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Tutkielmassa tarkastellaan Auringon soihtupurkausten kiihdyttämien suuriener-
giaisten hiukkasten kulkeutumista avaruuden halki Maan läheisyyteen. Lähtöoletta-
muksena on että Aurinkoa ympäröivä interplanetaarinen magneettikenttä noudattaa
Parkerin spiraalin mallia ja purkausten kiihdyttämät hiukkaset seuraavat magneet-
tikenttää matkatessaan purkausalueelta havaintopisteeseen.
Magneettikentän vaikutusta hiukkasten kulkeutumiseen arvioidaan pääasiallisesti
tulokulmajakaumaa tarkastelemalla. Äkillinen soihtupurkaus injektoi Auringon pin-
nasta suurienergiaisten hiukkasten suihkun, joka kokee sähkömagneettisia kohden-
tamisilmiöitä ympäröivän magneettikentän heikentyessä radiaalisesti sekä nousu-
kulmajakauman di�uusiota sirontojen seurauksena. Hiukkaspopulaation nousukul-
majakauma havaitaan tulokulmajakauman välityksellä käyttäen SOHO-luotaimen
ERNE/HED (High Energy Detector) -ilmaisinta ja erityisesti protonien energiavä-
liä 16,85 - 22,35 MeV. Tarkasteltava ajanjakso alkaa 20.4.2000 ja päättyy 31.12.2004.
Vertailemalla purkausten sijainteja, havaittua interplanetaarisen magneettikentän
turbulenssia sekä muita magneettisia parametreja ja ilmaisimella havaittua hiukkas-
vuon anisotropiaa pyrittiin löytämään säännönmukaisuuksia, joiden perusteella opit-
taisiin paremmin ymmärtämään Auringon suurienergiaisten hiukkasten kulkeutu-
mista.
Asiasanat: aurinkotutkimus, hiukkasilmaisin, planeettainvälinen magneettikenttä,
nousukulmajakauma, auringon hiukkaspurkaukset
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Johdanto

Nykyaikainen avaruustutkimus pyrkii hankkimaan tietoa läheisistä ja kaukaisista

kohteista havainnoimalla sähkömagneettista säteilyä ja emittoituneita hiukkasia.

Sähkömagneettista säteilyä havainnoimalla saadaan tarkkoja spektrejä, koska val-

taosassa tapauksista havaittu säteily on kulkenut lähes täysin suoraa reittiä ja sä-

teilyn kulku tunnetaan tarkasti vakionopeutensa ansiosta. Hiukkasten havainnointi

on huomattavasti haastavampaa, sillä erienergiaiset hiukkaset kulkevat eri nopeuk-

silla, hiukkaset voivat sirota, heijastua, ohjautua tai jopa reaktioiden myötä muut-

tua toisiksi hiukkasiksi. Mikäli halutaan ymmärtää Auringon suurienergiaisia ilmiöi-

tä paremmin, tulee pyrkiä kehittämään kaikkia havaintomenetelmiä, jotta saadaan

kattavia, kokonaisvaltaisia tuloksia. Hiukkashavaintojen avulla voidaan saada ainut-

laatuista tietoa tapahtuma-alueiden ja havaintopisteiden välisen avaruuden ominai-

suuksista.

Auringon magneettikenttään sitoutuneena on suunnattomia määriä energiaa, jo-

ka voi purkautua äkillisesti esimerkiksi magneettikentän rekonnektioiden myötä. Va-

pautuva energia voi näkyä gamma- ja röntgensäteilynä, suurienergiaisten hiukkas-

ten suihkuna ja/tai pinnasta nousevana materiapilvenä. Auringon energiapurkaus-

ten, auringonpilkkujen ja aktiivisten alueiden välillä on havaittava yhteys, mutta

purkauksia havaitaan myös Auringon hiljaisina kausina sekä pilkkualueiden ulko-

puolella. Energiapurkaukset voidaan jakaa säteilynä näkyviin soihtupurkauksiin ja

koronan massapurkauksina1 näkyviin materiapilviin, joskin sama purkaus saattaa ai-

heuttaa molemmat ilmiöt samanaikaisestikin. Molemmat purkaustyypit kiihdyttä-

vät suurienergiaisina hiukkasia. Havainnoimalla Auringon �are- eli soihtupurkausten

ja koronan massapurkausten kiihdyttämiä suurienergiaisia hiukkasia, voidaan tehdä

päätelmiä hiukkasten kulkeutumisesta interplanetaarisessa magneettikentässä.

Tässä tutkielmassa analysoitiin havaitussa suurienergiaisten hiukkasten vuossa
1Coronal Mass Ejection, CME
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energiavälillä 16,85 - 22,35 MeV tapahtuneita voimistumisia ajanjaksolta 20.4.2000

- 31.12.2004. Tarkastelun ensimmäisellä kierroksella valikoitiin jatkokäsittelyyn ai-

noastaan selkeästi erottuvat purkaukset, joissa intensiteetti nousi huomattavan no-

peasti, sillä niiden kohdalla on mahdollista määrittää tarkka alkuajankohta. Lisäksi

ne ovat todennäköisemmin soihtupurkausten Auringon pinnalla kiihdyttämiä hiuk-

kasia, koronan massapurkausten kiihdyttäessä hiukkasia paljon laajemmalla alueella

edessään ajamiensa shokkiaaltojen voimin.

Seuraavaksi valikoitiin jatkokäsittelyyn ainoastaan ne purkaukset, joille löytyi

Hα- ja röntgenalueen soihtupurkaustaulukoista sellainen alkuaikaa vastaava riit-

tävän voimakas purkaus, jolle pystyttiin määrittämään sijainti Auringon kiekolla.

Näin valikoiduille purkauksille tehtiin tulokulma-analyysi anisotropian selvittämi-

seksi, verraten tulosta purkauksen sijaintiin ja magneettikentän sekä aurinkotuulen

vallitseviin arvoihin. Löytämällä säännönmukaisuuksia tarkasteltavien purkausten

joukosta voidaan arvioida eri ilmiöiden vaikutuksia hiukkasten kulkeutumiseen, saa-

den näin lisätietoa Auringon ja Maan välisen avaruuden ominaisuuksista.

Mikäli Auringon magneettikenttä noudattaisi idealisoitua Parkerin spiraalia (kat-

so luku 2), tulisi suurienergiaisten varattujen hiukkasten lähteä Auringon kiekolta

noin sijainnilta 60◦ läntistä pituutta. Mikäli havainnoissa tavataan hiukkaspopulaa-

tioita, joiden lähtösijainti onkin kaukana nimelliseltä lähdealueelta, voidaan päätellä,

että interplanetaarinen magneettikenttä ei noudata Parkerin spiraalin mallia.

1 ERNE HED -ilmaisin

Turun Yliopiston Avaruustutkimuslaboratorio on mukana ESAn2 ja NASAn3 SOHO4

-luotainohjelmassa ERNE5 -hiukkasilmaisimella. SOHO sijaitsee Langrange 16 -pisteessä,
2European Space Agency
3National Aeronautics and Space Administration
4Solar and Heliospheric Observatory
5Energetic and Relativistic Nuclei and Electron experiment
6noin 1, 5 · 109 m etäisyydellä Maasta
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Maan magnetosfäärin ulkopuolella, joten Maan magneettikenttä ei muokkaa hiuk-

kaspopulaatioita tai estä niiden havainnointia.

ERNE on Auringon lähettämien suurienergiaisten hiukkasten detektori, jossa

on laajan energia-alueen kattamiseksi kaksi erillistä osiota: LED7 ja HED8. LED-

ilmaisimella voidaan mitata alkuaineita protoneista rautaan energia-alueella 1,3 -

13 MeV/nukleoni (protonit ja helium) ja 2,4 - 50 MeV/nukleoni (muut alkuaineet).

HED-ilmaisimen toiminta-alue on 11-120 MeV/nukleoni (protonit ja helium) ja 25-

540 MeV/nukleoni (muut alkuaineet). Elektronien tarkka mittaaminen on osoittau-

tunut hankalaksi. Ilmaisimia esitellään tarkemmin Mikael Lumpeen [1] ja Juhani Pel-

tosen [2] väitöskirjoissa. LED-ilmaisimella saadaan hiukkasten suuntajakauma vain

hyvin karkeasti, sillä instrumentissa on seitsemän "tuloputkea". HED-ilmaisimessa

sen sijaan on mahdollisuus lukea tulokulma hyvinkin tarkasti, jonka vuoksi juuri

tätä ilmaisinta on käytetty tutkielmassa. Alla esitellään HED-ilmaisimen toiminta-

periaate karkeasti.

HED-ilmaisin koostuu useista erilaisista detektorikerroksista (kuva 1). Saapu-

van hiukkasen tulokulma määritetään 31 mm etäisyydellä toisistaan olevien S1- ja

S2-detektorien avulla. Kummassakin detektorissa on kaksi tasoa, joista toinen an-

taa tarkan x-koordinaatin, toinen y-koordinaatin. Nämä tasot koostuvat fyysisesti

kahdesta rinnakkaisesta 300 µm paksusta, 33 mm × 70 mm kokoisesta ilmaisimesta

(H1 ja H2), joiden väliin jää 4 mm leveä tyhjä kaistale. Ilmaisimissa on istutettu-

na n-tyypin piilevyyn 0,9 mm levyisiä p-tyypin nauhoja 0,1 mm välein. Kustakin

H-ilmaisimesta luetaan kaksi muunnosarvoa pulssinkorkeudelle reunoista E ja C.

Pulssinkorkeuksien voimakkuuksista pystytään laskemaan sekä detektoriin jäänyt

kokonaisenergia että hiukkasen iskeytymiskohdan sijainti reunojen välillä. ERNEn

detektorien tarkkoja ominaisuuksia ja käytettyjä menetelmiä esitellään tarkemmin

Juhani Peltosen väitöskirjassa [2].
7Low Energy Detector
8High Energy Detector
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Kuva 1. ERNE HED -ilmaisimen rakenne. D3-detektori koostuu viidestä x-akselin
suuntaisesta lohkosta, mikä ei tässä kuvassa erotu. Oskari Saloniemen Pro Gradu
-tutkielmassa [3] oli lohkojen asettelu merkitty virheellisesti y-akselin suuntaiseksi.

D1-detektori koostuu yhteensä kahdeksasta yhteen kytketystä pii-levydetektorista,

D2-detektori on CsI-tuikekide, ja D3-detektori koostuu viidestä yhteen kytketystä

BGO-tuikekiteestä. Detektorialuetta ympäröi muovivalmisteinen antikoinsidenssi-

ilmaisin, jonka avulla muiden kerrosten läpi kulkeutuneet hiukkaset saadaan hy-

lättyä. Hiukkasten energia saadaan summaamalla detektorien mittaamat energiat
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ja hiukkasten tunnistaminen tapahtuu ∆E − E -menetelmän avulla. Menetelmässä

verrataan hiukkasen pysäyttäneeseen detektorikerrokseen jäänyttä energiaa hiukka-

sen kokonaisenergiaan. Menetelmän taustana on ns. Bethen-Blochin yhtälö (esim.

[4]), joka kuvaa materiaalissa kulkevan hiukkasen ionisoivan vaikutuksen aiheutta-

mia energiahäviöitä.

Tulokulman tarkka määrittäminen on tarpeellinen detektorimateriaalissa kulje-

tun matkan tarkan mittaamisen mahdollistamiseksi. Vaikka teknisesti HED-ilmaisin

pystyy selvittämään tulokulman erittäin tarkasti, pystytään tästä tiedosta välittä-

mään vain pieni osa maahan rajallisen tiedonsiirtokapasiteetin vuoksi. Tarkaste-

lun kohteena olleina aikajaksoina käytetyillä, instrumenttiin ladatuilla ohjelmisto-

versioilla (ns. On-Board-ohjelmisto, versiot 2.40-2.50) saadaan protonien suuntaja-

kaumatietoa analysoitavaksi 241 suunta-alkion ja viiden energiakanavan 8-bittisinä

laskureina. Heliumin suuntajakauma saadaan vain yhdeltä energiakanavalta. Mit-

tausten aikaresoluutio on neljä minuuttia.

2 Aurinkotuuli

Aurinko syöksee jatkuvasti suunnattomia määriä materiaa ja energiaa avaruuteen,

muodostaen tähdestä ulospäin virtaavan aurinkotuulen. Aurinkotuulen tyypillisiä

ominaisuuksia on lueteltu Taulukossa 1.

Taulukko 1. Aurinkotuulen tyypillisiä arvoja 1 AU etäisyydellä Auringosta [5]. Esi-
tellyt suureet ovat nopeus v, hiukkastiheys n, elektronien lämpötila Te, protonien
lämpötila Tp, magneettivuon tiheys B ja plasma-aalloille ominainen Alfvénin nopeus
vA.

minimi keskiarvo maksimi
v 200 km/s 400 km/s 900 km/s
n 4 · 105 m−3 6, 5 · 106 m−3 108 m−3

Te 5 · 103 K 2 · 105 K 106 K
Tp 3 · 103 K 5 · 104 K 106 K
B 0,2 nT 6 nT 80 nT
vA 30 km/s 60 km/s 150 km/s
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2.1 Interplanetaarisen magneettikentän mallintaminen

Alustavassa tarkastelussa voidaan käsitellä planeettainvälistä magneettikenttää9 Au-

ringon ekvaattoritasossa, käytännössä yksinkertaistaen tilanne kaksiulotteiseksi ta-

paukseksi (kuva 2). Sekä Auringon pinnassa että aurinkotuulessa on erittäin suuri

johtavuus, joten magneettikenttä on jäätynyt Hannes Alfvénin oivaltamalla tavalla

kiinni plasmaan. Aurinkotuulen suunta on radiaalisesti Auringosta poispäin, mutta

Auringon pyörimisen takia interplanetaarinen magneettikenttä kiertyy (Arkhime-

deen) spiraaliksi, jota tässä tapauksessa kutsutaan Parkerin spiraaliksi [6].

Kuva 2. Tyypillinen kuvaus Parkerin spiraalista. [7]

Tarkastellaan tilannetta lähteen [8] tapaan auringon mukana pyörivissä pallo-

koordinaateissa (r, θ, φ). Näin aurinkotuulen nopeuskomponenteiksi saadaan ekvaat-
9interplanetary magnetic �eld, IMF
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toritasossa ur = u, uθ = 0 ja uφ = −Ωr sin θ. Auringon ekvaattorin pyörimisnopeu-

delle voidaan käyttää arvoa Ω ≈2, 8 · 10−6 rad/s. Aurinkotuulen virtaukselle kuvitel-

tavat viivat, ja täten myös magneettikentän kenttäviivat, saadaan laskettua kuvit-

telemalla pieni plasmapaketti, joka lähtee liikkeelle Auringon pinnasta ja kulkeutuu

em. nopeuskomponenttien mukaisesti (kuva 3). Parkerin aurinkotuulimallin ratkai-

sussa suurilla etäisyyksillä Auringosta (r > 0,1 AU) on aurinkotuulen nopeus likipi-

täen vakio, u(r) = usw, jolloin plasmapaketin sijainti Auringon mukana pyörivässä

koordinaatistossa saadaan yhtälöparista





φ(t) = −Ωt + φ0

r(t) = uswt + r0.

