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A geomágneses pulzációk
V E R Ő  J Ó Z S E F *

A  tanulmány röviden ismerteti a geomágneses pulzációk megismerésének történetét, majd a P c  3 — 4 
típus keletkezési elméleteivel foglalkozik, és arra a következtetésre ju t, hogy legvalószínűbb a magnetoszféra 
előtt, a napszélben a visszaáramló protonok keltette ion-ciklotron instabilitás, mint forrás. Az így keletkező 
magnetohidrodinamikus hullámok átjuthatnak a magnetopauzán, majd bejutnak a magnetoszféra belső 
részébe, ott h elyi er övön al-h éjrezonanciákat hoznak létre. Ez magyarázza a periódusuk esetenkénti széles
ségfüggését. A  magnetopauzánál fellépő Kelvin —Helmholtz instabilitás felületi hullámai valószínűleg 
nem jutnak el a magnetoszféra belsejébe.

Статья кратко знакомит с историей изучения магнитных пульсаций, затем расс
матривается теория возникновения пульсаций Р С З -4 ,  Автор приходит к заключению, 
что вероятнее всего источником является нестабильность иона-циклотрона, вызванная 
перед магнитосферой обратным потоком протонов в сольнечном ветре. Возникающие таким 
образом магнитогидродинамические волны могут пройти через магнитопаузу а затем 
перейти во внутреннюю часть магнитосферы, вызывая там рзеонанс силовых линий. Это 
объясняет зависимость их периода от широты. Нестабилвные поверхностные волны Кель
вина -  Гельмгольца, появляющиеся в магнитопаузах, вероятно не проникают во внутьр 
магнитосферы.

The paper presents a short history o f the geomagnetic pulsations, then it deals with the source me
chanisms for the P c 3, 4-type and concludes that the most likely excitation is due to an ion-ciclotron insta
bility by ions returning in the the upstream solar wind. Magnetohydrodynamic waves from  this source may 
cross the magnetosheath and the magnetopause and enter the inner magnetosphere and produce there field  
line resonances. Such a mechanism can explain the often observed latitude dependence o f pulsatio'n peri
ods. The surface waves from  the Kelvin —Helmholtz instability at the magnetopause are probably restric
ted to the outermost part o f the magnetosphere.

Már majdnem másfél évszázad telt el a geomágneses pulzációk felfedezése 
óta, hiszen Lamont 1841-beÁ Münchenben vette észre őket úgy, hogy kis mágnese
ket lengetett, s azok néha sajátperiódusuktól eltérő periódussal lengtek. Később 
a földi áramokban is észlelte őket. Az 1860-sls években Balfour Stewart figyelt 
meg pulzációkat egy napkitöréssel kapcsolatosan, majd a századforduló táján, 
részben még meghatározott időpontokban történő leolvasásokkal, majd az Eschê n- 
hagen bevezette fotoregisztrálással tisztázták, hogy az elemi hullámok (Eschen- 
hagen elnevezése) meglehetősen nagy területen egy időben lépnek fel (pl. Bemme- 
len Batavia, a mai Djakarta és Zikawei (Peking mellett), Angenheister az akkori 
N émet-Samoa, pontosabban Apia és német állomások pulzációi között talált 
kapcsolatot). így kézenfekvővé vált, hogy nem meteorológiai okok hozzák őket 
létre, s Birkeland zseniális sejtése, a magas légkörben levő ionizált rétegben folyó 
áram kínálta a lehetséges forrás helyét is 1910 táján, jóval az ionoszféra felfede
zése előtt.

Ezután egy időre lanyhult az érdeklődés a pulzációk iránt, bár Japánban a 
földrengés-előrejelzéssel kapcsolatban folytak ezen a téren kutatások. Emellett a 
sarkifény-övek területén végzett mérések egyebek között a gyöngy-pvázkoiok fel
fedezésére vezettek (Sucksdorff által Finnországban a 3#-as éven végén). Űjabb 
fellendülés akkor indult meg, amikor a Schlumberger-testvérek működése nyomán 
elkezdődött a tellurika módszerének kifejlesztése, a francia expedíciók a Föld 
számos pontján végeztek méréseket. Kunetz ezek alapján újra rámutatott, hogy
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nagy területeken, néha az egész Földön egyszerre lépnek fel pulzációk. A második 
világháború után a Szovjetunióban is elkezdődött a pulzációk kutatása, Japánhoz 
hasonlóan földrengés-előrejelzés célzatával. Közép-Ázsiában rendeztek be állo
másokat, s ezek segítségével vélte Troickajahogy a pulzációs tevékenység az 
egész Földön egyszerre jelentkezik, s nem, mint ahogy hitték, a helyi időhöz 
kötve úgy, hogy nappal folyamatos-szabályos jeleket találunk, 20 — 30 másod
perces periódussal, éjjel pedig impulzív, gyorsan csillapodó formák uralkodnak, 
i —2 perces, valamint néhány s-os periódussal; a világidő vagy helyi idő szerinti 
szabályozottság vitája, valamint a periódusnak a szélességgel való változásáról 
folyó vita hosszú ideig tartott, sőt az utóbbi voltaképpen még ma is folyik.

