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1.1 Aurinkotuuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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3 Magnetosfäärin alimyrsky 14

3.1 Vaiheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1.1 Kasvuvaihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1.2 Laajenemisvaihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.3 Palautumisvaihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.2 Energian kulku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4 Havainnointi 22

5 Revontulialimyrsky 25

Yhteenveto 28

Lyhenneluettelo 29

Lähdeluettelo 34

2



Johdanto

Jo vuonna 1837 revontulien oli huomattu voimistuvan ja heikkenevän useita kertoja yhdessä

yössä (Stern, 1996). Kansainvälisen geofysiikan vuoden (International Geophysical Year,

IGY 1957-1958) aikana yli 100 all-sky-revontulikameraa ympäri maailmaa rekisteröivät re-

vontulia yhtäaikaisesti. Saadun aineiston avulla havaittiin revontulien esiintyvän samanai-

kaisesti koko napa-alueella pitkin napaa ympäröivää revontuliovaalia ja vaihtelevan suuresti

muutaman tunnin sykleissä. Syklit toistuivat useita kertoja päivässä ja revontulissa toistui

tiettyjä pääpiirteitä. Tätä kuvaamaan Akasofu (1964) esitti revontulialimyrskyksi kutsutun

mallin.

Revontulien kanssa yhtäaikaisesti havaittiin magneettisia häiriöitä revontuliovaalilla. Nor-

jalainen Birkeland tutki näitä jo vuonna 1918. Myöhemmin tästä käytettiin termiä napa-

alueen magneettinen alimyrsky (polar magnetic substorm) (Akasofu, 1968). Kun revontu-

lialimyrskyjen ja napa-alueen magneettisten alimyrskyjen yhteyttä oli tutkittu lisää 1960-

ja 1970-luvulla, esitettiin molempien olevan seurausta magnetosfäärin alimyrskystä. Mag-

netosfäärin alimyrskyllä tarkoitetaan prosesseja, joita magnetosfäärissä tapahtuu korkeilla

leveyspiireillä havaittavien magneettisten häiriöiden ja revontulimuutosten aikana. Tämä

jaetaan kolmeen vaiheeseen: kasvuvaihe, laajenemisvaihe ja palautumisvaihe (McPherron

et al., 1973).

Alimyrskyt ovat monimutkaisia ja niissä on paljon ajallista vaihtelua. Siksi alimyrsky-

jen selittämiseksi on monia erilaisia malleja, joissa pyritään yhdistämään koherentti koko-

naisuus selittämään parhaimmalla mahdollisella tavalla ilmiön aikana tapahtuvat prosessit.

Alimyrskyjen tutkiminen laajentaa ymmärrystä magnetosfäärin ja aurinkotuulen vuorovai-

kutuksesta sekä magnetosfäärin sisäisistä prosesseista.
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Luku 1

Aurinkotuuli - Magnetosfääri

kytkentä

1.1 Aurinkotuuli

Aurinkotuulella tarkoitetaan Auringon koronasta jatkuvasti lähtevää hiukkasvirtausta, jo-

ka koostuu pääasiassa protoneista ja elektroneista sekä pienestä määrästä alfahiukkasia ja

muita raskaampia ioneja. Tämä plasma on hyvin johtavaa ja ulottuu aurinkokunnan pla-

neettojen ulkopuolelle muodostaen heliosfäärin. Sen mukana energiaa siirtyy Auringosta

heliösfääriin.

Auringon magneettikenttä on jäätynyt plasmaan, minkä vuoksi se ulottuu koko he-

liösfääriin ja saa aikaan interplanetaarisen magneettikentän (interplanetary magnetic field,

IMF). Jäätymisehdon mukaan, jos kaksi plasmaelementtiä ovat samalla magneettikenttä-

viivalla jollain ajan hetkellä, niiden on oltava samalla kenttäviivalla kaikilla ajan hetkillä.