(1)

Eliminoimalla yhtälöparista aika t saadaan kenttäviivoille yhtälö

r − r0 = −usw

Ω
(φ− φ0). (2)

Ottamalla huomioon magneettikentän radiaalisen heikentymisen yhtälö

Br =
(r0

r

)2

B0 (3)

sekä deformaatio kiertymisen kautta

Bφ =
uφ

ur

Br, (4)

saadaan magneettikenttää tarkastelupisteessä kuvaava yhtälöryhmä





Br(r, θ) = B(r0, θ)
(r0

r

)2

Bθ = 0

Bφ(r, θ) = −B(r0, θ)
Ωr sin θ

usw

(r0

r

)2

.

(5)
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Kuva 3. Plasmapaketin kulkeutuminen ja spiraalin muodostuminen. [9]

Yksinkertaisella trigonometrialla saadaan yhtälöryhmästä (5) ratkaistua ekvaatto-

ritasossa (θ = π/2) annetulla etäisyydellä r oleva kenttäviivan ja radiaalisuunan

välinen kiertymäkulma

cos Ψ =
Br√

B2
r + B2

φ

=
1√

1 +
(

Bφ

Br

)2

=


1 +




Ωr sin θ
usw

(
Bφ

Br

)2

(
Bφ

Br

)2




2


−1/2

=

(
1 +

(
Ωr

usw

)2
)−1/2

(6)

Sijoittamalla taulukon 1 arvoista aurinkotuulen keskimääräinen nopeus usw ≈
400 km/s saatuihin yhtälöihin voidaan laskea magneettikentän kenttäviivojen muo-
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dostavan noin 45 asteen kulman maa-aurinko-akseliin nähden maan etäisyydellä10.

Yhtälöstä (2) saadaan ratkaistua että havaintopisteen kautta kulkevat magneettiset

kenttäviivat lähtevät Auringon pinnasta 60. läntisen pituuspiirin kohdalta. Todel-

lisuudessa aurinkotuulen ominaisuuksissa on huomattavaa suuren ja pienen mitta-

kaavan vaihtelua, joten kuvatun kaltainen spiraali on voimakkaasti idealisoitu malli.

Se antaa kuitenkin hyvän lähtökohtaisen arvion, jonka mukaan suunnitella instru-

mentteja ja mittauksia.

2.2 Magneettiset pilvet ja ICME:t

Auringon pinnan aktiivisessa magneettikentässä voi tapahtua pinnan ylle noussei-

den kaarirakenteiden rekonnektioita, jolloin magneettikenttään varastoitunut ener-

gia laukaisee plasmapilven Auringon pinnalta ylös aiheuttaen koronan massapur-

kauksen eli CME:n. Suuret, koronan ulkopuolellakin muotonsa säilyttävät plasma-

purkaukset tunnetaan nimellä ICME, Interplanetary Coronal Mass Ejection. Mikä-

li rekonnektion myötä vapautunut magneettinen rakenne säilyy selkeänä, voi IC-

ME:n keskellä kulkeutua niinsanottu magneettinen pilvi, magneettisen vuoputken11

jäänne (kuva 4). Magneettisen pilven tunnusmerkkeinä pidetään alhaista lämpötilaa

(tai plasman termisen ja magneettisen paineen suhdetta β), suurta magneettivuon

tiheyttä ja magneettikentän suunnan kiertymää pilven kulkiessa ilmaisimen ohi.

Magneettisten pilvien tunnistamista vaikeuttaa se tosiseikka, että aurinkotuu-

len, suurienergiaisten hiukkasten ja magneettikentän havaintoarvoja saadaan aina

vain ilmaisimen sijaintipisteestä eikä laajemmalta alueelta. Magneettisten pilvien

muodot voivat vaihdella suuresti, ja lisäksi ilmaisimen näkemä läpileikkaus ilmiöstä

riippuu suuresti siitä kulkeeko pilvi suoraan ilmaisimen kohdalta vai paljonkin si-

vusta. Kuvassa 5 eritellään miten pilven ja ICME:n pro�ilin eri kohdalta havaitsevat

ilmaisimet näkisivät erilaiset ilmiöt.
101 AU, 149 598 000 kilometriä
11magnetic �ux rope
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Kuva 4. Auringosta nousevan vuoputken ja ympäröivän interplanetaarisen koronan
massapurkauksen kulkeutuminen Maan lähelle. Kuvan mittasuhteet ovat liioiteltuja.
[10]

Kuva 5. Kaaviokuva kolmesta eri havainnointitilanteesta magneettisen pilven ohit-
taessa ilmaisimen. Kategorian 1 tapauksissa magneettisen pilven tunnusmerkit näky-
vät selvästi, kategoriassa 2 voi edeltävä ICME-vaihe kestää pidempään ja magneetti-
kentän rotaatio voi jäädä vajavaiseksi ja kategoriassa 3 havaitaan ainoastaan ICME.
Kuvan mittasuhteet on normoitu vuoputken säteen suhteen [11].
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Magneettiset pilvet ja ICME:t vaikuttavat avaruudessa kulkeutuviin suuriener-

giaisiin hiukkasiin monella eri tavalla. ICME:n edetessä aurinkotuulessa synnyttää

se sekä etu- että takapuolelleen shokkirintamat, jotka voivat sekä itse kiihdyttää

hiukkasia että generoida tai voimistaa magneettisia aaltoja, jotka puolestaan sirot-

tavat hiukkasia. ICME voi myös aiheuttaa plasman kompressiota edessään, taivut-

taen magneettiset kenttäviivat tangentiaalisemmiksi. Magneettinen pilvi sen sijaan

toimii kuin tunnelina, jossa suurienergiaiset hiukkaset voivat kulkeutua vuoputken

magneettisia kenttäviivoja pitkin. Magneettisen pilven kaarimuodon takia se ei seu-

raa normaalia Parkerin spiraalin muotoa, mahdollistaen hiukkasten kulkeutumisen

perusmallista poikkeavia reittejä pitkin. Huomionarvoista on erityisesti se, että mag-

neettisen pilven yksi haara voi toimia magneettisena peilinä (katso kappale 3.2) toi-

sesta haarasta lähteneille hiukkasille, jolloin hiukkasia voi kulkeutua ilmaisimeen

kummaltakin puolelta, sekä magneettista pilveä pitkin lähtöpaikalta että pilven toi-

sesta päästä heijastuen vastakkaiselta suunnalta. Tutkielmassa käytettiin hiukkas-

purkausten ja samanaikaisesti vallinneiden magneettisten pilvien sekä ICME:den

havaintojen yhdistämiseen Jian et al.:n listauksia vuosille 1995-2004 [11].

2.3 Auringon pinnan satunnais�uktuaatioiden vaikutus magneetti-

kenttään

Yhdistämällä Parkerin aurinkotuulimalliin Auringon pinnan tasaisesti jakautunei-

ta satunnaisia �uktuaatioita, voidaan arvioida konvektiivisen, kiehuvan fotosfäärin

vaikutusta interplanetaariseen magneettikenttään. Pei, Jokipii ja Giacalone [12] mal-

linsivat Auringon fotosfäärin supergranuloiden12 �uktuaatioiden aiheuttamia vari-

aatioita interplanetaarisessa magneettikentässä. Muutoksia käsiteltiin suunnaltaan

täysin satunnaisina ja nollasiirtymän ympärille tasaisesti jakautuneina random walk

-prosesseina.
12Auringon pinnan konvektiivinen solurakenne, kokoluokka 3 · 107 m
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Olettaen, että Auringon pinnan �uktuaatioilla ei ole divergenssiä, voidaan niitä

kuvata aika- ja paikkariippuvaisella virtausfunktiolla

Φ(θ, φ, t) =
N∑

n=1

n∑
m=−n

am
n e(iωm

n t+iβm
n )Y m

n (θ, φ). (7)

Yhtälössä (7) am
n on (n,m)-värähtelymoodin amplitudi, ωm

n sen taajuus, βm
n on li-

sätty satunnaisvaihe ja Y m
n (θ, φ) on Laplacen yhtälöiden antama palloharmoninen

värähtelyfunktio. Tässä tapauksessa magneettikentän radiaalinen komponentti on

riippumaton ajasta ja paikasta. Sopivan turbulentin tilanteen kuvaamiseksi ampli-

tudeille käytettiin seuraavia määritelmiä:

am
n = 6VgG

m
n

(
N∑

n=1

n∑
m=−n

Gm
n

)−1

ja

Gm
n =

([
1 + (n/Nc)

10/3
] [

1 + (ωm
n Tc)

5/3
])−1/2

,

(8)

missä �uktuaatioiden tyypillistä kestoa kuvataan Tc:llä, Vg kuvaa �uktuaatioiden

neliöllistä keskinopeutta, ∆ = VgTc on supergranuloiden tyypillinen koko, ja skaa-

laparametri Nc = ∆/(πr0) on granulan koko Auringon säteen r0 yksiköissä. Väräh-

telymoodien taajuudet määritellään ωm
n = 1/τm

n , missä yhtälön ilmaisemaa (n,m)-

moodin karakteristista jaksoa kuvaa yhtälö

τm
n =

(
1

n
+

1

m

)
πr0

Vg

. (9)

Tämän käsittelyn kautta saadaan pinnan plasman satunnaisliikehdinnän nopeuden

komponenttiesitykselle seuraavat yhtälöt:





Vθ =
1

sin θ

∂Φ

∂φ

Vφ = −∂Φ

∂θ
.

(10)
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Näin magneettikentän B komponenttiesitys täyttää auringon pinnalla (r = r0) reu-

naehdot: 



Br(r0, θ, φ, t0) = B0

Bθ(r0, θ, φ, t0)

B0

=
Vθ(θ, φ, t0)

usw

Bφ(r0, θ, φ, t0)

B0

=
−r0ω¯ sin θ + Vφ(θ, φ, t0)

usw

.

(11)

Pei et. al. ratkaisivat tästä magneettikentän komponenttiesityksen yleisen muodon,

missä t0 = t− (r − r0)/usw ja ω¯ on auringon kulmanopeus:





Br(r) = B0

(r0

r

)2

Bθ(r, θ, φ, t) = B0

(r0

r

) Vθ(θ, φ, t0)

usw

Bφ(r, θ, φ, t) = B0

(r0

r

) −r0ω¯ sin θ + Vφ(θ, φ, t0)

usw

(12)

Fluktuaatioiden neliölliselle keskinopeudelle Vg on havaittu jopa suuruusluokan 10 km/s

arvoja, joten mallinnuksessa käytetyt arvot 2, 0 km/s ja 4, 0 km/s ovat realistisia.

Summauslauseen parametrille N käytettiin arvoa 50. Pei et al. [12] keskittyivät mal-

lintamaan hiukkasten kulkeutumisaikoja Auringon läheltä (alkuetäisyys 0,1 AU)

etäisyydelle 5 AU, mutta tässä tutkielmassa ei kulkeutumisaikojen tutkimusta käsi-

tellä tarkemmin.

Esitelty käsittely havainnollistaa Auringon pinnan parametrien vaikutusta in-

terplanetaarisen magneettikentän muotoon, joka vuorostaan vaikuttaa merkittäväs-

ti varattujen hiukkasten kulkeutumiseen. Mikäli purkauksen yhteydessä ei havaita

magneettista pilveä tai ICME:tä, mutta hiukkasvuon ominaisuudet antavat ymmär-

tää, että Parkerin spiraalin malli ei kuvaa vallitsevia olosuhteita, on mahdollista,

että pinnan �uktuaation vaikutukset ovat deformoineet interplanetaarista magneet-

tikenttää. Kuvissa 6 ja 7 on kaksi esimerkkiä magneettikentän mallinnuksesta.
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Kuva 6. Mallinnetun magneettikentän ekliptikaprojektio arvolla Vg = 2, 0 km s−1.
[12]

Kuva 7. Mallinnetun magneettikentän ekliptikaprojektio arvolla Vg = 4, 0 km s−1.
[12]
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3 Hiukkasten kulkeutuminen interplanetaarisessa ava-

ruudessa

3.1 Helikonirata ja johtokeskusapproksimaatio

Tasaisessa magneettikentässä liikkuvaan varattuun hiukkaseen vaikuttaa (tässä kä-

sittelyssä epärelativistinen) Lorentzin voima

FL = qE + qv ×B. (13)

Riippumatta magneettikentän muutoksista pysyy hiukkasen liike-energia vakiona.

Hiukkasen liikettä voidaan tarkastella kahtena komponenttina, kentän suuntaisena

nopeutena v‖ ja kenttää vastaan kohtisuorana, ympyräliikkeen muodostavana no-

peutena v⊥. Näiden summana mudostuu hiukkasen radaksi ruuviviiva eli helikoni.

Jättämällä avaruudessa vaikuttava sähkökenttä huomiotta, ottamalla huomioon

vain nopeuden magneettikenttää vastaan kohtisuora komponentti ja sijoittamalla

Lorentzin voiman aiheuttama kiihtyvyys tasaisen pyörimisliikkeen keskeiskiihtyvyy-

deksi saadaan yhtälö

qv⊥B = m
v2
⊥
r

, (14)

jonka avulla voidaan ratkaista hiukkasen kulkuradan parametreja. Ruuviviivan nousu-

kulma α määritellään kaavalla tan α = v⊥/v‖. Ruuviviivan säde tunnetaan Larmorin

säteenä

rg =
mv2

⊥
FL

=
mv2

⊥
qv⊥B

=
mv⊥
qB

. (15)
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Tasaisen pyörimisliikkeen yhtälöistä





v = rω

ν =
1

T
=

ω

2π

(16)

saadaan pyörähdysliikkeen taajuus, Larmorin taajuus

νB =
v⊥

2πrg

=
qB

2πm
, (17)

samoin kuin varatun hiukkasen liikkeen aikaskaalan parametri Tc = 1
νB
.

Niinsanotussa johtokeskusapproksimaatiossa koordinaatisto liikkuu magneetti-

kentän viivojen suuntaisesti, jolloin hiukkanen kiertää ympyrärataa. Lähdetään liik-

keelle liikeyhtälöstä

dp

dt
= q(E + v ×B) + Fmuu, (18)

jossa hiukkaseen vaikuttaa Lorentzin voiman lisäksi esimerkiksi gravitaatiovoima.