Éppen az a körülmény, hogy a 60-as évek elején (pulsations continues,
folyamatos pulzációk) nevet kapott nappali típus periódusa a szélességgel vál
tozik, vezette Dungeyt 1954-ben arra a gondolatra, hogy a pulzációkat a magne-
toszféra mágneses erővonalainak magnetohidrodinamikus rezonanciájával ma- 
gyarázza. Ez a korai ötlet annál figyelemreméltóbb, mert akkor, néhány évvel 
az űrkutatás megindulása előtt, még nem is tudtunk a magnetoszféra létéről 
(1 . ábra). Dungeynak sikerült kimutatnia elméleti úton, hogy a MHD  hullámok
nak két módusa létezhetik a magnet oszféráb an, tengelyszimmetrikus esetben 
(ha a forgástengely és a mágneses dipólus tengelye egybeesik) egymástól függet
lenül. Az egyik típus, a toroidális olyan erővonal-elcsavarodást jelent, amely az 
azonos szélességről kiinduló erővonalak alkotta felületen belül játszódik le, a 
másik, a poloidális hullám esetében viszont az erővonalak alkotta felszínre merő
leges elmozdulás lép fel, vagyis a nyomásnak is van ebben a módusban szerepe; 
a Dungey által használt magnetoszféra-modell esetében a periódus 0-tól (Egyen
lítő) néhányszor 10 «s-оп keresztül (közepes szélességek) határérték nélkül nő a 
sarkok felé (lásd a 10. ábrát). A közepes szélességeken a kapott értékek jól egyez
nek a megfigyeléssel. Hosszú ideig próbálkozták avval, hogy részben a magne
toszféra-modell módosításával, részben pedig a megfigyelések új és új értelmezé
sével egyezést érjenek el a sarkifény-övben is, de ezek a próbálkozások kevés si
kerrel jártak, olyannyira, hogy lassan már azt is kétségbevonták, hogy a pulzá
ciók periódusa a szélességgel valóban változik.

Űjabb fordulat 1970 táján következett be. Nem előzmények nélkül (pl. 
Saitó) ugyan, de először Troickajának és Bolsakovdnak sikerült kimutatnia, hogy 
a pulzációs tevékenység szintjét két bolygóközi paraméter erősen befolyásolja: 
ezek a napszél sebessége, illetve a bolygóközi mágnestér iránya. Hamarosan 
csatlakozott ezekhez harmadikként GuVelfni felfedezése, amely szerint a bolygó
közi mágnestér térerőssége és a pulzációk frekvenciája között egyenes arányosság 
van, a z /  =  6В alakban, ahol ha а В bolygóközi térerősséget /гТ-ban helyettesít
jük be, az/ frekvenciát mHz-ben kapjuk meg. Ezek az összefüggések azt jelezték, 
hogy a pulzációk elsődleges forrását nem tételezhetjük fel a magnetoszférán belül, 
hanem annak vagy a megnetoszféra külső határánál, a magnetopauzanál kell 
lennie, vagy még azon is kívül, a napszélben. Ekkor már ismeretes volt, hogy a 
napszél egy része visszafordul a magnetopauzánal, és szembeáramlik a napszéllé 
(lásd az 2. ábrán). Ez a szembeáramló proton-együttes lehet nyalábszerű, néha 
azonban diffúz, szétszórt irányú (3. ábra). Mivel a megfelelő, és ugyancsak az 
f — 6B összefüggés szerinti periódusú AfHD-hullámokat a diffúz populációval 
együtt észlelték, azt kellett feltételezni, hogy éppen ezek a hullámok szórják szét 
az eredetileg nyalábszerűen visszaáramló protonokat. A visszafordulás & mag- 
netopauzához érkező protonoknak mintegy Í% -át érinti, de nem egyszerű vissza-
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1. ábra. A  pulzációk szempontjából jelentős magnetoszféra-tartomány a terjedési módok jelzésével 
(lásd a l l .  ábrát is). A  Nap balra helyezkedik el, a magnetoszférának csak nappali része látszik. A  
lökéshullám (bow shock) előtt keletkező hullámok behatolnak a magnetoszférába (A) és különböző 
kölcsönhatások után, áthaladva a külső magnetoszférán és a plazmaszférán, jutnak el a felszínig 
(az coA saját frekvencia erősen változik, és pl. a külső magnetoszférában L ~  6,6-nál a geostacionáris 
pálya közelében számos felharmonikus is létezik); a felületi (К  —H) hullámok (B) csak a magneto- 

pauza környékén léteznek (sraffozott tartomány) Yumoto et al., 1985)

Puc. 7. Наиболее характерная с точки зрения пульсаций область магнитосферы с обозна
чением способов их распространения (см. рис. II). Солнце расположено в левой части, 
на рисунке изображена только дневная сторона магнитосферы. Возникающие перед удар
ной волной волны проникают в магнитосферу (А) и, подвергаясь различного рода взаи
мовлиянию, пройдя через внешнюю магнитосферу и плазмосферу, достигают поверхности 
(собственная частота соА  сильно меняется, и например во внешней магнитосфере у (~6.6 , 
вблизи геостационарной траектории существует несколько верхних гармоник); п верх- 
ностные (К -H )  волны (В) существуют только в области магнитопаузы (заштрихованная

область) (Юмото и др., 1985 г.).

