, feltéve

azt, hogy az áramlás jól-keveredő, azaz hogy a részecskék kaotikus pályákon mozognak.

Ha a keveredés térbeli skálái nagyobbak a mérések felbontásánál, akkor a több szondás

észlelések jellegzetes struktúrákat rögźıtenek, amelyeket a keveredés hoz létre. Ezek a

fajta struktúrák mindenfelé megtalálhatóak a plazmában (Németh et al., 2006).

5.2. Keveredés és hullámok

Meglehetősen gyümölcsöző eljárás minden mágneses fluktuációt hullámnak tekinteni.

Persze minden fluktuáció kifejezhető śık hullámok Fourier sorozatával. Sőt, mi több,

az észlelt hullámok erősen Alfvénikusak, azaz a sebesség és a mágneses tér fluktuációi

korrelálnak vagy anti-korrelálnak. Ez azt mutatja, hogy a fluktuációk többsége Alfvén-

hullám, azonban ez a megközeĺıtés a jelenség néhány fontos aspektusát figyelmen ḱıvül

hagyja. Hogy ezt demonstráljam, közelebből is bemutatom ezeket a lehetséges hullám-

fajtákat.

Az Alfvén-hullám fluktuációk a hullámvektor és az átlagos mágneses tér szögétől

függően meglehetősen különbözőképpen viselkednek. A (kvázi-)slabfluktuációk hullám-

vektora (majdnem) az átlagos tér irányában fekszik. Alfvén-sebességgel terjednek, szere-

pet játszanak az irányszög szórásban1, de nem okoznak erővonalakra merőleges részecs-

keterjedést. Ezek a legismertebb Alfvén-hullámok. A mérések azonban az mutatják,

hogy a fluktuációk csak egy kis része (kevesebb, mint 20%-uk) koncentrálódik ezekben

a hullámokban (Matthaeus et al., 1995).

Az ún. két dimenziós mágneses fluktuációk hordozzák az energia nagy részét. Ezek

1A mágneses tér hat kölcsön a részecskékkel és ennek következtében megváltozik a 1.6.2. fejezetben

tárgyalt irányszögük.
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hullámvektora merőleges az átlagos mágneses térre. Nem okoznak irányszög szórást, de

lényeges szerepet játszanak a merőleges részecske terjedésben. Ezen a ponton meg kell

jegyeznem, hogy a két dimenziós Alfvén fluktuációk az erővonal keveredés sok tulaj-

donságán osztoznak. Megmutatható, hogy ennek a két jelenségnek azonos az eredete

(Németh et al., 2006).

A két dimenziós mágneses fluktuációkat Alfvén-hullámnak is lehet tekinteni, de ezek

a hullámok nem terjednek. Az Alfvén-hullám terjedési sebessége

v = vA cos θ (5.1)

ahol θ az átlagos mágneses tér irányának és a hullámvektorral (k) bezárt szöge. Ez a

sebesség nagyjából zérus a kétdimenziós fluktuációkra, mert a hullámvektor merőleges az

átlagos mágneses tér irányára. A fentiek az mutatják, hogy ezek a hullámok (kvázi−)sta-

cionárius struktúrák, nagyon lassan változnak összehasonĺıtva a normális, haladó hullám-

ok szokásos változási sebességével. Legyen B = B0 + b (x, y, z) és B0 · b = 0, továbbá

z ‖ B0, azaz a B0-t úgy kell megválasztani, hogy a z tengellyel párhuzamos legyen. A

fluktuációk feĺırhatók b = b2D (x, y) + bSLAB (z) alakban. A

∇B = 0 (5.2)

egyenlet tisztán 2D-s fluktuációk esetén egy kényszeŕıtő feltételt ad a két dimenziós mág-

neses tér fluktuációs vektor komponenseire
(
b2D
x (x, y) , b2D

y (x, y) , 0
)
:

∂b2D
x (x, y)

∂x
= −

∂b2D
y (x, y)

∂y
(5.3)

Ha az Alfvén-hullámok azon általános tulajdonságát használjuk, amely szerint a se-

bességfluktuációk arányosak a mágneses fluktuációkkal v ∝ b, a sebesség fluktuációk

egyenleteit a következő alakba ı́rhatjuk:

∂vx (x, y)

∂x
= −∂vy (x, y)

∂y
(5.4)

amely a két dimenziós összenyomhatatlan áramlás jól ismert egyenlete. Ez az egyen-

let határozza meg a mozgást a (x, y) śıkban és ez a mozgás nem oszcilláció, hanem

tisztán áramlás. Nincs semmiféle visszatéŕıtő erő a két dimenziós fluktuációkhoz, mert az

”
erővonalak feszültsége” nem változik. Ezek a két dimenziós fluktuációk térben periodi-

kusak, de időben nem, mert a frekvenciájuk (ω = vAk cos θ) nulla. A śıkhullám megoldás

végtelen párhuzamos śıkok közötti áramlásnak felel meg, továbbá egy ilyen áramlás ins-

tabil alacsony viszkozitású közegben és véges méretű struktúrákra bomlik. Egy tipikus

példa látható a sebességeloszlásokra két dimenziós fluktuációkban a 5.1. ábrán.
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5.1. ábra. A kétdimenziós Alfvén fluktuációk tipikus sebességeloszlása.

Más nézőpontból, nem használva az áramlás stabilitásáról szóló megfontolásokat:

legalább két különböző irányú śıkhullám jelenlétében a sebességeloszlás lényegében meg-

egyezik a 5.1. ábrán láthatóval (Németh et al., 2006).

Vajon hogyan fejlődnek ezek a két dimenziós struktúrák? Egy kis plazma térfogat (és

a belefagyott mágneses tér) lassan eltolódik a plazma többi részéhez képest, azonban (első

közeĺıtésben) semmilyen visszaható erő nem keletkezik: ez pont az a folyamat, amelyet

erővonal keveredésnek nevezünk. Szigorúan véve ez a két dimenziós folyamat a lineáris

közeĺıtése az erővonalak alapvető szálĺıtási folyamatának, amelyet erővonal keveredésnek

nevezünk.