Olettamalla sähkökentän ja gravitaation vaikutukset mitättömiksi saadaan liikeyh-

tälö hieman helpompaan muotoon

m
dv

dt
= q(v ×B). (19)

Ottamalla tästä pistetulo nopeuden v kanssa saadaan liike-energian ja siten myös

nopeuden itseisarvon vakioisuudelle määritelmä

⇒ m
dv

dt
· v =

d

dt

(
mv2

2

)
= 0. (20)
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3.2 Ensimmäinen adiabaattinen invariantti

Mikäli hiukkasen liikettä määrittelevät parametrit muuttuvat hitaasti eikä hiukka-

sen ja ympäristön välillä tapahdu energian vaihtoa, voidaan määrittää niinsanottuja

adiabaattisia invariantteja eli suureita jotka eivät muutu. Ensimmäinen adiabaat-

tinen invariantti on magneettinen momentti. Oletetaan, että käsiteltävässä avaruu-

dessa ei ole sähkökenttää ja että magneettikenttä muuttuu vain vähän Larmorin

säteen mittaisella matkalla. Lähtemällä liikkeelle energian vakioisuudesta saadaan

energian pitkittäis- ja poikittaiskomponenttien muutokselle yhtälö

W = W‖ + W⊥ = vakio. (21)

Derivoimalla se ajan suhteen saadaan tulos

dW‖
dt

+
dW⊥
dt

= 0. (22)

Derivoimalla magneettisen momentin määritelmä W⊥ = µB saadaan poikittaisen

energian muutokselle muoto

dW⊥
dt

= µ
dB

dt
+ B

dµ

dt
. (23)

Tensorilaskennan sekä käyttämiemme alkuolettamuksien avulla saadaan gradientti-

voiman lauseke

F = −µ∇B. (24)
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Kun tehdään vielä olettamus, että magneettikenttä muuttuu vain kentän suuntaisen

komponentin mukaan, voidaan tämä kirjoittaa auki muotoon

m
dv‖
dt

= −µ∇‖B = −µ
dB

ds
. (25)

Kertomalla tämä yhtälö puolittain termillä ds
dt

= v‖ saadaan muoto

mv‖
dv‖
dt

= −µ
dB

dt
, (26)

jonka vasen puoli saadaan muotoon

mv‖
dv‖
dt

=
d

dt

(
1

2
mv2

‖

)
=

dW‖
dt

, (27)

josta pystytään ratkaisemaan pitkittäisen energian muutoksen lauseke

dW‖
dt

= −µ
dB

dt
. (28)

Nyt yhdistämällä poikittaisen ja pitkittäisen energian muutoksen lausekkeet (23 ja

28) energiansäilymislausekkeeseen (22) saadaan ratkaistua magneettisen momentin

käyttäytyminen:

dW‖
dt

+
dW⊥
dt

= µ
dB

dt
+ B

dµ

dt
− µ

dB

dt

= B
dµ

dt
= 0.

(29)

Lopputuloksena saadaan, että hiukkasen magneettinen momentti µ = W⊥/B on

vakio. Helikoniradalla liikkuva hiukkanen sulkee ratansa sisään magneettivuon

Φ = Bπr2
L =

2πm

q2
µ, (30)
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joka on näinollen myös vakio. Kun hiukkanen kulkee kohti suurempaa magneetti-

vuon tiheyttä, sen pyörähdyssäde pienenee pitäen suljetun magneettivuon vakiona.

Magneettisen momentin µ määritelmän mukaan tällöin siis W⊥ kasvaa ja energian

säilymisen takia pitää W‖:n pienentyä. Mikäli magneettivuon tiheys kasvaa niin pal-

jon, että W‖ saavuttaa nollan, on kyseessä tälle hiukkaselle niinsanottu magneettinen

peili, josta hiukkanen voi heijastua taaksepäin.

Tarkastellaan hiukkasen nousukulmaa α magneettivuon tiheyden muuttuessa.

B1 on magneettivuon tiheys lähellä Aurinkoa, B2 havaintopisteessä, α1 on hiukkasen

nousukulma lähellä Aurinkoa ja α2 nousukulma havaintopisteessä. Liittämällä nämä

parametrit ensimmäiseen adiabaattiseen invarianttiin

µ =
W⊥
B

=
mv2

⊥
2B

=
mv2

2

sin2 α

B
(31)

saadaan ratkaistua nousukulman muutos magneettivuon tiheyden muutoksen myötä

sin2 α1

sin2 α2

=
B1

B2

. (32)

Edellä esitellyn käsittelyn avulla voidaan nyt tarkastella magneettivuon tiheyden

muutoksen vaikutusta voimakkaasti idealisoidun mallin mukaan kulkeutuvien suu-

rienergiaisten hiukkasten anisotropiaan. Pelkän magneettisen fokusoitumisen ansios-

ta täysin isotrooppinen lähtövuo saisi Aurinko-Maa -matkan aikana anisotropiaja-

kauman, sillä Maan etäisyydellä on magneettikenttä heikentynyt avaruusgeometrian

johdosta huomattavasti verrattuna purkausalueeseen, ja näin keskimääräinen nousu-

kulma pienentynyt, eli hiukkassuihku kohdistunut magneettikentän suuntaiseksi. To-

dellisessa tapauksessa sironnan ja �uktuaatioiden vaikutukset nousevat erittäin tär-

keiksi.

Esimerkki : Oletetaan purkausalueen magneettivuon tiheydeksi hyvin varovainen

arvio 10 G = 106 nT ja aurinkotuulen magneettivuon tiheydeksi havaintopisteessä
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100 nT. Purkausalueelta nousukulmalla 85◦ lähtenyt hiukkanen olisi idealisoidussa

tilanteessa kohdistunut kulkumatkallaan nousukulmaan

α2 = arcsin

√
B2

B1

sin2 α1 ≈ 0.57◦

3.3 Sironnan vaikutus ilmaisimen havaitsemaan hiukkasvuo-

hon

Edellisen kappaleen ensimmäisen adiabaattisen invariantin suhteen tehty käsittely

oletti, että hiukkasen kokema magneettikenttä olisi hyvin tasainen. Todellisuudes-

sa magneettikentässä on huomattavasti �uktuaatioita ja aaltoja, jotka aiheuttavat

hiukkasten sirontaa.

Tarkastelemalla purkauksen kiihdyttämien suurienergiaisten hiukkasten distri-

buutiofunktiota f(t, r,v) aika-, paikka- ja nopeusavaruudessa, voidaan helposti näh-

dä, että jakaumalla täytyy olla anisotropiaa, sillä sen nopeusdistribuutio on keskitty-

nyt keskimääräisen nopeuden eli jakautuman kulkeutumisnopeuden ympärille. Tämä

nopeus voidaan määritellä kokonaiskulkureitin suuntaisen koordinaatin s suuntai-

seksi. Hiukkasjakaumalle voidaan näin myös määritellä nousukulmajakauma, käyt-

täen ohjauslankana koordinaatin s suuntaista kenttäviivaa. Hiukkasten vuorovaikut-

taessa muiden hiukkasten tai magneettisten aaltojen kanssa ne siroavat vaihteleviin

kulmiin alkuperäiseen suuntaansa nähden. Tämä aiheuttaa di�uusiota nousukul-

majakaumassa, vastaavasti kuin ensimmäisen adiabaattisen invariantin huomioon

ottaminen aiheuttaa nousukulmajakauman fokusoitumista. Nousukulmajakauman

kokonaismuutos saadaan näiden kahden ilmiön yhteisvaikutuksesta.

Olettamalla sirontojen vaikutus hiukkasen nopeuden itseisarvoon pieneksi, näh-

dään, että sironneet hiukkaset, joiden kulkusuunta ei enää olekaan yhtä voimakkaasti

keskittynyt s:n suuntaan, etenevät kokonaiskulkusuuntaan hitaammin ja näin saa-

puvat ilmaisimelle myöhemmin kuin hiukkaset, jotka eivät ole kokeneet sirontoja.
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Näin jakauma leviää myös paikka-avaruudessa, joskin kauimmas edenneiksi hiuk-

kasiksi valikoituu pienimmän nousukulman hiukkasia. Ilmaisimelle ensimmäisenä

saapuvat siis pienen nousukulman hiukkaset, eli yksinkertainen täysin satunnainen

sironta aiheuttaa valintaefektin, joka aiheuttaa havaitussa hiukkasvuossa purkauk-

sen alkuaikoina anisotropiaa. Tämä ilmiö havaittaisiin itse asiassa myös täysin isot-

rooppisen suuntajakauman omaavan hiukkaspopulaation tapauksessa. Hiukkaspo-

pulaation paikka- ja nopeuskoordinaattien di�uusiota on havainnollistettu kuvassa

8, missä nähdään kuinka kauempana sijaitsevaan tarkastelupisteeseen saapuu aluksi

pienempi (siroamaton) osa hiukkaspopulaatiosta.

Kuva 8. Sironnan vaikutus suurienergiaisten hiukkasten jakaumaan sen kulkeutuessa
avaruudessa [13]. Esiteltynä on sekä fokusoivan kulkeutumisen malli (kiinteä viiva,
vapaa matka λ=0.5 AU, di�uusiokerroin κ = 2.4

√
|µ|(1 − µ2)) että di�uusiomalli

(katkoviiva), jonka vapaa matka λdiff on valittu niin että hiukkasvuon maksimi ha-
vaittaisiin samana ajanhetkenä kuin fokusoituneella kulkeutumisella. Hiukkasvuon
intensiteetti ajan funktiona on esitetty etäisyyksillä z=0.5 AU ja z=1.0 AU Aurin-
gosta.
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4 ERNE HED -anisotropiahavainnot

4.1 Anisotropiaindeksi

Oskari Saloniemi esitteli Pro Gradu -tutkielmassaan [3] hiukkasvuon nousukulma-

jakauman anisotropian määrää ilmaisevan anisotropiaindeksin. Alkuperäisestä mää-

ritelmästä [3] poiketen tätä työtä varten anisotropian määrää kuvaava anisotropiain-

deksi laskettiin yhdeksi lukuarvoksi koko 241 alkiota käsittelevälle alueelle, yksi arvo

kullekin 4 minuutin mittausjaksolle. Laskuissa käytettävät intensiteetit ovat logarit-

misia. Käytetty menetelmä (tarkempaa esittelyä statististen menetelmien käytöstä:

esim. [14]) valitsee n pienimmän intensiteetin omaavaa alkiota ja m suurimman in-

tensiteetin omaavaa alkiota. Suuri-intensiteettisten ja pieni-intensiteettisten alkioi-

den intensiteettien keskiarvojen erotus lasketaan painottaen (kummankin ryhmän

keskiarvoa laskettaessa) intensiteettiarvot varianssin mukaan. Kummankin ryhmän

varianssille saadaan arvo ottamalla käänteisluku varianssien käänteislukujen sum-

masta. Seuraavaksi jaetaan tulos erotuksen virhettä kuvaavalla lausekkeella, joka

on ryhmien varianssien summien neliöjuuri. Esiteltyjä anisotropiaindeksejä lasket-

taessa käytettiin arvoja m = 12 ja n = 30. Jos määritellään IP
i , i = 1 . . . n pienten

intensiteettien arvoiksi ja IS
j , j = 1 . . . m suurten intensiteettien arvoiksi sekä vas-

taavasti EP
i , i = 1 . . . n pienten intensiteettien virheiksi ja ES

j , j = 1 . . . m suurten

intensiteettien virheiksi, saadaan anisotropiaindeksin laskukaavaksi yhtälö

Y =

Pm
i=1

IS
i

(ES
i

)2Pm
i=1

1

(ES
i

)2

−
Pn

j=1

IP
j

(EP
j

)2

Pn
j=1

1

(EP
j

)2√
1Pm

i=1
1

(EP
j

)2

+ 1Pn
j=1

1

(EP
j

)2

. (33)
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4.2 Symmetria-akselin määrittely

4.2.1 Tarkastelusuuntahaarukointi

Kuhunkin anisotropiaa sisältäneeseen tulokulmajakaumaan sovitettiin symmetria-

suunta, joka kuvaisi magneettikentän suuntaa ja näin hiukkasten heliksiradan "oh-

jauslankaa" kyseisessä pisteessä. Sovitusmallina käytettiin polynomista ympyräsym-

metristä intensiteettipro�ilia. Symmetriasuunta etsittiin seuraavalla menetelmällä.

Ilmaisimen katselukulma-alueelta valitaan 25 tasaisesti jakautunutta tarkaste-

lusuuntaa eli mahdollista symmetriasuuntaa, joiden kunkin kohdalla tehdään seu-

raavanlainen tarkastelu. Ensimmäiseksi ratkaistaan kullekin 241 suunta-alkiolle (kat-

so luku 1) määritetyn painotussuunnan ja tarkastelusuunnan välinen kulma. Sijoit-

tamalla koordinaatistoon x-akselille kutakin alkiota vastaavan kulman kosini (arvot

−1 . . . 1) ja y-akselille suunta-alkion hiukkasvuon intensiteetin 10-kantainen loga-

ritmi saadaan intensiteettipro�ili kulman kosinin suhteen. Sovittamalla pienimmän

neliösumman menetelmällä tähän pro�iliin neljännen asteen polynomi, saadaan ar-

vio siitä, kuinka hyvin ympyräsymmetrinen pro�ili kuvaa hiukkasvuota. Valitusta 25

tarkastelusuunnasta hyväksytään tarkempaan käsittelyyn se suunta, jonka sovituk-

sella oli kaikkein pienin virhettä mittaava χ2-parametri (katso luku 4.2.2). Seuraa-

vaksi valitaan uudet 25 tarkastelusuuntaa, tällä kertaa jaotellen ne tasaisesti alueelle,

jonka säteenä on 1/3 edellisten 25 suunnan peittämän alueen säteestä ja keskisuun-

tana ensimmäisen tarkastelun parhaiten sopinut suunta. Jälleen suoritetaan jokai-

selle tarkastelusuunnalle sovitus ja χ2-arvojen vertailu. Kolmannella ja viimeisellä

kierroksella valitaan jälleen parhaiten sopinut suunta, jonka ympäristöön asetellaan

jälleen 25 uutta tarkastelusuuntaa, käyttäen sädettä, joka on 1/3 toisen kierroksen

säteestä. Kolmannen kierroksen tarkastelussa alhaisimman χ2-parametrin antanut

suunta antaa parhaan arvion mahdolliselle symmetriasuunnalle. Viimeisellä kierrok-

sella tarkastelusuuntien kulmaerotus on noin 3◦.
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4.2.2 χ2-menetelmä

χ2-menetelmällä pystytään tietyissä olosuhteissa laskemaan laatuarvo, joka kertoo

kuinka hyvin havaitut mittaustulokset noudattavat ehdotettua teoreettista mallia.