Fig. 1. A  partial view of the magnetosphere showing domains significant for the excitation and 
propagation of pulsations (see also Fig. 11). The Sun is to the left, only the dayside magnetosphere 
is shown. Waves excited upstream of the bow shock penetrate into the magnetosphere (A), cross the 
magnetopause and the plasmapause Where several interactions are possible, and reach the Earth’s 
surface. (The eigenfrequency wA changes significantly, and e.g. at L ~  6.6, near to the geostationary- 
orbit, several harmonics exist): surface (К  —H) waves are restricted to the vicinity of the magneto 

pause (B) (shaded area) (Yumoto et al., 1985)
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verődésről van szó, mert a visszaforduló protonok energiája nagyobb, mint a nap
szél protonjaié. A magnetopauza előtt álló íves lökéshullám és a magnetopauza 
közötti visszafordítás és gyorsítás folyamata még ma sem teljesen ismert, való
színűleg az itt levő szabálytalan mágnestereken játszódik ez le. A  napszéllel 
szembeáramló protonok azután ion-ciklotron instabilitás révén keltik a MHD- 
hullámokat. Ahhoz, hogy ezeket a felszínen is lehessen észlelni, természetesen át 
kell jutniuk a lökéshullámon és a magnetopauzán. Erre vonatkozólag ma már 
elég sok szatellita-méréssel rendelkezünk (4. ábra), s tudjuk, hogy bizonyos ese
tekben lehetséges az áthaladás, még ha az áteresztett energia az eredetinek csak 
csekély töredéke, néhány százaléka is. Erre vonatkozólag sok számítást ismerünk, 
azonban azok legnagyobbrészt a magnetopauzát tangenciális diszkontinuitásként 
kezelik, amikor a napszél mágneses erővonalai nincsenek kapcsolatban a belső 
mágneses erővonalakkal. Ilyen esetben valóban sikerült elméleti úton megköze
líteni a mérésekkel kapott áteresztési arányt. Valószínű, hogy hasonló mértékű az 
áteresztés a rotációs diszkontinuitás esetében is, amikor a mágneses erővonalak 
egy része áthalad a diszkontinuitáson, vagyis amikor a bolygóközi mágnestér és a 
magnetoszféra erővonalai között összekapcsolódás játszódik le. Ez az eset lénye
ges szerepet játszik a geomágneses szubviharok keletkezésében, s a napszélből 
a magnetoszférába való energiaátvitel legfontosabb útját jelenti (a'napszél átla
gosan 2-1013 W  energiát szállít a magnetopauzához, ebből néhányszor 1011 W  
kerülhet be ilyen úton a magnetoszférába, vagyis néhány százalék; ez sarkifények 
— szubviharok kiváltására, a kilométeres sugárzás keltésére és az ionoszféra 
fűtésére fordítódik, az utóbbi Joule-hő alakjában jelenik meg). Mivel a diszkonti
nuitás jellege befolyásolja az energia-átadást, elképzelhető az, hogy az említett 
erővonal-összekapcsolódás, illetve a szubviharok és a pulzációk között összefüg
gés van.

Különben a magnetopauza más szempontból is nagyon fontos szerepet ját
szik a pulzációk keletkezésében. Ugyanis a Kelvin — Helmholtz instabilitás, amely 
az ion-ciklotron instabilitás vetélytársa a keletkezés elméletében, éppen a mag- 
netopauzánál jön létre. A Kelvin —Helmholtz-instabilitás egyszerű analógiája a 
vízfelület fölött fújó szél, amely a víz felszínét hullámzásba hozza. Hasonlóképpen 
a magnetopauza fölött fújó napszél is hullámokat kelt a magnetopauza felszínén. 
Teljesen még ma sincs lezárva a két lehetséges forrásra vonatkozó vita, de úgy 
tűnik, a kisebb szélességeken, így például nálunk is megjelenő pulzációk inkább a 
megnetoszféra előtti napszélben keletkeznek, és a kiváltó instabilitás ion-ciklot
ron típusú.

A két instabilitás közötti választásban abból kell kiindulnunk, hogy melyek 
a két jelenségét befolyásoló tényezők és mi a várható hatásuk. Az ion-ciklotron 
instabilitást a mágnestér határozza meg, a keletkező hullám a már említett/  =  6В 
összefüggés szerinti frekvenciájú, és keletkezésére az a kedvező eset, ha a mág
nestér merőleges a határfelületre (a bolygóközi mágnestér és a magnetopauza nor
málisa közötti szög, az ún. kúpszög Ф = 0°). A K  — H instabilitást elsősorban a 
napszél energiája (sebessége) befolyásolja, egy alsó sebesség-határérték alatt nem 
is jön létre.,A pulzációk mindhárom felsorolt sajátsággal rendelkeznek, (В , Ф és 
F-függés, 4 — 6. ábra), így a választás ezen az alapon nem egészen egyértelmű, de 
sokkal könnyebb az ion-ciklotron instabilitás esetén a napszél-sebességtől való 
függést megmagyarázni (pl. éppen a határfelület környékén levő viszonyok elté
réseivel, így a magnetopauza és a lökéshullám közötti térrész zavartabb mágneses 
terén bekövetkező nagyobb gyorsítással stb.), mint a K  — H  forrás esetén a mág
nestértől való függést, különösen a kialakuló hullám periódusát. Ezen kívül még
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azt is figyelembe kell vennünk, hogy a K  — H forrás felületi hullámokat kelt, 
amelyek Yumoto számításai szerint a magnetoszférában 1 BE (földsugár) távol
ságon belül e-ed részükre csillapodnak, vagyis a belső magnetoszférában való be
jutásuk valószínűsége nagyon csekély.

Mielőtt tovább követnénk befelé a pulzációkat keltő hullámok útját, még 
két kérdésre kell kitérnünk. Az egyik a pulzációk napi eloszlása (7. ábra). Arról 
már volt szó, hogy a Pc3 — 4 típusú pulzációk tipikusan nappali jelenségek, maxi
mális tevékenységük azonban nem pontosan a helyi délben van, hanem kicsit 
előbb. Előfordulásuk időköze az év folyamán még elég jelentősen el is tolódik. 
Általában délelőtt nagyobb a pulzációk tevékenysége, mint délután. K  — H forrás 
esetében inkább két csúcsú napi maximum volna várható, ugyanis a szubszoláris 
pontban, tehát az egyenlítői síkban helyi 12 órakor stagnációs pont alakul ki, 
amikor nem áramlik a napszél a magnetopauza mentén. A legnagyobb sebességű 
áramlást a reggeli és az esti órákban találjuk — ez nem egyezik a pulzációkra 
vonatkozó megfigyelésekkel. Az ion-ciklotron forrás esetében a magnetopauzára 
normális mágnestér mellett délben várható a maximum, mivel azonban az átlagos 
bolygóközi mágnestér archimedesi spirált követ, az időpont 1 — 2 órával korábbra 
tolódása érthető.

