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A dolgozatban használt rövidítések jegyzéke: 
 
Fizikai mennyiségek: 
 
T        hımérséklet 
n        számsőrőség 
m       tömeg 
q        töltés 

ρ        sőrőség 

p        termális nyomás 

Bp        mágneses nyomás 

v        részecskesebesség 
u        térfogati áramlási sebesség 
a        gyorsulás 
E       elektromos tér 
B       mágneses tér 

Dλ        Debye-hossz 

KJkB /103806505,1 23−⋅=     Boltzmann-állandó 

Ce 1910602176,1 −⋅=      elemi töltés 

Lr        Larmor sugár 

gτ        giroperiódus 

Ω        girofrekvencia 

sf        egyrészecske-eloszlásfüggvény 

sP        termikus nyomástenzor 

sΓ        részecskefluxus 

sQ
~

       hıfluxus 

M        impulzus 

sS        forrás 

VmAs12
0 10852,8 −⋅=ε     a vákuum permittivitása 

AmVs6
0 10256,1 −⋅=µ     a vákuum permeabilitása 

Av        Alfvén sebesség 

Sc        hangsebesség 

Mc        magnetoszonikus sebesség 

β        plazma béta 

RS = 60268 km     a Szaturnusz sugara 
RT = 2575 km      a Titán sugara 
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Technikai rövidítések: 
 
CAPS       Cassini Plasma Spectrometer 
CAPS-SNG      CAPS Singles típusú adatfile 
CAPS-TOF      CAPS Time-Of-Flight típusú adatfile 
IMS       Ion Mass Spectrometer 
ELS       Electron Spectrometer 
IBS        Ion Beam Spectrometer 
MAG       Magnetométer 
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Elıszó 
 

 

 A Szaturnusz, és legnagyobb holdja a Titán vizsgálata az őrkutatás egyik, napjainkban 

nagy érdeklıdéssel kísért területe. A Cassini keringı egység az elsı olyan őreszköz, mely 

pályára állt a Szaturnusz körül, és hosszabb idın keresztül vizsgálja annak plazmakörnyezetét, 

valamint győrő- és holdrendszerét.  

 A Cassini tudományos mőszerei közül a KFKI RMKI kutatócsoportja két berendezés - 

a Cassini Plazma Spektrométer és a Magnetométer - tervezésében, tesztelésében, és 

kivitelezésében vett részt, így e mőszerek mérési adatait intézetünk is megkapja. Munkám egy 

része során az adatokat egy nemzetközi kutatócsoport (CAPS Team) tagjaként dolgozom fel, 

és részt veszek a tudományos problémák megoldásában is. A nemzetközi CAPS Team-et 

világszerte 15 társintézet több, mint 100 kutatója alkotja, hiszen a Cassini-Huygens minden 

idık legjobban felszerelt őreszköze, ezért létrehozásához számos ország összefogására 

szükség volt. Mivel a Cassini a Szaturnusz plazmakörnyezetének korábban még nem vizsgált 

tartományain is keresztülhalad, mérései a legtöbb esetben felfedezés értékő eredményekre 

vezetnek. Ezért az elsı eredményekbıl született publikációk általában a Team nagy részének 

munkáját foglalják magukba, melyek elsı szerzıje a nemzetközi kutatócsoport vezetıje. A 

Szaturnusz magnetoszférikus plazmájának vizsgálatáról a CAPS Team közös cikket jelentetett 

meg a Science szakfolyóiratban. Dolgozatom eredményei között elsıként a Team-en belüli 

saját munkámat mutatom be, melynek során a belsı magnetoszférikus plazma összetételének 

elemzésében vettem részt.  

 A Szaturnusz körül keringı Titán több szempontból is érdekes a számunkra, hiszen 

viszonylag nagymérető holdról van szó, ennél is érdekesebb azonban, hogy - a Naprendszer 

többi holdjával ellentétben - kiterjedt atmoszférával rendelkezik, mely - a Föld légköréhez 

hasonlóan - elsısorban nitrogénbıl áll. Disszertációmban a Titán atmoszférájának és a 

Szaturnusz magnetoszférikus plazmájának kölcsönhatását vizsgáltam, illetve 

összehasonlítottam a hold globális plazmakörnyezetét a Naprendszer két nem mágneses 

bolygójáéval, a Vénusszal és a Marssal. 

 A fenti témákban született publikációk mellett számos nemzetközi konferencián is 

megjelentünk, ahol eredményeinket elıadás, vagy poszter formájában mutattuk be. 
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1. Bevezetés 

 

 Dolgozatomban az amerikai és az európai őrügynökség által közösen kifejlesztett és 

mőködtetett Cassini őrszonda plazma mőszereinek adatait elemeztem. A Cassini-Huygens 

őrszondapárt kifejezetten a Szaturnusz és közvetlen környezetének felderítésére tervezték, 

mely 2004. július elsején állt pályára a bolygó körül. A szondapár együttesen 18 fedélzeti 

mőszert hordoz, melyek közül 12 a Cassini keringı egységen, 6 pedig a Huygens Titán 

szondán foglal helyet. A Huygens szonda 2005. január 14-én sikeresen landolt a Titán 

felszínén, miközben egyedülállóan értékes méréseket végzett a hold atmoszférájában és 

felszínén.  

 A KFKI RMKI-ban a Cassini két fedélzeti berendezéséhez, a Cassini Plazma 

Spektrométerhez (CAPS), és a Magnetométerhez (MAG) készültek földi ellenırzı 

berendezések és szoftverek. A Cassini Plazma Spektrométer (CAPS) három 

plazmaszenzorból áll (Iontömeg Spektrométer, Elektron Spektrométer, Ionnyaláb 

Spektrométer), melyek közül munkámhoz az Iontömeg Spektrométer adatait használtam fel. 

Az Iontömeg Spektrométer egy repülési idı tömegspektrométer, mely az 1 eV-50 keV-os 

energiatartományban méri az ionok összetételét, valamint energia- és irányeloszlását. A 

részecskeadatok értelmezéséhez a környezı mágneses tér ismerete is szükséges, melynek 

komponenseit a Cassini Magnetométer méri. Dolgozatomban három publikációnk 

eredményeit, illetve a csoporton belül végzett saját munkámat ismertetem. 

 Elsı cikkünkben a Szaturnusz belsı magnetoszférájának összetételét elemeztem a 

Cassini pályára állításának idıszakában, amikor az őrszonda a magnetoszféra korábban még 

nem vizsgált tartományain is keresztülhaladt. Ekkor a Cassini 19980 km-es távolságban 

megközelítette a Szaturnusz felhırétegét, és a bolygó felé közeledı, valamint távolodó 

pályaszakaszok mentén egyaránt keresztezte a győrők síkját is. A CAPS Team-en belül az 

Iontömeg Spektrométer adatait felhasználva a magnetoszférikus plazma összetételének 

vizsgálatában vettem részt. A plazmapauza (a bolygó Nap felıli oldalán 14,4 RS - ahol RS = 

60268 km a Szaturnusz sugara -, az átellenes oldalon pedig 13,6 RS távolságban helyezkedett 

el) által határol külsı plazmaszférában a plazmában megjelentek a a vízcsoport elemei (OH+, 

H2O
+, H3O

+, összefoglaló jelöléssel W+ ionok), azonban ebben a tartományban még a 

protonok voltak túlsúlyban. A belsı plazmaszférában (a Nap felıli oldalon 9, az átellenes 

oldalon pedig a Szaturnusztól 7,6 RS távolságon belül) merevebb korotáció figyelhetı meg, a 

plazma összetételét tekintve pedig döntıen a külsı tartományokhoz képest megnövekedett 
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koncentrációjú O+ és W+ ionokat. Az A és B győrők fölött O+ és O2
+ ionok jelentek meg nagy 

koncentrációban, melyek legvalószínőbb eredete a víz fotolitikus folyamataira vezethetı 

vissza. A W+ ionok mibenlétét korábban a Voyager őrszondák mérései alapján a Titán 

atmoszférájából (melynek összetételét közvetett úton meg lehetett állapítani) származó 

nitrogénként azonosították, mivel a Voyeger-ek plazma mőszerei az O+ és N+ ionokat nem 

tudták megkülönböztetni egymástól. A Cassini nagy felbontású tömegspektrométerének 

mérései alapján kiderült tehát, hogy a Szaturnusz magnetoszférájában nitrogén helyett fıként 

a vízjég lebomlásából származó oxigén található, melynek forrása nem a Titán, hanem a 

győrők és a Szaturnusz jeges holdjai (elsısorban az Enceladus). 

 Második cikkünkben megvizsgáltam, hogy milyen alapvetı hasonlóságok és eltérések 

tárhatók fel a Titán, valamint a Naprendszer más, nem mágneses égitestjeinek (azaz a Vénusz 

és a Mars) plazmakörnyezete között. E két bolygóhoz képest a Titán környezete összetett, 

mivel a hold nem a szuper-magnetoszonikus sebességő napszélben, hanem a Szaturnusz 

korotáló magnetoszféra-plazmájában kering. Vastag nitrogénatmoszférájának semleges 

részecskéi többféle módon is ionizálódhatnak (töltéscsere, szoláris EUV sugárzás, 

magnetoszférikus elektron impakt ionizáció), így a Titán-plazmakörnyezet globális képének 

kialakításához ezeknek a forrásoknak az egymáshoz viszonyított helyzetét is figyelembe kell 

venni. Cikkünkben a Cassini elsı két Titán-megközelítésének adataira összpontosítottam, 

melynek során a Titán környezetében négy plazmatartományt különítettünk el. A holdtól 

legtávolabbi régióban (1-1,5 RS, ahol RS = 60268 km a Szaturnusz sugara) a Szaturnusz 

korotáló plazmapopulációjától eltérı, de nem Titán-eredető részecskék észlelhetık. A 

Titánhoz 15 RT-nél közelebb (ahol RT = 2575 km a Titán sugara) pickup ionokat észleltünk, 

melyek keletkezése a fentiekben említett többszörös ionizációs mechanizmusokra vezethetı 

vissza. A 4-15 RT közötti tartomány azonban a holdtól túlságosan távol esik ahhoz, hogy a 

detektált pickup ionok közvetlenül a Titán atmoszférájának exobázisából származhassanak. 

Mindezekbıl arra következtettünk, hogy a pickup ionok inkább egy Titán körüli semleges 

koronából érkeztek a detektorba. A holdhoz 4 RT-nél közelebbi tartományokban 

megfigyelhetı a Vénusz, a Mars, és az üstökösök esetében már korábban is észlelt 

tömegfeltöltési tartomány, majd közvetlenül az ionoszféra fölött elhelyezkedı, Titán eredető 

hideg plazma. A Titán plazmakörnyezete tehát globális értelemben hasonlít más, saját 

mágneses térrel nem rendelkezı égitestekéhez, azonban alapvetı eltérések származnak abból, 

hogy a hold nem a napszélben, hanem szubszónikus sebességő plazmában kering, hogy az 

atmoszférikus részecskék ionizációja többféle mechanizmustól származik, valamint hogy az 

ionizációs források egymáshoz viszonyított helyzete folyamatosan változik.  
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 Harmadik cikkünkben a CAPS-IMS repülési idı spektrumainak felhasználásával 

Titánhoz 15 RT-nél közelebbi tartományt vizsgáltuk, melynek során kiderült, hogy a pickup 

csúcsok a H+ és H2
+ ionoktól (m/q = 1 és m/q = 2) származnak. Ezek minden bizonnyal a 

Titán H és H2 koronáiból erednek, illetve ott keletkezhettek.  
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Tézispontok 

 

1. A Cassini Plazma Spektrométer (CAPS) adatainak feldolgozásához az Iontömeg 

Spektrométer (Ion Mass Spectrometer; IMS) energiaspektrumaihoz, valamint a repülési 

idı spektrumok megjelenítéséhez IDL programnyelven ábrázoló kódokat fejlesztettem ki. 

Ezek a programok beépültek a CAPS adatfeldolgozás során használt 

szoftvercsomagunkba, és kutatócsoportunk többi tagja számára is rendelkezésre állnak. 

2. A nemzetközi CAPS Team tagjaként részt vettem a Cassini pályára állításának 

idıszakában mért CAPS adatok elemzésében. Ennek során a CAPS-IMS mérések 

felhasználásával elemeztem a belsı magnetoszféra plazmájának összetételét. A külsı 

plazmaszférában (a bolygóhoz ~14 RS-nél közelebb, ahol RS = 60268 km a Szaturnusz 

sugara) a plazmában megjelentek a vízcsoport elemei (OH+, H2O
+, H3O

+, összefoglaló 

jelöléssel W+ ionok), azonban ebben a tartományban még a protonok voltak túlsúlyban. A 

belsı plazmaszférában (határa ~9 RS-nél található) a plazma a külsı tartománynál 

merevebben korotál a bolygóval, összetételét tekintve pedig a külsı plazmaszférához 

képest nagyobb koncentrációban tartalmaz O+ és W+ ionokat. Az A és B győrők fölött 

fıként O+ és O2
+ ionokat észleltem, melyek valószínőleg a vízjég sugárzás általi 

lebomlásakor szabadultak fel. A Cassini-t megelızıen, a Voyager őrszondák mérései 

alapján úgy vélték, hogy a belsı magnetoszféra nehéz ionjai a Titánról származó 

nitrogénionok. A CAPS mérései révén azonban kiderült, hogy az észlelt részecskék 

elsısorban oxigénionok, melyek elsıdleges forrásai a Szaturnusz győrői, valamint jeges 

holdjai. Erre a Hubble őrteleszkóp mérései is utaltak már a 90-es években. 

3. A Titán globális plazmakörnyezetét a Cassini három megközelítése alkalmával 

vizsgáltam. A Titán eredető plazmát a holdtól már mintegy 1-1,5 Szaturnusz-sugárnyi (RS 

= 60268 km) távolságban lehet észlelni, ~15 Titán-sugárnyi (RT = 2575 km) távolságban 

pedig egyértelmően Titán-eredető pickup ionokat figyeltem meg. A holdhoz 4 RT-nél 

közelebb a részecskék a Titán atmoszférájának tömegfeltöltési folyamatai miatt 

lelassultak, majd közvetlenül az ionoszféra fölötti tartományban igen hideg sőrő plazma 

helyezkedett el. Ez utóbbi ionpopulációk hasonlóak a Vénusz, és a Mars közelében 

megfigyeltekhez.  

4. A Titán környezetében (4 és 15 RT között) észlelt pickup ionokat vizsgálva 

megállapítottam, hogy a részecskék nem közvetlenül a hold exobázisánál keletkezhettek, 

hanem az atmoszférát körülvevı semleges koronában. A semleges koronát a Cassini más 

plazmaberendezéseivel is kimutatták már. 
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5. A CAPS-IMS repülési idı (Time of Flight, TOF) spektrumait felhasználva a CAPS mérési 

tartományába esı könnyő pickup ionok detektálása révén meghatároztam a Titán körüli, 

(könnyő részecskék alkotta) semleges anyagfelhı összetételét. A nagyobb tömegő 

(például nitrogén) pickup ionok mozgási energiái meghaladják a berendezés észlelési 

kapacitását, ezért a nitrogén korona kimutatása ezzel a módszerrel nem lehetséges. Az 

ionspektrumokat összevetettem a TOF mérésekkel, melyek alapján megállapítottam, hogy 

az észlelt pickup ionok elsısorban 1 és 2 amu tömegő részecskék. Ebbıl arra 

következtettem, hogy az ionok a Titán H, és H2 koronáiból érkeztek a detektorba. Ez 

megfelel a Voyager 1 észleléseinek, valamint a modellszámításoknak. 
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2. Őrplazmafizikai áttekintés 

 

 A Világegyetem látható anyagának legnagyobb részét olyan gázok alkotják, 

melyekben a töltött részecskék (elektronok és ionok) kvázi-semleges keveréket, plazmát 

alkotnak. Különféle állapotú plazmákkal a csillagászat és a fizika számos területe foglalkozik 

- például forró csillagatmoszférákkal, csillagközi és intergalaktikus gázokkal, 

magnetoszférikus, ionoszférikus plazmával, illetve a különféle földi laboratóriumi kísérletek 

során a kisülési lámpákkal, lézerplazmákkal.  

 Az őrplazmafizika egyik fontos vizsgálati területe az interplanetáris térben, valamint a 

bolygók magnetoszféráiban, ionoszféráiban áramló plazmák jellemzése. A világőrben az 

alacsony részecskeszám miatt az ütközések szinte egyáltalán nem befolyásolják a plazma 

viselkedését (ütközésmentes plazmák). Az őrplazmák leírására két elterjedtebb módszer 

létezik; a kinetikus, valamint a magnetohidrodinamikai tárgyalásmód. A kinetikus elmélet a 

plazmarészecskék mozgását és az általuk keltett tereket külön-külön írja le, emellett minden 

egyes részecskének a többire gyakorolt hatását is figyelembe veszi. Ez a módszer teljes leírást 

ad ugyan a plazmáról, de számítási szempontból igen komplikált, nagy gépkapacitást igényel, 

ezért csak a plazma kis tartományainak leírására használják. A magnetohidrodinamikai 

megközelítésben a plazmarészecskék individuális hatásait kollektív módon vesszük 

figyelembe, a plazmát mágnesezett folyadékként kezeljük, és makroszkopikus változókról 

(sőrőség, hımérséklet, elektromos és mágneses térerısség) beszélünk. Ennek a módszernek az 

alkalmazása kisebb számítógépkapacitást igényel, azonban csak olyan skálán lejátszódó 

jelenségeket vizsgálhatunk vele, amelyeken az egyedi részecskék hatása már nem jelentıs. A 

két módszer ötvözését valósítják meg a napjainkban elterjedt hibrid kódok. Ebben a 

fejezetben a plazmafizika alapvetı matematikai és fizikai hátterét foglaltam össze. 

 

2.1. Ütközésmentes plazmák 

 

 Az őrfizika legtöbb területén vizsgált plazmákban a részecskék közötti átlagos szabad 

úthosszak általában nagyok, ezért az ütközéseket figyelmen kívül hagyhatjuk (Baumjohann és 

Treumann, 1997; Cravens 1997). A plazma dinamikus folyamatait ekkor a töltött 

részecskéknek az elektromos és mágneses terekkel való kölcsönhatása, valamint a mozgó 

töltések lokális terei határozzák meg. Az őrplazmákban az elektronok és az ionok 
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számsőrőségei általában - eltekintve a többszörösen ionizált ionoktól - azonosak 

(kvázisemlegesség), a töltött részecskék azonban elektromos és mágneses tereik révén 

folyamatosan hatnak egymásra. Az a távolság, amelynél az egyedi töltött részecskék 

elektromos terei még hatást gyakorolhatnak egymásra, a 2
00 enTk eBD ελ =  Debye-hossz 

(vagy árnyékolási hossz), ahol Bk  a Boltzmann-állandó, eT  az adott részecskefajta 

hımérséklete, 0n  a részecskék számsőrősége, e pedig az elemi töltés. A plazma dinamikáját 

meghatározó legfontosabb erı az ( )BvEF ×+= q  Lorentz-erı, ahol q a részecske töltése, E 

és B pedig a makroszkopikus elektromos és mágneses terek. A külsı mágneses terek 

erıvonalai körül az m tömegő töltött részecskék ( )BqvmrL ⊥=  sugarú (Larmor-sugár) 

giromozgást végeznek, ahol ⊥v  a részecske sebességének a mágneses térre merıleges 

komponense. A giromozgás frekvenciája (Larmor-frekvencia) mBq=Ω .  

 

2.2. A plazmakinetikus elmélet 

 

 A kinetikus modellek a plazmát részecske-eloszlásfüggvényekkel írják le a fázistérben 

(Cravens, 1997). Definiáljuk az  

  ( )
V

benVszámarészecskékstípusúadott
tf

V
s ∆

−∆
=

→∆

)(
lim,,

0
vx  (2.1) 

egyrészecske- eloszlásfüggvényt1, ahol x a részecske helyvektora, v a sebességvektora, t 

pedig az idı. Az egyrészecske-eloszlásfüggvény a 6 dimenziós fázistér 

zyx vvvzyxV ∆∆∆∆∆∆=∆  egységnyi térfogatára egységnyi idı alatt esı részecskeszámot 

jelenti. A plazma különbözı típusú (s) részecskéire más-más eloszlásfüggvény vonatkozik. A 

vizsgált térfogatrészben jelenlévı, adott típushoz tartozó részecskéket azonosaknak tekintjük. 

A részecskék számsőrőségét tehát az egyrészecske-eloszlásfüggvény sebességtéren vett 

  ( ) ( ) vvxx 3,,, dtftn ss ∫=  (2.2) 

integrálja adja meg.  

 Az egyrészecske-eloszlásfüggvényt a  

  
ütközés

s
ss

s

t

f
ff

t

f








=∇⋅+∇+

∂
∂

δ
δ

vav  (2.3) 

                                                 
1 A vizsgált esetek többségében a nem-relativisztikus közelítés elegendı. 
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Boltzmann-egyenlet megoldásaként kapjuk, ahol a részecskék ütközéseibıl fakadó 

mikroszkopikus hatásokat az egyenlet jobb oldalán álló ütközési tag képviseli, mely 

ütközésmentes esetben zéró. A részecskék a gyorsulása magában foglalja a nem ütközésbıl 

fakadó erık hatásait is, mely az őrplazmákban általában a Lorentz-erı által okozott 

gyorsulásra egyszerősödik. A Boltzmann-egyenlet egyensúlyi megoldása a 

  ( ) ( )













−








=

sB

s

sB

s
ssM Tk

vm

Tk

m
tntvf

22
3

2
1

exp
2

,,,
π

xx  (2.4) 

Maxwell-eloszlás, ahol sv  az adott típusú részecskék sebessége, sT  a hımérséklete, sm  a 

tömege, Bk  pedig a Boltzmann-állandó.  

 Ütközésmentes plazmákban a részecskék fázissőrősége a fázistér kis térfogatelemében 

állandó marad, miközben a térfogatelem végighalad a fázistérbeli (v, a) vektor által 

meghatározott trajektória mentén. A zéró ütközési taggal felírt  

  ( ) 0=∇⋅×++∇+
∂

∂
s

s

s
s

s f
m

q
f

t

f
vBvEv  (2.5) 

(2.3) egyenletet ütközésmentes Boltzmann-, vagy Vlasov-egyenletnek nevezzük, megoldása 

azonban általában igen bonyolult.  

 A Boltzmann-egyenlet megoldásaiként adódó különféle eloszlásfüggvények közül az 

őrplazmafizikában (bizonyos plazmatartományokban) gyakran alkalmazzuk a nem 

egyensúlyi, a fázistérben győrő-, nyaláb-, és héjszerő eloszlásokat. Bár ezek az adott 

idıpillanatban a Boltzmann-egyenlet megoldásait jelentik, mégis hozzávetılegesen a 

részecskék ütközési idejével megegyezı idı alatt Maxwell-eloszlásokká fejlıdhetnek.  

 A plazma jellemzéséhez sok esetekben nem szükséges az eloszlásfüggvény ismerete, 

hanem elegendı, ha néhány, csak a helytıl és az idıtıl függı makroszkopikus (vagy 

folyadék-) változót meg tudunk határozni. Ehhez általában az eloszlásfüggvény 

sebességmomentumait használjuk. Az ( )tf s ,, vx  egyrészecske-eloszlásfüggvény n-ik 

momentumának definíciója: 

  ( )∫= vvxv 3,, dtffM s
n

s
n . (2.6) 

Az eloszlásfüggvény nulladik momentuma ( 0=n ) a már korábban definiált (2.2 egyenlet) sn  

számsőrőség. Az elsı momentum ( 1=n ) a részecskék  

  ( ) ( )∫=Γ vvxvx 3,,, dtft ss  (2.7) 

teljes fluxusát adja meg. A részecskék térfogati áramlási sebessége megfelel az 
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  ( ) ( ) ( )tntt sss ,,, xxvxu Γ==  (2.8) 

átlagsebességnek. Az eloszlásfüggvény második momentuma ( 2=n ) a 

  ( ) ( )∫== vvxccccxP 3,,,
~

dtfmnmt sssss  (2.9) 

nyomástenzorral hozható kapcsolatba, ahol uvc −=  a részecskék pekuliáris (vagy random) 

sebessége. A skalárnyomást a nyomástenzor elemei átlósösszegének harmadaként definiáljuk. 

Az eloszlásfüggvény harmadik momentuma (3=n ) a részecskék 

  ( ) ( )∫= vvxcx 32 ,,
2

1
,

~
dtfcmtQ sss  (2.10) 

hıfluxusával áll összefüggésben. 

 A makroszkopikus változók definiálását követıen, azok meghatározására olyan 

módszert keresünk, amellyel elkerülhetı a Boltzmann-egyenlet megoldásának szükségessége. 

Ennek során eljutunk a folyadékok megmaradási tételeihez.  