Auringosta saapuvien suurienergiaisten hiukkasten havaitut lukumäärät noudatta-

vat Poissonin jakaumaa, johon voidaan suurilla hiukkasmäärillä soveltaa normaali-

jakaumalle luotuja menetelmiä. Tässä tapauksessa lähdetään ajatuksesta, että ide-

aalisovituksen tapauksessa teoreettisen mallin (eli polynomifunktion) kunkin nousu-

kulman hiukkasmäärä on normaalijakautunut.

Merkitään nousukulmajakaumaan sovitetun funktion arvoa suunta-alkiolle k Sk:lla

ja saman alkion normaalijakautunutta mittausarvoa Nk:lla. Ottamalla huomioon et-

tei mittausarvojen jakauman todellinen varianssi ole yksi, voidaan normoida lauseke

jakamalla mittauskohtainen poikkeama keskihajonnalla σNk
. Näin saadaan lauseke,

jonka keskiarvo on nolla ja varianssi yksi, eli lausekkeen neliö on χ2-jakautunut. Käy-

den tällä käsittelyllä läpi kaikki suunta-alkiot saadaan kokeillun ympyräsymmetrisen

pro�ilin sovituksen laatua kuvaavalle χ2-parametrille yhtälö

χ2 =
N=241∑

k=1

(Nk − Sk)
2

σ2
Nk

. (34)

χ2-parametrin pienet arvot kertovat hyvästä yhteensopivuudesta mittaustulos-

ten ja teorian välillä, suuret arvot taas huonosta yhteensopivuudesta. Parametrin

arvo nolla viittaisi täydelliseen yhteensopivuuteen. Tavallisesti arvioitaessa sovituk-

sen laatua määritellään ala- ja ylärajat, joiden välille χ2-parametrin tulisi asettua,

sillä myös liian täydellisen sovituksen pitäisi herättää epäilyksiä. Näissä mittauk-

sissa yritetään kuitenkin sovittaa vain summittaista ympyräpro�ilia, kiinnittämättä

tässä vaiheessa tarkempaa huomiota hiukkasjakauman ympyräsymmetrisen pro�i-

lin tarkkaan muotoon. Lisäksi tässä käsittelyssä hyödynnetään χ2-parametreja vain

vertailulukuina parhaan sovituksen löytämiseksi, joten tämänkään vuoksi ei ole tar-
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peen varsinaisesti vertailla saatuja lukuarvoja χ2-jakauman arvoihin. Huomionar-

voista on kuitenkin, että mikäli näin haluttaisiin tehdä, tulisi käyttää jakaumalle

vapaiden parametrien lukumäärää (241 - 1 - ν) missä ν on sovitettavan funktion

vapaiden parametrien lukumäärä.

4.2.3 Symmetriamäärityksen laatu

Symmetriasuuntaa etsittäessä on mahdollista, että jollain aiemmista käsittelykier-

roksista valikoituu jatkokäsittelyyn väärä piste hyvin pienen marginaalin ansiosta,

jolloin lopullinen arvo voi olla potentiaalisesti hyvinkin virheellinen. Tämän tilanteen

käsittelemiseksi otetaan käyttöön sovituksen luotettavuutta kuvaava virheindeksi

ρerr =
3∑

i=1

ki ·
χ2

min,i

1
25

∑25
j=i χ

2
j,i

. (35)

Virheindeksin määritelmässä parametri i käy läpi kolme tarkastelukierrosta, j

käy läpi kunkin kierroksen 25 tarkastelupistettä. χ2
min,i on etsintäkierroksen tarkas-

telussa parhaaksi valitun pisteen sovituksen χ2-arvo. Kertoimet ki normittavat vir-

heindeksin välille 0-10, pienen arvon kuvatessa pientä virhetodennäköisyyttä. Ker-

toimet ki on suhteutettu eri kierrosten tarkastelemien avaruuskulmien suhteellisten

kokojen mukaan.

4.2.4 Legendren kertoimien sovittaminen

Hiukkasten tulokulmajakauman luokittelussa yleisessä käytössä on polynomikerroin-

ten vertailu sovittamalla intensiteettipro�iliin Legendren polynomeja (esim. [15]:

Ensimmäisen asteen anisotropiaindeksi A1). Edellä mainitun menetelmän mukai-

sesti x-akselilla µ = cos(α) saa arvot −1 . . . 1 ja y-akselille sijoitetaan hiukkas-

vuon intensiteetti. Pro�iliin sovitettiin pienimmän neliösumman menetelmällä Le-

gendren polynomit P0(µ) = 1, P1(µ) = µ ja P2(µ) = 1
2
(3µ2 − 1). Ensimmäisen

polynomin kerroin kertoo intensiteetin keskitason, toinen ja kolmas kerroin kuvaa-
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vat tulokulma-anisotropiaa. Toisen asteen termi kuvaa joko vuon rengasmuotoisuut-

ta tai heijastusefektien aiheuttamaa takaisinvirtausta. Useimmissa tapauksissa ani-

sotropian määrää paremmin kuvaava parametri saatiin jättämällä toisen kertalu-

vun sovitus tekemättä, sillä voimakkaasti kaareva intensiteettipro�ili saattoi joh-

taa sovituksessa pieneen ensimmäisen kertaluvun kertoimeen. Kuvassa 9 nähdään

ilmaisimen havaitsema anisotrooppinen hiukkasvuo, haarukoidun symmetriasuun-

nan ympärille muodostunut tulokulmapro�ili ja siihen sovitetut 1. ja 2. kertaluvun

Legendren polynomit. Kuvissa 10 ja 11 puolestaan nähdään kuinka hiukkasvuon

tulokulmapro�ili ja siihen sovitetut polynomit muuttuvat ajan myötä.

Kuva 9. 20.8.2002 tapahtuneen purkauksen logaritminen tulokulmajakauma ja li-
neaariseen intensiteettiin sovitetut Legendren polynomit (sinisellä 1.kl, punaisella
2.kl). Kuvasta nähdään esimerkillisesti, miksi toisen kertaluvun sovitus saattaa an-
taa virheellisen arvion hiukkasten tulokulmajakauman muodolle.
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Kuva 10. 20.8.2002 tapahtuneen purkauksen Legendren kertoimien sovitukset, vali-
tun ajanjakson 4 ensimmäistä mittausta

Kuva 11. 20.8.2002 tapahtuneen purkauksen Legendren kertoimien sovitukset, vali-
tun ajanjakson 4 jälkimmäistä mittausta
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4.3 SOHOn rotaatio

SOHOn suuntaavassa antennissa13 ilmeni kesällä 2003 mekaaninen toimintahäiriö

[16]. Tämän vuoksi jouduttiin ottamaan käyttöön säännöllisin väliajoin suoritetta-

va avaruusluotaimen 180◦ rotaatio Maa-Aurinko-suuntaisen akselinsa ympäri, näin

mahdollistaen antennin suuntaamisen maahan. Suoraan Aurinkoa kohti osoittavil-

le instrumenteille tämä aiheuttaa yksinkertaisesti kuvan kiertymän, mutta ERNE:n

havaintoaukko osoitti alunperin tästä akselista 45◦ länteen. Näinolleen SOHO:n ol-

lessa kiertyneessä asennossaan osoittaa ERNEn havainnointi-ikkuna 90◦ kulmaan

nominaalisesta magneettikentän suunnasta. SOHOn kiertymäkulma alkuperäiseen

asentoonsa nähden on esitelty Taulukossa 2. Kyseisillä jaksoilla tehdyt havainnot

säilytettiin kuitenkin osana tutkimusta, sillä rotaatiosta huolimatta voidaan arvioi-

da ilmaisimeen saapuvan hiukkasvuon anisotropia-aste.

Taulukko 2. SOHOn pitkittäisakselin suuntainen rotaatio nominaaliasentoonsa näh-
den, uusien asentojen alkamishetket

päivämäärä kellonaika uusi rotaatiokulma
1995-12-02 03:08:00 0.00
2003-07-08 13:00:00 180.00
2003-10-07 11:10:00 0.00
2003-12-30 19:36:00 180.00
2004-03-30 18:36:00 0.00
2004-06-22 16:49:00 180.00
2004-09-21 15:54:00 0.00
2004-12-21 16:22:00 180.00
2005-03-22 19:20:00 0.00
2005-06-17 16:45:00 180.00
2005-09-08 19:45:00 0.00
2005-12-15 18:52:00 180.00
2006-03-13 16:42:00 0.00
2006-06-06 18:46:00 180.00
2006-09-11 15:17:00 0.00
2006-12-05 20:20:00 180.00

13High Gain Antenna
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4.4 S1x/H2 -detektorin vikaantuminen

Vuonna 2000, marraskuun 21. päivänä havaittiin ERNE:n HED-ilmaisimessa toimin-

tahäiriö yhdessä detektoreista (lisätietoja luvussa 1). S1x/H2-ilmaisimen C-reunan

pulssikorkeus kyetään edelleen lukemaan normaalisti, mutta E-reunan (kuva 1) puls-

sikorkeuden sijaan ilmaisin antaa pelkkää voimakasta kohinadataa. Johtuen korkeas-

ta H2/E-kohina-arvosta, rekisteröityy hiukkasen kulkiessa S1x/H1-detektorin läpi

myös S1x/H2:ssa osuma ja näinollen kirjautuu osuma kaksoisosumaksi. On-board-

logiikan ansiosta jätettiin kaksoisosumat käsittelemättä, joten hiukkasvuossa havait-

tiin noin 40% vaimentuma. Jäljelle jääneistä, vain S1x/H2:n läpi kulkeneista osu-

mista saatiin hyvin virheellistä sijaintidataa sekä erityisesti pienillä energioilla vir-

heellisiä energialukemia. Tästä syystä ajanjakson 21.11.2000 - 2.7.2001 tapahtumat

on jätetty tutkielman käsittelyn ulkopuolelle.

3.7.2001 käyttöön otetun 2.50-On-Board -ohjelmiston myötä pystytään kaksoiso-

sumien tapauksissa S1x/H1-ilmaisimen muunnostulos lukemaan talteen, jättäen H2-

kohina huomiotta. Haittapuolena tässä käsittelyssä on, että tilanteissa, joissa todelli-

sia kaksoisosumia ilmenee, ei niitä enää pystytä jättämään huomiotta S1-ilmaisimen

perusteella. Tapauksissa, joissa ei rekisteröidä kaksoisosumaa, vaan hiukkanen kul-

kee pelkästään H2-ilmaisimen läpi, toimitaan 2.50-versiossa seuraavasti. Hiukkanen

kulkee myös S1y-detektorin läpi, joko S1y/H1:n tai S1y/H2:n läpi, ja myös tälle

ilmaisinkerrokselle saadaan luettua pulssinkorkeudet, joista siis saadaan ratkaistua

ilmaisimeen jäänyt energia sekä y-koordinaatti. S1x-ilmaisimeen jäänyt energia ar-

vioidaan suunnilleen samaksi kuin energia, joka jäi S1y-ilmaisimeen. Nyt tietäen

S1x/H2/C:n pulssikorkeus ja hyvä arvaus S1x-ilmaisimelle kuuluneelle kokonaise-

nergialle, pystytään mallintamaan kohtuullisella tarkkuudella mikä x-koordinaatti

hiukkaselle olisi kuulunut.

On-Board-ohjelmiston version 2.50 käyttöönoton jälkeen tehdyillä mittauksil-

la on pystytty arvioimaan ilmaisimen nykyistä toimintaa ns. akseptanssimatriisien
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avulla [3]. Suorittamalla mittausintegrointeja hyvin pitkien ajanjaksojen yli (jolloin

voidaan kompensoida yksittäisten purkausten anisotrooppisia vaikutuksia) voidaan

havaita mikäli laitteisto ja ohjelmisto aiheuttaa tiettyjen suunta-alkioiden suosimis-

ta. S1x/H2-ilmaisimen hajoamisen jälkeen onkin havaittu intensiteettikeskittymää

Auringon pohjoisnavan suunnalta saapuvien hiukkasten lukumäärissä. Tämä ilmiö

voimistuu suurilla energioilla. Jakamalla havaittu hiukkasjakauma akseptanssimat-

riisilla pystytään siis korjaamaan suunta-alkioiden suhteelliset intensiteetit keski-

määrin todenmukaisemmiksi.

4.5 Sample Rate Divider -korjauskerroin

Sisäisessä hiukkaseventtianalyysissään ERNE HED -ilmaisin käyttää hiukkastyypin

mukaan määräytyvää prioriteettiluokittelua. Prioriteettiluokkaan 1 sijoitetaan kaik-

ki protoneja raskaammat hiukkaset, prioriteettiluokkaan 2 hiukkaset, jotka ovat kul-

keneet koko detektorin läpi ja läpäisseet pohjan antikoinsidenssidetektorin (AC2) ja

prioriteettiluokkaan 3 jäävät ilmaisimeen pysähtyvät protonit ja elektronit. Aina il-

maisimen elektroniikan havaitessa uuden hiukkasen, jota ei suoraan hylätä (eli S1-,

S2- ja D1-detektorista saadaan pulssit, mutta sivu-antikoinsidenssidetektorista AC1

ei), käynnistyy keskeytysprosessi, joka selvittää mihin prioriteettiluokkaan kuuluvas-

ta hiukkasesta on kyse. Seuraavaksi keskeytysprosessi tarkistaa onko analyysijonossa

tilaa hiukkasen datalle, ja mikäli on, sijoittaa sen sinne odottamaan analyysia. Erit-

täin suuren hiukkasvuon tapauksissa ei analysointiin käytettävä elektroniikka pysy

detektoreiden tahdissa mukana, vaan joistakin hiukkastapahtumista joudutaan pa-

kon edessä luopumaan.

Mikäli analyysijono on täysi, mutta uuden hiukkasen prioriteetti on korkeampi

kuin jonossa olevan, kirjoitetaan uusi hiukkasdata vanhan päälle. Näin saadaan ai-

na mahdollisimman paljon tietoa raskaammista ja suurienergiaisemmista hiukkasis-

ta, joita on oletettavasti vähemmän. Prioriteettijärjestyksessä tärkeimpiä hiukkasia
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ovat luokan 1 hiukkaset, seuraavaksi tärkeimpiä luokan 3 hiukkaset, vähiten tärkei-

nä luokan 2 läpikulkeneet hiukkaset. Vaikka yksittäisten hiukkaseventtien tarkempia

analyysituloksia menetetään näin, ylläpitää laitteisto laskuria, joka kertoo monta-

ko sisääntulevan hiukkasdatan keskeytystä on tapahtunut kunkin analyysikierroksen

aikana. Mikäli laskuri nousee yli tietyn raja-arvon (noin 2 keskeytystä kutakin analy-

sointia kohti) lähetetään keskeytysosiolle käsky vähentää suoritettavien keskeytysten

lukumäärää suorittamalla karsintaa hiukkastyypin mukaan.