A  másik kérdés a pulzációk észlelt periódusával, illetve azok harmonikus 
szerkezetével kapcsolatos (8. ábra). A bolygóközi mágnestér térerőssége és a 
pulzációk frekvenciája közötti arányosságot kis szélességben végzett felszíni 
megfigyelések alapján állapították meg. Kezdetben a szatellita-mérések ezt az 
összefüggést nem igazolták, a periódus függetlennek mutatkozott В  értéktől. 
Ennek oka az volt, hogy a geostacionárius szatelliták, elsősorban az ATS 6, 
egy bizonyos erővonal-héjon tartózkodott, s annak saját frekvenciáján észlelte a 
pulzációkat, így a B - y g  1 arányos változások alig jelentkeztek.

2. ábra. A  napszéllel szemben áramló protonok szatellitamérések alapján (Paschman et al, 1981). 
Az alsó részen a nyalábformában terjedő protonok eloszlása látható, a részecskeszámot a vx és vy 
sebesség függvényében ábrázolva. A  magas csúcs jelenti a napszelet, amelynek viszonylag kicsi az 
energiája (közel van az origóhoz a spektrum csúcsa). A  visszavert részecskék száma két nagyság
renddel kisebb, de az energiájuk nagyobb; a csúcs viszonylag keskeny ebben az esetben is. A  felső 
ábra esetében viszont minden irányban szinte egyforma gyakorisággal észlelhetők a visszavert 

protonok, valószínűleg a hidromágneses hullámok okozta szóródás miatt.

Puc. 2 . Поток протонов направленный против солнечного ветра на основе спутниковых 
наблюдений (Пашман и др. 1981). В нижней части видно распределение распространяю
щегося пучка протонов, число частиц изображено в зависимости от скоростей Vx и Vy. 
Максимум обозначает солнечный ветер, обладающий относительно малой энергией (.мак
симум спектра близок к началу координат).
Число отраженных частиц на два порядка меньше, но их энергия больше; в этом случае 
спектр в районе максимума относительно узок. А  в случае верхнего рисунка во всех 
направлениях почти с одинаковой частотой наблюдаются отраженные протоны, вероятно 

их рассеивание причинили гидродинамические вольны.

Fig. 2. Protons counterstreaming with the solar wind on the basis of satellite measurements (Pa
sc hmann et al., 1981). The bottom part shows the bundle of protons represented by the particle 
densities in function of the velocities vx< and vy. The high peak corresponds to the solar wind, it has 
comparatively low energy (due to the low velocity, the peak lies near to the origin). The density of 
the reflected particles is lower by two orders of magnitude, but the energy is higher; the peak lies 
further away from the origin and it is rather narrow, too. The top part shows a distribution where 

protons are nearly equally probable in all directions due to  a scattering by the excited waves.
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3. ábra. A  magnetoszférán keresztül terjedő hullámok spektruma két esetben, szatellitamérések 
alapján. A  felső esetben (1961. szept. 13) a bal oldali spektrumot az áthaladás előtt, a jobb oldalit 
utána kapták; az áthaladás után a magnetoszférában az energia mintegy nagyságrendnyi csökkenése 
észlelhető. Az alsó ábrán. (1961. okt. 28.) viszont,a jobb szélen látszik, hogy a magnetoszférában 
beljebb is észlelték a spektrumot. Ekkor a magnetopauza közelében erősítés észlelhető (középső rész), 
valószínűleg felületi К  —H  instabilitás révén, de ezek a hullámok beljebb gyorsan csillapodnak.

(Wolfe és Kaufman, 1975)
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Рас. 3. Два случая спектров волн, распространяющихся через магнитосферу по наблю
дениям спутника. В первом случае (13 сентября 1961-ого года) спектр левой части получен 
перед прохождением волны, а правый — после; после прохождения в магнитосфере наблю
дается спад энергии на порядок. А на правом краю нижнего рисунка (28 октября 1961 
года) видно, что глубже в магнитосфере тоже наблюдаем этот спектр. Здесь, вблизи маг
нитопаузы наблюдается усиление (центральная часть), по всей вероятности из-за поверх
ностной нестабильности К -H , но эти же волны в еще более глубоких частях быстро 

ослабевают (Вольф и Кауфман, 1975 г.).

Fig. 3. Spectra of waves crossing the magnetopause on the basis of satellite measurements in two 
individual cases. In the top (Spt. 1 3, 1961) the left side spectrum was observed upstream, the right 
side downstream: in the latter case the energy is less roughly by an order of magnitude. In the 
bottom part (Oct. 28, 1961) the extreme right part shows that the waves are also observed in the 
magnetosphere. Here near to the magnetopause (central panel) there is an amplification, possibly due 
to К  — H  instability, but these waves are quickly damped inside the magnetosphere (Wolfe and

Kaufman, 1975)

4. ábra. A  bolygóközi mágnestér térerőssége (B j m f ) és a pulzációk frekvenciája (mHz-ben) közötti 
összefüggés japán szervezésű mérések alapján több L-értékre (Yumoto és Saito, 1985). Az /  =  6. 