 A Boltzmann-egyenletnél egyszerőbb egyenletekhez jutunk, ha vesszük a 

momentumait. Az n-ik momentum: 

  ∫



















=∇⋅+∇⋅+

∂
∂

vavv v
3d

t

f
ff

t

f

ütközési

s
ss

sn

δ
δ

 (2.11) 

A Boltzmann-egyenlet tagjainak nulladik momentumaiból a 

  ( ) sss
s Sn
t

n =⋅∇+
∂

∂
u  (2.12) 

kontinuitási egyenletet írhatjuk fel, ahol sS  a forrástag. A Boltzmann-egyenlet tagonként vett 

elsı momentumaiból a  

  ( ) ( )
ütközési

s
ssssssss tt 








=−⋅∇+⋅∇+

∂
∂

δ
δρρρ M

aPuuu  (2.13) 

momentum egyenlet adódik, ahol sa  a plazma átlagos gyorsulását, M  pedig az impulzust 

jelöli. A Boltzmann-egyenlet második momentumával pedig felírhatjuk az  

  

( )

sss

ütk

s
s

ütk

s

sssss
s

s
s

Sum
tt

E

Qpp
tD

D

2

..
2

1

~

1

1

1

1

+







⋅−








=

⋅∇+⋅∇⋅+⋅∇
−

+








−

δ
δ

δ
δ

γγ

M
u

uPu

 (2.14) 

energiaegyenlet egyik alakját, ahol sp  a termikus (vagy skalár-) nyomás.  
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2.3. Magnetohidrodinamikai leírás 

 

 Sok esetben nem szükséges az eloszlásfüggvény pontos fejlıdésének ismerete, hanem 

elegendı, ha makroszkopikus momentumainak (például sőrőség, sebesség, és hımérséklet) 

térbeli és idıbeli fejlıdését meghatározzuk. A plazmát már általában a momentumok lassú 

idıbeli változásai is jól leírják, és ezek fejlıdésének vizsgálata is sokkal egyszerőbb, mint az 

eloszlásfüggvényeké. A makroszkopikus momentumok kiszámításakor olyan mennyiségeket 

kapunk, melyeket a hidro- és gázdinamikában a folyadékok és gázok jellemzésére használunk. 

A plazmákra ezzel a közelítéssel levezetett elméletet magnetohidrodinamikának nevezzük, 

mivel a folyadéknak tekintett, elektromosan vezetı plazma részecskéi által generált, valamint 

a külsı (interplanetáris, magnetoszférikus) elektromágneses terek hatásait egyaránt 

figyelembe vesszük.  

 

2.3.1. Magnetohidrodinamikai egyenletek 

 

 A magnetohidrodinamikai (MHD) leírásmódot (Cravens, 1997) olyan 

távolságskálákon alkalmazhatjuk, melyeken a plazma térfogati jellemzıi (pl. sőrőség, 

hımérséklet, nyomás) nagyobb szerepet játszanak, mint az egyes részecskék individuális 

mozgásai. Ekkor a plazmát a folyadékok alapvetı megmaradási törvényeivel csatolt 

elektromágneses erıkkel jellemezhetük. Az említett skálahossznak a vizsgált folyamatok 

esetében nagyobbnak kell lennie, mint az ionok girosugara (Larmor sugár, Lr ), és a Debye-

hossz ( Dλ ), idıskálájuk pedig legyen hosszabb, mint a vizsgált ionok giroperiódusa.  

 Az őrplazmák jellemzéséhez a hidrodinamika anyag-, impulzus- és 

energiamegmaradást leíró egyenleteibe bele kell foglalni az elektromágneses tér energia- és 

impulzussőrőségét, valamint a tereket leíró Maxwell-egyenleteket is. Ekkor a következı 

egyenleteket írhatjuk fel: 

  ( ) ii Sm
t

=⋅∇+
∂
∂

uρρ
 (2.15) 

  ( ) ( )niin mPvp
t

uuuug −−−−+×+−∇=∇+
∂
∂ ρρρρ BJuu

u
 (2.16) 

  ( ) ( )BBu
B ×∇×∇−××∇=

∂
∂

BD
t

 (2.17) 
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ahol ( ) ∑+=
s

ssee mnmntxρ ,  a teljes tömegsőrőség, ( ) ρmnmnt
s

ssseee 







+= ∑ uuxu ,  a 

plazma tömegközépponti sebessége, ( ) ees
s

ss eneZntx uuJ −=∑,  az áramsőrőség-vektor, 

0µη=BD  a mágneses diffúziós együttható (η  a teljes elektron impulzustranszfer ütközési 

frekvencia), ie ppp +=  pedig az elektronok és az ionok nyomásainak összege. A (2.16)-os 

egyenlet helyett a  

  0=⋅∇ J  (2.18) 

összefüggést is alkalmazhatjuk, mely a töltésekre vonatkozó kontinuitási egyenletnek a 

közelítése. Általában az elektronokra és az ionokra külön-külön vonatkozó 

energiaegyenletekre is szükség van, melyek igen egyszerő alakja a  

  állandóρp =γ  (2.19) 

politropikus energiareláció, ahol a konduktív hıtranszportot és az ütközési tagokat 

elhanyagolhatónak tekintjük (ideális egyatomos gázra g = 5/3, izotermikus gázra pedig g = 1).  

 A (2.15)-(2.19) egyenletek együttesen alkotják a magnetohidrodinamika egyenleteit, 

melyeket számos különféle közelítésben alkalmazhatunk.  

 

• Az MHD egyenletek síkhullám megoldásai: 

 Ha megkeressük az MHD egyenletrendszer 1 dimenziós, z-tengely mentén terjedı 

( 0=∂∂=∂∂ yx ) síkhullám megoldásait, 7 hullámot kapunk; a 0=v  sebességhez tartozó 

entrópiahullámot, a  

  θcosAvv ±=  (2.20) 

megoldást, ahol Av  az Alfvén-sebesség, θ  pedig a mágneses térerısség és a z-tengely által 

bezárt szög, valamint a  

  ( ) 2cos4 22222222







 −+++±= θASASAS vcvcvcv  (2.21) 

 gyors és a 

  ( ) 2cos4 22222222







 −+−+±= θASASAS vcvcvcv  (2.22) 

lassú MHD módusokat, ahol Sc  az adott közegbeli hangsebességet jelöli. Fizikailag a 

hangsebesség, vagy ion-akusztikus sebesség a 00 ργ pcS =  (ahol a 0 index a vákuumbeli 
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értékekre vonatkozik), az Alfvén sebesség a ( )00
2
0 ρµBcA = , a magnetoszonikus sebesség 

pedig a ( )00
2
000

22 ρµργ Bpccc ASM +=+=  mennyiség. 

 

2.3.2. Mágneses és dinamikus nyomás 

 

 Legyen a vizsgált plazma stacionárius, valamint ütközés- és forrásmentes. Az áramlás 

történjen egy meghatározott irányban (x), amelyben a plazma sebessége ( )xu ˆxu= , és a 

tekintsünk olyan mágneses teret, mely merıleges a kitüntetett x irányra (B ⊥ u). Ezekkel a 

feltevésekkel a momentum egyenlet a 

  







+

∂
∂−=

∂
∂

0

2

2µ
ρ B

p
xt

u
u  (2.23) 

alakban írható fel, mely tovább írható a  

  0
2 0

2
2 =








++

∂
∂

µ
ρ B

pu
x

 (2.24) 

alakra, melybıl a  

  konstans
2 0

2
2 =++

µ
ρ B

pu  (2.25) 

összefüggés adódik, ahol p a termikus, a ( )0
2 2µBpB =  tag pedig a mágneses nyomás. A 

szintén nyomás-szerően viselkedı 2uρ  tagot dinamikus nyomásnak nevezzük. A fentieket 

úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a 0
22 2µρ Bpu ++  mennyiség a plazmában egy adott 

áramlási vonal mentén állandó. Bár ez ebben a formában bonyolultabb áramlásokra már nem 

alkalmazható, a 2uρ  mennyiség ismerete mégis jó becslést ad a MHD-ból levezetett 

momentum egyenlet uu ∇⋅ρ  tagjának jelentıségére. Ez a tag válik fontossá, amikor a 2uρ  

dinamikus nyomás aránya a ( )ieBe TTknp +=  termikus nyomáshoz képest nagy - ez az arány 

ugyanis igen szoros kapcsolatban áll az ScuM 0= szonikus Mach-számmal, ahol 0u  a 

plazmának a nyugvó közeghez viszonyított sebessége, Sc  pedig a - korábban már bevezetett - 

közegbeli hangsebesség. Ugyancsak fontos mennyiség a plazma termikus és mágneses 

nyomásának hányadosaként definiált plazma béta (β). 
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2.3.3. Lökéshullámok és diszkontinuitások az őrplazmákban 

 

 Az MHD egyenletek megengedik a nem-folytonos megoldásokat is, az MHD 

plazmában tehát létrejöhetnek szakadások (Cravens, 1997; Baumjohann és Treumann, 1997). 

Az őrfizikában ezek közé tartoznak például a bolygók fejhullámai, a magnetopauza, valamint 

a különféle interplanetáris lökéshullámok, mint amilyenek a koronakitörések lökésfrontjai.  

 Az MHD szakadási felületeknek alapvetıen négy esetét különböztetjük meg (2. 

táblázat), ahol az n és a t indexek a sebesség-, a mágneses tér vektoroknak a szakadási 

felületre vonatkozó normális, illetve tangenciális irányú komponenseit jelölik. Az n vektor a 

szakadási felület normálisa, [ ]X  pedig az X mennyiség ugrását jelenti a szakadási felületnél. 

Kontakt diszkontinuitás: 

[ ] [ ] [ ] [ ] 0,0,0,0

,0,0

====
≠=

tnt

nn

Bp

Bv

Bv
 

csak ρ és T ugrik 

Tangenciális diszkontinuitás: 0,0 == nn Bv  [ ]=+ 02/ µtBp konstans 

Rotációs diszkontinuitás: [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] ρµ0

2 ,0

0,0,0,0

nn

nn

BvB

Bvpn

==

====
 

B elfordul n körül 

Lökéshullám: 0≠nv  kompresszió, 

anyagátáramlás 

1. táblázat. Magnetohidrodinamikai szakadási felületek. 

 

 Lökéshullám általában akkor jön létre, amikor a szuper-magnetoszonikus sebességgel 

áramló plazmába akadály kerül. Az akadály egyaránt lehet az égitestek magnetoszférája, vagy 

ionoszférája, melynek hatására az ütközésmentes plazmában gerjesztıdı különféle 

hullámmódusok és a részecskék kölcsönhatásai végül létrehozzák a lökésfrontot. A 

lökéshullámon keresztül anyagátáramlás zajlik, és jelentıs kompresszió lép fel a plazmában, 

miközben a plazmaparaméterek (sőrőség, nyomás és hımérséklet) ugrásszerően 

megváltoznak. Ez irreverzibilis folyamat, mely megnöveli a rendszer entrópiáját. A 

őrfizikában a lökéshullámok elıtti, alacsony entrópiájú, szuperszonikus áramlási sebességgel 

jellemezhetı régiót "upstream", a lökéshullám mögötti - nagy entrópia, szubszonikus áramlás 

- térrészt pedig "downstream" tartománynak nevezzük.  

 A lökéshullámokra jellemzı fontos paraméter a lökéshullám normálisa és az upstream 

mágneses tér iránya által bezárt Bnθ  szög. Ennek alapján a Bnθ = 0° esetben párhuzamos 

(vagy parallel), Bnθ = 90°-nél merıleges, Bnθ ~45°-nál ferde, a köztes esetekben pedig kvázi-
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parallel, illetve kvázi-perpendikuláris lökéshullámokról beszélünk. A mágneses bolygóknál a 

magnetoszféra burkolója (a magnetopauza) nyomásegyensúlyi felület, amelyen keresztül 

nincs anyagátáramlás, és tangenciális diszkontinuitásnak tekinthetı, míg a fejhullám - mely a 

napszélben a magnetoszféra elıterében, a Nap felıli oldalon jön létre - gyors módusú MHD 

lökéshullámként írható le.  

 

3. Plazmafizika a Naprendszerben 

 

 Naprendszerünk jelenségeit döntıen a Nap belsejében és felszínén lejátszódó 

folyamatok szabják meg. A koronából kiáramló napszél, valamint az abba befagyott szoláris 

mágneses tér kölcsönhatásba lép a bolygók magnetoszférájával, vagy atmoszférájával. A 

kölcsönhatás többféle módon is lejátszódhat, ebben a fejezetben ezeket a jelenségeket 

foglaltam össze.  

 

3.1. A napszél összetétele, dinamikája 

 

 A napszél forró, híg, mágnesezett plazma, mely szuper-magnetoszonikus sebességgel 

(átlagosan ~450 km/s), radiálisan kiáramlik a napkoronából (1. ábra) (Baumjohann és 

Treumann, 1997; Cravens, 1997; Burlaga 1995). A napszél a Nap atmoszférájának 

nyugodtabb, ~6000 K fokos tartományaiból ered, de az interplanetáris térben mért 

sebességekre a több millió fokos hımérséklető koronában gyorsul fel. A napszél fıleg 

protonokból és elektronokból, kisebb mennyiségben He++ ionokból (α-részecskékbıl), 

valamint nyomokban egyéb nehezebb ionokból áll. A Föld pályája mentén a fıbb 

komponensek aránya: protonok ~96 %, α-részecskék ~4 %.  

 A napszél kvázi-semleges plazma, azaz az ellentétes töltéső összetevık aránya 

térfogategységenként azonosnak tekinthetı. Ezen kívül a részecskék igen alacsony 

számsőrősége miatt a napszélben az ütközésmentesség is teljesül. A Föld-pálya távolságában 

például (1 Csillagászati Egység = 1 CSE = 150 millió km) a plazmasőrőség ~3-5 cm-3, a 

részecskék átlagos szabad úthossza pedig (a gázkinetikai elmélet alapján) ~1 CSE. Annak 

ellenére, hogy a napszél ütközésmentes, mégis kialakulhatnak benne lökéshullámok 

(interplanetáris lökéshullámok, a bolygók fejhullámai), melyeknél az energia- és 
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impulzusátadást a különféle részecske-hullám kölcsönhatások hozzák létre, valamint jelentıs 

entrópianövekedés lép fel a plazmában. 

 

1. ábra. A napkorona. Forrás: NASA. 

 

 A napszél plazma fontos tulajdonsága, hogy vezetıképessége (σ ) igen nagy, ezért a 

nem relativisztikus 

  ( ) σσ E'BuEJ =×+=  (3.1) 

Ohm-törvény jó közelítésben az 

  0=×+= BuEE' , (3.2) 

egyszerő alakban írható fel, ahol E'  a plazma vonatkoztatási rendszerében mérhetı 

elektromos térerısség. Ha ezt behelyettesítjük a Faraday-törvénybe, akkor a  

  ( )Bu
B ××∇=

∂
∂

t
 (3.3) 

egyenletet kapjuk. Ebbıl látható, hogy a napszél vonatkoztatási rendszerében nincs 

elektromos tér, melynek fontos következménye, hogy a mágneses fluxus "befagy" az MHD 

folyadékáramba. Más szóval a tökéletesen vezetı folyadék felüleletelemét határoló zárt 

kontúron áthaladó mágneses fluxus konstans (Priest, 1982). A korona belsı tartományaiban a 

mágneses tér a domináns, ezért a napszél csak bizonyos felületrészeken áramlik ki. A Naptól 

~2,5 RS (ahol RS= 696 000 km a Nap sugara) távolságban (forrásfelszín) azonban a mágneses 

erıvonalak már a felszínre közel merılegesen lépnek ki. A befagyási jelenség és a Nap 
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forgása miatt az interplanetáris mágneses tér (IMT) szerkezete egy Archimédeszi (vagy 

Parker) spirál alakját ölti (2. ábra) (Parker, 1963).  

 

2. ábra. Az interplanetáris mágneses tér szerkezete. Forrás: NASA. 

 

 Polárkoordináta-rendszerben az IMT komponenseit a következı 
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egyenletek írják le, ahol az erıvonal a ),,( 00 φθr  ponton halad át, 6107,2 −⋅=Ω  rad sec-1 a 

Nap forgásának szögsebessége, vr pedig a napszél sebességének radiális komponense. 

 Az IMT szerkezetére a napfoltszám változásának periodicitását követı, 11 éves 

napciklus is hatással van, valamint a ciklus végén a Nap mágneses pólusai átfordulnak (így az 

mágneses értelemben valójában 22 évig tart). A napciklus minimumának idıszakában a Nap 

mágneses terének szerkezete közelítıleg dipóltér, a napszél áramlási sebessége pedig az 

ekliptikában ~400-450 km/s ("lassú napszél"), magasabb szélességeken pedig ~800 km/s 

("gyors napszél"), mely a koronalyukakon keresztül távozik a Napból (McComas et al., 

2000). A maximum idején az IMT, valamint a plazmaáramlás szerkezete összetetté válik. 
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 A Nap két ellentétes polaritású mágneses erıvonalaival jellemezhetı féltekéjét egy 

vékony töltéslemez (helioszférikus áramlepel) választja el egymástól, mely a napciklus 

nyugodtabb fázisaiban a mágneses dipóltér egyenlítıi síkjához közel foglal helyet. A 

dipóltengelyhez definiált heliomagnetikus koordináta rendszer alapsíkja a Nap forgási 

egyenlítıjével definiált heliografikus koordináta-rendszerben precesszáló mozgást végez 

(Zhao és Hundhausen, 1981), és (a befagyás miatt) a Nap egyenlítıi periódusával (~27 nap) 

együtt forog a Nappal. Emiatt a heliografikus koordináta-rendszerben a heloszférikus 

áramlepel hullámos szerkezető lesz, és az Ekliptika síkjában ellentétes polaritású mágneses 

"szektorok" váltakoznak. 

 

3.2. A plazma kölcsönhatása az égitestek mágneses terével, atmoszférájával  

 

 Az őrplazmák változatos módokon hatnak az égitestekre, melyek egyaránt lehetnek 

bolygók, holdak, vagy üstökösök. A bolygók (és az üstökösök) esetében a napszéllel és a 

befagyott interplanetáris mágneses térrel való kölcsönhatás az elsıdleges, míg például egy 

bolygó magnetoszférájában keringı hold esetében elsısorban a magnetoszférában áramló 

plazma hat az égitest (például a Titán) atmoszférájára, felszínére, vagy mágneses terére (mint 

például a Jupiter Ganymedes nevő holdja esetében). A bolygók kölcsönhatása a napszéllel 

alapvetıen kétféle lehet attól függıen, hogy az égitestnek van-e saját mágneses tere. 

 

3.2.1. Planetáris mágneses terek 

 

 Általánosságban véve magnetoszféráról akkor beszélünk, amikor egy saját (belsı) 

mágneses térrel rendelkezı objektum áramló plazmába kerül (Baumjohann és Treumann, 

1997; Cravens 1997). Azonban akkor is magnetoszféra jön létre, amikor az égitestnek nincs 

ugyan saját mágneses tere, de egy elektromos vezetı réteg, vagy héj veszi körül (például az 

ionoszféra). Ez esetben az áramló plazma indukált mágneses teret hoz létre, melyrıl 

részletesen a késıbbiekben lesz majd szó.  

 Klasszikus értelemben magnetoszférának a mágneses égitest környezetének azt a 

tartományát nevezzük, amelyben a bolygó (vagy mágneses térrel rendelkezı hold) saját 

mágneses tere jelentısebb, mint a környezı interplanetáris (vagy például egy bolygó 

magnetoszférájában keringı hold esetében az azt körülvevı planetáris) mágneses tér (3. ábra). 
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A magnetoszférát egy tangenciális diszkontinuitás, a magnetopauza határolja, amelyen 

keresztül ideális esetben nincs anyagáramlás, és a két oldalán megvalósul a külsı és belsı 

plazmatartományok közötti nyomásegyensúly. Bolygók esetében a magnetopauza Nap felé 

esı oldalán a szuper-magnetoszonikusan áramló napszélben lökéshullám (fejhullám) jön létre, 

mely eltéríti, lelassítja, és felfőti a plazmát. A fejhullám mögötti, a magnetopauzáig terjedı 

tartomány a magnetoszféra-burok, melyben az áramló napszél sebességének legalább a 

lökéshullámra merıleges komponense szubszonikus. A lökéshullám és a magnetopauza 

helyzetét a napszél dinamikus és a magnetoszféra mágneses nyomása határozza meg, ezért 

ezek a határfelületek állandó mozgásban vannak. 

 

3. ábra. A földi magnetoszféra kölcsönhatása az napszéllel és a befagyott interplanetáris 

mágneses térrel.  

 

 A napszél és a befagyott interplanetáris mágneses tér a Nap felıli oldalon 

összenyomja a magnetoszféra erıvonalait, az átellenes oldalon pedig megnyújtja azokat, így 

ott mágneses csóva jön létre. A magnetoszférák szerkezetét általánosságban tekintve a napszél 

tulajdonságai, az interplanetáris mágneses tér erıssége és szerkezete, valamint a 

magnetoszféra plazmaforrásai határozzák meg, mely utóbbiak aktivitása a magnetoszférikus 

plazma mágneses nyomásának növekedését eredményezi. A planetáris magnetoszférákban 
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keringı holdak vagy a bolygó győrői jelentıs plazmaforrásként szolgálhatnak, jó példa erre a 

Szaturnusz plazmakörnyezete.  

 Naprendszerünk bolygói közül csak a Vénusznak és a Marsnak nincs saját mágneses 

tere, bár ez utóbbi esetében erıs lokális mágneses tereket detektáltak a kéreg tartományában 

(Acuna et al., 1998, 1999; Connerney et al., 1999). A holdak közül csak a Jupiter körül 

keringı Ganymedes rendelkezik számottevı belsı mágneses térrel. Ha a nem mágneses 

égitestnek van atmoszférája, akkor az ionoszféra és a napszél plazma kölcsönhatásának 

eredményeként indukált mágneses tér jön létre. 

 

3.2.2. Indukált magnetoszférák 

 

 Az áramló plazmában lévı, nem mágneses égitest körül indukált magnetoszféra jön 

létre, mely esetben az "indukált" jelzı arra utal, hogy az áramlás útjában a plazma 

kölcsönhatása révén egy effektív mágneses akadály keletkezik (Luhmann et al., 2004; 

Russell, 2004). Az indukált magnetoszférát létrehozó akadály lehet például egy elektromosan 

vezetı, összenyomható ionoszférikus héj (amely az ionopauza mentén kiegyenlíti a belsı és a 

külsı plazmanyomást), vagy egy összenyomhatatlan vezetı test (például vasmag, vagy 

sósviző óceán), amelynél a klasszikusan indukált külsı tér perturbációi elhajlítják a környezı 

plazmaáramlást. Az indukált magnetoszféra a mágneses bolygók dipólteréhez képest egy 

kevésbé jól definiált tartomány, benne a plazma dinamikáját elsısorban a mágneses erık 

irányítják. Az indukált áramokkal kapcsolatba hozható mágneses terek általában úgy 

változnak, hogy a külsı teret kizárják a vezetıbıl.  

 Maga az ionoszféra úgy jön létre, a Nap ultraibolya fotonjai, valamint az áramló 

plazma energikus részecskéi közvetlenül bombázzák a semleges atmoszférát (illetve annak 

hiányában a felszínt), behatolnak annak felsı rétegeibe, és bizonyos tartományokban 

ionizálják azt. Bizonyos magasság felett a részecskék ütközései már túl ritkák ahhoz, hogy az 

ionizált részecskék rekombinálódjanak. Az így létrejött ionoszféra elektromos 

vezetıképessége nagy, ezért akadályt képez az áramló plazmában. Az ilyen esetben létrejött 

ionoszférikus áramokat általában nem tekinthetjük klasszikus értelemben véve indukáltnak, az 

ionoszféra mégis vezetı felületként viselkedik. A nyomásegyensúllyal kapcsolatba hozható 

áramok egy tökéletesen ütközésmentes ionoszférában végtelen sokáig folyhatnak; például 

amíg a határfelület-menti nyomásgradienseket fenntartja a külsı plazmaáramlás, valamint 

amíg az ionoszférát fenntartja a Nap EUV sugárzása. Ha az ionoszféra ellenállása a 
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nyomásegyensúly magasságában nagy, az "árnyékoló" áram kiterjed, ahogy a mágneses tér az 

ionoszférába diffundál. 

 A Naprendszer bolygói közül indukált magnetoszférája van a Vénusznak (Zelenyi és 

Vaisberg 1982; Russell és Vaisberg, 1983; Luhmann et al., 2004) (4. ábra), és a Marsnak 

(Russell és Luhmann, 1997), a holdak közül pedig a Szaturnusz körül keringı, vastag 

atmoszférával rendelkezı Titánnak (Ness et al., 1982a; Ledvina et al., 2004) is. Az indukált 

magnetoszférát fenntartó erık élettartamát a testek felszínén, a belsejében, vagy az 

ionoszférájában indukált áramok, a külsı mágneses tér idıbeli, vagy irány és/vagy nagyság 

szerinti változásai határozzák meg. Ez utóbbiak idıskálái általában túl rövidek ahhoz, hogy a 

tér a vezetıre diffundálhasson. Az indukált magnetoszférákban fellépı, klasszikusan indukált 

áramok élettartama a határréteg elektromos vezetıképességétıl, kiterjedésétıl, valamint a 

külsı mágneses tér változásaitól függ (Luhmann et al., 2004). 