Másrészről láthatjuk, hogy az erővonal keveredés főleg két dimenziós fluktuációkat

kelt és csak egy kis részben slab fluktuációkat az erővonalak meghajlása által: ha z függő

sebességfluktuáció hat az eredetileg egyenes erővonalakra, minden z = konstans śıkban

más-más áramlás szálĺıtja a plazmát. Az erővonalak meghajlanak, mágneses feszültség

lép fel, amely végül a terjedő slab komponens kialakulását eredményezi. A z irányban a

periodicitás összehasonĺıtható a keltő áramlás periodicitásával, mı́g a (x, y) śıkban sokkal

finomabb struktúrák épülnek, mint majd láthatjuk később a szimulációkban. Más szóval

a keveredés megmagyarázhatja a mágneses fluktuációk észlelt (többnyire két dimenziós,

kevésbé slab) összetételét. Ezeket a fluktuációkat lehet ugyan hullámnak tekinteni, de

az alapvető jellemzőiket a keveredés alaḱıtja ki. Ez a kapcsolat seǵıt megérteni miért
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5.2. ábra. Két fázisban laminárisan keveredő áramlás vázlata (tipikus áramvonalak). Bal

panel: az áramlás a periódus első fázisában. Jobb panel: az áramlás a periódus második

fázisában.

olyan fontosak ezek a két dimenziós fluktuációk az erővonal szeparációban és a merőleges

terjedésben (Németh et al., 2006).

5.3. Keveredés és turbulencia

Ha egy erősen változó mennyiség széles, hatványfüggvény spektrumot mutat, akkor gyak-

ran turbulensnek tekintjük, de meg kell különböztetnünk ezeket a
”
turbulens mennyisé-

geket” és a turbulens áramlásokat. Egy lassú, lamináris áramlás extrém komplexitást

kelthet, ha kaotikus (Frisch, 1995). Habár az ilyen keveredő áramlás sebességeloszlása

sima és csak lassan változik a térben, de a benne nyomon követett anyag fraktálszerű

szerkezetekké fejlődhet. Még egy egyszerű állandó áramlásnak is lehet nem integrálható

áramvonala, ennek következtében a Lagrange mozgás2 kaotikus az ilyen folyadékokban.

Továbbá könnyű az egyszerű periodikus lamináris áramlás paramétereit úgy kiválasztani,

hogy a folyadék részecskéinek többsége kaotikus pályát kövessen. Ez a kaotikus keve-

redési folyamat vékony szálakat kelt két dimenzióban vagy vékony felületeket három

dimenzióban. Szimuláltam az áramvonal fejlődését, hogy illusztráljam a problémát, két

dimenzióban, sima, folytonos, periodikus áramlásra. Minden periódusban két fázis van:

az elsőben vy = −2 cos (2πx) sin (πy), továbbá vx = cos (πy) sin (2πx), a másodikban

vy = 2 cos (2πy) sin (πx), továbbá vx = − cos (πx) sin (2πy). A tipikus áramlási mezőt

mutatja meg a 5.2. ábra (Németh et al., 2006).

Ebben a szimulációban a mágneses tér játssza a nyomon követhető minta szerepét.

2A folyadékok mozgásának egyik léırási módja a Lagrange-féle léırás, amikor a folyadékkal együtt-

mozgó vonatkoztatási rendszerben ı́rjuk le a folyamatokat.
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5.3. ábra. A keveredés szimulációja négyzet alakú cellában. Az alsó kép mutatja a

mágneses tér z komponensének kezdeti egyenletes eloszlását. A világos szürke pozit́ıv,

a sötét negat́ıv értékeket jelent. A felső képek pillanatfelvételeket mutatnak az egyre job-

ban és jobban változó mező eloszlásról, amelyet a keverés okoz.

Legyen a tér merőleges az áramlás śıkjára és a kezdeti eloszlás sima a keveredési cellában

(Bz = sin x sin y). A 5.3. ábra mutatja a keveredési szimuláció egymást követő fázisait, a

szürke sźınskála a mágneses tér z komponensének erősségét jelzi. Habár ennek a folyto-

nos áramlásnak a tipikus hosszskálája fele a cella méretének, nagyon vékony vonalszerű

struktúrák keletkeznek néhány periódus után. A vékony szálas szerkezetet tisztán le-

het látni a 5.3. ábra harmadik és negyedik képén. Ha egy űrszonda átvág egy ilyen a

szerkezeten, akkor erősen változó mágneses tereket fog mérni. Ilyen fraktálszerű térbeli

struktúrákat nemrégiben észleltek egy szondás mérésekkel (Németh and Erdős, 2001;

Erdős et al., 2001), de egy több szondás mérés komoly bizonýıtékokat szolgáltathat ezen

szerkezetek létezéséről. A szondák az idő nagy részében vékony szálas szerkezeteket

észlelnének. Ha a fluktuációkat egy valóban turbulens áramlás generálná, akkor annak

minden méretskálára lenne hatása és a śık szerkezetek nem lennének észlelhetőek a sta-

tisztikailag izotrop adatokban (Németh et al., 2006).

Két megjegyzés a szimuláció eredményeivel kapcsolatban:
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1. A szimuláció sebességeloszlása (5.2. ábra) megfelel egy valódi folytonos áramlás-

nak. Sőt, mi több: egy lényegtelen szorzó erejéig ez megfelel annak az eloszlásnak,

amelyet két dimenziós Alfvén fluktuációknál találhatunk (5.1. ábra).

2. Ha ez a sebességeloszlás lassan változik a z irány mentén, akkor a mágneses tér

szintén lassan változik a z mentén, ezen változások hosszskálája összemérhető a

sebességmező változásának vezető hosszskálájával (a cella mérettel). Ebben az

esetben
”
többnyire kétdimenziós – kis részben slab” t́ıpusú mágneses fluktuációt

figyelhetünk meg, egyezésben a mérésekkel (Németh et al., 2006).

5.4. Keveredés a napszélben

Az előző két fejezetben megmutattam, hogy a plazmakeveredés meg tudja magyarázni

a kisléptékű mágneses fluktuációk hullámszerű és turbulens tulajdonságait. Egyszerű

gondolatḱısérlettel meg lehet győződni a keveredés kisléptéken való létezéséről és annak

jelentőségről. Ha két egymás melletti plazma térfogatelem relat́ıv sebességkülönbsége a

Naphoz közel pl. 1 km/s, akkor mire a Föld szomszédságába ér, távolságuk 3−7 ·105 km-

ra növekszik. Űrszondás mérések ennél még nagyobb és ráadásul változó nagyságú

sebességkülönbségeket jeleznek néhány ezer km-es skálán. A valóságban teljesen el-

képzelhetetlen, hogy ezen sebességváltozások hatása teljesen kiiktatódjon. Az erede-

tileg egymás melletti plazma térfogatok különböző, nagyságrendileg 106 −107 km hosszú

véletlenszerű pályákon mozognak a napszél vonatkoztatási rendszerében. Mozgás közben

a plazma a belefagyott erővonalakat megnyújtja, elhajĺıtja és összegubancolja. Ezek

a változások kicsik összehasonĺıtva a Naprendszer méreteivel, de nagyobbak méréseink

skálájánál, ennélfogva nagy valósźınűséggel ezen mozgás hatása kimutatható. Másrészről,

ha ezek a mozgások még sem léteznének a bolygóközi plazmában, akkor is érdemes fel-

tenni magunknak azt a kérdést, hogy vajon az észlelt fluktuációkat nem a keveredés

generálta-e, amelyeket a napszél szálĺıtott hozzánk a napkorona erősen változó turbulens

régióiból (Németh et al., 2006).