B /M F  ^ggvén y valamennyi esetben jó közelítést ad

Рас. 4. Зависимость между напряженностью межпланетного магнитного поля (В м м л ) 
и частоты пульсаций (в мГц) на основе японских измерений для некоторых значений 
П/Юмото и Саито, 1985). Зависимость ф -  б.Вмлш  во всех случаях дает хорошее приб

лижение.

Fig. 4. Connection between the magnitude of the interplanetary magnetic field (B j^ p )  and the 
frequency of pulsations (mHz) on the basiá of Japanese data for several. L-values (Yumoto ans Saito, 

1985). The function f  =  бхВ^д^р is a good approximation in each case
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86/26-5
5. ábra. A  pulzációk amplitúdója és a napszélsebesség közötti összefüggés több frekvenciasávban 
nagycenki adatok alapján. A  vízszintes tengelyen a napszélsebesség szerepel, a függőleges tengelyen, 
logaritmikus léptékben az (önkényes egységekben kifejezett) amplitúdó; a sávok közötti határok: 
X s —P l —5 S - P 2 - 1 0  S - P 3 - 1 5  S - P 4 - 2 0  S - P 5 - 2 5  s -Р б - З О  S - P 7 - 4 0  S - P 8 - 1  m in -  

— P9 —1,6 min —P10 —2 min —P l l —5 min - P 1 2 - 4 0  min. (Verő, 1980)
Puc. 5. Зависимость между амплитудой пульсаций и скоростью солнечного ветра в большой 
полосе частот по данным обсерватории Надьценка. По горизонтальной оси откладывается 
скорость солнечного ветра, по вертикальной оси в логарифмическом масштабе (выраженан 
в произвольных единицах) амплитуда: границы между полосами: 1 s - P l - 5  S - P 2 - 10 
S -P 3 -1 5  S -P 4 -2 0  S -P 5 -2 5  s -Р б -З О  S -P 7 -4 0  S -P 8 -1  m in - -Р 9 -М .5  min- Р Ю -  
2 m in -P l 1—5 m in -Р 1 2 -10 min. (Verő, 1980)
Fig. 5. Connection between solar wind velocity and amplitude of the pulsations for several frequency 
ranges on the basis of Nagycenk data. The horizontal axis is the solar wind velocity, the vertical one 
the logarithm of the amplitudes (in arbitrary units); the limits of the ranges are: 1 s — PI — 5 s — P2— 
— 10 s — P3 —15 s — P4 — 20 s — P5 —25 S — P6 — 30 S — P7 — 40 s — P8 — 60 S — P9 — 90 s —P10 — 2min —

— P l l  —5 min — P12 —10 min
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Geo 8612-7

7. ábra. A  pulzációk különböző periódusú sávjainak amplitúdója különböző napszakokban két évben 
a nagycenki obszervatórium adatai alapján. Figyelemreméltó, hogy kb. 30 s-nál rövidebb periódusok 
esetén egy dél körüli maximum észlelhető, hosszabb periódusok esetében viszont egy délelőtti és egy

délutáni csúcs is van

Puc. 7. Амплитуда пульсаций различного периода в различные отрезки дня по данным * 
обсерватории Надьценка. Следует отметить, что в случае периодов короче, чем 30 сек, 
примерно в полдень наблюдается максимум, а в случае больших периодов -  один утрен

ний и один послеполуденный максимум

Fig. 7. The amplitudes of the different frequency ranges of the pulsations in Nagycenk for an average 
day in two years. For periods shorter than 30 s there is only one maximum around local noon, for 

longer ones there are two maxima, one in the dawn and a second in the dusk hours

Az ATS 6 szatellitán és a nagycenki obszervatóriumban észlelt pulzációk 
összehasonlítása azt mutatta, hogy egy adott szintű AT^-tevékenység á nagy
cenki tevékenység lehetséges alsó szintjét szabja meg, annál nagyobb bármilyen 
tevékenység előfordulhat a felszínen, sőt ez a felszíni többlet-tevékeny ség is függ 
a napszél-sebességtől (9. ábra). Bizonyos tipikus események pedig, amelyek meg
jelennek az ÄTS-en, nem találhatók meg Nagycenken, ami arra utal, hogy a két 
tevékenységnek nem azonos a forrása. Ilyen jelenségek pl. a pulzációs tevékeny
ség hirtelen megszűnései, illetve gyors megerősödései, az ún. kapcsolások. Ezeket 
a felszíni pulzációk esetében a bolygóközi mágnestér kúpszögének szempontunk
ból nézve kedvezőre, illetve kedvezőtlenre való gyors változásának tulajdonítjuk 
(a kúpszög ugyanis időben sokkal gyorsabban változik, mint pl. a napszél ener
giája, úgyhogy a gyors változásoknak vele kell kapcsolatban lenniük). Kézenfek-
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8. ábra. Takahashi és McPherron (1982) dinamikus spektruma az ATS 6 szatellit mérései alapján egy 
teljes napról. A  D komponensben jól felismerhető a harmonikus szerkezet (2 — 6. harmonikus), 
valamint a periódus növekedése a nap folyamán, ami a felszínen egyáltalán nincs meg (de lehet, 

hogy a geostacionárius pontban levő szatellitén is az L-érték változásának következménye)

Puc. 8. Динамический спектр Такахаши и Мкперрона (1982) по наблюдениям спутника 
ATS —б в течение всего дня. В компоненте Д хорошо выделяется гармоническое строение 
(со 2 — ой по б — ю гармоники), а также рост периода в течение дня, что на поверхности 
совсем не наблюдается (но может быть это только следствие изменения значения L в гео

стационарной точке

Fig. 8. Dynamic spectra of a complete day from the measurements of the geostationary satellite 
ATS 6 after Takahashi and McPherron (1982). The D component shows a well developed harmonic 
structure (2nd to 6th harmonics), and the period increases during the day, not found in surface data 

(it is also possible that the L-value of the geostationary point changes, too)
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vő tehát, hogy a geostacionárius pályán levő szatellita а К  — .//-instabilitást, a fel
színi állomás pedig az ion-ciklotron instabilitást észleli. A K - H - e redetű hullá
mok a belső magnetoszférában gyakorlatilag kiszűrődnek, az ion-ciklotron hullá
mok viszont megvannak ugyan a külső magnetoszférában, de sokkál kisebbek, 
mint a K  — //-eredetűek, s ezért kevésbé észlelhetők.