 

4. ábra. A Vénusz plazmakörnyezete. Forrás: UCLA, C.T. Russell 

 

 Az indukált magnetoszférákban is létrejön a magnetoszféra-burok (4. ábra), és az 

indukált mágneses csóva. A lökéshullám kialakulása a magnetoszféra áramlás felıli oldalán 

egyaránt függ a külsı plazma magnetoszonikus Mach számától, az ionok girosugár 

effektusaitól, valamint az akadály atmoszférájából eredı ionok pickup folyamataitól, 

melyekrıl a késıbbiekben lesz majd szó.  
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 A napszél számára az akadályt a Vénusz és a Mars esetében is egy viszonylag vékony, 

indukált mágneses határvonal jelenti, mely a Vénusznál közvetlenül az ionopauza fölött, a 

Marsnál pedig egy diffúz ionoszférikus határ fölött helyezkedik el. Már régebben kimutatták 

(Spreiter és Stahara, 1985), hogy az ilyen jellegő akadály körül létrejövı lökéshullámon 

áthaladó napszél lelassul, és körbefolyja az ionopauzát. Az ionoszféra fölött elhelyezkedı 

plazmaköpeny tartományában a "hideg" ionoszférikus, és a "forró" napszél-eredető (a Titán 

esetében pedig magnetoszférikus eredető) részecskék közel azonos koncentrációkkal vannak 

jelen (Dóbé és Szegı, 2005). A köpeny egyfajta átmeneti réteg, a külsı és belsı plazma 

közötti kölcsönhatási tartományt, melyet mind a Vénuszt korábban vizsgáló Pioneer Venus 

Orbiter (Spenner et al., 1980; Szegı et al., 1997), mind a Phobos 2 Mars-szonda (Lundin et 

al., 1989; Riedler et al., 1989) észlelt. A napszél protonjainak pályái a köpeny fölött 

elhajlanak, a mágneses térerısség megnı, így létrejön a mágneses határ. Mivel ez a réteg a 

planetáris atmoszférához igen közel helyezkedik el, ezért lehetségessé válik a közvetlen 

érintkezés a lökéshullámon átjutott napszél részecskéi és az ionoszférikus részecskék között - 

az így létrejövı csatolás nagymértékben különbözik a földi magnetoszféránál megfigyeltektıl. 

 A belsı mágneses tér hiányát a Vénusz esetében megmagyarázhatja a bolygó lassú 

forgása (PV = 243 nap), a Marsnak (Riedler et al., 1989) pedig minden bizonnyal korábban 

volt mágneses tere, melynek maradványa (több száz nT) lokálisan még ma is mérhetı a kéreg 

bizonyos pontjain (Acuna et al., 1998, 1999). Azonban mindhárom égitestnek (különösen a 

Vénusznak és a Titánnak) jelentıs semleges atmoszférája van, így kölcsönhatásuk az áramló 

plazmával igen hasonló. A Vénusz (és hozzá hasonlóan a Mars) valamint a Titán 

plazmakörnyezete közötti legalapvetıbb eltérés az, hogy a Vénusz és a Mars a szuper-

magnetoszonikus napszélben, míg a Titán a Szaturnusz szubszonikus sebességgel áramló 

magnetoszférikus plazmájában kering. Ezért a Vénusznál és a Marsnál a Nap felıli oldalon 

létrejön egy lökéshullám (fejhullám), mely a Titán esetében nem alakul ki. 

 A napszél és a Vénusz, valamint a Mars kölcsönhatását a múltban már számos 

őrszonda vizsgálta. A Vénusz körül hosszú idın át keringett a Pioneer Venus Orbiter (Russell 

et al., 1979; Brace et al., 1980), valamint a Venus Express (Taylor, 2006) pedig jelenleg is 

győjti az adatokat a Vénusz plazmakörnyezetében. A Marsot majdnem egy évtizeden 

keresztül vizsgálta a tavaly elveszített Mars Global Surveyor (Albee et al., 1998), a Mars 

Express (Kallio és Janhunen, 2001) pedig jelenleg is a vörös bolygó körül kering. 
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3.2.3. Tömegfeltöltési folyamatok 

 

 Az égitestek atmoszférájából, vagy annak hiányában a felszínrıl a napszél, vagy 

például a holdak esetében a bolygó mágneses terében áramló plazma energikus részecskéinek 

becsapódásai további részecskéket lökhetnek ki. Az atmoszférának azt a tartományát, ahol a 

részecskék közötti ütközések elhanyagolhatók, exoszférának nevezzük. Ennek alsó határa az 

exobázis, amely fölött a részecskék már ballisztikus trajektóriák mentén mozognak. Ezt a 

becsapódási folyamatot - melynek következtében az atmoszférából, vagy a felszínrıl anyag 

távozik - "sputtering"-nek nevezük, melyet a szilárdtestek esetében általában porlasztásként 

fordítanak - atmoszférákkal kapcsolatosan elfogadott magyar szakkifejezés jelenleg még 

nincs2. A sputtering során kilökıdött részecskéket a fotonok, vagy a becsapódó ionok és 

elektronok ionizálhatják, majd a napszélbe, vagy (ha holdakról van szó, melyek bolygójuk 

mágneses terében keringenek) a magnetoszférikus plazmába befagyott mágneses tér magával 

ragadja, és elszállítja ıket. Ez a "pickup" folyamat, mellyel kapcsolatban egyelıre ugyancsak 

az angol szakkifejezést használjuk.  

 

5. ábra. A fotonok által ionizált exoszférikus oxigén-részecskék pályái a Vénusz 

magnetoszféra-burkában (Luhmann, 1990). 

 

 A pickup ionok egyik leggyakoribb ionizációs mechanizmusa a töltéscsere, melynek 

során egy kvázi nyugalomban lévı semleges részecskét eltalál egy gyorsan mozgó töltött 

                                                 
2 Az atmoszférák esetében ismeretes még a "splash albedo", de ezt a mennyiséget a kozmikus sugarak és az 
atmoszférikus semleges részecskék kölcsönhatásakor használjuk. 
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részecske. Ekkor a mozgó ion átadja töltését a semlegesnek, mely (ha a plazmában nincsenek 

hullámok) az BE×  drift, és a giromozgás kombinációjaként elıálló cikloispályán kezd 

mozogni, ahol a giromozgás vezetıközpontja már a plazma áramlási sebességével halad. Ha 

az akadályból töltött részecskék kerülnek az áramló plazmába, akkor az új ionok 

értelemszerően tömeget adnak az áramláshoz, és az impulzusmegmaradás miatt ahogy a 

befagyott erıvonalak körül mozgó anyag tömege megnı, a plazma áramlása lelassul. Ez a 

tömegfeltöltési (mass loading) folyamat, melyet egyaránt megfigyeltek már bolygóknál, 

holdaknál és üstökösöknél (Galeev, 1991; Gombosi et al., 1983). Az üstökösök anyagából a 

kölcsönhatás során elszublimáló anyag fıként víz, ezért a napszélbe bekerülnek a vízcsoport 

elemei (OH+, H2O
+, H3O

+), melynek következtében a napszél számsőrősége, valamint átlagos 

molekulasúlya (1-rıl ~20-ra) az égitest közelében megnövekszik. A napszélnek az üstökösök 

környezetében végbemenı tömegfeltöltése a Naphoz közeledve fokozatosan egyre 

intenzívebbé és dominánsabbá válik. Az ionizált részecskék mágneses erıvonalak körül leírt 

pályáinak girosugarai a lokális mágneses tér erısségétıl függnek, ezért az E×B feltöltésnek a 

Naptól való távolság függvényében is különbözı hatásai vannak. 

 A pickup ionok az interplanetáris mágneses térrel a Lorentz-erı révén lépnek 

kölcsönhatásba, és az adott égitest vonatkoztatási rendszerében a mágneses erıvonalak körüli 

körmozgás cikloispályává válik, melyen a részecske átlagos sebessége megegyezik az áramló 

plazma sebességével. A pickup ionok maximális sebessége VBuv θsin2max = , ahol u a napszél 

sebessége, VBθ  pedig a napszél sebességvektora és a mágneses tér iránya által bezárt szög. 

Tipikus esetben a pickup ionok cikloispályájának girosugara több száz, vagy több ezer km is 

lehet. A pickup ionokkal kapcsolatos eloszlásfüggvény a fázistérben a győrő eloszlás, 

melynek stabilitását például üstökösök esetében is vizsgálták már (Johnstone et al. 1991). 

 A hagyományos pickup folyamat mellett létezik még az úgynevezett "lamináris 

pickup" is. Ennek során az elszökı ionok hullámokat gerjesztenek a lökéshullám mögötti 

felfőtött és lelassított napszélben, majd ezek a hullámok az ionoszféra fölötti viszonylag 

vékony tartományban felmelegítik és felgyorsítják a planetáris ionokat. Ezeknek az ionoknak 

a létezését a Vénusz környezetében mutatták ki (Grebowski et al., 1993). A Vénusz és a Mars 

esetében a tömegfeltöltési folyamat lényeges forrása a bolygók forró oxigénkoronája (Nagy és 

Cravens, 1988; Ip, 1990; Hodges, 2000), melynek a napszéllel való kölcsönhatását már 

számos esetben vizsgálták (Luhmann és Cravens, 1991; Luhmann és Russell, 1992; Luhmann 

et al., 1982; Kallio és Koskinen, 1999; Kotova et al., 1997; Rosenbauer et al., 1989). A 

Titánnál a kölcsönhatás sokkal bonyolultabb, mivel a plazmakörnyezet aszerint változik, hogy 
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a hold éppen a Szaturnusz körüli pályájának melyik szakaszán tartózkodik. A Titán 

környezetében vizsgált pickup ionok is nagy valószínőséggel a hold semleges koronájából 

származnak (Szegı et al., 2005). 

 

4. A Szaturnusz plazmakörnyezete 

4.1. A Szaturnusz mint bolygó 

 

 A Szaturnusz a Jupiter után a Naprendszer második legnagyobb bolygója, gázóriás, a 

Nap körül ~9,54 Csillagászati Egység (1 CSE = 149,6 millió km) félnagytengelyő pályán 

kering. Plazmakörnyezetét meghatározza a bolygó mágneses tere, mely a Jupiteré után a 

második legnagyobb mérető planetáris magnetoszféra a Naprendszerben. A bolygó mágneses 

terének dipóltengelye gyakorlatilag egybeesik a forgástengellyel, az eltérés kisebb, mint 1° 

(Connerney et al., 1984). Mind a Szaturnusz, mind a Jupiter mágneses terében jelentıs 

plazmaforrások is vannak (holdak és győrők), melyek alapvetıen befolyásolják a 

magnetoszféra folyamatait.  

 

6. ábra. A Szaturnusz a Cassini felvételén. Forrás: NASA 

 

 A Szaturnusz anyagát tekintve (a Jupiterhez hasonlóan) fıleg hidrogénbıl (96,3 %) és 

héliumból (3,25 %) épül fel, de kisebb mennyiségben metán, ammónia, valamint nyomokban 

egyéb szerves vegyületek is kimutathatók az atmoszférában. A bolygó átlagos sőrősége 

kisebb, mint a vízé (0,7 g/cm3). A Jupiterhez hasonlóan a Szaturnusz is több energiát sugároz 

ki, mint amennyit a Nap sugárzásából elnyel, a többletenergia (a Jupiterhez hasonlóan) pedig 
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valószínőleg a bolygó lassú gravitációs kompressziója (Kelvin-Helmholtz mechanizmus) 

során szabadul fel. A keletkezı belsı hı konvekciót idézhet elı a Szaturnusz mélyen fekvı, 

folyékony rétegeiben, mely heves atmoszférikus mozgásokhoz, az egyenlítınél akár 400 m/s-

os széllökésekhez is vezethet. A bolygó forgástengelye 26,7 fokos szöget zár be a keringési 

síkkal, mely a Szaturnusz ~29 éves keringési ideje alatt évszakos változásokat is okoz.  

 A Szaturnusz pontos forgási ütemének meghatározása már a Voyager őrmissziók 

idején is problémát jelentett, mivel a bolygónak nincs szilárd felszíne, így a mérés csak 

közvetett módokon volt lehetséges (Sánchez-Lavega, 2005). Az egyik módszer a mágneses 

bolygók esetében annak vizsgálata, hogy a forgás hogyan modulálja az égitest 

rádiófrekvenciás sugárzásait. Ezt a Voyager őrszondák is mérték (Desch és Kaiser, 1981), 

azonban a Cassini észlelései szerint (Gurnett et al., 2005) a Szaturnusz kilométeres 

rádióemissziójának periódusa a Voyager 1 és 2 őrszondák által 1980-ban, illetve 1981-ben 

mért 10 óra 39 perc 22,4 másodperces forgási ciklushoz képest mintegy 6 perccel hosszabb 

lett (10 óra 45 perc 45 másodperc). 

 A Szaturnuszt a Cassini őrmissziót megelızıen a Pioneer 11 - mely a bolygó 

középpontjától 1,4 RS távolságban (ahol RS = 60268 km a Szaturnusz egyenlítıi sugara) 

haladt el -, a Voyager 1 (1980; 3,1 RS), és a Voyager 2 (1981; 2,7 RS) látogatta meg, azonban 

ezek nem végeztek hosszabb idıszakokra kiterjedı méréseket a bolygó környezetében. A 

következı részben a Szaturnusz és mágneses terének legfontosabb jellemzıit, majd a Titánnál 

lejátszódó atmoszféra-magnetoszféra folyamatokat, valamint a Cassini néhány érdekes új 

eredményét foglaltam össze.  

 

4.2. A Szaturnusz győrőrendszere, és holdjai 

 

 A Naprendszer bolygói közül a Szaturnusznak van a leglátványosabb győrőrendszere. 

Fı győrőinek (A, B, C, D, E) szélei a bolygó középpontjától ~ 66900-136780 km-es 

távolságra terjednek ki (8. ábra), anyagukat elsısorban apró jég- és porszemcsék alkotják, de 

egyes győrőkben nagyobb, több méteres testek is elıfordulhatnak.  

 A legkiterjedtebb az igen ritka E győrő (~ 3-9 RS), benne kering néhány hold (Mimas, 

Enceladus, Tethys, Rhea) is, melyeket - mivel felszínőkeg többnyire fagyott vízjég borítja - 

összefoglalóan jeges holdaknak nevezünk. A Titán az E győrő tartományától távolabb, éppen 

a magnetoszféra határán (20,5 RS sugarú pályán) kering. Az E győrő az 505 km-es átmérıjő 

Enceladus pályája mentén a legsőrőbb, ezért valószínő, hogy a győrő anyagának fı forrása ez 
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a hold (Hamilton és Burns, 1994). Ez annál is valószínőbb, mivel a Cassini képalkotó 

spektrométereinek észlelései szerint az Enceladus geológiailag napjainkban is aktív (Porco et 

al., 2006, Hansen et al., 2006). A hold déli pólusának környékén ugyanis a környezı 

felszínnél melegebb törésvonalak láthatók, melyek mentén gejzírként törnek fel a 

jégszemcsék, valamint víz-, és egyéb molekulák (Porco et al. 2006; Waite et al. 2006; Spahn 

et al. 2006; Hansen et al. 2006), melyek nagy része azután el is szökik az Enceladus 

környezetébıl.  

 

7. ábra. A Szaturnusz győrőrendszere és jeges holdjai. 

 

 A győrőrészecskék (Horanyi et al., 1992), valamint a holdak felszíne (Haff et al., 

1983) és atmoszférája különféle módokon (Nap EUV sugárzás, ion-és elektron-ütközések) 

ionizálódhat, így hozzájárulhatnak a magnetoszférikus plazma anyagának feldúsításához. Ezt 

már a Pioneer 11, a Voyager 1 és 2 szondák mérései alapján is sejteni lehetett (Richardson et 

al., 1986; Richardson és Eviatar, 1987; Johnson és Sittler, 1990), de valós fontosságát csak a 

Cassini mérései igazolták. A sputtering folyamat során a holdak felszínérıl, vagy 

atmoszférájából kilökıdött részecskék energiája esetenként nem elegendı ahhoz, hogy 

elhagyják a bolygó gravitációs terét, ezért újrakondenzálódhatnak a felszínen (Johnson et al., 

1989; Richardson, 1992; Eviatar, 1984; Huang és Siscoe, 1987). A Titán kiterjedt 

atmoszférája is jelentıs plazmaforrás, melyrıl azonban részletesen a késıbbiekben esik majd 

szó.  

 A holdak felszínének bombázása az anyagok kémiai szerkezetét is megváltoztatja 

(Johnson, 1990). A víz jellegzetes folyamata H2-re és O-ra való bomlás, az ammónia (NH3) 

N2H4-é és N2-vé alakulhat át, a széntartalmú vegyületek pedig CO-vá, és CO2-vé. A holdak és 

a győrők anyagának veszteségi mechanizmusai tehát jelentıs hatást gyakorolhatnak a 

magnetoszférikus dinamikára. Ezek közül is lényeges folyamatok a szilárd testek (jeges 

holdak, és az E-győrő) felszínének részecskeabszorpcióját, a részecskéknek a Szaturnusz 
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atmoszférájába való becsapódásait, a semleges atomok és molekulák ionizációját követı 

rekombinációt (különösen a disszociatív rekombinációt, mint például a Szaturnusz 

plazmakörnyezetében gyakran lejátszódó OHHeOH2 +→++  bomlás), a radiális konvektív 

transzportfolyamatot és töltéscserét, melyet az elsıdleges veszteségi folyamatnak tekintünk 

(Blanck et al., 1999). A megfigyelések modellezéssel kombinálva (Ip, 1995; Jurac et al., 

2002) megerısítették, hogy a belsı magnetoszféra legfıbb plazmaforrásai a jeges holdak és a 

győrőrészecskék. 

 

4.3. A Szaturnusz magnetoszférája 

 

 A Szaturnusz mágneses dipólterét elérı napszél nem hatolhat be a magnetoszférába, 

hanem lelassul, és megkerüli azt (Baumjohann és Treumann 1997). Mivel a napszél az 

akadályt szuper-magnetoszonikus sebességgel éri el, az áramlás felıli oldalon egy 

lökéshullám (fejhullám) jön létre (8. ábra), ahol a plazmarészecskék kinetikus energiájának 

jelentıs része hıvé alakul, a plazmát jellemzı fizikai mennyiségek (hımérséklet, sebesség, 

sőrőség, mágneses térerısség) pedig ugrásszerő változást szenvednek. A fejhullám mögötti, 

felfőtött és lelassított plazma tartományát magnetoszféra-buroknak nevezzük. Az itt található 

plazma a napszélnél sőrőbb és forróbb, a mágneses térerısség pedig nagyobb, mint az 

interplanetáris mágneses térben. A magnetoszférát egy tangenciális diszkontinuitás, a 

magnetopauza határolja, amelynek mentén a napszél- és a magnetoszférikus eredető plazma 

nyomása kiegyenlítıdik. 

 A csóvában lévı plazma legnagyobb része a plazmalepelben koncentrálódik, mely az 

egyenlítıi csóvának a zárt mágneses erıvonalakon belüli tartománya. A Szaturnusz 

atmoszféráját érı UV sugárzás a semleges atmoszférikus gázok egy részét ionizálja. Az 

ionoszférában a részecskék ütközései már túl ritkák ahhoz, hogy gyors rekombináció jöhessen 

létre, így kialakul egy viszonylag állandó, ionizált populáció. A belsı magnetoszférában a 

plazma korotál a bolygóval. Ennek következtében az ionoszféra az alacsony és közepes 

szélességeken nagy magasságokig kiterjedhet a mágneses erıvonalak mentén, ahol 

összeolvad a plazmaszférával. A plazmaszféra egy tórusz alakú térfogatrész, mely a sugárzási 

öveken belül helyezkedik el, és elsısorban ionoszférikus eredető plazmát tartalmaz. Az 

egyenlítıi síkban a plazmaszféra nagyobb távolságokra is kiterjed, egészen addig, amíg a 

plazma gáznyomása a teljes erıvonal mentén ki nem egyenlítıdik (plazmapauza). A 

plazmapauza egyben a korotáló tartomány külsı határát is jelenti. 
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 A Szaturnusz magnetoszférája (8. ábra) a nappali (Nap felıli) oldalon 20-25 RS 

távolságig terjed ki, és magában foglalja a bolygó győrőit és számos holdját. A magnetoszféra 

mágneses momentuma (4,6·1018 Tm3), mintegy 580-szorosa a földi értéknek, a Jupiterénél 

mégis 30-szor kisebb annak ellenére, hogy a sugárban mutatkozó eltérés mindössze 15% 

(Russell és Luhmann, 1997). A Szaturnusz mágneses terének lineáris mérete a Jupiter 

magnetoszférájának egyötöde. A magnetoszféra belsejében (az elızı részben elmondottak 

alapján) jelentıs ion-források találhatók - a győrők (Morfill et al., 1993), a jeges holdak (Jurac 

et al., 2002), a Titán (Sittler et al., 2005), valamint a Szaturnusz semleges felsı atmoszférája 

(Smith, 2006). A Szaturnusz a Jupiterhez hasonlóan gyorsan forog (Gurnett et al., 2005). 

  

8. ábra. A Szaturnusz magnetoszférájának sematikus ábrázolása. 

 

 A magnetoszféra méretét a napszél külsı nyomása, valamint a magnetoszféra 

mágneses nyomása határozza meg. Amikor például a Voyager 2 őrszonda belépett a 

magnetoszférába, a napszél nyomása igen magas volt (Smith et al., 1980), ekkor a 

magnetoszféra a Nap felé mindössze 19 RS-nyira terjedt ki. Azonban amikor a szonda 

elhagyta a magnetoszférát, már ismét a Voyager 1 által korábban mért, mintegy ~70%-al 

kiterjedtebb méretet regisztrálta. A határfelületeknek ez a dinamikus mozgása egyben azt is 

eredményezi, hogy a viszonylag lassan (~10 km/s) mozgó őrszonda a bolygó megközelítése 

(illetve a távolodás) során egymás után többször is keresztezheti a fejhullámot, illetve a 

magnetopauzát. A Cassini pályára állítása során a plazma mőszerek (Young et al., 2005) és a 

Magnetométer (Dougherty et al., 2005) összesen 7 lökéshullám átmenenet észleltek (2004. 
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június 27-28; 49,15-40,5 RS), a magnetopauzán pedig ezt követıen összesen 11 alkalommal 

(34,6-30,6 RS) haladt át a szonda. A Szaturnusz magnetoszférája tehát a Cassini legelsı 

méréseinek idején a Voyager szondák által 25 évvel ezelıtt rögzített állapotához képest 

sokkal kiterjedtebb volt. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy az utóbbi idıszakban a 

magnetoszférikus plazmaforrások (például az Enceladus hold) aktívabbá váltak, mely által 

megnövekedett a magnetoszféra mágneses nyomása.  

 A Szaturnusz magnetoszférikus plazmájának elsıdleges összetételére vonatkozóan a 

Cassini megérkezését megelızıen még nem voltak pontos méréseink, mivel a Voyager 

szondáknak nem volt tömegspektrométerük. A Voyager PLS (Plasma Science) és LECP 

(Low-Energy Charged Particles) plazma berendezéseinek mérései alapján feltételezték, hogy 

a belsı magnetoszféra legjelentısebb plazma-összetevıi a Titánról származó nitrogén- és 

hidrogénrészecskék, és nem a jeges holdakról és a győrőkrıl származó víz. Azonban a Cassini 

méréseit megelızı idıszakban is születtek ennek ellentmondó eredmények - például a Hubble 

Őrteleszkóp spektrumainak (Faint Object Spectrograph) elemzése során a magnetoszférában 

nagyobb mennyiségő, gáz halmazállapotú OH-t mutattak ki (Shemansky et al.,1993; Hall et 

al., 1996; Richardson et al., 1998). Jurac és szerzıtársai (2001, 2002) késıbb meghatározták a 

semleges OH felhı lehetséges forrását, mely az Enceladus pályájának közelébe esett. A 

Cassini jó felbontású tömegspektrométere, a Cassini Plazma Spektrométer mérései szerint a 

Szaturnusz magnetoszférikus plazmája fıként hidrogénbıl (H+, H2
+), oxigénbıl (O+, O2

+), 

valamint a vízcsoport elemeinek (OH+, H2O
+, H3O

+) összetett keverékébıl (általános jelölés: 

W+) áll (Young et al., 2005). A Szaturnusztól 9 RS-nél távolabb a plazma fı összetevıi a 

protonok, a bolygóhoz közelebbi tartományokban pedig a részben korotáló protonok mellett 

megjelennek az O+ ionok, és a vízcsoport elemei is. A bolygó belsı plazmaszférája (~ 3-8 RS) 

egybeesik az E győrővel, melynek környezete vízgızben gazdag. Az A és a B győrők fölött 

egy fıként O+ és O2
+ ionokból álló tartomány húzódik (győrő-atmoszféra), melyben az O2

+ 

(mely valószínőleg a vízjég sugárzás által indukált dekompozíciójából származik) 

dominanciája arra utal, hogy ez a réteg molekuláris oxigénbıl áll.  