5.5. Adatelemzés

A keverés alapvető tulajdonsága (akár olyan egyszerű, mint a szimulációban, akár bo-

nyolultabb), hogy vékony, nagyon anizotrop szerkezeteket produkál. Ha a keveredés

jelensége észrevehetően hozzájárul az kisléptékű mágneses fluktuációk kialakulásához

a napszélben, akkor a mérések jelentős részében a lepelszerű struktúráknak kell do-
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5.4. ábra. Példa a mágneses tér mérések űrszondák közti korrelációs függvényeire (Cn

jelenti az n-ik Cluster szondát).

minálniuk. A négy pontbeli Cluster mérések tökéletes lehetőséget biztośıtanak ezen

struktúrák azonośıtására. Ezeket a kisskálás szerkezeteket nem szabad összekeverni az

ún. śıkszerű mágneses struktúrákkal3 (Jones and Balogh, 2000), tekintve, hogy lényeges

különbség van a méretükben és a két jelenség eredetében. Azok śık szerkezetek nagy

méretű objektumok, továbbá kompressziós eredetűek, a szondák néhány óra vagy nap

alatt haladnak át rajtuk és azért nevezik őket śıknak, mert a mágneses tér vektora változik

śıkban ezalatt a hosszú időintervallum alatt. Ezzel ellentétben a lepelszerű szerkezetek

kicsik, éppen csak nagyobbak a szondák szeparációjánál és összenyomhatatlan áramlás

formálta őket. A lepleket erős korreláció és nem śıkbeli változás definiálja, továbbá

mindenfelé jelen kell lenniük a napszélben. Feltételeztem, hogy a keveredés fontos sze-

repet játszik a napszél kisléptékű mágneses fluktuációiban és ellenőrizni akartam ezt a

hipotézist a Cluster többszondás méréseivel. A keveredés erősen anizotrópikus mágneses

korrelációs tenzort eredményez, továbbá a minimális korreláció iránya merőleges a erősen

korreláló leplekre, a lokális struktúrák hullámvektora is ebben a śıkban fekszik (Németh

et al., 2006).

Egy érdekes és zavaró tulajdonsága ezeknek a lepelszerű struktúráknak (és általában

a két dimenziós mágneses szerkezeteknek), hogy nem lehet a hullámvektoraikat meg-

3Angolul planar magnetic structures, azaz śıkszerű mágneses struktúrák, a napszél olyan tartományai,

ahol a mágneses tér iránya párhuzamos egy rögźıtett śıkkal néhány órára. A tér irányába eső szakadási

felületek közelebb kerülnek egymáshoz ez idő alatt és a felületük párhuzamossá válik a mágneses mezőt

tartalmazó śıkkal.
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5.5. ábra. Az R2
a eloszlásfüggvénye, az összes vizsgált intervallum alapján.

határozni minimumvariancia módszer seǵıtségével. Két dimenziós mágneses fluktuációk-

ra

b2D (x, y) =
(
b2D
x (x, y) , b2D

y (x, y) , 0
)

(5.5)

a minimumvariancia eljárás a z irányt adja meg defińıció szerint, amely semmit sem

mond a két dimenziós struktúrák szerkezetéről. Ha ezek a lepelszerű (vagy két dimenziós)

fluktuációk, akkor a normálvektoruk merőleges a minimumvariancia irányára. A
”
több-

nyire két dimenziós – kicsit slab” fluktuációk ezen két vektora nem feltétlenül merőleges,

de a skalár szorzatuk infinitezimálisan kicsi (Németh et al., 2006).

A lepelszerű struktúrák normálvektorainak meghatározásához a Cluster adatait kom-

bináltam. Ha léteznek ilyen szerkezetek, akkor erősen korreláló leplekként jelennek meg

az adatokban. Én éppen ezt a nyomot kerestem az mérésekben, és a Cluster FGM 1 s

átlagolású mágneses tér adatsorait használtam. Olyan időintervallumokat választottam,

amikor mind a négy szonda a napszélben volt, messze a fejhullámon ḱıvül, továbbá ami-

kor a négy szonda szeparációja nagy volt. Ezeken a néhány órás időszakokon belül min-

den két perces intervallumban ellenőriztem, vajon van-e benne lepelszerű struktúra, vagy

nincs. A struktúrák azonośıtása céljából kiszámı́tottam a mágneses adatsorok korrelációs

függvényeit (ahogy az a 5.4. ábrán látható) és meghatároztam a maximális korreláció

időeltolódásait. Ennek az eljárásnak az a lényege, hogy a napszélrendszerben eltolva a

szondákat azzal az elmozdulással, amely az időeltolásokhoz tartozik, mindegyikük egy

śıkon fog feküdni, ha a domináns fluktuációk valóban lepelszerű struktúrák. Ha ez nem

teljesül, akkor az eltolt poźıciók nem fekszenek egy śıkon. Ennek az eljárásnak az az
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5.6. ábra. A módośıtott tapasztalati korrelációs együttható (R2
a), mint a nx függvényei,

a teljes adatsor alapján számolva. Az ábra azt a tényt támogatja, hogy a több szondás

mérések nem megfelelőek śıkillesztéshez a napszél sebességvektor śıkjában.

erőssége, hogy a korreláció még akkor is követhető, ha a struktúrák nem vehetők észre

első látásra. Az időeltolódások és a napszél alapján kiszámoltam minden egyes űrszonda

poźıcióját, abban az időpillanatban, amikor ugyanazt a mágneses struktúrát keresztezték

a különböző szondák. Ha a mező struktúrája śık volt, akkor śıkot lehet illeszteni ezekre

a koordinátákra. Ha z′i jelöli a regressziós egyenletből kiszámolt értékeket, továbbá xi,

yi és zi az i-edik szonda mért koordinátái, akkor zi ≈ z′i (xi, yi)-t várunk (Németh et al.,

2006).