A  befelé terjedő hullámról éppen a fentiek miatt elég keveset tudunk, hiszen 
szinte hiányoznak a megfelelő szatellitamérések, kisebb magasságban pedig az 
észlelőhely gyors mozgása miatt nem különíthetők el a térbeli és időbeli változá
sok. Ezért a közepes szélességeken fellépő pulzációk kutatásában különösen nagy 
a felszíni megfigyeléseknek a jelentősége.

A belső magnetoszférában az egyes erővonal-héjak sajátperiódusa a közepes 
szélességeken nagyjából a Dungey által megadott módon változik az új számítá
sok szerint is (10. ábra). Viszont azoknál az erővonalaknál, amelyek az Egyenlítő 
síkjában már elérik a plazmapauzát, vagyis a 3 — 4 földsugár távolságot (ezt neve
zik a magnetoszféra-fizikában i-értéknek), a saját periódus erősen csökken, mert 
ott a plazmasűrűség is hirtelen csökken (11. ábra), (a plazmapauza ugyanis a 
zárt és a nem-zárt részecske-pályák határa, s így rajta kívül a részecskék köny- 
nyebben meg tudnak szökni). Emiatt már valamivel a sarkifény övezet alatt, tőle 
az Egyenlítő felé várható a pulzációk periódusának rendhagyó viselkedése. Ezen 
kívül nem minden erővonal, vagy erővonálhéj rezeg függetlenül, hanem az együti- 
rezgő héjaknak véges vastagságuk van (ezt nevezik héjrezonanciának).

9. ábra. A  nagycenki tevékenység függése a napszélsebességtől olyan napokon, amikor az ATS 6 
által észlelt tevékenység szintje rögzített volt (Р др$ =='1). Az összefüggés ilyen esetben is kétség

telen (Holló és Verő, 1986, kézirat)

Puc. 9. Зависимость активности Надьценка от скорости солнечного ветра в такие дни, 
когда уровень наблюдаемой сп утн и ко м  ATS —6  активности был фиксированным (Рдт$-1)- 
Зависимость в этом случае тоже не вызывает сомнений (Холло и Вере, 1986, рукопись)
Fig. 9. The dependence of the Nagycenk activity on the solar wind on days when the leve of 
the ATS pulsation activity was at a fixed level {FATS =  1). The connection is even in such caseslevi-

dent (Holló and Verő, manuscript)
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Azt, hogy milyen valójában a pulzációk periódusának változása egy észak — 
déli szelvény mentén, több állomásláncon végzett méréssel is vizsgáltuk. Az egyik 
ilyen lánc az olaszországi L ’Aquilából indult, majd a Dráva közelében Alexandra
puszta, a nagycenki obszervatórium, Niemegk az NDK-ban, végül a finn Nur- 
mijärvi és Sodankylá következett (12. ábra). Az utóbbi már a sarkifény-öv köze
lében van. Azt tapasztaltuk, hogy a periódus a szélességgel nő, de egyáltalán nem 
folyamatosan. Vannak olyan esetek, amikor a növekedés nagyon lassú, vagy ép
pen nincs is; máskor viszont egyes állomások között szinte ugrásszerű növekedést 
észleltünk, utána pedig a periódus közel állandó volt. Az első, a kis növekedésű

10. ábra. A  pulzációk periódusának változása a szélességgel elméleti megfontolások alapján: 1. West- 
phal és Jacobs számítása szerint, dipólus terére (Dungey első számítása evvel csaknem teljesen 
egyezik), 2. Siebert számítása olyan esetre, ha a plazmasűrűség r _8-nal csökken felfelé haladva, és a 
harmadik harmonikust vesszük alapul; 3. Westphal és Jacobs számítása speciálisan változó plazma
sűrűség esetére; 4. Westphal és Jacobs számítása zárt megnetoszférára; 5. az észlelt szélességfüggést 
közelítő görbe, L =  2-nél 20 s-os periódust feltételezve (a vízszintes vonal ennél a periódusnál azt az 

esetet jelzi, amikor a periódus nem szélességfüggő)

Рас. 10. Изменение периодов пульсаций в зависимости от широты на основании теорети
ческих предположений : 1. по расчетам Вестфала и Якобса на дипольное поле (первый 
расчет Дунжи с этими расчетами полностью совпадает), 2. расчеты Сибера в том случае, 
когда плотность плазмы у Y~8 в направлении вверх уменьшается и за основу берется 
третья гармоника, 3. расчеты Вестфала и Якобса для случая изменяющейся плотности 
плазмы, 4. расчет Вестфала и Якобса для замкнутой магнитосферы, 5. приближенная 
кривая наблюденной зависимости от широты, предполагая 20 секундный период у L- 2 
(горизонтальная кривая у  этого периода означает тот случай, когда период не зависит

от широты)