Ensimmäinen toimenpide on korottaa prioriteettiluokka 2:n SRD14-arvoa. Tä-

mä parametri voi saada arvoja välillä 1-16, jolloin sisääntulevien hiukkasten kar-

kean luokittelun jälkeen lähetetäänkin eteenpäin keskeytyksenä vain joka n:s PR215-

hiukkanen. Mikäli keskeytyksiä tulee yhä liikaa kutakin analyysikierrosta kohden,

alkaa laitteisto nostaa prioriteettiluokka 3:n SRD-arvoa. Tämä parametri voi puo-

lestaan saada arvoja välillä 1-128. Tämän seurauksena voi siis intensiivisimpien hiuk-

kasvoiden aikana rekisteröityä keskeytykseksi asti alle yksi prosentti ilmaisimeen saa-

puvista protoneista. Luonnollisesti laitteisto tarkkailee keskeytysten taajuutta myös

toiseen suuntaan, sillä analyysiosiota halutaan hyödyntää mahdollisimman tehok-

kaasti - mikäli keskeytysten lukumäärä analyysikierrosta kohden laskee alle yhden,

lasketaan SRD-parametreja prioriteettijärjestyksessä, päästäen näin lisää eventte-

jä keskeytykseksi ja näin analysoitavaksi. Huomionarvoista on myös, että vaikka

prioriteettiluokka 3:n SRD-arvoa nostetaan, voi joka 16:s PR2-hiukkanen silti yrit-

tää päästä analyysijonoon, joskin jonon valintakriteerin takia näitä ei pitäisi päästä

analysoitavaksi asti.

SRD-parametrin kohotessa alkaa useampikin ilmiö vaikuttamaan tehtäviin ani-

sotropiahavaintoihin. Suuren vuon myötä myös elektronitausta kasvaa huomattavas-

ti. OSS-versiolla 2.50 ei hiukkasten kaksoisosumia pystytä enää karsimaan pois, jo-

ten varsinaisen ilmaisimelle iskeytyneen protonin lisäksi voidaan S-ilmaisimen puls-
14Sample Rate Divider
15Priority 2
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sinkorkeuksissa lukea mahdollisten elektronien jälkiä, jonka johdosta hiukkaselle

selvitetty tulosuunta ei enää ole luotettava. SRD-parametria vaihdellaan ERNE-

ilmaisimen sisäisessä elektroniikassa hyvin korkealla taajuudella ja lukuarvo välite-

tään telemetriassa minuutin tarkkuudella keskiarvoistettuna liukulukuna.

Toinen potentiaalinen ilmiö johtuu prioriteettiluokan määrittelyn karkeudesta.

Alkupään elektroniikalla, erityisesti mahdollisten ylimääräisten elektronien vaikut-

taessa luettaviin pulssinkorkeuksiin, voi protoneille määräytyä virheellisesti priori-

teettiluokka 1. Varsinaisessa hiukkasanalyysissä kyseiset hiukkaset kyllä kategorisoi-

daan oikein protoneiksi, mutta näiden hiukkasten tapauksessa SRD-kertoimen puut-

tumisen johdosta saadaan virheellinen kuva kokonaispopulaatiosta, kun havaitaan

suhteellisesti enemmän väärin identi�oituja hiukkasia. Näissä tapauksissa geometri-

set painotustekijät saattavat johtaa virheelliseen anisotropiahavaintoon.

Edellä esiteltyjen ilmiöiden tarkkaa vaikutusta on hankala arvioida, mutta jon-

kinlainen arvio saadaan tarkkailemalla hyvin pitkien ajanjaksojen yli suoritettua in-

tegrointia. Pitkillä ajanjaksoilla voidaan olettaa yksittäisten eventtien anisotropia-

vaihtelun tasaantuvan riittävän pieneksi, joten tarkkailemalla ilmaisimen antamaa

suuntajakaumatietoa eri parametrien valossa voidaan arvioida instrumenttivirheen

suuruutta. Oskari Saloniemi tutki ilmiötä käyttäen anisotropiakanavaa P6 (16,85-

18,05 MeV). Liukulukuna saatava SRD-parametri sijoitettiin 1000-alkioiseen SRD-

avaruuteen kullekin 4 minuutin anisotropiamittaukselle, ja kunkin SRD-avaruusalkion

havainnot integroitiin yli hyvin pitkän ajanjakson. Alhaisilla SRD-arvoilla integroi-

tu hiukkasvuo säilyi suunnilleen isotrooppisena, mutta jo lähellä SRD-arvoa 2 ha-

vaittiin huomattavaa anisotropiaa, joka kielii instrumenttivirheestä. Kuvassa 12 on

esimerkkikuva havaitusta laitevirheestä. Tutkielman analyysissä (luku 6) on eritelty

kaikki purkaukset, joiden aikana prioriteettiluokan 3 SRD-arvo kohosi yli arvon 2,

sillä näissä tapauksissa ei legendren kertoimen sovitusta tai anisotropiaparametrin

määritystä voida pitää täysin luotettavana. Kyseiset tapaukset on merkitty tuon
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kappaleen kuvaajiin purkausta kuvaavaa symbolia ympäröivällä neliöllä.

Kuva 12. OSS-version 2.40 tulokulman akseptanssin laitevirhe SRD-arvolla 1,75284.

5 Tarkastellut purkauksen ja plasman ominaisuudet

5.1 Purkauksen sijainti ja aikaskaala

Havainnoimalla useita soihtupurkauksia ajanjaksolla 20.4.2000 - 31.12.2004 voidaan

tarkastella eri parametrien korrelaatiota havaitun tulokulmajakauman kanssa. Tar-

kastelemalla ERNE HED -ilmaisimen protonihavaintoja OSS-versioiden 2.40-2.50

energiakanavilla P6 (16,85-18,05 MeV), P7 (18,05-20,75 MeV) ja P8 (19,35-22,35
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MeV) eriteltiin hiukkasvuon havainnoista ne ajanjaksot, joilla tapahtui vähintään

noin kertaluokan nousu hiukkasvuon suuruudessa lyhyellä ajanjaksolla (noin alle

tunti). Näiden nopeasti voimistuneiden hiukkasvoiden tapauksissa yritettiin löytää

jokin tunnettu alkuhetken ajankohtaan sopiva Hα- tai röntgenpurkaus [17], jonka

voitiin olettaa olevan havaitun hiukkasvuon alkulähde. Analyysistä jätettiin pois

eventit, joille ei löytynyt selkeää lähdepurkausta sekä tapaukset, joiden lähdepur-

kauksille ei pystytty määrittelemään tarkkaa sijaintia. Mikäli ilmaisimelle tuli jo

huomattava hiukkasvuo, esimerkiksi edeltävän purkauksen johdosta, mutta silti oli

havaittavissa uuden hiukkaspopulaation saapuminen ilmaisimelle intensiteetin kas-

vuna ja anisotropiana, ei intensiteetin kasvun vaadittu täyttävän kertaluokkakritee-

riä. Tarkasteluun valikoituneiden purkausten tarkemmat tiedot on esitelty liitteen

A taulukossa 3.

Joissain tapauksissa ei hiukkasvuohon yhdistetylle Hα- tai röntgenpurkaukselle

ollut listattu suoraan sijaintia, mutta aktiivisuusalueen tunnusluku oli annettu. Näis-

sä tapauksissa etsittiin muutamien päivien aikaympäristöstä saman aktiivisuusalu-

een purkauksia, joille tarkka sijainti olisi annettu. Mikäli näitä purkauksia löytyi sekä

ennen että jälkeen lähdepurkausta, käytettiin lineaarista interpolointia ajan mukaan

edeltävän ja seuranneen purkauksen välillä, ja tämän ollessa mahdotonta hyödyn-

nettiin arvioitua auringon ekvatoriaalista pyörimisnopeutta ekstrapolointiin. Muun-

tamalla Auringon pyörähdyssykli 25d 9h 7min 13s ≈ 25,38d siirtymänopeudeksi,

saadaan aktiivisuusalueiden siirtymäksi noin 0.6◦/h. Tällä tavalla laskettujen sijain-

tien epätarkkuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten aktiivisuusalueiden laajuus,

Auringon pinnan plasman satunnais�uktuaatio sekä di�erentiaalirotaation aiheut-

tamat muutokset siirtymänopeuteen. Tämän tutkielman puitteissa arvioitiin kuiten-

kin ekstrapoloimallakin saatava sijainti riittävän tarkaksi, sillä tarkastelun kohteena

olivat yleiset suuntalinjat Auringon eri lohkojen välillä.

Tehdyssä tarkastelussa on oletettu, että kiihdytetyt suurienergiaiset hiukkaset
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ovat lähteneet Auringon pinnalta suunnilleen optisesti tai röntgenteleskoopeilla ha-

vaitun purkauksen kohdalta. Mikäli magneettiset kaarirakenteet, niiden rekonnek-

tiot tai ylimääräiset kiihdytysprosessit aiheuttavat hiukkasten vapautumisen kau-

kana havaitusta purkausalueesta, eivät purkauksen perusteella tehdyt olettamukset

hiukkasten kulkeutumisreitistä pidä paikkaansa. Ilman luotettavaa keinoa varmis-

taa kyseisen ilmiön esiintymistä, on sen mahdolliset vaikutukset kuitenkin jätetty

huomiotta.

Kunkin parametrin kohdalla on käytetty numeroarvo saatu valitsemalla keskiar-

vo hiukkasvuon ensimmäisen 8 mittausjakson ajalta, kunkin mittausjakson ollessa

neljän minuutin pituinen. Mikäli käsiteltävä parametri on saatu paremmalla aikare-

soluutiolla, on se ensin keskiarvoistettu kunkin neljän minuutin mittausjakson ajal-

ta. Ajanjakso alkaa anisotropiaa sisältäneiden purkausten tapauksissa ensimmäises-

tä mittauksesta, jossa anisotropiaa havaitaan selkeästi, ja isotrooppisten purkausten

tapauksessa ensimmäisestä mittauksesta, jossa kokonaishiukkasvuo on selkeästi ko-

honnut taustatason yläpuolelle. Mittausjakson pituuteen 32 minuuttia päädyttiin

sillä tämä oli lyhyimmän anisotroppisen ajanjakson pituus, mahdollistaen näin kai-

kille purkauksille yhtä pitkän ajanjakson käytön.

5.2 ACE-luotaimen magneettikenttämittaukset

SOHO-satelliitissa ei ole magneettikentän suuntamittausinstrumenttia, joten ani-

sotropiamittausten perusteella löydettyä symmetriasuuntaa eli oletettua magneetti-

kentän suuntaa verrattiin ACE16 -luotaimen MAG-magnetometrin antamiin mit-

taustuloksiin. ACE-luotain on SOHO-luotaimen lailla Lagrange 1 -pisteessä, jo-

ten sijainnista johtuvat korjaukset havainnointiaikaan, hiukkasvuohon ja magneetti-

kentän suuntaan arvioitiin niin pieniksi, että ne voidaan jättää huomiotta. WIND17-

luotaimen mittausten sovittamista SOHO:n mittauksiin hankaloitti sen huomatta-
16Advanced Composition Explorer, NASA, laukaistu 1997
17NASA & Global Geospace Science initiative, laukaistu 1994
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vasti vaihtelevampi rata, jonka ansiosta luotaimen etäisyys SOHOsta on usein ker-

taluokkaa suurempi kuin ACE:n.

5.2.1 Symmetriasuunnan ja magneettikentän välinen kulma

Vähäisen hiukkasvuon anisotropian tapauksissa symmetriasuunnan sovitukset ovat

luonnollisesti hyvin epätarkkoja ja virheellisyys merkittävä, mutta voimakkaan anisotriopia-

asteen tapauksissa pitäisi magneettikentän suunnan ja sovitetun symmetria-akselin

välisen kulman olla pieni. ACE-luotaimen MAG-magnetometrin antamat arvot magneetti-

kentän magnitudille, suunnalle GSE-koordinaateissa sekä RMS-vaihtelulle saatiin

CDAweb-tietokannan [18] tarjoamilta ftp-palvelimilta CDF-dataformaatissa. Mikäli

hiukkasvuohon sovitetun symmetriasuunnan ja mitatun magneettikentän suunnan

kulmaerotus on suuri, tulee hiukkasvuon tulokulmajakaumasta saatujen paramet-

rien arvioinnissa olla varovainen.

5.2.2 Magneettikentän ekliptikaprojektion suunta

Magneettikentän komponenttiesityksen x- ja y-arvot antavat ekliptikatason projek-

tion magneettikentän suunnalle. Tästä trigonometrisesti ratkaistu suuntaa ilmaise-

va kulma θB jättää huomiotta onko kyseisessä pisteessä magneettikentän suunta

kohti Aurinkoa vai poispäin siitä, esittäen kenttäviivojen suunnan kulmana välillä

−π
2
. . . π

2
. Tämä on perusteltua, sillä Aurinko ei ole magneettinen monopoli, vaan

ns. ballerinamallin mukaan voi ekliptikatasossa esiintyä sekä Auringosta pois joh-

tavia että Aurinkoon johtavia kenttäviivoja. Laskettu suunta kertoo vallitsevasta

magneettikentästä ja sen vastaavuudesta Parkerin spiraalimallin kanssa. Kulman

lukema nolla viittaisi täysin radiaaliseen kenttään, arvo −π
4
tarkoittaisi puolestaan

Parkerin spiraalin mukaista nominaalisuuntaa. Päätellessä havaitun suunnan mer-

kitystä tulee ottaa huomioon magneettisten pilvien ja ICME:den esiintyminen ja

näiden vaikutus magneettikenttään. Magneettikentän komponenttiesityksen arvot
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saatiin ACE MAG -ilmaisimelta, joten SOHO-satelliitin rotaatio ei vaikuta näihin

tuloksiin.