Hogy meg tudjam határozni azt, hogy a szondák tényleg egy śıkra estek-e, ki kell

értékelni az illeszkedés minőségét. Ha a śıkok jól illeszkednek, akkor lepelszerű struk-

túrákat találtunk az adatokban. Az illeszkedés minőségét a tapasztalati korrelációs e-

gyüttható4 (R2) adja meg. Ez a tört reprezentálja a a független változó teljes variációját

(ebben az esetében a z koordinátáét), amelyet a regressziós śık5 magyaráz meg. Ebben

a problémában R2 ı́gy ı́rható:

R2 = 1 −
∑4

i=1 (zi − z′i)
2

∑4
i=1

(

zi − 1
4

∑4
j=1 zj

)2 (5.6)

Ha a független változók (p) száma relat́ıve nagy az észlelések számához (n) képest, akkor

a modell nagyon jól illeszkedik az adatokhoz. Túl jól, mert új változókat hozzáadva

4Coefficient of Multiple Determination.
5Azaz az illesztéssel kapott śık.
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szükségszerűen nő R2 értéke. Az illesztés jóságának megadására találták ki a módośıtott

R2-t, vagy a R2
a, amely figyelembe veszi ezt az effektust:

R2
a = 1 − (n − 1)

∑n
i=1 (zi − z′i)

2

(n − p − 1)
∑n

i=1

(

zi − 1
n

∑n
j=1 zj

)2 . (5.7)

Esetünkben (n = 4, p = 2) az R2
a a következőképpen számolható:

R2
a = 1 − 3

(
1 − R2

)
. (5.8)

Hogy meghatározzam, hogy vajon az erősen korreláló struktúrák śıkok-e, kiszámoltam az

illesztés statisztikai paramétereit. Az adatok több, mint felében R2 nagyobb volt 0.85-nél,

több mint harmadában R2 > 0.95 és még az adjusztált együttható értékei is nagyon jó

egyezést mutatnak (R2
a > 0.85) (5.5. ábra). Sőt mi több, az eljárás elméletileg sem adhat

jó illesztést azokra a śıkokra, amelyek a napszélsebesség vektorának śıkjában fekszenek,

tekintve, hogy ezeket a śıkokat nem keresztezi mindegyik szonda. Hasonĺıtsuk össze

ezeket a várakozásokat az adatsorokkal! Tekintsük az 5.6. ábrát, amely az R2
a-t mutatja,

mint az nx függvényét (nx a számı́tott śık normálvektorának x komponense. Amint

várható volt, az illesztés lényegesen rosszabb volt |nx| < 0.25 esetben. Azon pontokat

eltávoĺıtva, amelyekre a pontos számı́tás elméletileg is lehetetlen, a śıkillesztés nagyon

jó első közeĺıtésben a mért adatok jelentős részére. Az adatok fele teljeśıti a rendḱıvül

szigorú R2
a > 0.85 (R2 > 0.95) feltételt. Más szóval a kis skálájú mágneses fluktuációknak

legalább a fele lepelszerű mágneses struktúrákhoz tárśıtható. Ez az eredmény alátámasztja

a hipotézist, amely szerint a nem turbulens, kaotikus keveredés fontos szerepet játszik a

kisléptékű mágneses szerkezetek kialakulásában (Németh et al., 2006).

Ennél a pontnál ellenőrizni lehet azt, hogy ezen struktúrák normálvektorai majdnem

merőlegesek a minimumvarianciairányra. Az 5.7. ábra mutatja a śıkok normálvektorának

és a minimumvariancia eljárás seǵıtségével számolt normálvektorok skalárszorzatának

eloszlását. A
”
majdnem két dimenziós – kicsit śık” t́ıpusú fluktuációk esetén egy csúcs

várható a grafikonon, zérus környékén, látható, hogy a mért eloszlás jó egyezésben van

ezzel a jóslattal (Németh et al., 2006).

5.6. Következtetések

Megmutattam, hogy a lamináris áramlás által kevert erővonalak képesek erős fluktuáci-

ókat kelteni és ez kimutatható a kevert mágneses teret keresztező űrszondák által mért

adatokban. A keverés megmagyarázhatja mind a hullámszerű, mind a turbulenciaszerű
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5.7. ábra. A śıkok normálvektorai és a minimumvariancia eljárás seǵıtségével számolt

egységvektorok skalárszorzatának eloszlása.

tulajdonságokat. A keveredés és a két dimenziós Alfvén fluktuációk nem különböztet-

hetőek meg, mert a két jelenség nagyon szoros kapcsolatban van. Ezen ḱıvül elméleti

megfontolások és numerikus szimulációk támogatják azt a feltevést, hogy a keveredés

fontos szerepet játszik az észlelt
”
többnyire kétdimenziós – közeĺıtőleg śık” fluktuációk

kialaḱıtásában. A keveredés az áramló folyadék sebesség változásainak skálájánál sokkal

kisebb mérettartományban képes szerkezeteket kialaḱıtani. Ebben az esetben a generált

kis skálás szerkezetek lepelszerűek, közeĺıtőleg śıkok. Egyszerű számı́tások megmutatták,

hogy a keveredésnek szükségszerűen erős hatása van az kisléptékű fluktuációkra (Németh

et al., 2006).

A Cluster szondák négy pontbeli méréseit felhasználva tanulmányoztam a bolygóközi

mágneses tér fluktuációit. Tekintve, hogy a minimumvariancia eljárás nem alkalmazható

két dimenziós szerkezetek tanulmányozására, több szondás méréseket használtam fel,

hogy feltárjam a mágneses tér szerkezetét. Az új eljárással kapott eredményeknek a mi-

nimumvariancia eljárás seǵıtségével számoltakkal való összehasonĺıtása egy független bi-

zonýıtékot ḱınál arra, hogy a mágneses fluktuációk
”
többnyire kétdimenziós – közeĺıtőleg

śık” összetételűek. Ezenfelül mindenfelé megtaláltam a várt lepelszerű szerkezeteket a

mért adatokban, bebizonýıtottam továbbá azt, hogy a fluktuációk több mint fele lepel-

szerű struktúrákhoz kötődik (Németh et al., 2006).

Összegezve: eredményeim szerint a plazma keveredése domináns szerepet játszik a

napszél kisléptékű mágneses fluktuációinak kialakulásában (Németh et al., 2006).



Összefoglalás

Disszertációm témája a Föld kozmikus plazmakörnyezetének vizsgálata a fejhullám előtt.

A vizsgálatokat a Cluster műholdak FGM és a RAPID műszerei adatai alapján végeztem

el, amelyekhez a főosztályunknak közvetlen hozzáférése van, amit a programban való

társkutatói szintű részvételünk tesz lehetővé. Felhasználtam a CIS műszert is, amely-

nek négy másodperces felbontású adatai hozzáférhetőek a Kozmikus Fizikai Főosztály

szerverén. Bár a Cluster szondák műszerei igazán sokoldalúak, sajnos sokszor nem

szolgáltattak elegendő vagy megfelelő információt a napszélről, ezért az L1 pont körül ke-

ringő ACE szonda MAG és SWEPAM műszereinek 16 másodperces felbontású és egy órás

átlagolású mágneses tér illetve napszél adatait használtam kiegésźıtésül. Tevékenységem

három különböző területet ölelt fel: egyrészről a RAPID műszerrel kapcsolatos adatfel-

dolgozási munkát végeztem, másrészről az ún. hot flow anomáliákat vizsgáltam, végül

nagy felbontású Cluster FGM mérések seǵıtségével śıkszerű objektumokat kerestem a

napszél plazmájában.