Fig. 10. The change of pulsation periods vs. latitude on the basis of theoretical considerations: 1. 
Westphal and Jacobs, for a dipole (Dungey’s original results were very similar); 2. after Siebert for a 
plasma density decreasing with r -8 , third harmonics; 3. Westphal and Jacobs for a special distri
bution of the plasma density; 5. some observed latitude dependences supposing a period of 20 s at 

L =  2 (the horizontal line corresponds to the case of no period change with the latitude)
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csoportban a jelalak általában kevésbé szabályos, a periódus pedig elég hosszú. 
Ezek arra utalnak, hogy itt az elsődleges ion-ciklotron jelet észleljük, különösebb 
erővonal-rezonancia nélkül. A másik csoportra viszont az jellemző, hogy a perió
dus 20 — 30 s-os, a jelalak nagyon szabályos, és a periódus egyes szakaszokon 
gyorsan változik a szélességgel. Feltételezhető, hogy éppen ezek az esetek jelzik 
az erős erővonal-héjrezonanciát, ami megmagyarázza a szabályos jelalakot; az 
egymás után következő (mintegy 100 — 200 km széles) héjak közötti átmenetben 
gyorsan változik a periódus, a 25 s körüli periódus pedig a nagycenki, vagyis 

1,9 értékhez tartozó erővonal rezonanciaperiódusa, ami megfelel az elméleti 
számításoknak.

11. ábra. Az 1. ábrán jelzett, a magneto szférában előforduló rezonanciák periódusa: сол  az álló Alfvén- 
hullám alapperiódusa az erővonalak mentén, ez a plazmapauzánál diszkontinuitással rendelkezik. 
Qgсо a plazmapauzánál terjedő felszíni (kollektív) módus és felharmonikusai; ojpp- a befogott gyors 

magnetoszónikus hullámok tartománya a plazmászférában (Yunoto és Saito, 1985)

Puc. 11. Период возникающих в магнитосфере резонансов (рис. \.):сол основной период 
стоячей волны Алфена вдоль силовых линий, который на плазмопаузе обладает разрывом; 
ш с е ~ М°Д распространяющийся на плазмопаузе поверхностный (коллективный) и его 
гармоники, cúT F — область пойманных быстрых магнитозвуковых волн в плазмосфере

(Юмото и Саито, 1985)
Fig. 11. The period of the resonances occurring in the magnetosphere (cf. Fig. 1.) is the first 
harmonics of the Alfvén-waves along field lines with a discontinuity at the plasmapause; copp is 
the (collective) mode at the plasmapause (surface wave) and its harmonics; copp is the region of 

the trapped fast.magnetosonic waves in the plasmasphere (Yumoto ans Saito, 1985)
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Ezfek alapján a legvalószínűbbnek azt tartjuk, hogy a belső megnetoszférába 
beérkezik az ion-ciklotron instabilitás forrásból eredő MHD-hidlámok egy része. 
A forrás а 6В képlettel megadott frekvencia körül, meglehetősen széles sávban 
tartalmaz energiát. Ez az energia részben a külső megnetoszférabeli erővonalak 
gerjesztésére, részben a plazmapauzán felületi hullámok gerjesztésére fordítódik 
(1 . ábra)', mindezekből azonban közepes szélességeken csak elvetve lehet valamit 
megtalálni. A plazmapauzán belül egyes erővonal-héjakat gerjeszt a beérkező 
hullám, mindaddig, amíg azok sajátfrekvenciája a beérkező hullám frekvencia- 
sávjába esik. Az így létrejövő hullámok a szabályos, erősen szélességfüggő perió - 
dusú jelek, amelyeknek a periódusa megfelel az egyes helyeken érvényes helyi 
rezonancia-frekvenciának. Ha az elsődleges forrásból nem érkezik megfelelő frek
venciájú jel, akkor az elsődleges, szabálytalanabb, rezonancia által nem befolyá
solt hullámalakot látjuk, a iDeriódus eltér a helyi rezonanciafrekvenciától, és nem 
változik a szélességgel. Természetesen azonban ilyenkor is előfordulhat, hogy 
egy-egy hirtelen, lökésszerű változásra, impulzusra megszólal a rezonancia-frek
vencia, így például nagyon kis bolygóközi mágnesterek esetén is előfordul a 
25 s körüli periódusú amplitudócsúcs a mi szélességünkön.

A fent vázolt kép természetesen sok tekintetben elnagyolt; több kérdésben 
ma sem alakult ki egységes álláspont, más esetekben viszont a tényleges helyzet
ről tudjuk, hogy meglehetősen bonyolult. Terjedelmi okok miatt nem esett szó 
egyebek között arról, hogy a belső magnetoszférában is lehetségesek felharmoni
kusok az alapharmonikus mellett; nem beszéltünk a pulzációk fázishelyzetéről, 
illetve az esetleges terjedésről, a hullámszámokról, az ionoszféra módosító hatá
sáról, amely pedig egyes esetekben, elsősorban nagy F2-rétegbeli elektronkon
centráció esetén jelentős lehet. Fontos tudnunk, hogy más forrásból is származ
hatnak jelek, akár közvetlenül, akár a héj rezonanciák megszólaltatásával. Ezek 
közül említést érdemel az átalakult Pi, vagyis éjszakai pulzációk jelensége, amely 
újabban az érdeklődés előterébe került, ugyanis ezek esetében azt tapasztalták, 
hogy ellentétben a többi Pc-típusú pulzációval, az Egyenlítő környékén jelentősen 
erősödnek.