5.2.3 Magneettikentän turbulenssiparametri

Tarkasteltaessa varattujen hiukkasten liikettä interplanetaarisessa avaruudessa ja

sen magneettisissa rakenteissa tulee ottaa huomioon hiukkasten siroaminen magneetti-

kentän aalloista ja värähtelyistä. Johtuen plasmassa etenevien aaltojen jatkuvasta

aaltolukuspektristä on epärealistista yrittää etsiä aaltoja, joiden kanssa suuriener-

giaiset hiukkaset resonoisivat erityisen hyvin [19]. Sen sijaan voidaan tarkastella

magneettikentän satunnaisvaihtelua yleisellä tasolla. Vaikka magneettikenttän on

aina jollain tasolla turbulentti, voimakkaasti värähtelevä ja heittelehtivä kenttä si-

rottaa hiukkasia helpommin kuin rauhallisempi kenttä. Magneettikentän turbulens-

sia kuvaavaksi parametriksi valittiin kentän rms-vaihtelun ja keskimääräisen kenttä-

voimakkuuden suhteen neliö Bturb =
(

Brms

<B>

)2. ACE MAG -instrumentin mittaukset

on tehty 16 sekunnin aikaresoluutiolla. Jotta näitä mittauksia pystyttiin vertaa-

maan ERNE-instrumentin 4 minuutin aikaresoluution anisotropiamittauksiin, las-

kettiin kunkin anisotropiamittauksen ajalta saatujen 16 sekunnin MAG-mittausten

keskiarvo. Kuvassa 13 on esitetty kuinka |B|:stä ja Brms:stä saadaan laskettua Bturb

27.01.2002 havaitun purkauksen tapauksessa.

5.2.4 Radiaalinen plasman β

Plasman β on indeksi, joka kertoo termisen ja magneettisen paineen suhteen plas-

maympäristössä. Plasman hiukkasten, aaltojen ja magneettikentän vuorovaikutuk-

sessa hyvin pieni plasman β kertoo magneettivuon ohjaavan aurinkotuulen muotoa,

korkea β:n arvo taas viittaa aurinkotuulen ja (muiden kuin suurienergiaisten) hiuk-

kasten termisen liikkeen muovaavan magneettikenttää. ACE-luotaimen mittauksista

saadaan ikävä kyllä vain hiukkasten radiaalinen lämpötila, josta saadaan ratkaistua
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Kuva 13. Turbulenssiparametri Bturb:n laskeminen ACE-satelliitin magneettikenttä-
mittauksista 27.01.2002. Ylimmät kaksi graa�a kuvaavat 16 sekunnin aikaresoluu-
tion alkuperäisiä mittauksia, seuraavat kaksi graa�a kuvaavat ERNE:n 4 minuu-
tin anisotropiamittauksiin keskiarvoistettuja havaintoja, alimpana ollen lopullinen
turbulenssiparametri ajan funktiona. Tummennetun taustan alue on tarkasteluun
valittu 24 minuutin ajanjakso.
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βradial. Plasman beta määritellään yhtälöllä

β =
p
B2

2µ0p

=
2µ0nT

B2
(36)

missä µ0 on tyhjiön permittiivisyys, n on hiukkastiheys, T on hiukkaspopulaation

lämpötila ja B magneettivuon tiheys.

5.3 Legendren kertoimet

Aiemmin esitellyt Legendren polynomisovituksen kertoimet valittiin ensisijaisiksi

anisotropiaa kuvaaviksi parametreiksi. Jotta parametrista saatiin eroteltua ulos suh-

teellinen, purkauksen intensiteetistä riippumaton arvo, normoitiin sekä ensimmäisen

että toisen kertaluvun parametrit purkauksen intensiteettiä kuvaavalla termillä. Nol-

lannen kertaluvun parametri ei tähän sovellu, sillä sovituksen myötä voi kyseinen

parametri saada negatiivisia arvoja tai arvoja hyvin läheltä nollaa. Näin tapahtuu

erityisesti silloin, kun sovitettu symmetriasuunta on lähellä aukon keskipistettä, ja

näin kaikki nousukulman kosinit ovat selvästi positiivisia, eikä nollakohdalle ole re-

ferenssiarvoa. Nollannen kertaluvun parametrin sijaan käytettiin kaikkien suunta-

alkioiden yli laskettua intensiteettien keskiarvoa.

Yksinkertaisuuden vuoksi syvällisemmissä tarkasteluissa käytettiin ainoastaan

ensimmäisen kertaluvun sovitusta. Ensimmäisen kertaluvun sovituksen suhteutu-

mista toisen kertaluvun sovitukseen tai anisotropiaindeksiin havainnollistetaan ku-

vissa 14 ja 15. Selkeyden ja tiiviimmän ilmaisun saavuttamiseksi tullaan tulevissa

kappaleissa käyttämään ilmaisua Legendre 1/1 kuvaamaan ensimmäisen kertaluvun

sovituksen ensimmäisen kertaluvun parametria, ilmaisua Legendre 1/2 kuvaamaan

toisen kertaluvun sovituksen ensimmäisen kertaluvun parametria ja ilmaisua Le-

gendre 2/2 kuvaamaan toisen kertaluvun sovituksen toisen kertaluvun parametria.
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Kuva 14. Legendren kerrointen sovitusten vertailu: Vaaka-akselilla ensimmäisen ker-
taluvun sovituksen ensimmäisen kertaluvun arvo, pystyakselilla toisen kertaluvun
sovituksen ensimmäisen kertaluvun arvo. Sovitettujen arvojen lineaarinen Pearso-
nin korrelaatiokerroin on 0,37. Mikäli nousukulman intensiteettipro�ili olisi täysin
lineaarinen, eli riippumatta sovituksen kertaluvusta ensimmäisen kertaluvun arvo
saisi saman tuloksen, muodostaisivat pisteet täydellisen suoran. Symbolin koko ku-
vaa toisen kertaluvun sovituksen toisen kertaluvun arvoa (lisätietoja luvussa 5.4).
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Kuva 15. Legendren ensimmäisen kertaluvun sovituksen ensimmäisen kertaluvun
arvon ja anisotropiaindeksin Y vertailu. Samaa fysikaalista ilmiötä eli anisotropi-
aa mittaavien ilmiöiden korrelaatio näkyy jäävän hieman heikoksi, mikä selittyy
anisotropiaindeksiin jääneellä intensiteettiriippuvuudella. Normoinnin ansiosta pur-
kauksen intensiteetti ei vaikuta Legendren kertoimen tapaan kuvata anisotropian
määrää. Sovitettujen arvojen lineaarinen Pearsonin korrelaatiokerroin on 0,15.

5.4 Kuvaajien tulkinnasta

Tämän ja seuraavaan kappaleen 2-ulotteisissa kuvaajissa kutakin purkausta kuva-

taan symbolilla, joka kertoo purkauksen aikana vallinneista mittaukseen vaikutta-

vista olosuhteista. Kuvan X- ja Y-akselien vieressä lukee mitä purkauksen arvoa

kyseisessä suunnassa kuvataan ja lisäksi X-akselin vieressä saatetaan määritellä jo-

kin parametri, joka ilmaistaan purkausta merkitsevän symbolin koon ("symboleina")

avulla. Havaitun purkauksen symbolina on ympyrä (◦), erikoistapauksena purkauk-

set, joiden aikana SOHO on kiertyneessä asennossa, joiden symbolina on vinoneliö

(♦). Mikäli symbolin koon ilmoitetaan kuvaavan jotain parametria, esimerkiksi Le-

gendren kerrointa 1/1, kuvautuu kyseisen parametrin koko havaittu esiintymisava-

ruus eventtiä kuvaavan symbolin kokona, käyttäen parametrista riippuen lineaarista
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tai logaritmista asteikkoa. Tällä menetelmällä saadaan ainakin jonkinlaisella tark-

kuudella myös kolmas tarkasteltava parametri mukaan samaan kuvaan.

Edellisen esityksen lisäksi purkauksen symbolin päällä voi olla samanaikaista

magneettista pilveä kuvaava risti (×), ICME:tä kuvaava plusmerkki (+) tai kohon-

nutta SRD-arvoa kuvaava neliö (¤). Kuvaajissa ei ole esitetty sovitettujen para-

metrien virherajoja, sillä käytetyillä asteikoilla jäivät virheet mitättömän pieniksi,

virherajojen jäädessä käytännössä aina purkausta kuvaavan symbolin sisälle. Jät-

tämällä rajat piirtämällä varmistettiin purkausen tyypistä kertovien lisäsymbolien

selkeä erottuminen.

6 Analyysi

Dataa analysoimalla haettiin korrelaatioita eri parametrien välillä. Mikäli tulosteen

pohjalta voitaisiin sanoa parametrien välillä olevan jonkinlainen lineaarinen korre-

laatio, ilmoitetaan Pearsonin lineaarinen korrelaatiokerroin [14]. Kuten oli odotet-

tavissa, suurin osa purkauksista oli peräisin läntiseltä puolelta Auringon kiekkoa.

Longitudin keskiarvo jäi kuitenkin 30 asteeseen läntistä pituutta, mediaanin ollessa

38 astetta läntistä pituutta.

6.1 Parametrien korrelaatio

Kuvaa 16 tarkastelemalla voidaan nähdä, että itäisen puoliskon purkauksia havai-

taan ainoastaan alhaisen turbulenssin vallitessa, joskin tällöin tulee muistaa, että

käsittelyyn valikoitui ainoastaan purkauksia, joiden aikana hiukkasvuon intensiteet-

ti nousee äkillisesti. Hitaammin voimistuvien purkausten osalta tämä sääntö ei vält-

tämättä päde.
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Kuva 16. Turbulenssiparametrin eri arvojen esiintyminen eri longitudin arvoilla:
itäisen puoliskon purkauksien aikana ei havaita voimakasta turbulenssia. Longitudin
ja turbulenssiparametrin korrelaatiokerroin on 0,31.

Vertaamalla purkausten sijaintia Auringon kiekolla plasman β:aan (kuva 17) ei

voida vetää kovinkaan mielenkiintoisia johtopäätöksiä, joskin arvattavissa ollut ha-

vainto, että alhaisen plasman β:n tapauksista monien yhteydessä havaitaan ICME

tai magneettinen pilvi, osoittautuu todeksi. Tarkasteltaessa kuvaa 18, jossa on ver-

tailtu longitudia ja havaittua magneettikentän ekliptikaprojektion suuntaa, ei myös-

kään löydy korrelaatiota. Myöskään magneettisten pilvien kanssa yhtäaikaisesti ha-

vaituilla purkauksilla ei näy erikoisia ominaisuuksia.
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Kuva 17. Radiaalisen plasman betan eri arvojen esiintyminen eri longitudin arvoilla:
longitudin ja plasman betan välillä ei nähdä korrelaatiota, mutta nähdään että al-
haisen plasman betan tapaukset, joissa siis magneettinen paine dominoi, ovat usein
magneettisen pilven tai ICME:n kanssa havaittuja purkauksia.

Kuva 18. Magneettikentän ekliptikaprojektion suunta eri longitudin arvoilla: suunta
on ilmoitettu radiaaneina siten että nollakulma on radiaalinen ja −π

4
nominaalinen

Parkerin spiraalin suunta. Longitudin ja radiaalisen suunnan välillä ei nähdä selkeää
korrelaatiota.
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Mikäli ajatellaan, että suuren ja pienen skaalan �uktuaatiot interplanetaarises-

sa magneettikentässä olisivat kytkeytyneet toisiinsa, voitaisiin tehdä seuraava olet-

tamus. Läntisten purkausten ilmaisimelle kiihdyttämät hiukkaset, joiden näkemä

magneettikenttä muistuttaa enemmän ideaalista Parkerin spiraalin mallia, kokisi-

vat matkallaan vähemmän �uktuaatioita, täten siroten vähemmän. Tämä voisi joh-

taa magneettisen fokusoitumisen efektin suhteelliseen voimistumiseen ja täten voi-

makkaampaan anisotropiaan läntisten purkausten tapauksissa. Tarkastelemalla Le-

gendren kertoimia 1/1 kuvassa 19 ei selkeää ehdotetun suuntaista suosintaa nähdä.

Anisotropiaparametrin Y tapauksessa (kuva 20) ei voida puhua edes vähäisistä viit-

tauksista tuohon suuntaan. Kuvista voidaan ainoastaan sanoa, että otollisten olo-

suhteiden vallitessa havaitaan anisotrooppisia hiukkaspopulaatioita hyvin laajalla

alueella sijainneiden purkausten seurauksina. Kuvasta 19 kannattaa huomioida, että

purkauksissa, joiden kanssa tavataan kohonnut SRD-parametri, nähdään voimakasta

anisotropiaa. Anisotropiaindeksin Y tapauksessa tämä ilmiö ei näy läheskään yhtä

selkeänä.
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Kuva 19. Havaitut legendren ensimmäisen kertaluvun sovitukset eri longitudeilta
lähteneille purkauksille: vain erittäin heikkoa korrelaatiota on havaittavissa. Para-
metrien lineaarinen korrelaatiokerroin on 0,11. Huomionarvoista kuitenkin on, että
suuren Legendren kertoimen 1/1 ja SRD-parametrin kasvun välillä on selkeä yhteys.
Kuva toimii kontrollikuvana esittämällä Legendren kertoimen 1/1 sekä y-akselilla et-
tä symbolien koossa.

Kuva 20. Havaitut anisotropiaindeksin Y arvot eri longitudeilta lähteneille purkauk-
sille: selkeää korrelaatiota ei ole havaittavissa.
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Tarkastelemalla Legendren toisen kertaluvun sovituksia, jää korrelaatio sekä en-

simmäisen kertaluvun kertoimen ja longitudin (kuva 21) että toisen kertaluvun ker-

toimen ja longitudin (kuva 22) välillä löytymättä. Kuten sopi olettaa legendren

ensimmäisen ja toisen kertaluvun sovitusten korrelaatioista, myös näissä kuvissa si-

joittuvat kohonneen SRD-arvon tapaukset kuvan ylälaitaan.

Kuva 21. Havaitut legendren toisen kertaluvun sovituksen ensimmäisen kertaluvun
parametrit eri longitudeilta lähteneille purkauksille: selkeää korrelaatiota ei ole ha-
vaittavissa.
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Kuva 22. Havaitut legendren toisen kertaluvun sovituksen toisen kertaluvun para-
metrit eri longitudeilta lähteneille purkauksille: selkeää korrelaatiota ei ole havait-
tavissa.

Sovitettaessa havaittuun hiukkaspro�iliin symmetriasuuntaa, voidaan tarkastella

kuinka hyvin löydetty symmetriasuunta sopii ACE-satelliitin mittaamaan magneetti-

kentän suuntaan (luku 5.2). Kuvasta 23 nähdään, että läntisten purkausten tapauk-

sissa tavataan hyvin paljon laajempaa hajontaa sovituksen onnistumisessa kuin itäis-

ten purkausten tapauksissa, joskin tämä selittyy osin näiden purkausten suuremmal-

la statistiikalla. Tapaukset, joissa havaittiin magneettinen pilvi tai ICME, tai joiden

aikana SOHO oli kiertyneessä asennossa, (♦) eivät osoittautuneet erityisen mielen-

kiintoisiksi.
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Kuva 23. symmetriasuunnan sovituksen onnistumisen suhtautuminen havaittuun
longitudiin: läntisten purkausten joukossa havaitaan suurempaa kulmaeron vaihte-
lua. Parametrien lineaarinen korrelaatiokerroin on 0,15.