1. Az 1. fejezetben megoldottam a Compton-Getting effektus figyelembe vétele céljá-

ból az űrszondákkal együttmozgó rendszerben mért adatok napszélrendszerre való

transzformálását (1.6.1. alfejezet), amelyre eredetileg a RAPID műszer adatainak

feldolgozásához volt szükségem. A RAPID műszerek meghibásodásait figyelembe

kellett vennem a feldolgozásnál pl. a teleszkópok egyik érzékelője elromlott, az

alapszintek eltolódtak. A műszer 128 s illetve 32 s-ig integrálja az adatokat, ez túl

hosszú a mágneses tér változásához képest, ezért különféle átlagoló módszerekkel

való irányszögeloszlás számolási módot fejlesztettem ki, majd a RAPID adatok

transzformálásának hozzávételével a napszél rendszerre transzformált irányszög el-

oszlási eljárást fejlesztettem ki. Ezt a 3. fejezetben a hot flow anomália események

tanulmányozásánál fel is használtam.

2. Egy ismétlődő jelenség megismerésére két módszer ḱınálkozik: egyrészről egyedi

eseményeket lehet vizsgálni és ebből megismerni a jelenség részleteit, esetleg fel

lehet ismerni általános tulajdonságokat, másrészről sok esemény tanulmányozásával

123
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általános, globális jellemzőket lehet keresni. Dolgozatomban mindkét módszert

alkalmaztam a hot flow anomália események tanulmányozására.

A 3. fejezetben először egyedi eseményeket vizsgáltam.

(a) Mindenekelőtt tisztáztam az irodalom alapján, hogy mi tekinthető hot flow

anomália eseménynek, továbbá, hogy a Cluster szondák FGM, CIS és RAPID

műszereinek méréseiben hogyan jelenik meg egy ilyen esemény (3.2. alfejezet).

(b) Ezek után átvizsgáltam a 2003 februárja és áprilisa közötti időszakot és kb. öt-

ven gyanús eseményt találtam (3.3. alfejezet). Ez önmagában értékes új

eredmény, mert:

i. Ennyi eseményt ez eddig összesen sem ismertek, vagy ha igen, nem pub-

likálták a felfedezésüket.

ii. Idáig úgy gondolták, hogy a hot flow anomáliák ritka jelenségek. Most úgy

tűnik, meglehetősen gyakoriak, szinte folyamatosan jelennek meg, amikor

a geometriai és egyéb feltételek adottak (ld. 4. fejezetbeli vizsgálatok),

csak eddig nem volt olyan szonda, amellyel megfigyelhették volna őket.

(c) Kiválasztottam két eseményt (2003. február 16, 10:45-51 (UT) és 2003. márci-

us 7, 10:14-16 (UT)) és részletesen elemeztem (3.5. alfejezet). Azért választot-

tam éppen azokat az eseményeket, mert szembeszökő módon erős energikus ré-

szecsketevékenység jellemezte őket (vagy éppen a megfelelő poźıcióban voltak

a szondák az észlelésükhöz) és alkalmazni tudtam 1.6.1. alfejezetben bemuta-

tott módszert transzformált irányszögeloszlások kiszámı́tásához a 2003. feb-

ruár 16-ai eseménynél (3.4. alfejezet).

3. A 4. fejezetben az előző események felhasználásával globális összefüggéseket és

tulajdonságokat kerestem és találtam. A globális vizsgálatok oka és vezérfonala Lin

hibrid hot flow anomália szimulációinak ḱısérleti ellenőrzése volt, egészen pontosan

az jósolt méret-szög összefüggések ellenőrzése. Az észlelt összefüggésekre elméleti

magyarázatot is adtam.

(a) Meghatároztam a fenti hot flow anomália eseményeket kiváltó érintőirányú

szakadási felületek geometriai tulajdonságait, azaz a normálisuk Nap-Föld i-

ránnyal bezárt szögét (γ), továbbá a mágneses tér vektorának elfordulását

(∆Φ) a szakadási felületen belül. Egyrészről találtam az 45o széles kúpot

a Nap iránya körül, ahová nem mutat normálvektor, másrészről a tér elfor-

dulását jellemzően nagynak találtam (4.2.1. alfejezet). Mindkét eredmény

összhangban van az elmélettel.
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(b) Megbecsültem a hot flow anomáliák tipikus méretét a jelenséget keresztező

szondák áthaladási ideje, távolsága és a jelenség becsült terjedési sebessége

alapján (4.2.2. alfejezet). Ez az első, korábban el nem végzett becslés össz-

hangban van az elméleti feltevésekkel.

(c) Meghatároztam a méret-szög, továbbá a méret-sebesség függvényeket és le-

futásukat a szimulációs eredményekkel egyezőnek találtam, azaz a méret-γ

szög esetén találtam egy méret maximumot, a masik kettőnél, azaz a méret-

∆Φ és a méret-sebesség függvényeknél pedig monoton növekedést tapasztal-

tam (4.2.3. alfejezet). Ez utóbbi mind a napszélsebesség, mind a Mach-szám

függvényében ábrázolt méretre vonatkozik.

(d) Felfedeztem, hogy a hot flow anomália események idején a napszél sebessége

tipikusan kb. 200 km/s-vel magasabb, mint a hosszú idejű átlag. Ehhez

az ACE SWEPAM napszél méréseit használtam fel. Az is kiderült, hogy

az események szinte kizárólagosan a magasabb napszélsebességű régiókhoz

tárśıthatóak, továbbá azokon belül is leggyakrabban akkor következnek be,

amikor a napszélsebesség csökkenni kezd (4.3. alfejezet). A nagyobb napszél-

sebességet nagyobb napszélnyomás is ḱısérheti. A gyors napszél előfordulási

gyakorisága napfoltciklus függő, ezért vélhetően a hot flow anomáliák gyako-

risága is az. Ezt azonban egy évad jelenségei alapján nem lehet eldönteni.

(e) Az is kiderült a ACE MAG és SWEPAM mérései alapján, hogy a napszél-

sebesség értékek nem csak SI egységben, hanem a gyors magnetoszonikus

Mach-számok alapján számolva is magasak (4.3. alfejezet). Ez azt jelenti,

hogy a külső-Naprendszerben a hot flow anomália események előfordulási gya-

korisága is magasabb lehet. A Mars körül fedeztek már fel hot flow anomá-

lia eseményeket, ezért vélhetően a Jupiter és a Szaturnusz körül is vannak,

amelyek a Cassini MAG és CAPS műszerei seǵıtségével nagy valósźınűséggel

kimutathatóak. Sajnos e műszerek adataihoz csak részleges a hozzáférésünk

és nem is mindegyik működik tökéletesen6.