 

4.4. A Titán plazmakörnyezete 

 

 A Szaturnusz körül keringı Titán (9. ábra) több szempontból egyedülálló égitest a 

Naprendszerben. Sugara 2575 km (RT), mellyel még a Merkúrt is túlszárnyalja (RM = 2439 

km). Mindemellett a Titán az egyetlen ismert hold, melynek kiterjedt, sőrő atmoszférája van 
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(Yelle et al. 1997; Waite et al., 2005; Fulchignoni et al., 2005), és amely a földi légkörhöz 

hasonlóan elsısorban nitrogénbıl áll (~97 %) (Broadfoot et al., 1981; Tyler et al., 1981; 

Hanel et al., 1981; Coustenis et al., 1989a, b). A második leggyakoribb összetevı a metán 

(~2-4 %), melynek legfontosabb szerepe - ezt a Huygens leszállóegység mérései is 

alátámasztották - a felhı- és csapadékképzés a Titán atmoszférájában (Tomasko et al., 2005; 

Zarnecki et al., 2005). A Huygens a 125-tıl 20 km-es magasságig terjedı tartományban az 

atmoszférikus aeroszolok méretét, szerkezetét, és összetételét is vizsgálta (Israël et al., 2005). 

Bár a Titán sugara a Föld sugarának ~40, a Marsénak pedig ~75%-a, az atmoszféra 

oszlopsőrősége ~7·1027 amu/cm2 (Johnson, 2004), mely több, mint egy nagyságrenddel 

nagyobb a földi, vagy a marsi atmoszféráénál. A Titán légköre a hold gravitációs energiájához 

képest is meglehetısen kiterjedt.  

 

9. ábra. A Titán a Cassini multispektrál kompozit-felvételén. Forrás: NASA. 

 

 A Titánnak nincs saját mágneses tere, ezért a környezı plazmáramlás részecskéi 

közvetlenül bombázzák az atmoszféra felsı rétegeit, mely tekintetben a Vénuszhoz, a 

Marshoz, valamint az üstökösökhöz hasonlít. Fontos különbség azonban, hogy a hold nem a 

napszélben, hanem a Szaturnusz szubszonikus, korotáló magnetoszférikus plazmájában (20,5 

RS sugarú, 15,95 nap periódusú pályán) kering (10. ábra). Pályája mentén a magnetoszféra 

különbözı tartományait szeli át - a korotáló tartományt, a Szaturnusz csóváját, valamint 
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esetenként kiléphet a magnetoszféra-burokba, sıt (magas napszél nyomás esetén) a napszélbe 

is, bár mostanáig ezt nem figyelhettük meg (10. ábra). 

 

10. ábra. A Titán pályája a Szaturnusz magnetoszférájában. 

 

 A Titán atmoszférájának ionizációja 700 km fölött kezdıdik, melyet alapvetıen három 

forrás - a Nap EUV sugárzása, a magnetoszférikus elektronok becsapódásai, valamint a 

korotáló plazma részecskéinek töltéscseréje (ez az EUV fotonok által okozott ionizáció 

~20%-a) (Keller et al., 1994a, b; Nagy és Cravens, 1998; Luna et al., 2003) - hoz létre. Mivel 

a korotáló plazma és a Nap megvilágításának egymáshoz viszonyított irányai a Titán 

Szaturnusz körüli keringése során folyamatosan változnak, a felsı atmoszféra egy adott 

helyen idırıl-idıre az ionizáció eltérı mechanizmusainak lehet kitéve. A külsı 

plazmaáramlás tulajdonságai a szerves molekulák kialakulását és kémiáját is megszabják a 

Titán atmoszférájában (Lebonnois et al., 2001; Lara et al., 2002), melynek során bonyolultabb 

szénhidrogének is létrejöhetnek.  

 Az exobázis az atmoszféra legfelsı rétege, az exoszféra alsó határa, mely felett már 

hatékony szökési folyamatok zajlanak. Ez a határfelület a Titán felszíne felett ~1400 km-es 

magasságban húzódik, mely a sugár ~60%-a; a földi atmoszféra esetében az exobázis 

magassága a sugár ~6-8, a Marsnál pedig a sugár ~3%-ánál található. Az atmoszféra és a 

Nap 
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magnetoszférikus plazmaáram érintkezési felületénél folyamatosan távoznak töltött 

részecskék, és a semleges részecskék egy része az exobázis fölött ionizálódik. Az újonnan 

keletkezett plazma nagyobb tömegő részecskékkel tölti fel a magnetoszférikus plazmát, 

melyek a mágneses térben a lokális korotációs sebességre gyorsulnak fel. Így a Szaturnusz 

magnetoszférája és a Titán ionoszférája között impulzuscsere is zajlik, mivel a hozzáadott 

tömeg lelassítja a korotáló magnetoszférikus plazmát. Az ionoszféra effektív mágneses 

akadályt képez az áramló plazma számára, így a hold körül indukált magnetoszféra jön létre, 

amelynél a Szaturnusz mágneses erıvonalai elhajlanak (Backes et al., 2005). A mágneses 

erıvonalak feltorlódása a Titánnál (a csóva átmérıje ~2 RT) sokkal erıteljesebb, mint a 

Vénusz (~3 RV), vagy a Mars (átmérı ~5 RM) esetében (Luhmann et al., 1991). Az ionoszféra 

és a magnetoszféra közötti kölcsönhatást a Titánnál elsıként a Voyager 1 őrszonda vizsgálta 

(Bridge et al., 1981; Ness et al., 1982b; Hartle et al., 1982; Neubauer et al., 1984, Neubauer 

1992), a Titán környezetében áramló plazmának a Voyager-mérésekbıl meghatározott 

paraméterei a 3. táblázatban láthatók.  

Paraméter Érték 

Mágneses tér (B ) 5 nT 

Áramlási sebesség (v ) 80-150 km/s 

Proton sőrőség ( pn ) 0,1 cm-3 

Nehéz ion sőrőség ( nin ) 0,2 cm-3 

Elektron hımérséklet ( eT ) 200 eV 

Proton hımérséklet ( pT ) 210 eV 

Nehéz ion hımérséklet ( niT ) 2,9 keV 

Teljes plazmanyomás (p ) 10-9 dyne/cm2 

Plazma béta (β ) 11 

Alfvén sebesség (Av ) 64 km/s 

Hangsebesség (Sv ) 210 km/s 

Alfvén Mach szám ( AA vvM = ) 1,9 

Szonikus Mach szám ( SS vvM = ) 0,57 

3. táblázat. Plazmaparaméterek a Titán környezetében a Voyager 1 őrszonda mérései alapján. 

(Forrás: Hartle et al., 1982; Neubauer et al., 1984). 

 

 Sittler és munkatársai (2004a; 2004b; 2005) nemrégiben újraértelmezték a Voyager 1 

eredményeit, és úgy találták, hogy a Titán ionopauzájától távolabb a könnyő pickup ionok 
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(H+, H2
+) a legjelentısebbek, melyeket a holdhoz közeledve felváltanak a CH4

+ ionok. 

Közvetlenül az ionopauza fölötti tartományban a plazmaáramlásba bekerülnek a Titán 

eredető, nehezebb (például az N2
+), hideg ionok is, azaz tömegfeltöltés zajlik. Ezek az ionok 

hasonlóak a Pioneer Venus Orbiter által a Vénusz ionoszférája fölött megfigyelt 

részecskepopulációkhoz (Grebowski et al., 1993). A Titántól távolabbi tartományokban 

észlelt könnyő pickup ionok forrása valószínőleg a hold semleges koronája (Szegı et al., 

2005).  

 

11. ábra. A Szaturnusz mágneses erıvonalai a Titán atmoszférájánál elhajlanak. Cravens 

(1998) alapján. 

 

 A Titánnál a kölcsönhatási tartományon kívül jelenlévı könnyő és nehéz 

ionpopulációkat - melyek alapvetıen protonok és 16 amu (O+ és/vagy CH4
+) ionok - a Cassini 

Plazma Spektrométer is azonosította (Szegı et al., 2005; Hartle et al., 2006). Ekkor az ionok 

karakterisztikus áramlási sebességeire 110 ± 20 km/s, a protonok és a nehéz ionok energiáira 

pedig ~250, illetve ~1000 eV körüli értékek adódtak. A magnetoszférikus elektronsőrőség 

~0,1 cm-3 körül ingadozott, az elektronhımérséklet pedig tipikusan 50 és 200 eV között 

változott. 

 A Cassini a Titán megközelítése során belépett a tömegfeltöltési tartományba is, ahol a 

Cassini Plazma Spektrométer (CAPS) és a Radio Plasma Wave Science (RPWS) berendezés 

észlelte a semleges koronából és/vagy az ionoszférából származó hideg ionokat (Wahlund et 

al., 2005, Szegı et al., 2005). Ebben a tartományban az áramló magnetoszférikus plazma az 



 39 

atmoszférikus eredető, hideg ionokat felgyorsította és elszállította, valamint ezzel egyidejőleg 

a magnetoszférikus plazmába bekerült ionok által okozott impulzuscsere miatt a 

részecskeáramlás a néhány km/s-os nagyságrendő drift sebességekre lassult le. A 

tömegfeltöltési tartomány mindegyik Titán megközelítés során - a Voyager 1 méréseinek 

megfelelıen - aszimmetrikus volt (Kopp és Ip, 2001; Sittler et al., 2004a).  

 Hartle és munkatársai (2005) CAPS adatok alapján megmutatták, hogy a környezı 

magnetoszférikus plazmában megfigyelhetı nehéz ionok (fıleg O+ és/vagy CH4
+) a Titán 

tömegfeltöltési tartományából hiányoznak, melynek az lehet az oka, hogy a Titán kiterjedt 

atmoszférája ezeket az ionokat a viszonylag nagy girosugaruk miatt elnyeli. A tömegfeltöltési 

tartományban a CAPS legfıképpen H+, H2
+, N+/CH2

+, CH4
+, és N2

+ pickup ionokat észlelt, a 

tömegfeltöltés folyamatában pedig elsısorban a ~28 amu tömegő ionok vettek részt (Hartle et 

al., 2006). Az 1650 km-es felszín feletti magasságnál lejjebb az ionoszféra legfontosabb 

összetevıi szintén a 28 amu tömegő ionok voltak, melyek a Titán ionoszférikus kémiai 

modelljeinek alapján valószínőleg HCNH+, C2H5
+ vagy N2

+ ionok lehettek (Flasar et al., 

2005; Waite et al., 2005; Niemann et al., 2005).  

  A Cassini elsı alkalommal 2004. október 26-án közelítette meg a Titánt. Ekkor az 

INMS berendezés a felszín fölött 3000-tıl 1174 km-es magasságig mérte az atmoszféra 

összetételét (Waite et al., 2005), melynek eredményeként az elsıdleges összetevık (N2 és 

CH4) mellett a kisebb százalékos arányban jelen lévı vegyületeket (H2, C2H2, C2H4, C2H6, 

C3H4, és Ar) és azok töredékeit is ki lehetett mutatni. Az atmoszféra 1174 és 1500 km között 

izotermikus volt 149±3 K-es hımérséklettel. A hımérsékletprofil szoros egyezést mutat a 

Voyager 1 infravörös spektrométerének méréseivel (Vervack et al., 2004), mely arra utal, 

hogy a felsı atmoszféra összetétele és termális szerkezete a Voyager 1 mérései óta 

lényegében nem változott. A Cassini rádió és plazmahullám berendezése (Radio and Plasma 

Wave Science; RPWS) a Titán felszíne fölötti ~1250 km-es magasságban 2000-4000 cm-3-es 

nagyságrendő maximális plazmasőrőségeket mért (Gurnett et al., 2005). 

 A Titán-atmoszféra magas nitrogéntartalmának magyarázatára többféle elmélet is 

született. Ezek egyike szerint a nitrogén az ammónia sugárzás által indukált lebomlásából 

származik, mely vagy a Titán felszínébıl párolgott ki, vagy üstökösök révén került a holdra 

(Hunten et al. 1984). Az is lehetséges, hogy a jelenlegi egy sokkal nagyobb 

nitrogénatmoszféra maradványa (Lunine et al. 1999; Lammer et al. 2000). Ennek azonban 

ellentmondani látszik az a tény, hogy bár a Jupiter Galilei-holdjai is a Titánhoz hasonló 

méretőek, szökési energiáik is hasonlóak, atmoszféráik mégis meglehetısen vékonyak (~1017
 

molekula/cm2) (Johnson, 2004). 
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 A Titán felszínét a Cassini-Huygens szondapár megérkezése elıtt nem lehetett 

vizsgálni. A Cassini infravörös kamerája és radarberendezése azonban nagy felbontással 

feltérképezi a felszínt, a Huygens leszállóegység pedig az ereszkedés során több száz felvételt 

készített a környezetérıl (Tomasko et al., 2005). Ennek során egyértelmő, folyadék 

áramlására utaló jeleket, folyóvölgyeket és medreket lehetett megfigyelni a hold felszínén, 

valamint a landolás helyszínén erózióra utaló jelek is látszottak. A szonda körül ugyanis 

néhány centiméteres, lekerekített kavicsszerő jégdarabok hevertek, mintha folyadék koptatta 

volna le ıket (Tomasko et al., 2005), a valódi folyadékfelszínt azonban még egy ideig nem 

sikerült megpillantani. Azonban a Cassini 2006. július 22-ei Titán megközelítése során a 

radarfelvételen a környezetüknél sötétebb és meglepıen sima (azaz alacsony radar-

visszaszórású) felülető foltokat észleltek (Stofan et al., 2007), melyekbıl helyenként a 

korábban már észlelt csatornák ágaztak ki. A foltokat utóbb szénhidrogén tavakként 

azonosították (Sotin, 2007), melyet az is alátámaszt, hogy az észlelésükkel egyidejőleg 

kiterjedt felhırendszereket figyeltek meg a Titán pólusainak környezetében. A tavak 

változatos méretőek, de némelyik a földi tengerekhez hasonlóan igen kiterjedt. A Titán 

atmoszférájában a metán játssza a földi légkörben található vízgız szerepét, mivel a hold 

felszínén uralkodó hımérséklet- és nyomásviszonyok ( CTTit
o180−≈ , és atmpTit 5,1≈ ) 

(Fulchignoni et al., 2005) között folyékony állapotba kerülhet. A metán részt vesz a felhı- és 

csapadékképzésben, ezáltal a Huygens által észlelt eróziós folyamatoknak is alapvetı 

mozgatója (Griffith, 2006; Hueso és Sánchez-Lavega, 2006). A korábbi elképzelés tehát - 

mely szerint a Titán felszínét folyékony metánóceán borítja - nem igazolódott be, azonban 

tavak, tengerek esetenként mégis kialakulhatnak.  

 A Titán atmoszférájának és a magnetoszférának a kölcsönhatását számos esetben 

modellezték már. Brecht és munkatársai (2000) globális hibridszimulációval elemezték, 

melynek során feltárták az ionok mozgásából fakadó bonyolult kölcsönhatásokat is (Ledvina 

et al., 2000). Ennek során arra az eredményre jutottak, hogy a kölcsönhatások térbeli skáláját 

a nehezebb ionok girosugara határozza meg, valamint fontos szerepet játszik a plazmaáramlás 

tömegfeltöltésének a mértéke is. Egy 3 dimenziós többkomponenső MHD modellel (Nagy et 

al., 2001) meghatározták a csóva felé megszökı nehéz ionok fluxusát (~6,5·1024 ion/s). Ezen 

kívül további MHD szimuláció (Keller et al., 1992; Roboz és Nagy, 1994; Cravens et. al., 

1998; Ledvina és Cravens, 1998; Nagy et al., 2001), valamint a kinetikus elmélet elemeit 

alapul vevı modell (Brecht et al., 2000; Kopp és Ip 2001; Ma et al., 2004) született.  
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5. A Cassini-Huygens őrmisszió 

 

 Az amerikai (NASA; National Aeronautics and Space Administration), az európai 

(ESA; European Space Agency), valamint az olasz (ASI; Agenzia Spaziale Italiana) 

őrügynökség által létrehozott Cassini-Huygens szondapárt 1997. október 15-én lıtték fel az 

amerikai Kennedy Őrközpontból, mely mintegy hét évvel késıbb, 2004. július elsején pályára 

állt a Szaturnusz körül. A Cassini-Huygens tehát valójában két őrszonda: a Cassini keringı 

egység - amelyért a NASA felelıs -, valamint az ESA (European Space Agency) irányításával 

megépített Huygens Titán-leszállóegység. A Cassini évekig kering még a Szaturnusz körül, 

hogy ott minden korábbinál részletesebb tudományos vizsgálatokat végezzen, a Huygens 

leszállóegység pedig 2005 január 14-én sikerrel landolt a Titán hold felszínén (Lebreton et al., 

2005).  

 

12. ábra. A Cassini-Huygens őrmisszió 17 nemzet (köztük Magyarország) együttmőködésének 

az eredménye. 

 

 Ahogy azt az elızı fejezetben is említettem már, korábban a Szaturnusznál három 

alkalommal járt őrszonda (1979 - Pioneer 11; 1980 - Voyager 1; 1981 - Voyager 2), ezek 

azonban nem végeztek hosszú távú méréseket a bolygó környezetében, mindössze elrepültek 

mellette a külsı Naprendszer felé tartó útjuk során. A Cassini-Huygens azonban nemcsak az 

elsı, kifejezetten a Szaturnusz rendszerének megismerésére indított őrmisszió, hanem a 

szondák fedélzeti mőszerei is többszörösen felülmúlják a korábban odalátogató őreszközök 

mérési kapacitását, és felbontását. Az őreszközök megtervezésükben és megépítésében 



 42 

összesen 17 ország vett részt (12. ábra), köztük hazánk is. Magyarországról az MTA KFKI 

Részecske és Magfizikai Kutatóintézetének munkatársai a Cassini fedélzeti mőszerei közül a 

Cassini Plazma Spektrométerhez (CAPS), valamint a Magnetométerhez (MAG) készítettek 

földi ellenırzı, és kalibráló berendezéseket, valamint szoftvereket.  

 Mindegyik tudományos berendezést egy Vezetı Kutató (Principal Investigator; PI) 

által irányított, tudósokból, mérnökökbıl és informatikusokból álló csapat hozta létre, 

valamint az adott kutatócsoport jogosult a berendezés mőködtetésére, mérési adatainak 

feldolgozására, illetve az eredmények elsı kézbıl történı publikálására is. A Cassini Plasma 

Spektrométer (CAPS) PI munkatársa az amerikai Southwest Research Institute kutatója, Dr. 

David T. Young, az MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézetébıl pedig Dr. Szegı 

Károly és Dr. Erdıs Géza a CAPS, illetve a Cassini Magnetométer (MAG) társkutatói. 

 

5.1. A Cassini-Huygens szondapár 

 

 

13. ábra. A Cassini-Huygens technikai felépítése, és tudományos mőszerei. 

 

 Az Cassini-Huygens minden idık legjobban felszerelt őreszköze (14. ábra), melyet 27 

különféle tudományos vizsgálat kivitelezésére terveztek. A célok megvalósításához a 

szondapár fedélzetén 18 mőszert helyeztek el, melyek közül 12 a Cassini keringı egységen (4. 

táblázat), 6 pedig a Huygens Titán szondán foglal helyet (Spilker, 1997).  
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 A Cassini fedélzeti mőszerei két nagy csoportba sorolhatók; ezek a távérzékelık, 

valamint a tér- és részecskedetektorok. A távérzékelık közé tartoznak az optikai (képalkotó 

alrendszer; 380-1100 nm), az ultraibolya (UVIS; 55-190 nm), az infravörös (CIRS; 7-1000 

µm) kamerák és spektrométerek, valamint a radarberendezés. A tereket, illetve a részecskék 

sebesség- és energiaeloszlását, sőrőségét, illetve töltését a szonda közvetlen környezetében 

mérik az érzékelık. A napszél, valamint a Szaturnusz mágneses terében áramló, nagy 

energiájú semleges és töltött részecskék irány- és energiaeloszlását leképezı 

magnetoszférikus képalkotó berendezés (MIMI; 15 keV-130 MeV) és tömegspektrométerek 

(CAPS; 1 eV-50 keV, INMS; 0,01-100 eV) mérik. A fedélzeten kozmikus poranalizátor is 

található, mely a Szaturnusz győrőrendszerének környezetében, és a holdak közelében 

fellelhetı porszemcsék mennyiségét és összetételét elemzi. A plazmakörnyezetre a telemetria 

vivıhullámainak módosulásaiból (Radio Science) is következtetni lehet.  

Távérzékelı berendezések: 

� Képalkotó tudományos alrendszer (Imaging Science Subsystem; ISS) 

� Vizuális és infravörös leképezı spektrométer (Visible and Infrared Mapping Spectrometer; VIMS) 

� Kompozit infravörös spektrométer (Composite Infrared Spectrometer; CIRS) 

� Ultraibolya képalkotó spektrográf (Ultraviolet Imaging Spectrograph; UVIS) 

� Cassini Radar  

� A telemetria vivıhullámainak tudományos berendezése (Radio Science) 

Tér-, részecske- és hullámedetektorok: 

� Cassini plazma spektrométer (CAPS)  

� Ion és semleges részecske tömegspektrométer (Ion and Neutral Mass Spectrometer; INMS) 

� Magnetoszférikus képalkotó berendezés (Magnetospheric Imaging Instrument; MIMI)  

� Kozmikus por analizátor (Cosmic Dust Analyzer; CDA) 

� Magnetométer (Dual Technique Magnetometer; MAG) 

� Rádió és plazmahullám berendezés (Radio and Plasma Wave Science; RPWS) 

4. táblázat. A Cassini keringı egység tudományos fedélzeti mőszerei. 

 

 A szondapár együttes tömege a kilövéskor 5650 kg volt3, melybıl mintegy 3 tonnát a 

pályakorrekciókra, a Szaturnusz körüli pályára állításra, valamint a bolygó körüli 

manıverekre szánt üzemanyag képezett. A mőködéshez szükséges energiát a szonda számára 

három Rádióizotópos Termoelektromos Generátor (RTG) szolgáltatja, mely elsısorban a 

fedélzeti mőszerek, számítógépek, a rádióadók, valamint a szonda stabiltásáért felelıs 
                                                 
3 Cassini keringı egység: 2175 kg; Huygens szonda: 350 kg; Üzemanyag: ~ 3000 kg.  



 44 

visszahatási kerekek üzemeltetésére fordítódik. A keringı egység a földi irányítóközponttal 

két antennával kommunikál. A Cassini három aktív tengely mentén van stabilizálva, melyet 

elektromosan mőködtetett visszahatási kerekekkel (momentum-kerekek) valósítottak meg. A 

nagy tömegő kerekeket az őreszköz fedélzetén három, egymásra merıleges tengelyen 

helyezték el, melyek célja a forgatónyomaték oda-vissza csatolása a szonda és a kerekek 

között. Erre többek között azért van szükség, mert például a Nap fotonjainak nyomásából, 

vagy a gravitációs hatásokból fakadó impulzusnyomaték idınként felhalmozódhat a 

rendszerben, melyet a kerekek megfelelı sebességő elforgatásával idınként el kell távolítani. 

A módszer további elınye az, hogy az optikai képalkotó berendezéseket és az antennákat 

ingadozások nélkül lehet a célponton tartani. 

 

14. ábra. A Cassini pályája a 4 éves küldetés során. A távolságok Szaturnusz-sugár 

egységekben értendık. Forrás: NASA 

 

 Az őrszondával való kommunikációt nagy teljesítményő antennák világmérető 

rendszere, a NASA Világőr Hálózata (Deep Space Network; DSN) valósítja meg. A Cassini-

ról érkezı digitális jeleket a három DSN helyszín (Goldstone, Kalifornia; Canberra, 

Ausztrália; és Madrid, Spanyolország) egyikének antennái fogadják, majd az adatokat a 

NASA pasadenai (Kalifornia) székhelyő Sugárhajtási Laboratóriumába (Jet Propulsion 

Laboratory; JPL) továbbítják, ahol a rögzített biteket a kutatók dekódolják, és alkalmassá 

teszik a tudományos feldolgozásra. Ezek egyaránt lehetnek optikai, vagy más 

hullámhossztartományban felvett képek, illetve a tudományos mőszerek adatai is. 

 A Cassini-Huygens őrszondapár tudományos céljai alapvetıen a bolygó és 

győrőrendszerének, a magnetoszféra folyamatainak, a jeges holdaknak, valamint a Titán 
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környezetének, atmoszférájának, és felszínének a vizsgálata. A Cassini 2004 és 2008 között 

összesen 74-szer kerüli meg a Szaturnuszt, melynek során 45 alkalommak közelíti meg a 

Titánt, valamint 8 alkalommal repül el 6 másik jeges hold felszíne felett. A keringés során az 

őrszonda pályájának inklinációja változatos szögértékeket vesz fel (14. ábra), végül poláris 

pályák is sorra kerülnek majd. A 14. ábra bal oldali panelén látható kör a Titán pályáját jelöli. 

A keringı egység legfontosabb tudományos feladatai a Szaturnusz atmoszférájának, 

mágneses terének vizsgálata, a magnetoszférában áramló töltött részecskék tömeg- és 

sebességeloszlásának feltérképezése, valamint a holdak felszínének, különösen a Titánnak a 

több hullámhossztartományban végzett spektrálanalízise. A Huygens szonda leszállása során 

egyedülálló méréseket végzett a Titán atmoszférájában, felvételeket készített a környezetérıl, 

és elsıként elemezte a hold felszínének anyagát.  