Auringosta poispäin lähtevien ja siihen saapuvien magneettisten kenttäviivojen välillä on

virtalevy, joka sijaitsee lähellä Auringon ekvaattoria. Auringon pyörimisliike saa lähtevät ja

tulevat magneettikenttäviivat taipumaan Arkhimedeen spiraaliksi, kuten kuvassa 1.1. Spi-

raalissa vuorottelevat sektorit, joissa magneettikentän suunta on joko poispäin Auringosta

tai sitä kohti. Maan kulkiessa virtalevyn läpi IMF:n suunta muuttuu. Spiraali muodostaa

kolmiulotteisena kuvan 1.2 mukaisen rakenteen, jota kutsutaan ballerinan hameeksi.

GSM-koordinaatistossa (Geocentric Solar Magnetospheric system) IMF:n x-komponentti

4



1.1. AURINKOTUULI 5

osoittaa Maasta kohti Aurinkoa, z-komponentti osoittaa Maan magneettisen pohjoisnavan

suuntaan ja y-komponentti täydentää oikeakätisen karteesisen koordinaatiston.

Kuva 1.1: IMF:n spiraalirakenne kuvattuna ylhäältä. Nuolet kuvaavat magneettikentän

suuntaa. (Wilcox & Ness, 1965)

Aurinkotuulen ominaisuuksiin vaikuttavat muun muassa koronan massapurkaukset (Co-

ronal Mass Ejection, CME) ja Auringon aktiivisuussykli, joten siihen liittyy paljon epäsäännöl-

lisyyttä. Tämän vuoksi IMF:n suunnassa on vaihtelua, joka voidaan havaita Maan etäisyydellä.
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Kuva 1.2: IMF:n spiraalirakenne kuvattuna sivulta. IMF:n virtalevy muodostaa Auringon

ympärille kolmiulotteisen ballerinan hametta muistuttavan rakenteen. (NASA, 2013)

1.2 Magnetosfääri

Magnetosfääri on se osa Maan lähiavaruutta, jonne Maan magneettikenttä ulottuu. Vuoro-

vaikuttaessaan aurinkotuulen kanssa Maan magneettikenttä muodostaa heliosfääriin onka-

lon, johon varatut aurinkotuulen hiukkaset eivät pääse suoraan. Magnetosfääri siis suojaa

Maata aurinkotuulen hiukkasilta ja samalla myös muualta avaruudesta tulevilta hiukkasilta.

Kuvassa 1.3 on esitetty poikkileikkaus magnetosfääristä. Magnetosfäärin ulkoreunaa

kutsutaan magnetopausiksi. Maan magneettikenttä muistuttaa dipolikenttää, mutta aurin-

kotuuli painaa sitä päiväpuolella kohti Maata ja venyttää sen yöpuolelta magneettiseksi

pyrstöksi. Päivä- ja yöpuolen väliin jää napaonkalo (polar cusp), joka on suppilomainen

raja-alue, missä eri puolilla magnetopausia kulkevat kenttäviivat yhdistyvät. Sen kohdalla

plasma pääsee liikkumaan helpommin ionosfäärin ja magnetosfäärin välillä.

Magnetopausilla kulkee magnetopausivirta. Päiväpuolen magnetopausivirta, ts. Champman-

Ferraro-virta, yhdistyy yöpuolen korkeille leveysasteille. Magneettisen pyrstön jakaa neut-

raalilevy, joka syntyy eri suuntiin kulkevien magneettisten kenttäviivojen välille. Sen läpi

aamu-ilta-suunnassa kulkee pyrstövirta, joka yhdistyy virtalevyn reunalla pyrstön magneto-

pausivirtaan. Näin muodostuva virtajärjestelmä säätelee pyrstön muotoa ja jakaa sen loh-

koihin. Lohkojen kenttäviivat ovat avoimia ja ne yhdistyvät ionosfäärin napakalottiin (polar

cap).
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Kuva 1.3: Magnetosfäärin rakenne, virrat ja magneettikentät (Russell, 1995). Pienet nuo-

let kuvaavat magneettikenttäviivoja, isot nuolet sähkövirtoja ja katkoviivanuolet plasman

liikettä.