4. A Cluster FGM nagy felbontású (1Hz-es) mágneses tér méréseiben śıkszerű szer-

kezeteket kerestem és mutattam ki a napszél plazmájában. Bebizonyosodott, hogy

a plazma keveredése domináns szerepet játszik a napszél kis skálájú mágneses

fluktuációinak kialakulásában (5. fejezet).

(a) Kimutattam, hogy lamináris áramlás által kevert erővonalak képesek erős fluk-

6A CAPS műszert forgató berendezés hibásodott meg.
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tuációkat kelteni, továbbá ez kimutatható a kevert mágneses teret keresztező

űrszondák méréseiben. Ez megmagyarázhatja a hullámszerű és a turbulencia

szerű tulajdonságokat is. A keveredés és a kétdimenziós Alfvén fluktuációk

hatása a két jelenség nagyon szoros kapcsolata miatt nem különböztethető

meg. A keveredés az áramló folyadék sebesség variációinak skálájánál sokkal

kisebb mérettartományban képes szerkezeteket kialaḱıtani, ebben az esetben

a generált kis skálájú szerkezetek lepelszerűek, közeĺıtőleg śıkok. Egyszerű

számı́tásokkal megmutattam, hogy a keveredés hatása jelentős a kisléptékű

fluktuációkra (5.2. és 5.3. alfejezetek).

(b) A Cluster szondák négy pontbeli méréseinek adatsorát felhasználva vizsgáltam

a bolygóközi mágneses tér fluktuációit. A minimumvariancia eljárás nem al-

kalmazható két dimenziós szerkezetek tanulmányozására, ezért a több szondás

méréseket használtam fel, hogy tanulmányozzam a mágneses tér szerkezetét.

Ezenfelül mindenfelé megtaláltam a várt lepelszerű szerkezeteket a mért ada-

tokban, bebizonýıtottam továbbá azt, hogy a fluktuációk több mint fele le-

pelszerű struktúrákhoz kötődik (5.4. és 5.5. alfejezetek).

Egy disszertációt sajnos nem lehet befejezni, csak abbahagyni, ezért igen érdekes kérdések

maradtak megválaszolatlanul. A 2005-ös év vizsgálatával, amikor a Cluster szondák

szeparációja nagy volt, el lehetett volna dönteni, hogy vajon a felfedezett globális össze-

függések tényleg általánosak-e és seǵıtett volna tisztázni a vélt napfolt ciklus függést. A

Cassini mérései seǵıtségével hot flow anomália felfedezése egy újabb bolygó körül messze

túlmutat e dolgozat lehetőségein, talán pár év múlva el tudom varrni ezt a szálat is, ha

addigra a jelenleg még friss mérések is nyilvánosak és korlátlanul hozzáférhetőek lesznek.
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Függelék

1. táblázat: A hot flow anomáliákat kiváltó érintőirányú szakadási felületek normál-

vektorainak adatai: keresztszorzat és minimumvariancia eljárás seǵıtségével meghatáro-

zott normálvektorok. λ2/λ3 a minimumvariancia eljárás seǵıtségével kapott középső és a

legkisebb sajátérték hányadosa, ∆n pedig a minimumvariancia módszerrel kapott vektor

hibakúpja.

dátum idő s/c nBu×Bd
nminvar

λ2

λ3

Bmin ∆n

(2003) (nT ) (o)

0216 10:04 C1 0.532,-0.704,0.470 0.401,-0.687,0.606 1.1 1.50 76.53

0216 10:48 C1 -0.059,0.394,0.917 -0.060,0.393,0.918 4.0 0.00 8.18

C2 -0.287,0.373,0.882 1.9 1.50 13.74

C3 0.121,0.445,0.887 1.6 -0.63 18.65

C4 -0.106,0.409,0.906 2.0 0.07 13.84

0216 11:00 ACE -0.211,-0.977,-0.027 0.095,0.976,0.197 2.0 0.86 30.95

0216 11:02 ACE 0.190,-0.089,0.978 0.209,-0.084,0.974 1.7 -0.11 32.67

0217 09:59 ACE -0.456,0.184,0.871 -0.627,0.227,0.745 1.7 0.82 31.71

0217 10:05 ACE 0.701,0.634,-0.326 0.702,0.630,-0.332 8.5 -0.02 10.05

0217 10:07 ACE 0.659,0.751,0.046 0.672,0.739,0.049 4.7 -0.08 23.32

0217 10:08 ACE 0.170,0.479,-0.861 -0.060,-0.678,0.733 9.8 1.24 41.98

0221 04:18 C1 0.712,-0.657,-0.249 5.2 -1.24 7.91

C2 0.714,-0.659,-0.237 3.8 -1.18 9.24

C3 0.762,-0.618,-0.194 4.2 -0.80 8.76

C4 -0.676,0.726,-0.123 0.734,-0.622,-0.272 5.8 -1.08 7.33

0307 09:12 ACE 0.810,0.225,-0.542 0.797,0.348,-0.493 1.2 -0.76 75.06

0307 09:19 ACE 0.724,0.412,-0.553 0.949,0.059,-0.310 1.2 0.97 59.14
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1. táblázat: A hot flow anomáliákat kiváltó érintőirányú szakadási felületek normálvek-

torainak adatai: keresztszorzat és minimumvariancia eljárás seǵıtségével meghatározott

normálvektoraik.

dátum idő s/c nBu×Bd
nminvar

λ2

λ3

Bmin ∆n

(2003) (nT ) (o)