Számos egyéb pulzáció-típus is létezik, így az említett Pi-k, amelyek a szub- 
viharok részeként jelentkeznek, a sarkifény-övezetben nagyon bonyolult szerke
zetűek, de kisebb szélességeken viszonylag egyszerűbb a morfológiájuk, és való
színűleg szintén erővonal-rezonancia alakítja ki periódusukat, csak éppen a föld
közelbe érkező plazmoicl (a magnetoszféra csóvájában keletkező, nagy energiát 
tartalmazó kihasasodás) hatására. A P e l  vagy gyöngy-pulzációk viszont a plaz
mapauza környékén, az erővonalak mentén, a két félteke között pattogó részecs
kéktől (vagy MHD  - hu Hámoktól) erednek.

Az elmondottakat összefoglalva úgy tűnik, hogy a Pc-pulzációk sajátságait a 
vázolt két lépcsős keletkezési modell meglehetősen jól le tudja írni. A közepes 
szélességeken észlelt pulzációk elég pontos információt hoznak a bolygóközi mág
nestér és a napszél pillanatnyi állapotáról, valamint a magnetoszférának azon 
részéről, ahol a héjrezonancia lejátszódik. Mindezek elősegítik nemcsak a geo- 
mágneses tér szerkezetének és jelenségeinek, hanem a bolygóközi térnek a jobb 
megismerését is. A pulzációk egyrészt a magnetotellurikus és tellurikus kutató- 
módszer energiaforrását jelentik, megismerésük ezen módszerek tökéletesedésé
hez vezet. Másrészt legújabban több kutatócsoport talált összefüggéseket a pub 
zációk és egyes élőlények, elsősorban az ember viselkedése között, pl. Szlovákiá
ban Prigancova és Stfestik kapcsolatot állapított meg a közúti balesetek száma és a
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12. ábra. A  L ’Aqüila —Alexandrapusztä — Nágycenk — Nieínegk állomáshálózaton észlelt néhány 
pulzáeiós esemény periódusának szélességfüggése (Cz. Miletits, 1980). Különösen a bal oldali ábrán 
szereplő csoportban jelentkezik élesen a periódus lépcsőzetes változása; a jobb oldalon szereplő 

esetekben viszont alig van periódusfüggés

Puc. 72. Широтная зависимость периодов нескольких пульсаций, зарегистрированных 
сетью станций L ’Aguila — Alexandrapuszta — Nagycenk — Niemegk.
На левом рисунке особенно ярко видно ступенчатое изменение периода, в уьх япаокл-ас 
занных на правой стороне едва прослеживаема зависимость периодов

Fig. 12. The period of some events observed at the chain L ’Aquila — Alexandrapuszta — Nagycenk — 
Niemegk (Cz. Miletits, 1980). The stepwise change of the period can be most characteristically 
observed in the events of the left hand panel; in the events presented on the right panel, the latitude

dependence of the periods is very slight

nagycenki 20 — 30 s-os napi index értéke között. De nem csak az emberre hathat
nak a pulzációk, hanem az emberi tevékenység is befolyásolhatja a pulzáeiós tevé
kenységet, legalábbis ennek kell tulajdonítanunk, hogy szombaton az átlagos 
tevékenység magasabb, mint a hét többi napjain, sok év átlagában is, mégpedig 
már 1958-tói, vagyis a televíziós közvetítések és a szatellitás műsorszórás beve
zetése előtt, ezért a szombati csúcs okozója nem lehet a TV  műsorszórás heti 
változása.

Mivel a nyersanyagkutató céllal végzett geomágneses indukciós mérések 
egyik legfontosabb változástípusát a pulzációk jelentik, ezek sajátságai nem elha
nyagolhatók ezek szempontjából sem. Egyrészt a forrás természete (síkhullám, 
evvel kapcsolatban a terjedés és a periódus szélességfüggése), másrészt a tevé
kenység alakulása (különböző' napi, 27 napos, évszakos és 11 éves periodicitások) 
és előrejelzés érdekes ilyen szempontból. Az utóbbi kérdés területén eddig nem 
sok előrehaladás történt, elsősorban megoldatlan napfizikai kérdések következ
tében.

IR O D ALO M

Cz. Miletits J. (1979): A  pc-típusúgeomágneses pulzációk periódusának szélességfüggése. Kandidá
tusi értekezés, Sopron.

Paschmann, G., Sckopke, N ., Papamistarakis, / . ,  Ashbridge, J. II., Вате, S. J ., Goshing, J. T. (1981): 
Characteristics of reflected and diffuse ions upstream from the Earth’s bow shock. J. Geophys. 
Res., 86, 4355

Takahashi, K . McPherron, R. L. (1982): Harmonic structure of Pc 3 — 4 pulsations. J. Geophys. 
Res., 87, 1 5 0 4 -1 5 1 6

Verő, J. (1980): Geomagnetic pulsations and parameters of the interplanetary medium. J. Atm . 
Terr. Phys., 42, 371 -  380

Wolfe, A ., Kaufman, R. L. (1975): M H D  wave transmission and production near the magneto
pause. J. Geophys. Res., 80, 1764 — 1775.

Wolfe, A ., Meloni, A ., Lanzerotti, L. J ., Maclennan, C. J., Bamber, J ., Venkatesan, D . (1985): 
Dependence of hydromagnetic energy spectra near L  =  2 and L =  3 on upstream solar wind 
parameters. J. Geophys. Res. 20, 5117 —5331

Yumoto, K ., Saito, T. (1983): Relation of compressional H M  waves at GOES 2 to low-latitude Pc 3 
magnetic pulsations J. Geophys. Res., 88, 10041 — 10052 

Yumoto, K ., Saito, T., Akasof и , S. (1985): Propagation mechanism of day time Pc 3 — 4 pulsations 
observed at synchronous orbit and multiple ground-based stations. J. Geophys. Res., 90, 
6 4 3 9 -6 4 5 0 .

223