Magnetosfäärin täyttää plasma, jonka ominaisuudet vaihtelevat alueesta riippuen. Neut-

raalilevyn kohdalla on tiheää ja kuumaa plasmaa, joka muodostaa plasmalevyn. Sen plas-

masta huomattava osa on peräisin ionosfääristä. Plasmalevyn ja pyrstölohkojen välillä on

ohut plasmakerros (plasma sheet boundary layer, PSBL), jota kutsutaan plasmalevyn raja-

kerrokseksi. Plasmalevy ja sen rajakerros kuvautuvat ionosfääriin muodostaen suurimman

osan revontuliovaalista. Plasmalevyn elektronien energiat ovat tyypillisesti alle 1 keV ja

protonien 4 − 5 keV (Koskinen, 2001, Luku 15).

Dipolimaisten kenttäviivojen sisälle muodostuu kolme osittain päällekkäistä ja vangituis-

ta (trapped) varautuneista hiukkasista koostuvaa aluetta. Sisimpänä on plasmasfääri, joka

sisältää kylmää (∼ 1 eV) tiheää plasmaa ja kuvautuu revontuliovaalin ekvaattorin puolelle.

Plasma on tiheämpää kuin plasmalevyssä ja se on peräisin ionosfääristä, josta se kulkeutuu

kentäviivoja pitkin. Plasmasfääristä seuraavana on Van Allenin säteilyvyöt, joista sisem-

pi koostuu pääasiassa energeettisistä (0,1 − 100 MeV) protoneista ja ulompi keV − MeV

-alueen elektroneista (Koskinen, 2001, Luku 15). Säteilyvyön hiukkaset osallistuvat rengas-

virran kuljetukseen. Rengasvirta koostuu elektroneista ja ioneista, jotka kiertävät gradientti-

kaarevuus-ajatumisen seurauksena Maata vastakkaisiin suuntiin. Tämä aiheuttaa sähkövirran,
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jonka suunta on länteen. Ionit ovat pääasiassa peräisin magneettisista myrskyistä ja näin

ollen rengasvirta on heikompaa rauhallisina aikoina.

Kentänsuuntaiset virrat (Field Aligned Currents, FAC) yhdistyvät ionosfääriin revontu-

liovaalin yläpuolelle muodostaen sinne kaksi alas- ja ylöspäin suuntautuvista virroista koos-

tuvaa rengasta. Näistä navanpuolimmainen virta (Region 1) tulee ionosfääriin aamusekto-

rilla, lähtee sieltä yösektorilla ja yhdistyy magnetopausivirtaan. Ekvaattorin puoleinen virta

(Region 2) tulee ionosfääriin iltasektorilla, lähtee sieltä aamusektorilla ja yhdistyy osittai-

seen rengasvirtaan.

1.3 Kytkentä

Maan magnetosfääri ja aurinkotuuli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi Maan

magnetosfäärin pyrstön venyneisyys riippuu aurinkotuulesta. Alunperin Axfordin ja Hinesin

mallin mukaan magnetosfääri olisi suljettu ja konvektio sen sisällä aiheutuisi pääasiassa vuo-

rovaikutuksen aikaisesta viskositeetista (Koskinen, 2001, Luku 14). Merkittävin vuorovaiku-

tusmekanismi on kuitenkin magnetosfäärin avaava rekonnektio, joka tarkoittaa magneettis-

ten kenttäviivojen uudelleen kytkeytymistä. Rekonnektiokohtiin syntyy neutraaliviiva, jos-

sa magneettivuon tiheys on nolla. Koska magnetosfäärin plasma on hyvin johtavaa, myös

magnetosfäärissä on voimassa plasman jäätymisehto. Neutraliviivaa ympäröi diffuusioalue,

jossa plasman jäätymisehto rikkoutuu ja plasmaa siirtyy kenttäviivalta toiselle niiden yh-

distyessä. Kuva 1.4 esittää Dungeyn sykliä. Tämä kuvaa rekonnektiota ja sen aikaansaamaa

plasman konvektiota sekä energian syöttöä aurinkotuulesta magnetosfääriin (Hunsucker &

Hargreaves, 2002).