0307 10:15 ACE 0.614,0.389,0.686 1.1 0.12 78.12

C2 -0.533,-0.431,-0.728 0.224,0.755,-0.616 1.8 0.61 15.55

C3 0.428,0.495,0.756 1.8 0.01 19.85

C4 0.169,0.787,-0.593 1.5 0.12 26.17

0308 12:07 ACE 0.561,0.385,0.733 1.7 0.00 34.32

C4 -0.357,-0.351,-0.866 0.540,0.303,0.785 1.8 0.68 17.86

0317 23:57 C4 0.808,0.335,-0.485 0.889,0.246,-0.385 4.3 -1.13 10.93

0318 00:41 ACE 0.620,0.750,0.229 0.506,0.798,0.327 2.3 1.09 25.83

0319 06:20 ACE 0.268,-0.730,0.629 0.182,-0.715,0.675 1.4 0.38 44.64

0319 06:52 ACE -0.292,-0.371,-0.882 0.381,0.298,0.875 1.3 -0.24 53.73

0319 07:01 ACE -0.666,0.312,-0.677 -0.707,0.584,-0.398 5.9 0.06 12.77

0321 15:15 ACE -0.601,0.105,-0.792 0.601,-0.191,0.776 1.9 -0.13 27.8

0321 15:48 ACE 0.707, 0.071,0.704 1.7 -0.21 13.75

C4 0.777,0.275,0.567 0.777,0.273,0.568 3.1 0.00 23.62

0321 16:57 ACE 0.433,0.730,0.529 0.399,0.756,0.519 2.5 0.12 24.91

0321 17:12 ACE 0.553,-0.342,0.760 6.0 0.08 13.22

C3 0.598,-0.290,0.747 0.641,-0.291,0.711 11.4 -0.24 6.27

C4 0.585,-0.321,0.745 3.9 -0.40 12.08

0321 17:56 ACE -0.130,0.189,0.973 0.775,0.226,0.590 4.2 -0.41 16.10

0322 19:58 C4 0.428,-0.153,-0.890 -0.549,0.255,0.796 1.0 1.16 87.27

0323 23:22 ACE 0.142,0.862,0.486 2.4 -0.09 19.81

C3 0.462,0.871,0.168 0.365,0.902,0.230 3.2 0.44 10.26

C4 0.325,0.914,0.244 1.9 0.36 16.23

0324 00:25 ACE 0.819,-0.416,0.395 0.932,-0.343,0.118 14.1 -0.84 8.89

0324 00:57 C2 -0.835,-0.459,0.303 0.832,0.470,-0.296 1.2 0.05 35.48

0324 01:08 ACE -0.058,0.438,-0.897 -0.102,-0.251,0.963 3.8 0.43 18.05

0412 01:38 ACE -0.480,-0.290,-0.828 0.674,0.147,0.724 9.0 -0.95 8.72

0412 01:42 ACE 0.478,0.277,0.834 0.559,0.205,0.803 3.8 -0.52 17.02

0416 16:07 ACE -0.441,-0.525,0.728 -0.049,-0.746,0.664 6.9 -1.28 11.34
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1. táblázat: A hot flow anomáliákat kiváltó érintőirányú szakadási felületek normálvek-

torainak adatai: keresztszorzat és minimumvariancia eljárás seǵıtségével meghatározott

normálvektoraik.

dátum idő s/c nBu×Bd
nminvar

λ2

λ3

Bmin ∆n

(2003) (nT ) (o)

0416 16:23 ACE 0.232,0.181,-0.956 -0.250,-0.192,0.949 1.7 0.11 30.52

0416 18:18 ACE 0.561,0.819,-0.118 0.754,0.591,-0.286 7.6 -1.43 10.42

2. táblázat: A hot flow anomáliákat kiváltó érintőirányú szakadási felületek normál-

vektorainak szögparaméterei, továbbá a napszélsebesség GSE komponensei km/s-ben és

Mach-számban mérve.

dátum idő s/c γ ∆Φ vSW Mf

(2003) (o) (o) (km/s)

0216 10:04 C1 66 51 -626, 123, -4

C3 -619, 124, 4

ACE -626, 61, 2 7.4

0216 10:48 C1 93 73 -621, 62, 14

C2 -613, 52, 9

ACE -636, 44, 6 7.8

0216 11:00 C1 -603, 51, -44

C3 -646, 48, -60

ACE 98 42 -612, 22, -6 9.0

0216 11:02 C1 -613, 48, 9

C3 -613, 52, -36

ACE 80 61 -612, 22, -6 8.0

0217 09:59 C1 -626, 18, 26

ACE 99 19 -636, -6, 24 7.6

0217 10:05 C1 -613, 48, 9

C3 -632, 38, -28

ACE 48 73 -635, -5, 22 7.9

0217 10:07 C1 -613, 48, 9

C3 -632, 38, -28
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2. táblázat: A hot flow anomáliákat kiváltó érintőirányú szakadási felületek normál-

vektorainak szögparaméterei, továbbá a napszélsebesség GSE komponensei km/s-ben és

Mach-számban mérve.

dátum idő s/c γ ∆Φ vSW Mf

(2003) (o) (o) (km/s)

0217 10:07 ACE 54 63 -629, -9, 18 7.9

0217 10:08 C1 -613, 48, 9

C3 -632, 38, -28

ACE 82 53 -622, 11, -6 8.2

0221 04:18 C1 -631, 35, 19

C3 -626, 32, 14

C4 96 9

ACE -630, -8, 0 8.83

0307 09:12 C1 -511, -11, -2

C3 -492, -2, -12

ACE 66 30 -493, -26, -16 6.5

0307 09:19 C1 -508, 4, -12

C3 -492, -2, -11

ACE 85 7 -493, -26, -16 6.5

0307 10:15 C1 -504, 9, -19

C2 119 114

C3 -489, 13, -23

ACE -491, 23, 3 6.5

0308 12:07 C1 -446, 45, -6

C3 -435, 46, -4

C4 111 87

ACE -426, 5, -14 7.2

0317 23:57 C1 -775, 36, -1

C3 -789, 28, 13

C4 61 37

ACE -774, 10, 11 6.7

0318 00:41 C1 -797, 112, 29

C3 -793, 83, 41

ACE 67 40 -769, 13, -4 6.7



FÜGGELÉK 133

2. táblázat: A hot flow anomáliákat kiváltó érintőirányú szakadási felületek normál-

vektorainak szögparaméterei, továbbá a napszélsebesség GSE komponensei km/s-ben és

Mach-számban mérve.

dátum idő s/c γ ∆Φ vSW Mf

(2003) (o) (o) (km/s)

0319 06:20 C1 -754, 39, 60

C3 -738, 23, 51

ACE 79 44 -736, -2, 31 9.2

0319 06:52 C1 -736, 5, 3

C3 -710, 35, 42

ACE 95 19 -732, 4, 34 9.8

0319 07:01 C1 -736, 41, 50

C3 -710, 35, 42

ACE 93 4 -733, -3, 35 9.4

0321 15:15 C1 -671, 55, -23

C3 -651, 45, -21

ACE 119 54 -665, -3, -16 7.0

0321 15:48 C1 -671, 55, -23

C3 -651, 45, -21

C4 51 54

ACE -664, 5, -8 7.3

0321 16:57 C1 -697, 50, -35

C3 -651, 53, -22

ACE 73 42 -659, 8, 4 7.7

0321 17:12 C1 -685, 71, 5

C3 53 92 -662, -18, -69

ACE -674, 5, -9 7.8

0321 17:56 C1 -692, 43, 28

C3 -718, 46, 55

ACE 95 47 -684, -10, 4 7.8

0322 19:58 C1 -600, 9, -6

C3 -580, 4, 20

C4 78 30

ACE -591, -13, 21 7.4
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2. táblázat: A hot flow anomáliákat kiváltó érintőirányú szakadási felületek normál-

vektorainak szögparaméterei, továbbá a napszélsebesség GSE komponensei km/s-ben és