 

5.2. A Cassini Plazma Spektrométer 

 

 

15. ábra. A CAPS berendezés. 

 

 A Cassini Plazma Spektrométer (a továbbiakban CAPS) egyike a Cassini keringı 

egység 12 tudományos fedélzeti mőszerének (15. ábra). A berendezés részletesebb (mőszaki-

technikai problémákat is érintı) leírása Young és szerzıtársainak (2003) cikkében olvasható.  
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 A CAPS a bolygóközi térben, valamint a Szaturnusz mágneses terében áramló töltött 

részecskék (ionok és elektronok) energia-és irányeloszlását, töltését, valamint fluxusát méri. 

Alapvetı célja az egyes plazmaösszetevık eloszlásfüggvényeinek ( )tf i ,, vr  meghatározása. 

Méréseibıl a plazma sebessége, összetétele, sőrősége, és hımérséklete is kiszámítható. 

 

16. ábra. A CAPS berendezés felépítése. Forrás: Young et al., 2003. 

 

 A CAPS berendezésnek három plazma szenzora van, az Iontömeg Spektrométer (Ion 

Mass Spectrometer; IMS), az Elektron Spektrométer (Electron Spectrometer; ELS), az 

Ionnyaláb Spektrométer (Ion Beam Spectrometer; IBS) (5. táblázat). Az ELS a belépı 

elektronok irányát és energiafüggı fluxusát észleli, az IBS keskeny ionnyalábok vizsgálatára 

szolgál, IMS pedig az ionok energiaeloszlását és összetételét méri nagy felbontással. A három 

szenzor elektrosztatikus analizátorokkal (Electrostatic Analyzer; ESA) áll összeköttetésben, 

melyek a különbözı szögekbıl és energiával belépı részecskéket a feszültség függvényében 

térítik el (energiaspektrum). A CAPS berendezés egy motorral mőködtetett forgó platformra 

(aktuátor) van rögzítve, mely lehetıvé teszi, hogy a mőszer a szonda z-tengelye körül 

pásztázó mozgást végezzen a környezı plazmában. Ezáltal az IMS mintegy 2π látószöget 

fedhet le ~ 3 perc alatt (1°/másodperces szkennelési ütem). Az ELS és az IMS szenzorokkal ~ 

103 m-3-es ion- illetve elektronsőrőségek is kimutathatók, ezen kívül látómezejük, illetve  



 47 

belépı apertúráik irányítottsága párhuzamos egymással. A CAPS berendezés sematikus 

felépítése a 16. ábrán látható. 

* Korlátozhatja a szonda-potenciál 

5. táblázat. A CAPS plazmaszenzorainak legfontosabb paraméterei. 

 

 A CAPS mérési kapacitása a Voyager plazma mőszereinek teljesítményét több 

szempontból is felülmúlja. Egyrészt az IMS valódi tömegspektrométer, míg a Voyager 

mőszerei csak a részecskék energia/töltés (E/Q) arányait mérték. A CAPS energiatartománya 

magában foglalja a Voyager szondák E/Q arányt érintı mérési tartományait, mely az 

elekronok esetében 6-22 keV (CAPS esetében ez ~0,001-29 keV), az ionoknál pedig 6-28 

keV (CAPS: 0,001-50 keV) volt. A CAPS idıbeli felbontása is jobb a Voyager-ek plazma 

mőszereinél, mivel azok csak 96 másodpercenként vettek fel egy 3,8 másodperces 

energiaspektrumot, míg a CAPS-ELS, és az IBS 2 másodpercenként, az IMS pedig 4 

másodpercenként mér. A CAPS látómezeje ~2πsr tartományban változtatható, míg a 

Voyager-ek PLS (Plasma Science) berendezésének 3 szenzora (csak ionokat észlelt) a Föld 

felé, 1 szenzor a pedig a korotáló irány felé (ionok és elektronok) volt fordítva. A Cassini 

mindezeken a Szaturnusz győrőinek síkján is áthaladt, melyet a Voyager 2 csak 1,7 RS 

távolságban közelített meg. Munkám során a CAPS IMS szenzorának mérési adataival 

dolgoztam, a következı részben ennek a szenzornak foglalom össze a legfontosabb fizikai 

jellemzıit és mőködési metódusát. 

Iontömeg Spektrométer (IMS)  

Energiatartomány: 1,0* to 50280 eV 
Látómezı: 8,3° × 160° 
Tömegtartomány: 1 to 100 amu 
 
Érzékenység (a Titánnál): 500 counts/s/ion/cm3 

Felbontás: 0,17 ∆E/E 
Felbontás: 5,2° × 20° 
Felbontás (atomos): 60 M/∆M 
Felbontás (molekuláris): ~2600 M/∆M 

Elektron Spektrométer (ELS)  

Energiatartomány: 0,6* to 28750 eV 
Látómezı: 5,2° × 160° 
Érzékenység (a Titánnál): 3300 cts/s/ele/cm3 

Felbontás: 0,17 ∆E/E 
Felbontás: 5,2° × 20° 

Ionnyaláb Spektrométer (IBS)  

Energiatartomány: 1,0* to 49800 eV 

Látómezı: 1,5° × 160° 
Érzékenység (a Titánnál): 3200 cts/s/ion/cm3 

Felbontás: 0,014 ∆E/E 

Felbontás: 1,5° × 1,5° 
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5.2.1. Az Iontömeg Spektrométer 

 

 Az Iontömeg Spektrométer (IMS) a CAPS berendezés egyik szenzora, melynek 

elsıdleges feladata a plazma összetételének vizsgálata. Az IMS mérési intervalluma 1eV-tól 

50 keV-ig terjed. Az IMS mőködését McComas és Nordholt (1990), McComas és társszerzıi 

(1998), valamint Nordholt és társszerzıi (1998) tárgyalják részletesen.  

 

17. ábra. Az IMS optikájának sematikus diagramja, detektorok, és a nagysebességő FEE 

elektronika elhelyezkedése (Nordholt et al., 1998).  

 

 Az IMS egy repülési idı (Time of flight; TOF) tömegspektrométer, mely a 8 elevációs 

irányból (mely az aktuátor síkjára merıleges), egyenként 20°-os látómezejő apertúrán 

keresztül belépı részecskék tömeg/töltés (M/Q) arányait méri. A látómezı az azimutális 

irányban (az aktuátor síkjában) 11°. A spektrométernek van egy közepes (M/∆M ∼ 8) 

tömegfelbontású mérési felülete, melyet egyenesen átmenı (straight through; ST) 

tartománynak nevezünk, valamint egy nagy tömegfelbontású egysége (M/∆M ∼ 60), melynél 

lineáris elektromos teret (linear electric field; LEF) alkalmazunk. Ez utóbbit izokrón (idı-

fókuszáló) technikának is nevezik. Az IMS felépítésének vázlata a 17. ábrán látható.  

 Az IMS egy henger alakú toroidális analizátorból áll, ahol a részecskék energia/töltés 

(E/Q) szerinti szétválasztása történik. Ezt követıen az ionokat -15 kV gyorsítja fel újra, 

melyek ekkor ~100 Å vastagságú szénfóliákon haladnak át, ahol szétbomlanak, a töredékek 
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pedig semleges részecskékként, illetve negatív, vagy pozitív ionokként léphetnek ki. A 

fóliákon áthaladó ionok egyensúlyi töltésállapotba kerülnek, mely a beesı részecske típusától, 

annak sebességétıl, valamint a fólia anyagától függ (Funsten et al., 1994; 1995), de 

alapvetıen független a beesı részecske töltésállapotától. Ennek illusztrálásához annak 

valószínőségei (az energia függvényében), hogy a hidrogén, a hélium, a szén és az oxigén a 

fóliából egyszeresen töltött pozitív, vagy negatív ionként lép ki, az 18. ábrán láthatók.  

 

18. ábra. Az egyes ionok kilépési valószínőségei a szénfóliákból. 

 

 Az ELS és az IBS mérési metódusához hasonlatosan az IMS-ben is csak az adott E/Q 

tartományba esı, valamint a megfelelı irányokból érkezı részecskék jutnak át az ESA-n 

keresztül a TOF analizátorba. A TOF tartományban a ± 15 kV (30 kV) feszültség lineáris 

elektromos teret (LEF) hoz létre, mely a részecskéket különbözı trajektóriák mentén téríti el. 

A LEF elektromos terét 30 koaxiális győrő (17. ábra) potenciálja hozza létre, melyek közül a 

középsı síkban elhelyezett győrő le van földelve (nullfelület). A tér függıleges, lineáris 

komponense mellett radiális terek is kialakulnak, melyek a pozitív ionokat a központi 

tengelytıl kifelé lökik, míg az elektronokat befelé fókuszálják. Ha a részecskék pozitív 

ionokként lépnek ki a szénfóliákból, akkor a LEF tartományban harmonikus rezgımozgást 

végeznek, majd a LEF mikrocsatornás lemezébe (Microchannel Plate; MCP) csapódnak. A 

beesı atomos ionok számára a LEF tömegfelbontása nagy (M/∆M~60), míg a beesı 

molekuláris ionok és pozitív ion-töredékek atomos ionjaik helyzetéhez képest az alacsonyabb 

energiák felé tolódnak el LEF TOF spektrumokon. Emiatt az atomos ionokhoz képest 
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szélesebb csúcsaik lesznek, így ezekre a részecskékre a tömegfelbontás kisebb lesz. A 

semleges és a negatív részecskék az ST MCP-t érik el, ahol átlagosan 2 csúcsot hoznak létre a 

TOF spektrumon. Az IMS az ionok energiáját 63 csatornában méri, melynek energialépései 

az ~0,001-tıl ~50 keV-ig terjedı energiatartományban logaritmikusan növekszenek. A 

szenzor egy teljes energiaspektrumot 4 másodperc alatt rögzít, így a 63 feszültséglépést 

(valamint az alaphelyzetbe való visszalépést) 62,5 ms-onként léptetett feszültségsorozattal 

fedi le.  

 Az IMS ion beütésszámú adatainak alapvetı mérési ciklusa az A-ciklus, mely 32 

másodperc hosszú. A repülési idı (TOF) adatokat azonban B-ciklusonként mérjük - egy B-

ciklus 8 A-ciklusból áll. Mind az A- mind a B-ciklusok során egyaránt mérjük az ion és a 

TOF adatokat is. A TOF adatok mellett dolgozatomban a CAPS-IMS Singles (SNG) adatokat 

elemeztem, melyek a IMS 8 apertúráján belépı összes ion beütésszámait tartalmazzák.  

 

• A belépı ionok tömegének meghatározása: 

 A legegyszerőbb esetben atomos elemeket vizsgálunk, melyek nem bomlanak szét a 

fólián, és egyetlen TOF csúccsal azonosíthatók. Ekkor a tömeg/töltés (M/Q) arány 

közvetlenül az azonosítandó ("szülı") ionfajtára vonatkozik. Az M/Q megkülönböztetés 

fontos, mivel az IMS a tömeget és a töltést külön-külön nem méri csak az arányukat. A két, 

vagy több atomból álló szülımolekulák azonosítása már bonyolultabb, és több lépcsıben 

zajlik. Elıször az egyes csúcsokat azonosítjuk a TOF spektrumon, melyet kalibrált értékekre 

(például a csúcs helye és alakja) alapozunk. Második lépésben a "leány" csúcsok mintázatai, 

vagy kombinációi ismerhetık fel, és a leány csúcs azonosítható (például a C+ csúcs, mely 

bármilyen szént tartalmazó kiinduló elemtıl származhat). Az eredeti molekula fajtáját végül a 

leány elemek relatív gyakoriságából határozhatjuk meg.  

 A Q töltéső, és a végtelenben E energiával rendelkezı ionokat egy UA potenciál 

gyorsítja fel, ezáltal a részecskék AQUE +  (ekvivalens módon AUQE + ) energiára tesznek 

szert. Az ionok becsapódnak a szénfóliába, és töltésenként ( )AUQE +σ  energiával lépnek 

ki, ahol a σ faktor az ütközésekbıl származó energiaveszteségekrıl ad számot. Bár a 

molekulák szétbomlanak a fólián, a leányproduktumok mind ugyanazzal a tömegközépponti 

sebességgel haladnak tovább. Ezért bármely, adott T idıpontban mért csúcsra felírható a 
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egyenlet, ahol k1 = 1,92·10-3, L a részecske úthossza cm-ben, E-t és UA-t keV-okban, T-t pedig 

ns-okban mérjük. Az UA gyorsítási potenciál névleges értéke -14,56 kV. 

 Az IMS LEF része idıben fókuszál, nagy (M/Q = 20-nál ~60) tömegfelbontással 

(beleértve a részecskék energia- és szögingadozását is). Az ST spektrumok felbontását az 

ESA-ból változatos szögekben kilépı részecskék trajektóriáinak úthossz változásai lerontják, 

melyeket a fólián belüli szögszórások okoznak. Ha a bizonytalanságokat ∆T-vel, ∆L-lel és 

∆E-vel jelöljük, a tömegfelbontás az 
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alakban fejezhetı ki. Azoknak a pozitív atomos ionoknak a trajektóriái, amelyek 17 kV-nál 

nagyobb E/Q aránnyal lépnek ki a szénfóliákból, a lineáris elektromos térben nem térülhetnek 

el olyan mértékben, hogy elérjék a LEF MCP-t. Ezek a részecskék tehát az ST detektorba 

csapódnak, mely akár három csúcsot (azaz semleges részecske, vagy negatív és pozitív ion) is 

eredményezhet az ST TOF spektrumon. Alacsonyabb E/Q esetén az ST spektrumon egy LEF 

szellemcsúcs is megjelenik, mely annak az eredménye, hogy a pozitív ion becsapódik ugyan a 

LEF MCP-be, de nem hoz létre jelet, hanem elektronokat (másodlagos elektronok) lök ki a 

detektorból. Ezeket az elektromos tér az ST MCP felé gyorsítja, ahol végül becsapódnak. 

Ezért tehát az E/Q < 17 kV esetben az ST TOF spektrumon így is három csúcs lesz (egy 

negatív ion, egy semleges és egy LEF szellemcsúcs).  

 

- Pozitív ionok E/Q < ~15,5 kV töltésre jutó belsı energiával: 

Azok az ionok, amelyek a szénfólia elhagyását követıen eleget tesznek a 

( ) 56,142cos <+ θσ AQUE  keV feltételnek (ahol θ = 14°a fólia normálisa és az IMS központi 

szimmetriatengelye által bezárt szög), egyszerő harmonikus rezgımozgást végeznek mielıtt 

becsapódnának a LEF detektorba. Az ionok repülési ideje a LEF tartományban csak az ion 

M/Q arányától függ, és elsı rendig független az energiától, vagy a mezıbe való belépés 

szögétıl: 

  
Qk

M
T

2

π=  (5.3)  

A k2 állandót a kalibrációs mérésekbıl határozták meg, értéke 2,327·106 amu/(Cs2). A 

molekulák felbomlásából származó, pozitív töltéső leányelem-töredékek E/Q értékei 

arányosak az eredeti molekula rájuk esı tömegrészével.  
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- Pozitív ionok, E/Q > ~ 15,5 kV töltésre jutó belsı energiával: 

Ebben az energiatartományban az ionokat a lineáris elektromos tér visszafogja, végsı soron 

az ST detektort érik el. A ionok repülési idejét a 
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összefüggés adja.  

 

- Negatív ionok: 

A negatív ionok a TOF tartományban változó elektromos teret érzékelnek, ezért repülési 

idejüket sebességeiknek a pálya mentén való felintegrálásával kaphatjuk meg: 
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- Semleges részecskék: 

A fóliákat elhagyó legtöbb részecske semleges töltéső. Ezek repülési idejét egyszerően 

pályahosszukból és sebességükbıl határozhatjuk meg:  

  EMLkT 1=  (5.6) 

 

• Érzékenység: 

Az ionfajták azonosításán túl az IMS által mért másik fontos fizikai mennyiség az adott 

ionfajtának a 3 dimenziós sebesség-eloszlásfüggvénye, ( )QMf /,v . Ez a ∆t mintavételezési 

idı alatt az ion energiájától és E/Q arányától (( ) tQMQEC ∆/,/ ) függ, ahol C/∆t a detektor 

beütésszám rátája beütésszám/s-ban. Ha feltételezzük, hogy az eloszlásfüggvény bármely 

idıpillanatban mért része az IMS belépési tartományában változatlan és állandó, akkor a mért 

eloszlásfüggvény (Johnstone et al., 1987) 

   ( ) tGECMQMf ∆= 22 2, nv  (5.7) 

ahol az n egységvektor a sebességvektor (v) irányát jelöli, EEAG ∆∆Ω= ετ  pedig az IMS 

differenciális "geometriai faktora", mely ekvivalens az érzékenységgel. A geometriai faktor 

képletében szereplı A változó a belépı apertúra felületét, ( )ME,ε  a szénfóliák, a detektorok, 

valamint az áramkörök holtidıinek energia- és tömegfüggı hatékonyságát, ( )ME,τ  a fóliák, 

rácsok és az optika transzmissziófüggését, valamint EE∆∆Ω  a térszögnek és az 



 53 

energiabefogadásnak a belépı apertúrára vett átlagát jelöli. Hasonló egyenletek 

alkalmazhatók az ELS-re és az IBS-re is. Az IMS geometriai faktora az ST-re G∼10-3 cm2 sr 

eV/eV, a LEF-re pedig G∼10-4 cm2 sr eV/eV.  

 

5.3. A Cassini Magnetométer 

 

 A Magnetométer (MAG) a bolygók és holdak mágneses terét (illetve azok 

komponenseit) méri. Adatait a részecskeadatokkal együtt használjuk, mivel a mágneses tér 

ismerete alapvetı a töltött részecskék dinamikájának, illetve tágabb értelemben az égitestek 

plazmakörnyezetének, valamint a magnetoszféra folyamatainak megértése szempontjából. 

 

19. ábra. A V/SHM berendezés.  

 

 A MAG mőszer két részbıl, a Fluxuskapu Magnetométerbıl (Fluxgate Magnetometer; 

FGM), és a Vektor/Skalár Hélium Magnetométerbıl (Vector/Scalar Helium Magnetometer; 

V/SHM) áll. Mivel a magnetométerek méréseit befolyásolják az elektromos áramok (például 

magának a szondának az elektromos tere), valamint a szonda különféle fémalkatrészei, ezért 

általában egy hosszú rúd végén helyezik el ıket. A Cassini a vektor/skalár magnetométerét 

egy 11 méter hosszú rúd végén, a fluxuskapu magnetométert pedig a rúd közepén helyezték 

el. A Cassini Magnetométer kutatócsoportjának vezetı kutatója M.K. Dougherty (Imperial 

College of Science & Technology, London, Anglia). 

 A V/SHM berendezés kétféle üzemmódban (vektor és skalár) mőködhet. A vektor 

üzemmódban háromféle, a mágneses tér egymásra merıleges komponenseivel arányos 
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feszültség mérhetı, míg a skalár módban a Larmor frekvencia arányos a mágneses térerısség 

nagyságával. Az FGM detektort három ortogonálisan elhelyezett fluxuskapu-szenzor alkotja, 

melyek a mágneses tér egymásra merıleges komponenseit mérik.  

 

6. Programfejlesztés 

 

 Az adatfeldolgozás során használt programok egy részét munkám során fejlesztettem 

ki, a rutinok egy része már szervesen beépült a CAPS adatok elemzéséhez használt 

szoftvercsomagunkba.  

 

20. ábra. Repülési idı spektrum saját fejlesztéső programmal ábrázolva. 

 

 Ezek egyike a CAPS repülési idı adatainak megjelenítésére szolgáló program, mellyel 

a plazma összetételét vizsgálhatjuk (20. ábra). Az ábrán a CAPS-IMS berendezés TOF 

csatornái az energia függvényében vannak ábrázolva, a beütésszámokat pedig színkód jelzi. A 

plazma összetétele ebben az esetben a függıleges, szürke kalibrációs vonalak segítségével 

állapítható meg, melyekhez a kalibrációs mérések eredményeit J.-J. Berthelier (CAPS Team) 

bocsájtotta a rendelkezésemre. A 20. ábrán látható TOF spektrum az IMS repülési adatainak 
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egy mérési ciklus hosszúságú (B-ciklus, melynek hossza 8 A-ciklus hosszával4 egyenlı, 5.2.1. 

alfejezet) adatcsomagját jeleníti meg.  

 A TOF spektrumok részletesebb elemzéséhez egy további programmodult írtam, 

mellyel az egyes összetevık relatív koncentrációi vizsgálhatók a különbözı 

energiatartományokban (21. ábra). Egyelıre kalibrálatlan adatokat használunk, mindazonáltal 

az ábrák alkalmasak a plazma összetételének megállapítására.  

 

21. ábra. TOF példaspektrum. 

 

 A 21. ábra energiaspektrumán a CAPS-IMS berendezés TOF csatornái a 

beütésszámok függvényében vannak ábrázolva. Az ábrán a kék görbe a 7,3-10,4 eV-os, a 

fekete pedig a 0,33-0,47 keV-os energiatartományba esı beütésszámokat mutatja, de az 

energiaintervallumok tetszılegesen beállíthatók. Ezáltal a 20. ábrán bemutatott 

ábrázolásmódhoz képest kvalitatívabb képet kapunk a plazma összetételérıl. 

 A 22. ábrán a harmadik programmodul kimenı grafikonja látható, amelyet a Titán 

plazmakörnyezetében mért töltött részecskék tömegeloszlásának elemzéséhez használunk. A 

fentiekben bemutatott TOF spektrumokból kiindulva szétválasztottam egymástól a különbözı 

tömegtartományba esı részecskéket, ezáltal lehetıvé vált a TOF és az összes ion 

beütésszámot tartalmazó CAPS-IMS spektrumok összevetése.  

                                                 
4 1 A ciklus 32 másodperc hosszú. 

H+ He++ 
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22. ábra. Energia-beütésszám spektrum a CAPS-TOF adatok elemzéséhez. 

 

 Ez a fajta ábrázolásmód a 7.2.2. alfejezetben ismertetett eredmények szempontjából 

lesz majd fontos, ahol a 22. ábrához hasonló tömegeloszlás-spektrumok segítségével 

állapítottam meg az energiaspektrumokat létrehozó részecskék összetételét.  

 A programokat eleinte kifejezetten a doktori munkám során végzett analízishez 

fejlesztettem ki, a késıbbiek során azonban más vizsgálatokhoz is felhasználtuk ıket.  
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7. Publikált eredmények 

 

 A CAPS adatok elemzésén világszerte közel száz kutató dolgozik, mindannyian a 

nemzetközi CAPS Team tagjai. A Cassini őrmissziónak ebben a fázisában az adatok még csak 

a Team tagjai számára elérhetıek. Mivel az eredmények többnyire felfedezés-értékőek - 

hiszen a Cassini az elsı keringı egység a Szaturnusz körül -, általában több intézet kutatóinak 

együttes munkájaként, illetve a Team vezetıjének (Principal Investigator) irányításával 

kerülnek publikálásra. Ebben a fejezetben a CAPS adatok feldolgozása során született 

eredményeinket, a CAPS Team-ben végzett, valamint intézeti kutatásaim eddigi konklúzióit 

mutatom be. A Team tagjaként elıször a Cassini pályára állítása idıszakában végzett mérések 

analízisében vettem részt. Ezt követıen a KFKI RMKI-ban elsısorban a Titán globális 

plazmakörnyezetét vizsgáltuk a CAPS-IMS repülési idı és ionspektrumainak 

felhasználásával.  

 Dolgozatomban két, már megjelent, referált publikációnk eredményeit ismertetem, egy 

harmadik cikkünk pedig jelenleg a referensek elbírálása alatt áll. 

 

7.1. A magnetoszféra összetételének vizsgálata a Cassini pályára állításának 

idején 

 

 A Cassini 2004 június 30-án közelítette meg a Szaturnuszt, és július elsején állt bolygó 

körüli pályára. Ezalatt az őrszonda áthaladt a magnetoszférán, érintve a legbelsı 

tartományokat is, melynek során kétszer keresztezte a fı győrők síkját, illetve minden 

korábbinál kisebb távolságban (19800 km) repült el a Szaturnusz mellett. A Cassini Plazma 

Spektrométer - eltekintve egy néhány órás intervallumtól, amíg a hajtómővek mőködtek - 

folyamatosan mérte a környezı plazma sőrőségét és összetételét. A CAPS Team a Cassini 

pályára állításának idıszakáról közös cikket jelentetett meg a Science szakfolyóiratban 

(Young et al., 2005). A csoporton belüli munkám során a magnetoszférikus plazma 

összetételének meghatározásában, valamint a plazma dinamikai jellemzıinek vizsgálatában 

vettem részt, ebben a fejezetben ennek eredményeit ismertetem. Munkám során az összetételt 

a CAPS-IMS Time-Of-Flight (TOF), a plazmaparamétereket pedig a CAPS-IMS Singles 

(SNG) adatok felhasználásával elemeztem.  
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7.1.1. A magnetoszféra határfelületei 

 

 A Szaturnusz megközelítése során a magnetoszféra igen dinamikusnak mutatkozott, 

Cassini a plazma mőszerei és a magnetométer összesen 7 lökéshullám- (2004. június 27-e és 

28-a között; 49,15-40,5 RS távolságokban), és 9 magnetopauza-átmenenet (34,6-30,6 RS 

távolságban) detektáltak (23. ábra). A fejhullám-átmeneteket a CAPS-IMS és ELS adatokból 

határoztam meg, a magnetopauza-átmenetek idıpontjai pedig H.J. McAndrews-tól (CAPS 

Team) származnak. 