Tarkastellaan nyt vallitsevan magneettikentän turbulenssin voimakkuuden ja ha-

vaitun anisotropian yhteyttä. Sekä kuvassa 24, jossa käytetään Legendren kerrointa

1/1, että selkeämmin anisotropiaindeksiä Y käyttävässä kuvassa 25, havaitaan, että

anisotrooppisen hiukkasvuon esiintymismahdollisuus heikkenee jonkin verran voi-

mistuvan turbulenssin myötä. Ottamalla vertailuun mukaan vielä tutkielman kol-

mas huomioitava parametri eli purkauksen sijainti Auringon kiekolla, saadaan kuva

26 missä purkauksen sijainti on kuvattu väriasteikkona. Asteikon erottelukyvyn pa-

rantamiseksi jätettiin tästä kuvaajasta pois ne neljä purkausta joiden sijainti oli

idempänä kuin 30◦ itäistä pituutta.
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Kuva 24. Turbulenssiparametrin ja Legendren kertoimen 1/1 vertailu yli kaikkien
longitudien: voimakkaan turbulenssin tapauksissa havaitaan vähäisempää anisotro-
piaa. Parametrien lineaarinen korrelaatiokerroin on -0,15.

Kuva 25. Turbulenssiparametrin ja anisotropiaindeksin Y vertailu yli kaikkien lon-
gitudien: voimakkaan turbulenssin tapauksissa havaitaan vähäisempää anisotropiaa.
Parametrien lineaarinen korrelaatiokerroin on -0,25.
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Kuva 26. Värikoodattu jakauma, josta nähdään Legendren kertoimen 1/1 ja turbu-
lenssiparametrin vertautuminen lähdepurkauksen longitudinaaliseen sijaintiin Au-
ringon kiekolla. Kuvasta ei ole löydettävissä selkeää säännönmukaisuutta.

Vertaamalla vielä turbulenssin voimakkuutta hiukkasvuon symmetriasuunnan

sovituksen onnistumiseen (kuva 27), nähdään että voimakkaan turbulenssin tapauk-

sissa jää magneettikentän suunnan ja symmetriasovituksen suunnan kulma hieman

suuremmaksi kuin heikon turbulenssin tapauksissa. Ilmiön perusteella voidaan poh-

tia interplanetaarisen magneetikentän pienen ja suuren skaalan �uktuaatioiden yh-

teyttä, sillä voimakkaasti heilahteleva magneettikenttä näyttää kuvan mukaan osoit-

tavan keskimäärin kauemmas hiukkaspopulaation keskimääräisestä kulkusuunnasta

kuin rauhallinen magneettikenttä. Korrelaatiota luovien, voimakkaan turbulenssin

tapausten lukumäärä on kuitenkin vähäinen, ja näissä tapauksissa näyttää anisotro-

piakin jäävän Legendren kertoimen 1/1 mukaan vähäiseksi, jolloin symmetriasuun-

nan sovitus jää epäluotettavaksi. Luotettavia johtopäätöksiä ei siis tästä yhteydestä

saada.
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Kuva 27. Turbulenssiparametrin ja symmetriasuunnan sovituksen onnistumisen ver-
tailu: voimakkaan turbulenssin tapauksissa havaitaan keskimäärin hieman virheel-
lisempiä symmetriasuunnan sovituksia kuin heikomman turbulenssin tapauksissa.
Parametrien lineaarinen korrelaatiokerroin on 0,43.

Turbulenssiparametrin ja magneettikentän ekliptikaprojektion suunnan vertailu

(kuva 28) vaikuttaisi kertovan yllättäviä uutisia, sillä voimakkaan turbulenssin ta-

pauksissa osoittaa interplanetaarinen magneettikenttä useammin Parkerin spiraalin

mallin nominaaliseen suuntaan kuin heikon turbulenssin tapauksissa. Mikäli kuiten-

kin tarkastelusta jätetään pois tapaukset joissa havaittiin ICME tai magneettinen

pilvi, ja otetaan huomioon että voimakkaan turbulenssin tapausten otanta on hyvin

pieni, ei jäljelle jäävistä purkauksista voida enää luotettavasti vetää kyseistä joh-

topäätöstä. Erilaisella purkausten alkukarsinnalla voisi olla mahdollista saada suu-

rempi määrä korkean turbulenssin tapauksia tarkasteluun, jolloin mahdollienn ilmiö

voisi selkeytyä, mutta tämä täytyy jättää jatkotutkimuksien varaan.
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Kuva 28. Turbulenssiparametrin ja magneettikentän ekliptikaprojektion suunnan
vertailu: voimakkaan turbulenssin tapauksissa (kun havaitaan valintakriteerit täyt-
tävä purkaus) huomataan magneettikentän noudattavan selkeämmin Parkerin spi-
raalin nominaalista suuntaa. Parametrien lineaarinen korrelaatiokerroin jää alhai-
seksi arvolla -0,08, mutta pisteet eivät muodostakaan suoraa vaan kolmiomuodon.

Seuraavaksi voidaan tarkastella plasman magneettisen ja termisen paineen suh-

detta kuvaavaa plasma-β -parametria. Kuvassa 29 vertaillaan plasman β:n eri ar-

voilla tavattuja magneettivuon ekliptikaprojektion suuntia. Vaikka tapaukset näyt-

tävät jakautuvan kahteen erilliseen populaatioon, joista vasemmanpuoleiset tavataan

magneettisten ilmiöiden yhteydessä, esiintyy kummankin populaation purkauksissa

magneettikentän ekliptikaprojektion suunnan arvolla voimakasta heilahtelua.

Kuvassa 30 nähdään selkeä korrelaatio turbulenssin ja radiaalisen plasman β:n

välillä - voimakkaan magneettikentän paineen dominoidessa termistä painetta säilyy

turbulentti heilahtelu vähäisenä.
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Kuva 29. Magneettikentän ekliptikaprojektion suunta radiaalisen plasman betan eri
arvoilla: selkeää korrelaatiota ei ole havaittavissa.

Kuva 30. Turbulenssiparametri Bturb:n esiintyminen radiaalisen plasman betan eri
arvoilla: parametrien helposti arvattava korrelaatio näkyy selkeästi, ja vaikka kysees-
sä ei ole lineaarinen korrelaatio, saadaan lineaariseksi korrelaatiokertoimeksi 0,61.
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Tarkastelemalla pelkästään plasman β:n ja anisotropian yhteyttä saadaan kuvat

31 (Legendren kerroin 1/1) ja 32 (anisotropiaindeksi Y). Ensi silmäyksellä kuvassa

31 näyttäisi olevan jonkinasteista säännönmukaisuutta, ja lineaarinen korrelaatio-

kerroin saa jopa arvon -0,24, mutta jättämällä huomiotta muutama isotrooppisin

tapaus, havaitaan ettei jäljelle jäävän parven voi väittää seuraavan mitään selkeää

säännönmukaisuutta. Kuvassa 32 ei ole edes tätä harhaanjohtavaa ilmiötä. Näin siis

käytettäessä plasman β:aa anisotropiatutkimuksissa ei arvosta ole suoraan hyötyä,

vaan se tulee yhdistää muiden havaittavien parametrien tulkintaan.

Kuva 31. Legendren ensimmäisen asteen sovituksen ensimmäisen asteen kerroin ra-
diaalisen plasman betan eri arvoilla: ei havaittavaa säännönmukaisuutta.
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Kuva 32. Anisotropiaindeksi Y radiaalisen plasman betan eri arvoilla: ei havaittavaa
säännönmukaisuutta.

6.2 Kokoavaa tarkastelua

Tutkielmassa käsiteltyjä purkauksia tarkastelemalla voitiin vetää seuraavat johto-

päätökset purkauksista, joiden kohdalla havaittiin ajallisesti nopeaa hiukkasvuon

intensiteetin voimistumista. Lukumäärällisesti suurin osa purkauksista sijoittuu Au-

ringon kiekon läntiselle puolelle ja statistiikan suosinnasta huolimatta voidaan pitää

läntisten purkausten kohdalla anisotrooppista hiukkasvuota hieman todennäköisem-

pänä kuin itäisten purkausten kohdalla. Magneettikentän turbulenssin ja anisotro-

pian välille pystyttiin määrittelemään heikko korrelaatio: voimakasta anisotropiaa

havaittiin vain heikon turbulenssin vallitessa. Myös korrelaatio turbulenssin ja si-

jainnin välillä löytyi (korrelaatiokerroin 0,31), sillä valikoiduista purkauksista vain

läntisten tapauksissa havaittiin voimakasta turbulenssia.

Niissä tuloksissa, joissa hyödynnetään purkauksen sijaintia auringon kiekolla, tu-

lee muistaa, että hiukkasvuon ja Hα-tai röntgenpurkauksen yhdistäminen ei ole ollut

erheetöntä. Vaikka nopeasti voimistuva hiukkasvuo ilmaisimella on (erityisesti niin-
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sanotussa hyvinkytkeytyneessä tapauksessa, jolloin magneettiset kenttäviivat ovat

lähellä ideaalitapausta) todennäköisesti juuri soihtupurkauksen merkki, voidaan täl-

laisia hiukkaspopulaatioita havaita myös esimerkiksi CME-purkauksen reunan osues-

sa sopivaan Auringon pinnasta nousevaan vuoputkeen. Edelleen vaikka hiukkaspo-

pulaatio olisikin peräisin soihtupurkauksesta, on toisiinsa yhdistettyjen soihtujen ja

hiukkasvoiden saapumisten välisissä kulkeutumisajoissa huomattavaa vaihtelua, joka

kielii hyvin vaihtelevista olosuhteista, sekä sijaintien ja hiukkasvoiden yhdistämisten

epävarmuuksista.

Tulosten parantamiseksi voisi symmetriasuunnan sovitusta yrittää vastaisuudes-

sa parantaa painottamalla χ2-haarukoinnissa niitä suuntia, jotka ovat lähellä ACE-

satelliitin havaitsemaa magneettikentän suuntaa. Voimakkaasti turbulentin magneetti-

kentän tapauksessa tulee kuitenkin muistaa, että päätavoitteena on hiukkasvuon

nousukulmajakauman symmetriasuunnan löytäminen, ei mahdollisesti voimakkaas-

tikin heilahtelevan magneettivuon suunnan löytäminen. Tarkastelemalla purkauk-

sista tehtyjä animaatioita havaittiin, että hiukkasvuon tullessa ilmaisimeen vinos-

ti, saattoi symmetriasuunta virheellisesti löytyä pienemmän intensiteetin suunnalta,

joten myös suuremman intensiteetin suosiminen symmetriasuunnan haarukoinnissa

voisi antaa toivottavampia tuloksia, sillä hiukkasvuon nousukulmajakauman voidaan

kuitenkin olettaa olevan yleensä keskittynyt rengasefektin sijaan kulman α = 0◦ ym-

pärille.

Symmetriasuunnan sovittaminen havaittuun hiukkasvuohon osoittautui haasta-

vaksi, erityisesti voimakkaan turbulenssin vallitessa, ja oman haasteensa työhön toi

vertailukelpoisten parametrien löytäminen. Legendren kertoimien sovitus ilman nor-

mointia vastasi anisotropiaindeksin antamia suuntaviivoja, mutta normoinnin myötä

paljastui anisotropiaindeksiin jäävän intensiteettiriippuvuuden merkittävyys. Nor-

moinnissa jouduttiin käyttämään harkintakykyä, sillä yleisesti käytössä ollut nor-

mointikerroin a0 olisi antanut huomattavan virheellisiä arvoja hiukkaspopulaation
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suuntajakauman ominaisuuksien takia. Lopulta päädyttiin oikeaoppiseen normoin-

tiin, jonka avulla saatiin esimerkiksi SRD-arvojen nousun yhteydessä tuloksia, joita

virheellisellä normoinnilla tai pelkkää anisotropiaindeksiä käyttämällä ei oltaisi voitu

sanoa luotettaviksi.

Magneettisten pullojen ja ICME:den yhteydessä havaittujen purkausten hiuk-

kasvuot eivät osoittautuneet erityisen anisotrooppisiksi, mutta näiden esiintymisellä

on yhteys turbulenssiin, joka puolestaan onnistuttiin yhdistämään magneettikentän

ekliptikaprojektion suuntaan, sillä turbulenssin voimistuessa on magneettikenttä yhä

useammin Parkerin spiraalin nominaalisuunnan suuntainen. Tämä tuntuu sotivan

�uktuoivien kenttäviivojen teoriaa vastaan. Mikäli arvioidaan vähäinen statistiik-

ka kuitenkin riittävästi, on tästä mahdollista vetää johtopäätös, että mikäli aurin-

gon pinnan satunnaiset �uktuaatiot deformoivat interplanetaarista magneettikent-

tää, mahdollistaen hiukkasten saapumisen muualta kuin nominaalisuunnasta, myös

magneettisten erikoisilmiöiden loistaessa poissaolollaan, ei tätä deformaatiovaikutus-

ta pystytä havainnoimaan tavanomaisen magneettikentän turbulenssin avulla, vaan

kyseisessä ilmiössä hallitsevat suuremman aika- ja paikkaskaalan �uktuaatiot.
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A Analysoitujen eventtien tarkemmat kuvailut