Mach-számban mérve.

dátum idő s/c γ ∆Φ vSW Mf

(2003) (o) (o) (km/s)

0323 23:22 C1 -648, 51, 26

C3 63 80 -621, 48, 25

ACE -632, 19, 13 10.1

0324 00:25 C1 -650, 49, 0

C3 -629, 61, 9

ACE 82 10 -634, 19, 10 9.9

0324 00:57 C1 -657, 57, 18

C2 140 66

C3 -640, 55, 13

ACE -634, 19, 10 9.9

0324 01:08 C1 -640, 53, 37

C3 -612, 31, -49

ACE 93 107 -639, 22, 24 9.9

0412 01:38 C1 -592, -25, -7

C3 -614, 9, -1

ACE 119 88 -606, -9, -7 9.1

0412 01:42 C1 -592, -25, -7

C3 -599, -10, -13

ACE 76 31 -606, -9, -7 9.1

0416 16:07 C1 -768, 16, -54

C3 -775, 19, -59

ACE 112 123 -740, 5, -10 6.9

0416 16:23 C1 -768, 16, -54

C3 -775, 19, -59

ACE 83 30 -733, 7, -10 7.0

0416 18:18 C1 -728, 64, 13

C3 -726, 58, 17

ACE 57 101 -749, -10, -47 6.8
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Abonyi, I., Magnetohidrodinamika, Tankönyvkiadó, 1969
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Facskó, G. et al., Identification and Statistical Analysis of Hot Flow Anomalies Using

Cluster Multi-Spacecraft Measurements, PADEU , 15, 93, 2005
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Rövid összefoglalás

Az ún. hot flow anomáliák (HFA-k, magyarul forró áramlási anomáliák) a Föld fej-

hullámának, pontosabban az az előtti tartománynak az átmeneti zavarai. Először az

AMPTE és az ISEE missziók észlelték őket 1985-ben, a fejhullám előtti térrészben.

Átvizsgáltam a Cluster FGM, RAPID és CIS HIA 2003 tavaszán végzett méréseit, majd

két eseményt részletesen elemezttem, továbbá megmutattam, hogy a hot flow anomá-

liák nem olyan ritka jelenségek, mint azt a Cluster szondák előtt gondolták. Kiala-

kulásuknak néhány új feltételét fedeztem fel az adatok elemzése folyamán. A legfonto-

sabb az átlagot messze meghaladó napszélsebesség, ezenfelül az érintőirányú szakadási

felület normálisának 45o-nál nagyobb szöget kell bezárnia a Nap-Föld iránnyal. Meg-

határoztam a hot flow anomáliák tipikus méretét, amelyet még senki sem végzett el.

Mindezen vizsgálat motivációja a méret-szög függvények jósolt lefutásának ellenőrzése.

Elvégeztem az elméleti jóslatok ellenőrzését, amelyek helytállóaknak bizonyultak. He-

lyesnek bizonyult az a jóslat is, amely szerint a jelenségek mérete arányos a napszél

sebességével.

Megmutattam, hogy a lamináris áramlás által kevert erővonalak képesek erős fluk-

tuációkat kelteni és ez kimutatható a kevert mágneses teret keresztező űrszondák által

mért adatokban. A keverés megmagyarázhatja mind a hullámszerű, mind a turbulen-

cia szerű tulajdonságokat. Megmutattam, hogy a keveredés fontos szerepet játszik az

észlelt
”
többnyire kétdimenziós – közeĺıtőleg śık” fluktuációk kialaḱıtásában. A keveredés

az áramló folyadék sebesség variációinak skálájánál sokkal kisebb mérettartományban

képes szerkezeteket kialaḱıtani. Ebben az esetben a generált kisléptékű szerkezetek le-

pelszerűek, közeĺıtőleg śıkok. Egyszerű számı́tások megmutatták, hogy a keveredésnek

szükségszerűen erős hatása van az kisléptékű fluktuációkra.

A Cluster szondák négy pontbeli méréseit felhasználva tanulmányoztam a bolygóközi

mágneses tér fluktuációit, több szondás méréseket használtam fel, hogy feltárjam a

mágneses tér szerkezetét. Az új eljárással kapott eredményeknek a minimumvarianci-

a eljárás seǵıtségével számoltakkal való összehasonĺıtása egy független bizonýıtékot ḱınál

arra, hogy a mágneses fluktuációk
”
többnyire kétdimenziós – közeĺıtőleg śık” összetételű-



ek. Ezenfelül mindenfelé megtaláltam a várt lepelszerű szerkezeteket a mért adatokban,

bebizonýıtottam továbbá azt, hogy a fluktuációk több mint fele lepelszerű struktúrákhoz

kötődik.



Short summary

Hot flow anomalies are temporary disturbances of the Earth’s bow-shock or more exactly

the upstream region’s events. These events have been observed in 1985 by AMPTE and

ISEE missions beyond the bow-shock.I have examined Cluster FGM, RAPID and CIS

HIA measurements throughout spring of 2003 and have proven that these events are not

as infrequent as we had previously assumed prior to the Cluster mission. In addition,

I have also analyzed two special events containing highly energized particle flux. It

is from this detailed analysis of the data series that I discovered several new criteria

for their formation. The most crucial aspect is that the solar wind speed must be

much higher than the average speed. Moreover, the angle between Sun-Earth direction

and the normal vector of tangentional discontinuity must be greater than 45o. I also

calculated the typical size of hot flow anomalies, which has never been performed before.

The motivation of this study was from checking of size-angle functions predicted by

previous hybrid simulations. I have confirmed theoretical predictions which seemed to

be legitimate and I also justified that size increases with greater solar wind speeds.

I have proven that flux tubes mixed by laminar flow can induce strong fluctuations

and this can be observed in data measured by spacecraft crossing the mixed magnetic

field. This mixing can explain both the wave-like and turbulent features. I ascertain that

mixing has an important role in the formation of the observed
”
mostly 2D – little slab”

fluctuations. It is this mixing that can form structures in much smaller scale than the

variation of flowing fluids. In this case the generated small scale structures are sheet-like,

approximately planes. Simple calculations showed that mixing caused a strong influence

on small scale fluctuations.

I studied the magnetic fluctuations of the interplanetary magnetic field using Cluster

multispacecraft measurements to understand the structure of the magnetic field. Com-

paring the results given by the new method with minimum variance method offers an

independent proof that the magnetic fluctuations has
”
mostly 2D – little slab” compo-

nents. Alternatively, I found overall the expected sheet-like structure in the measured



data series. Along with these findings I have proved that more than half of the fluctua-

tions connect to sheet-like structures.