 

23. ábra. Fejhullám- (kék) és magnetopauza-átmenetek (narancssárga) a Cassini pályára 

állításának idején. 

 

 A 23. ábrán a Cassini és a jeges holdak pályái Szaturnusz középpontú ekliptikai 

koordináta-rendszerben (Saturn Solar Ecliptic, SSE) vannak ábrázolva, ahol az X-tengely a 

bolygót a Nappal összekötı vonal mentén húzódik (a Nap felé pozitív), az Y-tengely a 

pályanormális és az X-tengely vektorszorzata, a Z-tengely pedig párhuzamos a pályasík 

felfelé mutató normálisával.  

 A magnetopauzán való áthaladást követıen a plazmasőrőségek az IMS észlési határa 

alá estek. A magnetoszféra a Cassini pályára állításának idıszakában CAPS mérései szerint 
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kiterjedtebb volt, mint a Voyager őrszondák látogatásainak idején, mely valószínőleg a 

magnetoszférikus plazmaforrások (elsısorban a jeges holdak) fokozottabb aktivitásával 

(Enceladus) függhet össze. 

 

7.1.2. A magnetoszférikus plazma összetétele 

 

 A Szaturnusz felé haladva az utolsó magnetopauza-áthaladás 2004. június 29-én, 

02:43-kor (UT) volt. A Cassini pályáját Szaturnusz középpontú szoláris ekvatoriális (Saturn 

Solar Equatorial, SSQ) koordináta-rendszerben (X a bolygó-Nap síkban van, a Nap felé 

pozitív, Z párhuzamos a bolygó forgástengelyével, Y pedig kiegészíti a jobbsodrású 

rendszert) a bolygó magnetoszférájának belsejében az 24. ábra mutatja.  

 

24. ábra. A Cassini pályája a Szaturnusz magnetoszférájában (2004. június 30 - július 1). 

 

 A Cassini a Titán pályasíkja (20,5 RS) alatt 5 RS távolságban haladt el, így a szonda 

pályára állításának idıszakában nem volt lehetıség a hold régóta feltételezett nitrogén-

tóruszának detektálására. A nitrogén-tóruszt a késıbbiekben sem észleltük, mivel az a Titán 

A 
A'  
B' 

B 
C C' 
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pályája mentén áramló magnetoszférikus plazma korotációja mellett fellépı gyors radiális 

elmozdulásai miatt nem maradna stabil.  

 

25. ábra. A CAPS-ELS (A) és az IMS (B) energia-idı spektrogramjai 2004. június 30-a és 

július elseje között (DOY 182 és 183). A függıleges tengely az energiát, a vízszintes tengely 

pedig az Univerzális idıt (UT), a Szaturnusz középpontjától mért radiális távolságot (RS), a 

szélességet (Lat), és a helyi idıt (LT) mutatja. 

 

 Az Elektron Spektrométer és az Iontömeg Spektrométer a szonda pályára állítása során 

a 25. ábrán látható dinamikus spektrumokat rögzítette. A felsı panel az ELS 5-ös, az alsó 

pedig az IMS 1-es apertúrája (anódja) által mért beütésszámait mutatja az idı függvényében, 

adatok 32 másodperces átlagok. A jobboldali színskála a ráta intenzitását jelzi logaritmikus 

skálán. A spektrumokra szuperponált görbék az O+ ion (zöld), és a H+ (kék) elméleti 

korotációs sebességeire vonatkozó energiákat mutatják, melyek a bolygó forgásával azonos 

szögsebességgel (mereven) korotáló plazma ionjaira a ( )25,0 SRRM  összefüggésbıl 

határozhatók meg eV-ban, ahol M az ionok tömege atomi tömegegységben. A CAPS 

beredezést a fıhajtómő mőködtetésének idejére (00:00-03:25 UT) kikapcsolták. A 

legnagyobb Szaturnusz-közelséget (02:39 UT) megelızı, és az azt követı idıszak között az 
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ionok beütésszámaiban mutatkozó aszimmetriát részben a szonda orientációjának a korotációs 

irányhoz viszonyított megváltozása okozza. A 25. ábrán az idıtengelyen a napok is fel vannak 

tüntetve, ahol a DOY rövidítés az adott év napjának (azaz Day-Of-Year) felel meg.  

 A magnetoszféra belsejében mért CAPS-IMS spektrumokat vizsgálva elsısorban arra 

koncentráltam, hogy plazmaspektrumok elsıdleges jellemzıinek változásai alapján 

azonosíthatóak-e a magnetoszféra különbözı tartományai. Ehhez a CAPS-IMS spektrumok 

alakját, az összetevıket, valamint a domináns ionok koncentrációinak egymáshoz viszonyított 

arányait elemeztem. A spektrumok megjelenítéséhez és kiértékeléséhez saját fejlesztéső IDL 

programokat használtam.  

 

26. ábra. TOF spektrum a külsı plazmaszférából (DOY 182, ~09:54 UT). 

 

 A magnetoszférában a szonda pályája mentén (a Szaturnuszhoz közeledve) az elsı 

határfelületet 14,4 RS távolságban, a távolodás során pedig 13,6 RS-nél észlelték a plazma 

mőszerek, ahol a plazmasőrőség egy nagyságrenddel (~3·104-rıl ~3·105 m-3) megnövekedett 

(24. ábra, A és A'). Az átmeneti réteg vastagsága ~0,2 RS volt. A megfigyelt határfelület 

egyfajta plazmapauzának tekinthetı, melyet a szonda pályája mentén a 24. és a 25. ábrákon 

A- és A'-vel jelöltük (a bolygóhoz közeledı, illetve távolodó pályaszakaszok mentén). A földi 

magnetoszférában a plazmapauza a magnetoszférikus plazmaáramlás legkülsı ekvipotenciális 

felületét jelenti a bolygó körül. A Szaturnusznál a plazmapauzán kívül a mágneses 

fluxuscsövekben már viszonylag alacsony a plazmakoncentráció, mivel azok az E × B drift 

miatt áthaladnak a mágneses csóván, ahol a centrifugális erı hatására kinyílhatnak, és a csóva 

mentén plazmát juttathatnak ki a magnetoszférából. 
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 Az A (és A') határfelületen belül lévı tartományt külsı plazmaszférának nevezzük. A 

CAPS-IMS adatok repülési idı (TOF) spektrumait elemezve elsı közelítésben meghatároztam 

a plazma összetételét. Az egyik reprezentatív, a külsı plazmaszférában mért TOF spektrum a 

26. ábrán látható. A TOF spektrumok alapján a külsı plazmaszférát elsısorban protonok és 

héliumionok alkotják, de a Szaturnuszhoz közeledve kis mennyiségben oxigénionokat is 

észleltünk (26. ábra). A külsı plazmaszférában a magnetoszférikus plazma már részlegesen 

korotál a mágneses erıvonalakkal. Ez látható a beütésszám-energia ábrákon (27. ábra) is, ahol 

a korotáló populációknak megfelelı energiákon két széles csúcs jelenik meg. Az ábra jobb 

sarkában lévı színkód az IMS szenzor 8 különbözı apertúrájának (azaz a 8 elevációs 

iránynak) megfelelı beütésszámokat jelöli, melyek látómezıi egymással 20 fokos szöget 

zárnak be.  

 

27. ábra. Reprezentatív CAPS-IMS beütésszám-idı spektrum, melyet a szenzor a Cassini 

Szaturnusz-megközelítése során (DOY 182), a külsı plazmaszférában mért. 

  

 A Szaturnuszhoz közeledve, ~9 RS távolságban (a bolygótól távolodva pedig ~7,6 RS-

nél) a Cassini egy másik tartományhatáron haladt át (B és B'), és bejutott a belsı 

plazmaszférába (24. ábra). A magnetoszférikus ionpopulációk mozgásait itt egyre inkább a 

korotáció határozza meg, azonban (mivel a részecskék teljes energiája a korotációs és a 

termális energiák összegével egyenlı) az eloszlás legnagyobb része az elméleti korotációs 

sebességgörbék fölött van. A CAPS-SNG adatok alapján a domináns plazmaösszetevık 

egymáshoz viszonyított koncentrációi a belsı plazmaszférában a külsıhöz képest 

H+ 

O+ 
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megfordulnak, azaz ebben a tartományban a protonokhoz képest már a nehezebb részecskék 

kerülnek túlsúlyba (28. és 29. ábra). 

 

28. ábra. TOF spektrum a belsı plazmaszférából (DOY 182, ~19:46 UT). 

 

 

29. ábra. CAPS-SNG spektrum a belsı plazmaszférából.  

 

 A belsı plazmaszférában mért TOF spektrum a 28. ábrán látható. Ennek alapján a 

plazma elsıdleges összetevıi még mindig a H+, és O+ ionok, de mellettük megjelennek a 
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vízcsoport ionjai (a továbbiakban W+-vel jelöljük, és az OH+, H2O
+, és H3O

+ ionokat értjük 

alatta) is, melyek változékony, részlegesen korotáló keveréket alkotnak. A belsı 

plazmaszférában tehát a protonokhoz képest már inkább az oxigéntartalmú vegyületek, azon 

belül is vízcsoport elemei kerültek túlsúlyba. 

 A 25. ábrán látható ELS spektrumról (B) az is leolvasható, hogy a belsı 

plazmaszférában két eltérı sőrőségő és hımérséklető elektronpopuláció van. Egy hideg 

komponens (~3-30 eV), melynek hımérséklete a bolygóhoz közeledve csökken, sőrősége 

pedig növekszik, valamint egy forró komponens (~100-1000 eV), melynek viselkedése ezzel 

éppen ellentétes. A Szaturnuszhoz közeledve, 6,3 RS távolságon belül (a magnetoszféra másik 

oldalán 5,9 RS-nél), a protonok korotációs energiája (zöld korotációs görbe a 25. ábra felsı 

panelén) behatárolja a hideg elektron komponensét, mely egyelıre még magyarázatra vár. 

 A belsı plazmaszférában a plazma áramlási paramétereinek megváltozása egybeesik 

az ionösszetétel változásával. Az O+ és W+ ionok mennyisége a B határnál jelentısen (több, 

mint egy nagyságrenddel) megnövekedett a protonokéhoz képest (28. és 29. ábra), a kifelé 

haladó trajektória mentén azonban 03:57-kor (UT) átfordították az őrszondát, így az IMS 

látómezejébıl kikerült a korotációs irány. Az elektron eloszlás az ELS látómezejében 

közelebb állt az izotrópiához, mely lehetıvé tette a mérések folytatását. A Szaturnusz 

megközelítése során, a belsı plazmaszférában a Cassini már közelítıleg az egyenlítı síkjában 

tartózkodott, így a plazma összetételének változását nem a skálamagassági effektusok, hanem 

a plazma radiális gradiense okozta. A plazma összetételében mutatkozó éles gradiens nem 

egyezik meg a Voyager 1 észleléseivel (Richardson et al., 1990; 1995), de a 

magnetoszférának a bolygótól 9 RS-nél távolabbi tartományaiban az O+ és W+ ionok 

mennyisége is alacsonyabb volt a Voyager szondák által mért értékeknél. A Szaturnusz 

magnetoszférája tehát a Voyager szondák látogatása óta jelentıs változásokon ment keresztül. 

 A belsı plazmaszféra az E-győrővel (~8-3 RS) is azonosítható, mely jégszemcsékben 

és vízmolekulákban igen gazdag (Jurac et al., 2002). Az E-győrőben lévı ionpopulációk 

átlagos energiája alacsony, emellett a Kepler-sebességekkel mozgó semleges gáz és a 

korotációs sebességgekkel mozgó ionfajták kis relatív sebességei miatt ebben a tartományban 

az ion-molekula kölcsönhatások válnak fontossá (Richardson et al., 1990).  

 Ahogy a szonda a magnetoszféra belseje felé haladt, a C (és a másik oldalon a C') 

tartomány határán az O+ és a W+ ionok koncentrációja (a protonokéhoz képest) még jobban 

megemelkedett (30. és 31. ábra). A C-n (és C'-n) belüli tartomány az A és B győrők fölötti, O+ 

és O2
+ ionokban igen gazdag plazmaréteggel esik egybe, melyet egyfajta győrő-

atmoszférának tekinthetjük. Ez a tartomány a belsı plazmaréteg.  
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30. ábra. CAPS-TOF spektrum a belsı plazmarétegbıl. 

 

 

31. ábra. CAPS-SNG beütésszám-energia spektrum a belsı plazmarétegbıl. 

 

 Az O2
+ (mely valószínőleg a győrőket alkotó vízjég sugárzás által okozott 

lebomlásából származik) dominanciája itt arra utal, hogy a győrők fölötti réteg molekuláris 

oxigénbıl áll. A C és C' határvonaknál a magasabb hımérséklető elektronkomponens fluxusa 

is lecsökkent (23. ábra), valószínőleg az elektronok, valamint a jeges holdakkal és az E 
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győrővel (mely ~5 RS-nél a legsőrőbb) kapcsolatba hozható semleges gázfelhık ionizáló 

ütközései miatt (Jurac et al., 2001). 

 A CAPS berendezést 3,4 RS távolságban kapcsolták ki, hogy megóvják a fıhajtómő 

mőködtetése során felszabaduló szennyezıdésektıl. A Szaturnusz túlsó oldalán, a fékezési 

manıver befejeztével kikapcsolták a fıhajtómővet, majd 2004. július elsején, 03:25 UT-kor a 

CAPS ismét mérni kezdett. Ekkor a szonda a Szaturnusz középpontjától 1,65 RS, a B-győrő 

belsı része fölött pedig 18000 km-re járt. A Cassini a Földrıl nézve 03:37 és 04:09 UT között 

Szaturnusz-fedésben volt.  

 

32. ábra. A CAPS-IMS dinamikus spektrum, és az összbeütésszámokból meghatározott 

sőrőség. 

 

 A győrő ionoszféra összetételét tekintve fıleg O+ és O2
+ ionokból állt (Young et al., 

2005), a hidrogénionok (atomos és molekuláris) aránya kevesebb, mint 2% volt. Ezt egyrészt 

a CAPS-SNG spektrumokból, másrészt pedig a fotoelektronok energiaeloszlásai alapján 

lehetett meghatározni, melyek ~30 eV-ig voltak jelen. Ez leginkább az O2
+ ion korotációs 

energiájának felel meg. A CAPS-IMS beütésszámokból meghatároztam a plazma sőrőségével 

arányos összbeütésszámot, mely hozzávetılegesen a győrők optikai sőrőségével arányosan 

változik (32. ábra) - a fotoionizációs hatás esetében ez várható is. Az ionbeütésszámok 
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maximumai a Cassini rés elérése elıtt ~5 perccel jelentek meg, az elektronok csúcsrátái 

azonban éppen a rés fölött voltak a legmagasabbak. A győrő-ionoszféra legnagyobb része 

M/Q = 16 és 32 amu/e ionokból áll, melyeket O+, illetve O2
+ ionokként azonosítottunk. Ez a 

felfedezés konzisztens volt mindkét ionfajta korotációs energiájával (mely mindkét ionra 0,75 

eV), valamint sőrőségével.  

 Bár az O2
+ a vízpára fotolitikus folyamataiból is származhat, a győrők fölötti O2 

atmoszféra - a Jupiter Európa és a Ganymedes holdjainak atmoszféráihoz hasonlatosan - 

inkább minden bizonnyal a jégnek a Nap UV sugárzása által indukált lebomlásából 

származik. Az Enceladus és a többi jeges hold, valamint a győrők egyaránt jelentıs 

vízforrásnak tekinthetık. A belsı plazmaszférában úgy is létrejöhet O2 réteg, hogy a néhány 

keV-os energiájú magnetoszférikus plazmarészecskék jégszemcséket bombáznak. A győrők 

fölött azonban a nagy energiájú plazma fluxusai elhanyagolhatók, ezért az elsıdleges O2 

forrás valószínőleg a jég UV fotonok által okozott porlasztási (sputtering) folyamataiból 

származik. Bár ezek a folyamatok nem olyan hatékonyak, az O2 az atomos oxigénnel, a 

vízmolekulával, valamint azok disszociációs töredékeivel szemben nem kötıdik meg a 

győrőrészecskéken, gáz halmazállapotú marad, míg ez utóbbiak kötött állapotba kerülnek, 

vagy reakcióba lépnek ezeken a hımérsékleteken. Ezért a magnetoszférának ebben a 

tartományában az O2 a domináns gáz halmazállapotú részecskefajta, mely a fotoionizáció által 

~4:1 arányban O2
+ és O+ kialakulásához vezet. Mindezekbıl az következik, hogy a 03:39 és 

03:43 UT közötti periódusban detektált részecskék legnagyobb részét az O2
+ ionok teszik ki.  

 A forrásráta alsó határának megbecsléséhez az O2-nek a jégbıl fotonok által kiváltott 

képzıdési rátáit (Johnson et al., 1997) használtuk fel. Ezekbıl a fotoionizációs és 

fotodisszociációs veszteségi ütem figyelembevételével az O2 részecskék oszlopsőrőségének 

alsó határára a győrők felett 2·1017 m-2 adódott. A bolygó mágneses egyenlítıje a győrők 

síkjától északra helyezkedik el, ezért a győrősíktól északra keletkezett O2
+ ionok oszcilláló 

mozgást végeznek az egyenlítı körül, így alkalmasint elnyelıdnek a győrőkben. Az egy 

rezgési periódus alatt lezajló molekuláris ütközéseket figyelembevéve az átlagos O2
+ 

sőrőségre ~3·106 m–3 érték adódik, mely megfelel az észleléseknek. Ebben a tartományban az 

elektronok sőrőségére a Langmuir szonda mérései alapján a 3·106 m-3 (Gurnett et al., 2005) 

felsı határ adódik. 

 A jég fotolízise (elszigetelt rendszerben) egy H2 atmoszférát is létrehozna a győrők 

felett, azonban ott a hidrogénionok koncentrációja igen alacsonynak bizonyult. Ez azt mutatja, 

hogy a győrőrészecskék felszínét és a győrőatmoszférát közös rendszerként kell kezelni. 

Mivel például a töltéscsere-folyamatok, és a víz vagy a H2 molekulák fotodisszociációja során 



 68 

felszabadulhat olyan hidrogén, mely a győrőrendszer elhagyásához elegendı energiával 

rendelkezik, végsı soron oxigénben gazdag atmoszféra marad vissza.  

 A 29., és 30. ábrák TOF spektrumain látható, hogy a domináns O+ ionok mellet az N+ 

ionok is jelen vannak a magnetoszférában. A magnetoszféra belsejében észlelt N+ részecskék 

energiája alacsony (40-100 eV) ezért nem ionizálódhattak a Titán közelében, mivel a 

magnetoszféra belseje felé irányuló transzportjuk során több keV-ra felfőtıdtek volna. Ezért 

valószínőbb, hogy a Szaturnuszhoz 8 RS-nél közelebbi tartományban észlelt N+ egyik forrása 

a Titán atmoszférája, a részecskék azonban mégis inkább lokálisan ionizálódhattak. Ez 

egyaránt jelentheti, hogy a Titánról eltávozó semleges nitrogén még az ionizáció elıtt eléri a 

belsı magnetoszférát (Smith et al., 2004), illetve azt is, hogy a Titán atmoszférikus eredető 

ionjai beépültek a belsı jeges holdak, vagy az E-győrő részecskéinek felszínére, és csak 

nemrégiben lökıdtek ki (sputtering). Az is lehetséges, hogy a nitrogén ionok ezeken a 

felszíneken kis mennyiségő ammónia jelenlétére utalnak (Kargel et al., 1996). A CAPS 

adatok alapján nemrégiben vizsgálták a belsı magnetoszféra nitrogéntartalmának térbeli és 

energiaeloszlását (Smith et al., 2007), melybıl - modellszámítással alátámasztva - kiderült, 

hogy az észlelt nitrogénionok legvalószínőbb forrása az Enceladus. 

 A magnetoszféra domináns összetevıje tehát (a korábbi várakozásokkal ellentétben) a 

győrőkbıl és a jeges holdakról származó vízjég, illetve annak a sugárzás által elıidézett 

lebomlása során felszabaduló oxigén. A Voyager őrszondák mérései alapján sokáig az N+ iont 

vélték a magnetoszférikus plazma leggyakoribb elemének, mivel a fontos ionforrásként 

számontartott Titán hold atmoszférája is fıleg N2-bıl áll. A Hubble Őrteleszkóp spektrumai 

alapján már korábban is megállapították, hogy a Szaturnusz magnetoszférájában jelentıs 

mennyiségő OH van, azonban egészen a CAPS mérésekig erre nem volt konkrét bizonyíték.  

 A Cassini pályára állítása során, a belsı plazmaszférában, valamint a belsı győrők 

közvetlen környezetében végzett mérések azt mutatják, hogy bár a forrásanyag mindkét 

tartományban elsısorban vízjég, a plazma képzıdése és összetétele nagymértékben függ az 

ion-molekula kémiától és a lehetséges transzport folyamatoktól. Ezért a belsı plazmaszféra, 

mely a vízcsoport elemeiben gazdag, az üstökösök kómájához, a győrők O2 atmoszférája 

pedig az Europa és a Ganymedes holdak atmoszférájának összetételéhez hasonlít. Az 

alacsony energiájú N+ jelenléte a magnetoszféra legbelsı tartományaiban esetleges helyi 

nitrogénforrásokra (például az Enceladus) utal.  
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Összefoglalás: 

 

 A Cassini pályára állításának idıszakában a Szaturnusz magnetoszférájának 

különbözı plazmatartományait vizsgáltam a CAPS-SNG és TOF spektrumok alapján. Az 

egyes régiókat nemcsak a plazma áramlási tulajdonságaiban megmutatkozó eltérések, hanem 

a kémiai összetétel változása is megkülönbözteti.  

 A Cassini Plazma Spektrométer mérései alapján a magnetoszférikus plazma 

általánosan tekintve fıleg hidrogénbıl (H+, H2
+), oxigénbıl (O+, O2

+), valamint a vízcsoport 

elemeinek (OH+, H2O
+, H3O

+) összetett keverékébıl áll. A belsı tartományokban kis 

mennyiségő nitrogént (N+) is lehetett észlelni, mely valószínőleg közeli forrásból (például az 

Enceladus-ról) származik.  

 

A Szaturnusz magnetoszférájában az alábbi plazmatartományokat azonosítottuk: 

1. A külsı plazmaszférában a CAPS változékony, és részben korotáló plazmát 

észlelt, melyet protonok, O+ ionok, valamint a vízcsoport elemei alkotnak.  

2. A belsı plazmaszféra kevésbé változó, és a külsınél merevebben korotál a 

mágneses térrel; fı alkotóelemei az O+ és W+ ionok. Ez a tartomány azonosítható 

az E győrővel (~ 3-8 RS) is, melynek környezete vízjégben gazdag.  

3. A belsı plazmaréteg (mely fıként O+ és O2
+ ionokból áll) az A és a B győrők 

fölötti tartomány, mely egyfajta győrő-atmoszférának is tekinthetı. Az O2
+ (mely 

valószínőleg a vízjég sugárzás által indukált dekompozíciójából származik) 

nagyobb mennyisége itt arra utal, hogy a győrők fölötti réteg molekuláris 

oxigénbıl áll. E tekintetben a győrők plazmakörnyezete a Jupiter Európa és 

Ganymedes nevő holdjainak atmoszféráihoz hasonló. 

 

 Az egyik legfontosabb eredmény mégis az, hogy a magnetoszféra domináns 

összetevıje (a korábbi várakozásokkal ellentétben) a győrőkbıl és a jeges holdakról származó 

vízjég, illetve annak a sugárzás által elıidézett lebomlása során felszabaduló oxigén. A 

Voyager őrszondák mérései alapján sokáig N+ iont vélték a magnetoszférikus plazma 

leggyakoribb elemének, mivel a fontos ionforrásként számontartott Titán hold atmoszférája is 

fıleg N2-bıl áll. 
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7.2. A Titán plazmakörnyezetének vizsgálata 

 

 A Cassini elsı két alkalommal 2004 október 26-án (TA) és december 13-án (TB) 

közelítette meg a Titánt. Mindkét esetben a Titán a pályájának közel azonos szakaszán 

tartózkodott (Szaturnusz helyi idı szerint ~10,5 óránál, közel a magnetoszféra orr-pontjához), 

így a domináns ionizáló források (a korotáló magnetoszférikus ionok és elektronok, valamint 

a Nap) iránya is nagyon hasonló volt (33. ábra).  

 

33. ábra. A Cassini pályája az elsı két Titán megközelítés során SSQ koordináta-rendszerben. 