Taulukko 3: Eventtikohtaiset tiedot purkausajasta, havaitusta hiukkasvuosta,
sovitetuista ja mitatuista parametreista sekä huomionarvoisista havainnoista.
Tyyppi-sarakkeen normaali/rotaatio -jaottelu kertoo SOHO:n rotaation.
päiväys soihdun klo analyysi alkoi päättyi voimakkuus tyyppi

longitudi latitudi anis.indeksi Bturb SRDmax βradial

Leg. 1/1 Leg. 1/2 Leg. 2/2 θB kommentit

10.6.2000 16:22 18:01 18:28 493-990 normaali

39W 22N 22.6547 0.00202040 3.31651 0.00306753

1.38928 3.67833 1.17501 -0.566364

18.6.2000 01:56 03:39 04:09 89 normaali

85W 23N 8.74156 0.0107756 1.00085 0.108836

0.832450 1.11224 0.0205468 -0.559843

25.6.2000 07:20 11:52 12:19 115-296 normaali

55W 16N 9.00761 0.00111244 1.00057 0.00145051

2.55270 2.73742 0.109153 -1.01071 ICME

28.6.2000 18:48 22:00 22:27 9,0e-3 normaali

45W 12N 3.05408 0.00811133 1.00000 0.0138400

2.32943 18.2981 7.13233 0.392269 Sijainti Auringon rotaatiosta

22.7.2000 11:17 13:04 13:34 231-318 normaali

54W 14N 17.1641 0.00165796 1.00182 0.0170489

1.46937 1.45598 0.209994 1.09590

11.8.2000 12:08 13:42 14:10 129 normaali

34W 05N 7.59506 0.00110180 1.00000 0.00210640

0.144114 1.68285 1.30273 -1.36204 Magneettinen pilvi

7.9.2000 20:32 22:00 22:27 1,3e-2 normaali

47W 06N 3.02272 0.00791563 1.00116 0.0265900

1.26715 5.78497 2.37180 -1.00423 Magneettinen pilvi

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Taulukko 3 � jatkuu edelliseltä sivulta

päiväys soihdun klo analyysi alkoi päättyi voimakkuus tyyppi

longitudi latitudi anis.indeksi Bturb SRDmax βradial

Leg. 1/1 Leg. 1/2 Leg. 2/2 θB kommentit

9.9.2000 08:30 11:22 11:49 227 normaali

64W 07N 3.09787 0.00221314 1.00000 0.0192713

0.0476594 0.533431 0.785160 0.826393 Magneettinen pilvi

12.9.2000 12:40 14:10 14:38 27-527 normaali

09W 17S 4.92625 0.00147146 1.00050 0.0337887

2.13612 0.817337 0.931640 -0.833061

15.9.2000 05:04 06:32 06:59 27-514 normaali

10E 14N 11.8565 0.00251507 1.00178 0.0292086

0.149656 0.482361 0.279971 -0.473034

15.9.2000 14:31 15:18 15:46 101-135 normaali

06E 12N 13.4441 0.00421207 1.00126 0.0971502

0.681331 0.189468 0.519756 -0.281915

16.9.2000 04:07 05:10 05:38 456-723 normaali

06W 14N 10.0244 0.00212381 1.00130 0.0660080

0.444066 0.449111 0.180243 1.42685

31.10.2000 00:06 03:02 03:30 63 normaali

08E 21S 3.06497 0.00135385 1.00086 0.00795321

0.114741 1.33647 1.93883 -1.05997

4.11.2000 20:59 01:05 01:33 27-99 normaali

42W 20S 2.95060 0.00266204 1.00061 0.0219309

1.97113 1.75347 0.363879 -0.698711 Purkaus 3.11.

4.11.2000 02:40 05:06 05:34 161 normaali

03W 04N 2.79350 0.00111284 1.00000 0.00863468

1.25009 4.85068 1.64768 -1.00025

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Taulukko 3 � jatkuu edelliseltä sivulta

päiväys soihdun klo analyysi alkoi päättyi voimakkuus tyyppi

longitudi latitudi anis.indeksi Bturb SRDmax βradial

Leg. 1/1 Leg. 1/2 Leg. 2/2 θB kommentit

8.11.2000 22:40 23:53 00:20 161-182 normaali

65W 19N 7.00970 0.00311394 8.87687 0.00820088

3.13972 9.96956 3.15411 -0.923387

15.9.2001 11:03 13:02 13:30 192 normaali

49W 21S 8.69171 0.00846499 1.00121 0.0423843

0.0217365 0.847588 0.157065 -0.455086

24.9.2001 09:36 13:04 13:32 284 normaali

23E 16S 21.1647 0.00277996 1.01838 0.0344566

0.338303 1.52359 2.39244 0.669665

3.10.2001 04:40 06:25 06:53 530 normaali

03E 08N 16.2994 0.000344788 1.95767 0.00131159

0.537426 0.524300 0.0307966 0.419146 Magneettinen pilvi

3.10.2001 12:33 13:25 13:53 91 normaali

73E 20S 14.6199 0.000680724 1.26431 0.000954222

0.267277 0.0751307 0.180832 1.32592 Magneettinen pilvi

19.10.2001 00:49 04:36 05:04 519 normaali

18W 16N 15.9579 0.00250637 1.00153 0.000000

0.617401 1.16587 2.80880 0.780090

22.10.2001 17:44 17:56 18:24 375 normaali

16E 18S 10.3183 0.000516452 1.00120 0.0183424

1.37355 4.55430 2.09740 -1.33299

4.11.2001 16:05 18:05 18:33 643 normaali

20W 08N 18.5476 0.00170563 9.07286 0.000000

2.99539 3.56906 1.88713 -0.446756

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Taulukko 3 � jatkuu edelliseltä sivulta

päiväys soihdun klo analyysi alkoi päättyi voimakkuus tyyppi

longitudi latitudi anis.indeksi Bturb SRDmax βradial

Leg. 1/1 Leg. 1/2 Leg. 2/2 θB kommentit

22.11.2001 20:22 22:06 22:34 344-345 normaali

67W 24S 10.2943 0.0101398 1.00270 0.0367213

0.369361 0.699548 0.217668 -0.0686188

23.11.2001 22:09 01:01 01:29 573 normaali

34W 15S 12.1496 0.00876519 1.37150 0.0393454

0.474774 0.428092 0.0720879 1.01037 Purkaus 22.11.

26.12.2001 04:32 06:38 07:06 222 normaali

54W 08N 11.1041 0.00751058 4.56128 0.0480632

1.59171 3.09595 1.03064 0.155480

29.12.2001 05:29 07:31 07:59 102 normaali

32W 02N 19.4917 0.00103889 1.10408 0.0259833

0.286418 0.137403 0.580027 -0.0166385 ICME

27.1.2002 12:14 14:51 15:18 51-59 normaali

62W 18N 19.2613 0.00649855 1.00174 0.00993116

0.940067 2.65300 0.955567 -1.09376

20.2.2002 05:55 06:57 07:25 114 normaali

72W 12N 18.9514 0.00611525 1.00835 0.0158377

3.15445 4.61278 0.606501 -0.815794

19.3.2002 01:13 04:06 04:34 2,2e-3 normaali

41W 11S 18.2207 0.00210457 1.04228 0.0220612

0.591097 0.510272 0.406128 -0.0440089

23.3.2002 14:30 17:14 17:41 36-66 normaali

36E 15S 14.1040 0.00139881 1.00134 0.00889045

0.416575 0.366262 0.0796148 -0.433222 Heikko anisotropia

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Taulukko 3 � jatkuu edelliseltä sivulta

päiväys soihdun klo analyysi alkoi päättyi voimakkuus tyyppi

longitudi latitudi anis.indeksi Bturb SRDmax βradial

Leg. 1/1 Leg. 1/2 Leg. 2/2 θB kommentit

11.4.2002 16:19 18:01 18:28 123-161 normaali

33W 15S 5.91964 0.00790208 1.00053 0.0163505

3.62465 3.04628 0.490153 -0.491054

17.4.2002 07:50 11:05 11:34 253-352 normaali

35W 13S 5.74562 0.00458976 1.00088 0.0253946

1.20924 2.47617 0.602260 0.658460 Heikko anisotropia

20.5.2002 15:08 17:20 17:48 259-296 normaali

61E 21S 3.43478 0.000712067 1.00000 0.00983469

2.94424 5.02169 0.915137 -0.805115 Kohtisuora virtaus?

19.7.2002 05:06 07:44 08:14 4,0e-4 normaali

45W 19N 16.0031 0.00741959 1.00181 0.0114053

0.873544 1.04525 0.939601 -0.535077 ICME, heikko anisotropia

14.8.2002 12:02 14:38 15:06 2,8e-3 normaali

10E 14N 14.9580 0.00133036 1.07615 0.00462958

0.621941 0.575971 0.0800423 -1.21716 Sijainti Yohkohilta

18.8.2002 21:11 23:08 23:36 128-130 normaali

19W 09N 8.79522 0.00517053 1.00112 0.0919210

0.0615021 0.267289 0.000776988 -0.644140 ICME, heikko anisotropia

20.8.2002 08:25 09:31 09:58 124-189 normaali

38W 10S 15.3944 0.000839063 1.00153 0.00314336

2.94190 1.37761 0.711032 -0.477409 ICME

22.8.2002 01:51 03:22 03:49 256 normaali

62W 07S 19.1863 0.00803569 1.00600 0.0102317

1.74851 2.61698 0.330444 -0.843437

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Taulukko 3 � jatkuu edelliseltä sivulta

päiväys soihdun klo analyysi alkoi päättyi voimakkuus tyyppi

longitudi latitudi anis.indeksi Bturb SRDmax βradial

Leg. 1/1 Leg. 1/2 Leg. 2/2 θB kommentit

22.8.2002 06:21 08:33 09:01 115 normaali

41W 21S 24.3335 0.00236093 1.01176 0.00279646

0.900408 0.142703 1.52419 1.13665

24.8.2002 00:55 02:35 03:02 122 normaali

81W 02S 17.7203 0.00299441 2.38365 0.0187254

1.00670 1.05580 0.736293 1.01136

9.11.2002 13:09 16:03 16:31 555 normaali

29W 12S 9.42295 0.00278261 1.00073 0.00759741

2.54081 0.353473 1.27656 -0.819257

19.12.2002 21:38 22:57 23:25 306 normaali

09W 15N 6.39827 0.0109772 1.00069 0.0299111

0.849070 1.05251 0.000699289 -0.209336

17.3.2003 18:54 20:32 21:02 189 normaali

38W 14S 3.82042 0.00807548 1.00000 0.0302650

1.55366 0.654941 0.453765 -0.588452

18.3.2003 11:54 14:00 14:27 200-258 normaali

46W 12S 2.76109 0.0127593 1.00055 0.0387371

0.369408 2.21465 0.971718 -0.543600

21.4.2003 15:54 18:03 18:30 47 normaali

47E 13S 2.95267 0.00679102 1.00000 0.0292711

0.407160 6.62737 2.87787 -0.531753

23.4.2003 00:45 02:20 02:48 187 normaali

25W 22N 3.74340 0.00533988 1.00097 0.0368957

1.33163 0.265420 0.704477 -0.472958

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Taulukko 3 � jatkuu edelliseltä sivulta

päiväys soihdun klo analyysi alkoi päättyi voimakkuus tyyppi

longitudi latitudi anis.indeksi Bturb SRDmax βradial

Leg. 1/1 Leg. 1/2 Leg. 2/2 θB kommentit

24.4.2003 12:50 14:06 14:34 132 normaali

39W 21N 7.55258 0.0139428 1.00045 0.0605994

0.0792795 1.13588 0.399971 -0.839697

31.5.2003 02:18 03:32 04:00 512 normaali

65W 07S 8.64005 0.00418004 1.00201 0.0119510

0.635743 2.67969 1.69985 0.615632 ICME

18.6.2003 05:19 09:03 09:31 67 normaali

78W 16N 8.90665 0.00823565 1.00042 0.0708231

0.180367 0.325045 0.168694 -0.505012 09:00 mag.pilvi -> ICME

19.8.2003 07:55 09:33 10:03 202-261 rotaatio

62W 13S 2.73974 0.000815159 1.00078 0.00134043

5.88248 5.05087 9.87982 -1.42087 Magneettinen pilvi

26.10.2003 17:21 18:30 18:58 162, 6,3e-1 normaali

38W 02N 25.9657 0.00312858 3.85471 0.00703477

2.66059 1.66171 1.97418 -1.16929 ICME

28.10.2003 09:51 12:45 13:13 1,8e-0 normaali

08E 16S 21.4986 0.00832727 6.20433 0.000000

2.44343 3.89665 1.28000 -0.319789

2.11.2003 06:59 11:07 11:34 3,3e-2 normaali

55W 17S 18.4769 0.00124847 1.00275 0.0102426

1.07018 0.793679 0.232804 -0.884903 Heikko anisotropia

11.4.2004 04:00 06:02 06:29 194 normaali

47W 14S 5.31806 0.00702867 1.00038 0.0397997

0.368793 5.00514 2.15108 -0.766386 ICME

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Taulukko 3 � jatkuu edelliseltä sivulta

päiväys soihdun klo analyysi alkoi päättyi voimakkuus tyyppi

longitudi latitudi anis.indeksi Bturb SRDmax βradial

Leg. 1/1 Leg. 1/2 Leg. 2/2 θB kommentit

13.7.2004 00:09 02:09 02:37 2,9e-2 rotaatio

46W 12N 3.22671 0.0111175 1.00059 0.0583237

0.529141 0.807335 0.149188 -0.579317 Sijainti Auringon rotaatiosta

22.7.2004 17:18 17:39 18:07 91 rotaatio

07E 04N 6.96814 0.00720986 1.00079 0.00556018

0.933484 0.0996665 0.604733 -1.24197 Magneettinen pilvi

23.7.2004 22:33 00:59 01:26 254 rotaatio

04E 05N 6.55156 0.00124468 1.00035 0.00131039

0.330664 1.64888 1.49320 1.22910 Purkaus 22.7., mag. pilvi

25.7.2004 14:33 19:02 19:32 156 rotaatio

33W 08N 19.0956 0.00217043 1.02147 0.00513521

0.401914 0.403547 0.0518686 -1.32103 Rengasefekti.

27.7.2004 23:49 03:17 03:45 130 rotaatio

47W 11N 23.9039 0.00130039 1.00618 0.000000

1.68493 0.655521 1.72270 -0.404106 Purkaus 26.7., mag.pilvi

18.8.2004 17:29 19:47 20:15 1,8e-1 rotaatio

83W 12S 3.03947 0.00473595 1.00052 0.000000

0.573565 2.76601 1.55283 0.952410

30.10.2004 06:08 08:10 08:37 1,6e-2 normaali

21W 14N 4.71807 0.00494026 1.00043 0.0367915

0.289795 6.86330 2.86217 -1.18784

1.11.2004 03:19 07:04 07:31 120 normaali

41W 15N 24.1939 0.00742710 2.43952 0.0645344

1.38811 0.180432 1.37136 0.508231 Voimakas rengasefekti

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Taulukko 3 � jatkuu edelliseltä sivulta

päiväys soihdun klo analyysi alkoi päättyi voimakkuus tyyppi

longitudi latitudi anis.indeksi Bturb SRDmax βradial

Leg. 1/1 Leg. 1/2 Leg. 2/2 θB kommentit

7.11.2004 15:46 19:00 19:30 122 normaali

35W 08N 20.9121 0.00550801 1.02303 0.0213111

0.754833 1.47239 0.562531 -1.23459

9.11.2004 17:05 20:28 20:56 255 normaali

51W 07N 19.6424 0.000925891 1.37364 0.000742381

0.639516 0.586188 0.381311 0.161377 Mag. pilvi klo 20:28 ->

marbat
Rectangle