 

 A Cassini mindkét alkalommal a Nap felıli oldalról a magnetoszféra belseje felé 

tartott, keresztülhaladt a Titán csóváján, és belépett az ionoszférába is. Elsı cikkünkben a 

Cassini Plazma Spektrométer (CAPS) és a Cassini Magnetométer méréseit felhasználva a két 

Titán-megközelítés során mért adatokat a pálya Titánhoz legközelebbi pontjának elérését 

megelızı szakaszán vizsgáltam, és a hold globális plazmakörnyezetének elemzésére 

koncentráltam.  
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7.2.1. A Titán globális plazmakörnyezete 

 

 A Titán plazmakörnyezetében két domináns ionizációs mechanizmust ismerünk (4.3. 

Fejezet). Ezek egyike a hold semleges koronájából és atmoszférájából származó semleges 

részecskéknek (fıként H2, CH4 és N2) a szoláris EUV fotonok, valamint a magnetoszférikus 

töltött részecskék becsapódásai által okozott ionizációja. A másik mechanizmus a 

magnetoszféra korotáló ionjainak és az atmoszféra semleges részecskéinek töltéscseréje. 

Cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy a Cassini őrszonda az elsı két Titán megközelítés során 

milyen plazmatartományokon haladt keresztül, illetve hogy melyek az egyes tartományok 

legfontosabb jellemzıi.  

 

34. ábra. A CAPS-IMS dinamikus spektruma (felsı panel), a mágneses térerısség 

abszolútértéke (középsı panel), és a szonda pályája (alsó panel) a Titánnál a TA megközelítés 

idején. A függıleges tengelyen az energia logaritmusát (eV), a vízszintes tengelyen pedig a 

szonda fedélzeti idejét ábrázoltam. 

 

 A Cassini mindkét megközelítést megelızıen a bolygóközi térbıl haladt a Szaturnusz 

felé (33. ábra), ennek során a magnetopauzán a TA idején ~11 órakor, a TB esetében pedig 

~03:35-kor haladt át. A dolgozatban közölt idıpontok Univerzális Idıben (Universal Time; 

UT) értendık. Az őrszonda pályája a két megközelítés során hasonló volt, de tengelyeinek 

A 

B C   D 
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orientációja gyakran változott annak érdekében, hogy a látómezı a radarberendezés, valamint 

a kamerák számára minél kedvezıbb legyen. Ennek következtében a korotációs irány idırıl-

idıre kikerült a CAPS látómezejébıl, valamint az elforgatások az egyes ionfajták 

mérhetıségét is befolyásolták. A szonda más mőködéseinek következtében a TA idején 

14:06:00 és 14:48:00 (UT) között volt lényegesebb adatkiesés (34. ábra). 

 

35. ábra. A Cassini pályája a hold környezetében a TA megközelítés idején. A távolságok 

Titán-sugár egységekben értendık. 

 

 A Titán plazmakörnyezetében a Szaturnusz mágneses tere dipólszerő volt, az 

erıvonalak a bolygó egyenlítıi síkjára közel merılegesen délfelé mutattak, a mágneses 

térerısség abszolútértéke pedig ~5 nT volt. A két Titán-megközelítés esetében csak a pálya 

Nap felé esı szakaszán végzett mérések elemzésére koncentráltam, mivel a holdtól távolodva 

a mágneses tér és a plazmaáramlás meglehetısen perturbálttá vált. A Cassini pályája Titán 

középpontú egyenlítıi koordináta-rendszerben (RT a Titán sugara = 2575 km), TA idején mért 
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CAPS ionspektrum, a mágneses tér adatok a 34. ábrán, illetve csak a pálya (és különbözı 

irányú vetületei) a 35. ábrán látható. Az 34. ábra ionspektrumán a mőszer összes elevációs és 

azimutális csatornájára, valamint az aktuátor egy ciklusára összegeztük.  

 

36. ábra. CAPS-SNG beütésszám-energia spektrumok TA-ra az "A" tartományból. 

 

 

37. ábra. CAPS-SNG beütésszám-energia spektrumok TB-re az "A" tartományból. 

 

 Az ionspektrumok mérése a pálya Titánhoz legközelebbi pontjának elérését 

megelızıen ~10 perccel megszakadt, mivel ekkor megváltozott az aktuátor mőködési módja. 

Az ábrán a különbözı plazmatartományok határai is fel vannak tüntetve (A-D), melyekrıl a 

következıkben esik majd szó. 

H+ 
O+ 

TA 

H+ 
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 A Cassini a TA megközelítés esetében a legnagyobb Titán-közelséget (Closest 

Approach, CA) 15:30:36-kor (UT), a TB-nél pedig 11:38:24-kor (UT) érte el. A holdtól 

távolabbi tartományokban az aktuátor mindkét megközelítés alatt ≤107°-al tért ki az 

alapállapotból, így a CAPS látómezejének lefedettsége majdnem 2π volt. 

 Az elsı, a magnetoszférikus populácóktól eltérı ion-eloszlások a Titántól 1-1,5 RS 

távolságban jelentek meg (36. és 37. ábra). A 300-ik napon (TA) az alacsony energiájú 

ionspektrumok viszonylag hirtelen, a legnagyobb Titán közelséget közel 3 órával 

megelızıen, 12:33-kor változtak meg, ekkor a Cassini 60890 km-es távolságban (1,01 RS) 

járt a Titántól. A TA esetében az alacsonyabb energiájú csúcs maximuma általában ~400 eV-

ra, a magasabb energiájú csúcs maximuma pedig ~ 6 keV-ra esett. A TB alatt az elsı ilyen 

ionspektrumot 7:34:48-kor észleltük, a holdtól 82700 km-re (1,37 RS); az alacsonyabb 

energiájú csúcs maximuma ~600 eV-ra, a magasabbé pedig ~9 keV-ra esett. Ebben a 

tartományban mind a TA, mind a TB esetében nagyon hasonló spektrumokat mértünk, azonban 

a TB esetében a beütésszámok általában alacsonyabbak voltak a CAPS kedvezıtlenebb 

látómezeje miatt. Ez a régiót A-val jelöljük (34. ábra). Az A tartományban a mágneses tér 

tulajdonságai is megváltoztak, mivel a mérésekben alacsony frekvenciájú perturbációk 

jelentek meg (34. ábra). Az itt mért ionspektrumokat egy viszonylag széles aktuátor-

tartományban észleltük, és az ionok beérkezési irányai - azaz az itt mért áramlási irány - 

közelítıleg megfelelt az elméleti korotációs iránynak. 

 Az "A" tartományban megfigyelt ioneloszlásokat kiszélesedett, termalizálódott 

nyaláb-eloszlásokkal is lehet illeszteni, mely azonban azt eredményezné, hogy a nehéz és a 

könnyő elemek drift sebességei komponensenként eltérnének. Ez esetben instabilitások 

gerjesztıdnének, amire utaló jeleket azonban nem észleltünk. Ha az eloszlásokat nem 

termalizált héjakkal illesztjük, akkor lehetségessé válik, hogy a két komponensre azonos 

sebességeket kapjunk. Egy ilyen - sebességtérben ábrázolt - elméleti héj-eloszlás látható az 

38. ábrán, melyet az alábbi 
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függvény határoz meg, ahol u a részecskék drift sebessége az x-tengely mentén, w a héj-

eloszlás sugara, vT pedig a termális sebessége. A spektrum középsı részén látható minimum 

az u drift sebességre utal, a körülötte lévı két csúcs pedig a héj w sugarára. Az eloszlás 

szélessége a termális sebességgel arányos.  
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 A CAPS-IMS eloszlásfüggvényekbıl meghatározott protonsebességre 140-160 km/s-

os érték adódott, mely megfelel a Titán környezetében várt korotációs sebességeknek, és 

közel azonos azzal a sebességgel, amelyet a Voyager 1 mért a Titánnál (Hartle et al., 1982).  

 

38. ábra. Elméleti héj-eloszlás a beütésszámai a sebesség függvényében. A vízszintes tengely a 

sebesség logaritmusát, a függıleges pedig a beütésszámot mutatja tetszıleges egységekben.  

 

 Az "A" tartományban észlelt ioneloszlások a Szaturnusz belsı magnetoszférájában, a 

fı győrők fölött megfigyelt populációkhoz is hasonlóak, amelyekrıl az elızı részben esett 

szó. A teljes mérési idıszakban a 36. és a 37. ábrán mutatott ioneloszlásoknál alacsonyabb 

energiájú populációkat is észleltünk, illetve a TB esetében az A plazmatartományban még 

magnetoszféra-szerő, korotáló eloszlások is elıfordultak. Mindazonáltal elmondható, hogy az 

A tartomány jól elkülöníthetı a Szaturnusz korotáló, magnetoszférikus plazmapopulációjától.  

 Az "A" régió a Titántól még olyan nagy távolságban volt, hogy a hold környezetében 

(az exobázisnál), frissen ionizált részecskék a mérési helyet még nem érhették el. Ezért úgy 

gondoljuk, hogy itt inkább olyan részecskéket észleltünk, amelyek a Titán atmoszférájából 

származnak ugyan, de attól csak távolabb ionizálódtak (Smith et al, 2004). Egy további 

lehetséges magyarázat az lehet még, hogy ezek az ionok a Titán egy-két keringési ciklusával 

korábban, pickup ionokként távoztak a hold atmoszférájából, és a magnetoszférikus plazma 

áramlásai sodorták ıket az észlelési helyre. Ez az idı ugyanis már elegendı lenne ahhoz, 

hogy a fázistérben korábban győrő alakú eloszlás (mivel a pickup ionok győrő-eloszlásokat 

alkotnak a fázistérben) héj-eloszlássá fejlıdjön. Az A tartományban észlelt plazma-eloszlások 

valószínőleg héj-eloszlások. Annak kiderítése azonban további vizsgálatokat igényel majd, 

u 

w
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hogy a győrő alakú pickup ion eloszlások a Szaturnusz plazmakörnyezetében mennyire 

stabilak a hullám-részecske kölcsönhatásokból fakadó izotropizációval szemben. 

 

39. ábra. A TA idején mért CAPS-IMS beütésszám-energia spektrum a "B" tartományból. 

 

 

40. ábra. A TB idején mért CAPS-IMS beütésszám-energia spektrum a "B" tartományból. 

 

 A Titánhoz közeledve a Cassini belépett a B tartományba, ekkor a spektrumok 

alacsonyabb energiájú részén többszörös csúcsok jelentek meg (39. és 40. ábra), melyek 

valószínőleg a Titán környezetébıl eredı pickup ionoktól származnak. A TA idején az elsı 

ilyen SNG spektrumot 14:04:48-kor, a Titántól 29600 km-re (0,49 RS) mértük, a TB esetében 

pedig ugyancsak hasonló spektrumokat észleltünk 10:39:36-tól, a holdtól 20850 km-es (0,34 

TA 

TB 
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RS) távolságtól kezdıdıen. A spektrumokat 4 másodperc alatt, 20 fokos szélességő 

elevációban, és ~4 fokos szélességő azimutban mérte az IMS szenzor. 

 Az észlelt ioneloszlások leginkább a különbözı tömegő nehéz pickup ionok driftelı 

győrő eloszlásainak jellemzıit mutatják. Az upstream tartományban a plazmaáramlás már a 

holdtól ~10 RT távolságra perturbált volt, a pickup ionokat pedig a holdtól ~5 RT távolságban 

lehetett észlelni. A folyamat, melynek során a pickup ionok beépülnek a plazmaáramlásba, 

néhány giroperiódust vesz igénybe (Szegı et al., 2000), ezért a pickup tartományban észlelt 

ionok a korotáló plazmaáramlástól eltérı irányokból érkeznek.  

 A "B" tartományban a mágneses tér még mindig dipólszerő volt. A Titánhoz 

közeledve a plazmának már többszörös forrása van, a korotáló, magnetoszférikus ionok és 

elektronok, valamint a Titán semleges atmoszférája és koronája. Mivel a TA idején a B 

tartományban a korotációs irány nem volt a CAPS látómezejénben, az észlelt ionok 

valószínőleg a Titán atmoszférájából eredtek.  

 A gyenge környezı mágneses térbıl a "B" tartományban a H+ és N+ ionok 

girosugarára 413 km (0,16 RT), illetve 5790 km (2,25 RT) adódott. Mivel ez a tartomány egy 

N+ girosugárnál is távolabb esik a Titántól, ezért a B régióban mért spektrumokon (39. és 40. 

ábra) látható két középsı csúcs forrása valószínőleg inkább a Titán semleges koronája. A 

korona több Titán-sugárnyira kiterjed a hold környezetében (Smith et al., 2005). A részecskék 

pontos forrásának meghatározásához a Cassini többi Titán megközelítése során mért adatok 

elemzése is szükséges, mely a közeljövıben elvégzendı feladatok között szerepel. Ugyancsak 

lényeges lesz annak vizsgálata, hogy mekkora a részecskék sebessége a pickup folyamat 

legelsı fázisaiban, valamint hogy hogyan zajlik a mozgásuk ebben a komplex 

plazmakörnyezetben.  

 A TA esetében a lassulási szakasz a TB-hez képest rövidebb volt, mely azzal 

magyarázható, hogy a TA esetében a plazma nehézion tartalma a TB-hez képest magasabb 

volt. A plazma áramlási energiájának vesztesége ebben a tartományban több volt, mint 99%. 

A TA idején a lassulás a Titán középpontjától ~7000 km-es távolságban (~2,74 RT), 15:13-kor 

vette kezdetét, és a holdtól ~4700 km-re (1,82 RT), 15:22:48-kor ért véget. A TB esetében a 

lassulás 10:48-kor kezdıdött ~17800 km-es távolságban (6,92 RT), és 11:24-ig tartott, amikor 

a szonda a Titántól ~6200 km-es távolságban (2,4 RT) tartózkodott. 

 A "C"-vel jelzett tartományban a plazma áramlási sebessége lecsökken, mivel itt már a 

hold atmoszférájának a hatása jelentıssé válik (34. ábra). A "B" és a "C" régió között nincs 

éles határ, az eloszlások maximális energiája fokozatosan kezd el csökkenni, ahogy belépünk 

a Titán tömegfeltöltési tartományába.  
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41. ábra. A mágneses térerısségvektorok irányai, az IMS szenzor 8 anódjára felösszegzett 

dinamikus spektruma, valamint a CAPS forgó platformjának (Aktuátor) elfordulási szögei a 

TA megközelítés idején. A kék görbe a tömegfeltöltési tartományt jelöli. 

 

 A plazmaáramlás lelassulását a legnagyobb Titán megközelítést megelızıen a 41. 

ábrán kék görbe jelzi. A "C" plazmatartományban a részecskék energiája jellemzıen 

néhányszor tíz eV körüli. A bejövı plazma Titán-eredető ionokkal való feldúsulására 

vonatkozó modellszámítások (Ma et al., 2004) szerint a Cassini ezen a tömegfeltöltési régión 

(amelyben a plazmaáramlás sebessége 150 km/s-ról 10 km/s-ra csökken) ~10 perc alatt 

haladna át. Ennél mindkét esetben hosszabb idıtartamokat észleltünk (a TA-nál ~15 percet, a 

TB idıszakában pedig ~36 percet), mely a girosugár effektusokkal állhat kapcsolatban (Brecht 

et al., 2000) - ezeket a hatásokat az MHD modellekben nem veszik figyelembe. A 41. ábrán a 

mágneses tér adatok RTN (Radial-Tangential-Normal) koordináta-rendszerben vannak 
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megadva, ahol az R egységvektor a Naptól a szonda felé, a T vektor a Nap ΩΩΩΩ 

forgástengelyére és az R vektorra merıleges ΩΩΩΩ×R irányba mutat, az N vektor pedig kiegészíti 

a jobbsodrású rendszert. 

 

42. ábra. A TA megközelítés alkalmával mért CAPS-IMS ionspektrum a "C" tartományból. 

 

 

43. ábra. A TB megközelítés alkalmával mért CAPS-IMS ionspektrum a "C" tartományból. 

 

 Ismeretes, hogy a plazmaáramlás sebességének lecsökkenése egybeesik a mágneses 

erıvonalaknak az akadály környezetében való feltorlódásával (pile up) (Cravens et al., 1998). 

A mágneses tér adatokban ez a határfelület nem látszik ugyan, de a Magnetométer adatokon 

TA 

TB 
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megfigyelhetı a mágneses erıvonalak elhajlása. A "C" tartományban mért CAPS 

ionspektrumok a 42. és 43. ábrán láthatók. 

 

44. ábra. A TA idején mért CAPS-IMS beütésszám-energia spektrum a "D" tartományból. 

 

 

45. ábra. A TA idején mért CAPS-IMS beütésszám-energia spektrum a "D" tartományból.   

 

 A lassulási tartományt elhagyva a Cassini elérte a Titán ionoszférája fölötti réteget, 

melyet sőrő, hideg plazma jellemez (44. és 45. ábra). Ebben a régióban a tipikus nyaláb-

energia mindössze néhány eV, ezt "D" tartománynak neveztük. Ezek az eloszlások a Mars 

ionoszférája fölött mért hideg, planetáris eredető ionok populációira hasonlítanak (Lundin, 

2004). Ezután a TA esetében a Cassini a legnagyobb Titán közelség elérése elıtt 5 perccel 540 

TA 

TB 
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másodpercre belépett a Titán ionoszférájába; ez az idıtartam a TB esetében 32 másodperc 

volt. 

 

Összefoglalás 

 

 A TA és a TB megközelítések során a Titán környezetében négy plazmatartományt (A-

D) különítettünk el, eltérı plazmapopulációkkal. A Titán és a Szaturnusz magnetoszférikus 

plazmájának kölcsönhatása a holdtól már mintegy 1 RS-nyira érezteti a hatását a bolygó 

magnetoszférájában. A négy plazmatartomány legfontosabb jellemzıi a következık voltak:  

1) A holdtól legtávolabbi régiót ("A") kétcsúcsú ioneloszlások jellemezték, a 

részecskék a korotációs irányból érkeztek. A plazma ebben a tartományban a győrők 

felett észlelt ioneloszlásokra hasonlított.  

2) A "B" tartomány legfontosabb jellemzıje a driftelı győrő-eloszlások jelenléte. Ezek 

az ionpopulációk már többcsúcsúak, és valószínőleg nem közvetlenül a Titán 

atmoszférájából, hanem inkább a holdat körülvevı semleges koronából érkeztek. Az 

is lehetséges, hogy egy vagy két keringéssel korábban távoztak az atmoszférából, és 

attól távolabb ionizálódtak. Esetleg pickup ionokként kerültek a magnetoszférikus 

plazmába, és így észlelhette ıket a CAPS a Titántól ilyen nagy távolságban. 

3) A "C" tartományban a plazma a Titán atmoszférájának tömegfeltöltése miatt 

lelassult. Itt a Szaturnusz mágneses erıvonalai is feltorlódtak, és elhajlottak a hold 

ionoszférája körül.  

4) A "D" régióban hideg, Titán eredető plazma dominált, melyhez hasonlót már más 

nem mágneses égitestek áramló plazmával való kölcsönhatása során is 

megfigyeltünk.  

A Titán globális plazmakörnyezetére vonatkozóan a Cassini mérései megerısítették a 

Voyager 1 alapvetı eredményeit, melyeket Sittler és szerzıtársai (2004) nemrégiben 

újraértelmeztek. Azonban a Voyager 1 mérései szerint a plazma lassulása a Titánhoz sokkal 

közelebb kezdıdött, és az idıtartama is rövidebb volt, mely a két szonda pályáinak 

kismértékő eltéréseibıl is adódhat. Ennél valószínőbb azonban, hogy inkább a 

magnetoszférikus plazma lokális áramlási sajátosságainak változékonyságával hozható 

kapcsolatba. Az általunk észlelt "A" és "B" tartományokat korábban még nem publikálták.  
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7.2.2. A pickup ionok összetételének vizsgálata 

 

 A Titán globális plazmakörnyezetének a TA és TB Titán megközelítés során vizsgált 

globális jellemzıit az elızı részben ismertettem. Ennek a munkának a folytatásaként 

harmadik cikkünkben a Titán körüli B plazmatartományban észlelt ionspektrumokat 

elemeztem részletesebben. Ennek során az észlelt pickup ionok összetételét, valamint a 

plazma lehetséges forrásait vizsgáltam.  

 

46. ábra. A Cassini Szaturnusz körüli pályája (2004. júliusától 2005. augusztusáig), valamint 

az elsı hat Titán megközelítés pozíciója SSQ koordináta-rendszerben. 

 

 A semleges részecskéknek a Titán környezetében két lehetséges forrása van - a 

Szaturnusz magnetoszférája, és a Titán atmoszférája. A Titán semleges atmoszférájának egy 

része alapvetıen nem termális mechanizmusok révén szökhet el. Egyes tanulmányok (Yelle et 

al. 2006) szerint a semleges H2 szökési rátája ~1010 cm2s-1, a ~80 m/s-os termikus sebességre 

vonatkozó hımérséklete pedig ~150 K. Ebbıl adódik, hogy a semleges H2 sőrősége az 

exobázisnál ~108 cm-3, afölött a részecskesőrőség feltehetıleg 1/r2 szerint csökken. A H2 

fotoionizációs hatáskeresztmetszete 25 eV-os energiájú fotonokra 4,2·10-18 cm-2, mely a 110 
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eV-os fotonok esetében már csak 0,03·10-18 cm-2 (Kossmann et al., 1989). A H2 ionizációs 

potenciálja 15,41 eV. A szoláris EUV fluxusokat a Szaturnusz környezetében a különféle 

hullámhosszakra Lammer és szerzıtársai (2004) adták meg (a Lyman-α tartományban 3·109 

foton cm-2s-1). Mindezek a folyamatok együttesen alakítják a Titán töltöttrészecske 

környezetét. 

 Cikkünkben m = 1 és m = 2 tömegő pickup ionok észleléseit mutattuk be, melyek 

legvalószínőbb forrásai a Titánt körülvevı H és H2 koronák. A H koronát a Voyager 1 UV 

spektrométere már detektálta, míg a H2 koronát a különféle atmoszférikus modellek (Keller et 

al., 1998, Yung, 1989, Yung et al., 1984; Toublanc et al., 1995) jelezték. A nehezebb 

részecskékbıl álló koronákat a CAPS által észlelhetı pickup ionok révén nem tudjuk 

kimutatni, mivel a nagyobb tömegő pickup részecskék energiái már kívül esnek a mérési 

tartományon. A Titán közelében a CAPS adatait felhasználva Hartle és munkatársai (2006) 

észleltek H+ és H2
+ pickup ionokat a Szaturnusz magnetoszférikus plazmájában, de azok 

konkrét eredetét akkor nem vizsgálták. 

 Munkám során a CAPS-SNG, valamint a TOF méréseket használtam három Titán 

megközelítés (TA, TB, T6) elemzésére, melyek közül az utóbbira 2005 augusztus 22-én került 

sor (CA: 08:51 UT) (46. ábra). A szonda pályájának arra a Titánhoz közeli szakaszára 

koncentráltam, amely a hold exobázisából elszökı, és a tömegfeltöltés miatt a plazma 

lelassításáért felelıs ionok számára nem érhetı el. Ez a viszonylag távoli zóna megfelel az 

elızı részben tárgyalt B tartománynak, ahol mindhárom megközelítés esetében hasonló 

ionspektrumokat észleltünk (39. 40. ábra). Ekkor a korotáló plazmapopuláció (mely fıleg 

protonokból és oxigénionokból áll) beütésszámai között egy pár keskeny csúcs jelent meg. 

Ahhoz, hogy egy részecskét megbízhatóan pickup ionként azonosíthassunk, a spektrumoknak 

számos kritériumnak kell eleget tenniük. A következıkben ezeket foglaltam össze. 

 A vizsgált idıszakokban a Titán tömegfeltöltési tartományán kívül a mágneses tér 

közel merıleges volt a Szaturnusz egyenlítıi síkjára, a TA esetében ettıl ~20° körüli eltérést 

mértünk. A korotáló plazma áramlási síkja általában megfelelt a Szaturnusz egyenlítıi 

síkjának, mely (mivel a mágneses- és a forgástengely közel egybeesik) merıleges a mágneses 

erıvonalakra. Ilyen geometriai feltételek mellett a frissen ionizált részecskék az áramló 

plazmához rögzített koordináta-rendszerben a sebességtérben győrő eloszlást alkotnak, a 

Titánhoz viszonyított mozgásuk pedig a mágneses térre merıleges síkban, cikloispályák 

mentén történik (47. ábra).  

 A fenti feltételek szerint ha a pickup ionok a kiindulási helyükön a Titánhoz képest 

közel zéró kezdısebességgel rendelkeztek, akkor a helyi mágneses térre merıleges síkban, a 
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Titán-Szaturnusz irányvonal mentén a forrástól nem kerülhetnek 2 Larmor-sugárnyinál (m = 2 

ionokra, B ~ 6 nT és v = 120 km/s esetén rL = 400 km) távolabb. 

 

47. ábra. A frissen ionizált részecskék pályája és sebessége a Titánhoz rögzített koordináta-

rendszerben. 

 

 A pickup ionok sebessége a kialakulásuk helyén a lokális plazmasebességhez képest 

valóban nagyon kicsi, mely megfelel a fentieknek. Ebbıl következik, hogy az exobázistól 2 

Larmor sugárnál távolabbi tartományokban, a mágneses térre merıleges, az egyenlítıi síkkal 

pedig párhuzamos irányokban olyan ionokat fogunk észlelni, amelyek az exobázis fölött 

keletkeztek. Ebben az exobázis fölötti tartományban észlelt pickup ionok forrása nagy 

valószínőséggel a Titán semleges koronája, valamint az ahhoz tartozó tórusz. A különbözı 

tömegő ionok girosugarai a 6. táblázatban láthatók. 

Ionfajta rL (km) Ω (1/h) 

p+ 208,8 329,5 

He+ 835,2 82,4 

He++ 417,6 164,7 

C+ 2505,5 27,5 

N+ 2923,0 23,5 

O+ 3340,6 20,6 

O++ 1670,3 41,2 

6. táblázat. A különféle tömegő ionok girosugarai B = 6 nT és v = 120 km/s esetén. 
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 Ezekbıl a geometriai megfontolásokból az következik, hogy a pickup ionok a helyi 

mágneses térre merıleges irányokból érkeznek a detektorba. A pickup ionok észlelésekor egy 

további kritérium a részecskék keskeny energiaspektruma, mivel a CAPS keskeny 

befogadófelülete miatt csak a pályájuk egy limitált része mentén mozgó ionokat tudja észlelni. 

Megfigyelhetünk olyan pickup ionokat is, amelyek több mint egy cikloismozgást megtettek 

már, mivel a leírható cikloisok száma annak az idınek a hosszától függ, amíg a győrő eloszlás 

viszonylag stabil marad az izotropizációval szemben. Ennek átlagos idıtartama héj 

eloszlásokra más égitestek plazmakörnyezetében 10 giroperiódus (Szegı et al., 2000).  

 Tegyük fel, hogy a plazma a z irányba mutató mágneses térre merıleges x irányban, 

xV  sebességgel áramlik. Ekkor a pickup részecskék eloszlásfüggvényére a szonda 

vonatkoztatási rendszerében 

  ( ) ( ) ( )zxxr
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vVvv
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f δδ

π
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adódik (Sittler et al., 2005), ahol n  a pickup ionok számsőrősége (cm-3), xv  pedig a 

sebességük (km/s). Ebbıl a beütésszámra a 
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összefüggést kapjuk, amelyre xx Vv 20 ≤≤ , és ahol G ~ 10-3 cm2 sr eV/eV a spektrométer 

geometriai faktora, EE∆  ~ 0,17 a szenzor energiafelbontása, ∆Ω ~ 0,05 sr az apertúra 

nyílásszöge?, φ∆  ~ 20° pedig a szenzor szögbefogadása az elevációs irányában. Abban a 

határesetben, amikor xx Vv 2= , valamint xV  ~ 50 km/s, akkor a másodpercenkénti beütésszám 

az ST-TOF szektorban CR ~ 1,2·105 n , ahol n a pickup ionok sőrősége ion/cm-3 egységekben. 

Ebbıl következik, hogy a CAPS-ben még az alacsonyabb sőrőségek is eredményezhetnek 

magas beütésszámokat, ha olyan győrő-eloszlásokat mintavételezünk, amelyek még nem 

terjedtek ki a fázistérben. Ennek megfelelıen a pickup részecskék eloszlása keskeny lesz a 

detektorban, a beütésszám pedig a maximális sebességő ionokra lesz a legnagyobb. Ebben az 

esetben azokat a pickup ionokat észlelhetjük a legkönnyebben, amelyek sebességei xx Vv 2~  

körüliek, mivel az alacsonyabb sebességekre a pickup eloszlások átfedik a szubkorotáló 

proton eloszlást. A helyi mágneses térre merıleges sík általában metszi a CAPS látómezejét 

reprezentáló félsíkot. Ez azt jelenti, hogy ha a pickup ionok a xx Vv 2~  sebességtartományban 

nagyobb mennyiségben vannak jelen, akkor látszaniuk kell a CAPS-IMS látómezejében, ha az 
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tartalmazza az áramlási irányt. A következıkben ennek az elemzésnek az eredményeit 

mutatom be. 

 

48. ábra. A Cassini pályája a T6 Titán megközelítés idején. A távolságok Titán-sugár 

egységekben vannak feltüntetve. 

 

 A vizsgált három Titán megközelítés (TA, TB, T6) során a Cassini a hold indukált 

magnetoszférájának csóváján halad keresztül. A TA idejére a Cassini pályáját a 35. ábra 

mutatja (TB ehhez hasonló), a T6 esetében pedig az 48. ábrán látható. A mérés idején az 

elméleti korotációs áramlási irány nem volt mindig a CAPS látómezejében, mivel a képalkotó 

és más távérzékelı berendezések észlelései miatt a szondát idınként átfordították. Ebbıl 

származó adatkiesések a TA esetében 14:06 és 14:51 között, TB-re 12:00 után, a T6-ra 9:25 

után voltak.  

 A B tartomány elvi határai hozzávetılegesen 4-tıl 15 RT-ig terjednek, mely az 

exobázisból eredı nitrogén pickup ionok számára elvileg már nem elérhetı, mégis elegendıen 
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közel van a holdhoz ahhoz, hogy például a semleges korona részecskéi bejuthassanak a 

detektorba. A vizsgált Titán megközelítések idıszakából olyan CAPS-SNG ionspektrumokat 

kerestem, amelyeken a korotációs plazmapopulációk mellett jelen vannak keskeny, csak egy, 

vagy két anódban megjelenı csúcsok is. A fentiekben ismertetett kritériumoknak megfelelıen 

kiválogattam azokat az eseteket, amikor a CAPS látómezeje merıleges volt a szonda 

rendszerébe transzformált lokális mágneses térre. Ezeket az ionspektrumokat a részecskék 

összetételének meghatározásához idıben összevetettem a rendelkezésre álló TOF mérésekkel 

is.  

 

49. ábra. Pickup események a TA idıszakából. 

 

 Az analízis során csak kalibrálatlan adatok álltak a rendelkezésemre, mivel a CAPS-

IMS adatok kalibrációján jelenleg még dolgozik a Team. Emiatt adott esetben bonyolult lehet 

annak eldöntése, hogy a kalibrálatlan adatokban mely csúcsokat tekinthetjük szignifikánsnak. 

Jelen cikkünkben azokat a csúcsokat tartottuk értelmezhetınek, amelyeknél a beütésszámok 

négyzetgyöke a háttérbeütésszámnál (~10) nagyobb volt. Az SNG spektrum a nyolc elevációs 

irányból érkezı összes ionfajtától származó beütésszámokat tartalmazza, az egyes anódok 

méréseit a különféle színek jelölik. A spektrumokon megjelenı keskeny csúcsokat a pickup 

ionokhoz társítjuk, melyek a 8 elevációs csatorna közül csak egyben jelennek meg (vagy kettı 

TA TA TA 
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határán), és általában az IMS szenzornak csak egy energiapásztázása alatt lehet ıket 

megfigyelni. 

 A TA Titán megközelítésre a fenti kritériumoknak eleget tevı SNG spektrumok az 

egyidejő TOF adatokkal a 49. ábrán láthatók. Amikor a CAPS-SNG adatgyőjtési ideje 16 

másodperc volt (vagy hosszabb), akkor a keskeny pickup csúcsok az energiaspektrum 

kimérése során csak 1 elevációs csatornában jelentek meg. A csúcsok általában páronként 

jelentek meg, energiaarányuk pedig általában 2 volt. 

 

50. ábra. Egyidejőleg mért CAPS-SNG és TOF adatok a TA megközelítésre. 

 

 A TA idején a feltételeknek megfelelıen összesen 10 pickup-spektrumot találtam 

abban a tértartományban, ahol a detektált részecskék feltehetıleg már jóval az exobázis fölött 

ionizálódtak. A 49. ábrán látható spektrumok közül felsı paneleken az SNG beütésszámok, az 

alsókon pedig a plazma összetételének meghatározásához az azonos idıpontban mért TOF 

spektrumok láthatók, a színek a részecskék tömegeit jelzik. Az két spektrum több okból sem 

egyezik meg teljesen. Egyrészt a CAPS az SNG adatokat általában 32 másodpercenként, a 

TA 
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TOF beütésszámokat pedig ~4 percenként mintavételezi (így az egyidejőség azt jelenti, hogy 

a TOF mérés B-ciklusa magában foglalja az SNG mérés A-ciklusát - 5.2.1. alfejezet). A 

másik ok pedig a két mérési szektor (SNG és TOF) egymástól való eltérése, mivel a 

részecskék más-más módokon jutnak el az érzékelı mikrocsatornás lemezekig. A fenti 

módszerrel mindazonáltal megállapítható, hogy az SNG spektrumok csúcsai milyen 

tömegszámú elemektıl származnak. A TOF spektrumok már a kalibrált adatokat mutatják, de 

- mivel a pontos kalibrációs algoritmus még nem publikus -, a CAPS Team egyelıre a 

kalibrálatlan adatokkal dolgozik. A 49. ábrán látható (kalibrált) TOF spektrumok amerikai 

kollégánk, Edward C. Sittler-tıl, cikkünk egyik társszerzıjétıl származnak, aki a TOF adatok 

kalibrálásán dolgozó csoport vezetıje. Saját fejlesztéső programommal a kalibrálatlan 

adatokból a fentiekhez hasonló ábrákat tudtam generálni (50. ábra), mely a 49. ábra középsı 

spektrumának felel meg. A lokális mágneses tér ebben a tartományban esetenként nem volt 

merıleges a részecskék beérkezési irányára (a detektorba), melyet egyrészt az ionok hosszabb 

utazási ideje, másrészt a helyi mágneses tér perturbációi okozhattak. A megfigyelt pickup 

ionok sebességei is két esetben magasabbak voltak, mint a plazma áramlási sebességének a 

kétszerese. 

 A TA idıszakában észlelt 10 eseményt két csoportra oszthatjuk: 7 eseményt 13:42-tıl 

14:02-ig (UT), 14,6 és 12,4 RT közötti távolságokban, 3-at pedig 14:50-tıl 15:57-ig (UT), 5,6 

és 4,7 RT közötti távolságokban mértük. Az észlelt beütésszámok és a távolság tekintetében a 

két csoport között nem lehetett összefüggést kimutatni, míg a beütésszámok aránya két 

csoport között ~2, a távolságok aránya pedig ~2,7 volt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 

Titán közelében rövidebb volt az IMS adatgyőjtési ideje, mely befolyásolja a mért 

beütésszámokat. További érdekes észrevétel, hogy a pickup ionokat a hold környezetében 

csak a napsütötte oldal felé esı régióban észleltük.  

 A fenti kritériumrendszerrel a TB-re és a T6-ra csak három esetet lehetett azonosítani 

(51. ábra). Kevésbé szigorú feltételek mellett más eseményeket is figyelembe vehettünk 

volna, melyeknél szintén megjelentek az egy-pixeles beütésszámok, de például a mágneses 

térre vonatkozó kitétel nem érvényesült.  

 A 49. és 51. ábrák TOF adatairól leolvasható, hogy az észlelt pickup csúcsok 

elsıdlegesen az m/q = 1 és m/q = 2 ionoktól származnak. Mivel kifejezetten azt a tartományt 

vizsgáltuk, amely közvetlenül a Titán-atmoszférából kilépı, és az atmoszféra határán 

ionizálódó részecskék számára nem elérhetı, ezért a pickup ionok forrása nagy 

valószínőséggel a hold semleges koronája, azon belül is a H és a H2 részecskék. A TA idején a 

másik két Titán megközelítés adataival összehasonlítva több pickup eseményt észleltünk, 
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melynek lehetséges oka a korotáló plazma nagyobb sőrősége lehetett a vizsgált idıszakban. 

Erre a kérdésre a további megközelítések adatainak elemzése szolgálhat magyarázattal, mely 

a közeljövı feladatainak egyike. 

 

51. ábra. Pickup események a TB és a T6 idıszakából. 

 

 A Szaturnusz plazmakörnyezetét illetıen jelenleg még kevés adatunk van arra 

vonatkozóan, hogy a pickup ionok győrő eloszlásai mennyire stabilak a hullám-részecske 

kölcsönhatásokból fakadó izotropizációval szemben. A Titán környezetében mostanáig még 

nem észleltek ion-ciklotron hullámokat, a hullámaktivitás tehát valószínőleg csekély. Ennek 

további oka lehet a Titánnál mérhetı magas plazma β (Sittler et al., 2004a), mely a ciklotron 

hullámok nagyobb mértékő csillapítását eredményezheti. Ez is azon kérdések egyike, amelyet 

a közeljövıben szeretnénk majd vizsgálni. 

 Munkám további célja a Cassini többi Titán megközelítése során mért CAPS-IMS 

adatok átfogó elemzése, azon belül is a pickup ion populációk azonosításán keresztül a Titán 

eredető részecskék vizsgálata olyan idıszakokban is, amikor a hold a Szaturnusz körüli 

pályájának más tartományaiban helyezkedik el. Ez azért lehet fontos, mert a várt 

nitrogéntóruszt nem sikerült ugyan kimutatni a Titán plazmakörnyezetében, egy esetleges, a 

semleges koronából származó H és H2 tórusz felfedezésére van esély.  

 

TB TB T6 
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Konklúziók, összefoglalás: 

 

 A TA, TB és a T6 Titán megközelítések során a hold 15-tıl 4 RT-ig terjedı környezetét 

vizsgáltam, mely az elızı fejezetben ismertetett B plazmatartománynak felel meg. Ebben a 

régióban a korotáló plazma populációi mellett keskeny csúcsok is megjelentek a CAPS-SNG 

spektrumokon, melyek feltételezéseink szerint pickup ionoktól származtak. Munkám során a 

pickup csúcsokat egy komplex kritériumrendszer alapján azonosítottam, mely szerint a 

részecskék 

• mindig a lokális mágneses térre merıleges irányokból érkeztek, 

• a beütésszám-energia ábrázolásokon megfigyelhetı spektrumuk keskeny volt,  

• mindig páronként jelentkeztek úgy, hogy a csúcsok energiaaránya 2 volt, 

 

Mindezekbıl a következı észrevételeket tettem: 

• az észlelt pickup csúcsokat H+ és H2
+ ionokként (m/q = 1 és m/q = 2) lehetett 

azonosítani, mivel egyes esetekben egyidejő TOF mérés is a rendelkezésemre állt,  

• a mért részecskesebességek általában a korotáló protonpopuláció sebességének 

körülbelül a kétszeresei voltak, 

• a pickup ionokat több Titán megközelítés során is észleltünk olyan tartományokban, 

amelyek az exobázisból elszökı ionok számára nem elérhetı, 

• a pickup ionok minden bizonnyal a Titán H és H2 koronáiból származnak, illetve ott 

keletkezhettek. 

 

 A fentiekben ismertetett eredményeink indirekt bizonyítékául szolgálnak egy Titán 

körüli, H- és H2-alkotta semleges felhı létezésének, melyet a Cassini más 

hullámhossztartományban mőködı mőszereinek mérései (Waite et al., 2005) is 

megerısítenek. A nehezebb részecskékbıl (például nitrogénbıl) álló korona kimutatása a fenti 

módszerrel nem lehetséges, mivel a nagyobb tömegő pickup részecskék energiái meghaladják 

a CAPS mérési intervallumának felsı határát. 

 További vizsgálatokat igényel még annak kiderítése, hogy a TA megközelítés során 

mért magasabb plazmasőrőség kapcsolatban áll-e azzal a ténnyel, hogy a TA idején a többi 

Titán megközelítés adataival összehasonlítva több pickup eseményt észleltünk. Annak 

elemzése is céljaim között szerepel, hogy hogy a CAPS azokban az esetekben is detektál-e 

pickup ionokat a Titán pályája mentén, amikor a hold a mérés helyétıl távolabb tartózkodik.  
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Rövid összefoglalás 
 

 Dolgozatomban az amerikai és az európai őrügynökség által létrehozott Cassini 

őrszonda plazma mőszereinek adatait elemeztem. A Cassini keringı egység 2004-ben állt 

pályára a Szaturnusz körül, hogy hosszabb idın keresztül vizsgálja annak plazmakörnyezetét, 

valamint győrő- és holdrendszerét. A KFKI RMKI-ban a Cassini két fedélzeti berendezése, a 

Cassini Plazma Spektrométer (CAPS), és a Magnetométer (MAG) adatainak feldolgozásában 

veszünk részt. A CAPS három plazmaszenzorból áll (Iontömeg Spektrométer, IMS; Elektron 

Spektrométer, ELS; Ionnyaláb Spektrométer, IBS). Ezek közül munkámhoz az Iontömeg 

Spektrométer - egy repülési idı tömegspektrométer - adatait használtam, mely az 1 eV-50 

keV-os energiatartományban méri az ionok összetételét, valamint energia- és irányeloszlását. 

A dolgozatban három publikációnk eredményeit, illetve a nemzetközi CAPS Team tagjaként 

végzett saját munkámat ismertetem. 

 Elsıként az Iontömeg Spektrométer adatait felhasználva a Team közös munkájában a 

magnetoszférikus plazma összetételének vizsgálatában vettem részt, melynek során a Cassini 

pályára állításának idején mért adatokat elemeztük. Az analízist IDL programnyelven írt, saját 

fejlesztéső programcsomaggal végeztem. A magnetoszféra vizsgált tartományaiban a plazma 

elsısorban hidrogénbıl (H+, H2
+), oxigénbıl (O+ és O2

+), valamint a vízcsoport (OH+, H2O
+, 

H3O
+) ionjaiból áll. A külsı plazmaszférában (~9 RS és 14 RS között, ahol RS = 60268 km a 

Szaturnusz sugara) a töltött részecskék csak részlegesen korotáltak, a plazmát fıleg protonok, 

O+ ionok, valamint a vízcsoport ionjai alkotják. A belsı plazmaszférában (~9 RS-nél beljebb) 

a külsı tartományhoz képest a töltött részecskék merevebb korotációját figyeltünk meg, az 

O+, valamint a vízcsoport ionjainak mennyisége a protonokhoz képest megnövekedett. Ez a 

térrész egyébként egybeesik a Szaturnusz E győrőjével (~ 3-8 RS), melynek környezete 

vízjégben gazdag. A pályára állítás során az őrszonda a bolygó győrőinek síkján is 

keresztülhaladt, melynek során az A és a B győrők fölött O+ és O2
+ ionokból álló 

plazmaréteget észleltünk. Az itt található részecskék valószínőleg a győrőkbıl származó 

vízjég sugárzás általi lebomlása útján keletkeztek, és az O2
+ nagyobb mennyisége arra utal, 

hogy a győrők fölötti réteg molekuláris oxigénbıl áll. Korábban a tömegspektrométerrel nem 

rendelkezı Voyager szondák mérései alapján úgy vélték, hogy a magnetoszférában detektált 

nehezebb részecskék N+ ionok voltak, mivel a legvalószínőbb forrásnak a Titán atmoszférája 

tőnt. A CAPS berendezés észlelései során azonban beigazolódott a Hubble Őrteleszkóp 

észlelései alapján a 90-es években elırevetített hipotézis, mely szerint a magnetoszférikus 

plazma nehéz ion összetevıje az oxigén, forrásai pedig a jeges holdak, és a győrők.  
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 Második cikkünkben a Cassini elsı két Titán-megközelítésének adatait elemeztem, 

ekkor a Titán környezetében négy plazmatartományt különítettünk el. A Titán 

plazmakörnyezete a Naprendszer két nem mágneses bolygójáéhoz (Vénusz és Mars) képest 

összetett, mivel atmoszféráját a Nap fotonjai mellett a korotáló magnetoszférikus plazma 

részecskéi is ionizálják. A holdtól legtávolabbi régióban (1-1,5 RS) a Szaturnusz korotáló 

plazmapopulációjától eltérı, de nem Titán-eredető részecskék észlelhetık. A holdhoz 15 RT-

nél közelebb (ahol RT = 2575 km a Titán sugara) a Titán környezetébıl származó pickup 

ionokat észleltünk. A 4-15 RT közötti tartomány azonban a holdtól túlságosan távol esik 

ahhoz, hogy a pickup ionok közvetlenül a Titán atmoszférájának exobázisából 

származhassanak. Mindezekbıl arra következtettem, hogy a pickup ionok inkább egy Titán 

körüli semleges koronából érkeztek a detektorba. A holdhoz 4 RT-nél közelebb megfigyelhetı 

volt a tömegfeltöltési tartomány, majd közvetlenül az ionoszféra fölött elhelyezkedı, Titán 

eredető hideg plazma. A Titán plazmakörnyezete globális értelemben hasonlít más, saját 

mágneses térrel nem rendelkezı égitestekéhez (Vénusz, Mars), azonban alapvetı eltérések 

adódnak abból, hogy a hold nem a napszélben, hanem szubszónikus sebességő plazmában 

kering, hogy az atmoszférikus részecskék ionizációja többféle mechanizmustól származik, 

valamint hogy az ionizációs források egymáshoz viszonyított helyzete folyamatosan változik.  

 Harmadik cikkünkben a Titánhoz 15 RT-nél közelebbi tartományt vizsgáltam. Ennek 

során kiderült, hogy a korábban észlelt pickup csúcsok a H+ és H2
+ ionoktól (m/q = 1 és m/q = 

2) származnak. A pickup részecskék minden bizonnyal a Titán H és H2 koronáiból erednek, 

illetve ott keletkezhettek.  
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Short summary 
 

 In my thesis I analysed the measurements of the plasma instruments of the Cassini 

spacecraft, which is a joint project of the American and the European Space Agencies. Cassini 

was put into orbit around Saturn in 2004, to carry out long term investigations in the plasma 

environment of the planet, its system of rings, and satellites. At KFKI RMKI we participate in 

the data analysis of two onboard instruments, the Cassini Plasma Spectrometer (CAPS) and 

the Magnetometer (MAG). CAPS consists of three plasma sensors (Ion Mass Spectrometer, 

IMS; Electron Spectrometer, ELS; Ion Beam Spectrometer, IBS). For my study I used the 

measurements of the IMS - a Time-Of-Flight mass spectrometer -, which measures the 

composition, energy and directional distribution of the ions in the 1 eV- 50 keV energy range. 

In this thesis I present the results of our three published papers, and the results of my work 

completed in the international CAPS Team.  

 Our first paper was a joint publication with the CAPS Team. I participated in the 

analysis of the plasma composition the measured by the Ion Mass Spectrometer during the 

orbit insertion period. I developed a program package in IDL language to complete the 

analysis. In the analysed regions of the magnetosphere the observed components of the 

plasma were hydrogen (H+, H2
+), oxygen (O+ és O2

+), and water group (OH+, H2O
+, H3O

+) 

ions. In the outer plasmasphere (between ~9 RS and 14 RS, where RS = 60268 km is the radius 

of Saturn) the plasma was partially corotating, and it was mainly composed of protons, O+, 

and water group ions. In the inner plasmasphere (inside of ~9 RS) we observed a more rigid 

corotation than in the outer region, and the densities of O+ and water group ions increased. 

This region coincides with Saturn's E ring (~ 3-8 RS) which has a water rich environment. 

During the orbit insertion the spacecraft crossed the plane of the rings, and over rings A and B 

we observed a special plasma layer composed of O+ és O2
+ ions. The particles in this region 

were probably produced by the decomposition of water ice by solar irradiation, and the 

abundance of O2
+ suggests, that the layer above the rings is composed of molecular oxygen. 

Earlier, according to the measurements of the Voyager spacecraft - with no mass 

spectrometers onboard - the heavy ion component in the magnetosphere was suggested to be 

the N+ ion, because the atmosphere of Titan seemed to be the most probable source. Now, 

according to CAPS data we found - as it was suggested in the 90's by the measurements of the 

Hubble Space Telescope - that the heavy ion component of the magnetospheric plasma is 

oxygen, and its sources are the icy satellites and the rings.  
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 In our second publication I analysed the data of the first two Titan flybys of Cassini, 

during which we identified four plasma regions in the vicinity of the satellite. Its plasma 

environment is more complex than those of the two non-magnetic planets (Venus and Mars) 

of our Solar System (which interact with the solar wind), because besides the solar photons 

Titan's atmosphere is also ionized by the changeable corotating magnetospheric plasma. At a 

distance of 1-1,5 RS from Titan, we observed plasma populations that were different from 

those of the corotating magnetospheric plasma. Closer than 15 RT (where RT = 2575 km is the 

radius of Titan) we detected pickup ions originating from the environment of Titan. However, 

the region between 4-15 RT is much too distant from the satellite so that the pickup ions 

ionized in the direct vicinity of the exobase of the Titanian atmosphere could reach it. 

According to these I concluded that the probable source of the pickup ions is the neutral 

corona of Titan. I observed the mass loading region closer to Titan than 4 RT, then directly 

above the ionosphere there was cold plasma of atmospheric origin. From a global point of 

view the plasma environment of Titan is rather similar to the environments of other non-

magnetic bodies (Venus, Mars). Nevertheless, there are fundamental differences arising from 

the circumstance that Titan is orbiting in subsonic plasma, not in the solar wind. Furthermore, 

the ionization of the atmosphere is a result of multiple processes, and the relative positions of 

the ionizing sources change continuously, as Titan is orbiting around Saturn.  

 In our third paper, I analysed the plasma region which was closer to Titan than 15 RT. 

The analysis revealed that the pickup peaks observed earlier were H+ and H2
+ ions (m/q = 1 

and m/q = 2). We proposed that the pickup particles were ionized in the hydrogen corona of 

Titan.  
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