IMF:n Bz-komponentin osoittaessa etelään (kuvissa 1.4 b ja c) Maan magneettikentän

pohjoissuuntaisia viivoja kytkeytyy aurinkotuulen magneettikenttäviivojen kanssa päiväpuo-

lella. Tämä johtuu siitä, että vastakkaissuuntaiset magneettikentät kumoavat toisensa, jol-

loin aurinkotuulen hiukkasia pääsee magnetosfääriin. Tätä sanotaan päiväpuolen rekonnek-

tioksi. Yhdistyneet kenttäviivat taipuvat kahtia niin, että niiden toinen pää yhdistyy Maan

ionosfääriin ja toinen pää on aurinkotuulessa. Aurinkotuuli painaa kenttäviivat napakalotin

yli magneettisen pyrstön puolelle. Noin 100−200 RE etäisyydellä pyrstössä kenttäviivat yh-

distyvät muodostaen suljetun ja venyneen kenttäviivan sekä avonaisen kenttäviivan (Koski-
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nen, 2001, Luku 14). Tätä sanotaan yöpuolen rekonnektioksi. Syntynyt suljettu kenttäviiva

lyhenee ja liikkuu kohti Maata plasman mukana. Kun plasmavirtaus Maan suuntaan loppuu,

kenttäviivat liikkuvat Maan ympäri päiväpuolelle johtuen magneettisesta jännityksestä.

Tämän jälkeen sykli toistuu uudelleen. Tämän ideaalisen mallin mukaan päivä- ja yöpuolen

rekonnektiota tapahtuu saman verran. Todellisuudessa rekonnektion määrä vaihtelee joh-

tuen sekä päiväpuolen että magneettisen pyrstön olosuhteista. Konvektio napakalotin yli

kestää 1 - 2 tuntia, joten yöpuolen rekonnektio ei voi välittömästi reagoida päiväpuolen

rekonnektion muutoksiin.

Magnetosfäärin ja aurinkotuulen kytkentä muodostaa dynamon, joka aiheuttaa konvek-

tiosähkökentän. Tämä kenttä puolestaan saa aikaan magnetosfäärin konvektiota ja näin ol-

len myös ionosfäärin konvektiota, koska plasman jäätyminen on voimassa E-kerrokseen asti.

Dynamo on tehokkaimmillaan, kun IMF:n Bz-komponentti osoittaa etelään.
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Kuva 1.4: Maan ja aurinkotuulen magneettikenttien vuorovaikutus napa-alueilla: (a) IMF:n

Bz:n suunta on pohjoiseen ja rekonnektiota ei tapahdu, (b) IMF:n Bz:n suunta on etelään

ja rekonnektiota tapahtuu yö- ja päiväpuolella, (c) kohtaan (b) liittyvä kiertoliike, missä

IMF:n ja Maan magneettikenttäviivat kytkeytyvät päiväpuolella ja avautuneet kenttäviivat

kulkeutuvat yöpuolelle, missä ne sulkeutuvat. A: IMF. B: IMF:n kenttäviiva kytkeytyy tai

katkeaa Maan kenttäviivasta. C: Avoin magneettikenttäviiva. D: Suljettu kenttäviiva. N:

neutraaliviiva. 0-7: IMF:n kenttäviivan eteneminen rekonnektioon liittyen. (Hunsucker et al.,

2002)



Luku 2

Ionosfääri ja sähkövirrat

Ionosfääri on heikosti ionisoitunut yläilmakehän alue. Ionisoitumista aiheuttaa Auringon

UV-säteily sekä presipitaatio, eli hiukkasten sade ionosfääriin. Hiukkaset voivat olla kos-

misen säteilyn hiukkasia, aurinkotuulen hiukkasia tai magnetosfäärissä kiihdytettyjä io-

nosfäärin tai aurinkotuulen hiukkasia. Ionosfääri on kytkeytynyt sekä magnetosfääriin että

neutraaliin ilmakehään.

Ionosfääri jaetaan D-, E- ja F-kerroksiin, joista ensimmäisenä löydettiin E-kerros Marco-

nin radioaaltojen lähetys- ja vastaanottokokeen ansiosta (Atiq, 2018). F-kerros sijoittuu

150 − 1000 km korkeuteen, missä elektronitiheys on suurimmillaan ja jossa tapahtuu plas-

man konvektiota. Se sisältää pääasiassa NO+- ja O+
2 -ioneja. E-kerros on 90−150 km korkeu-

della ja se johtaa hyvin sähköä. Se koostuu pääasiassa O+-, H+- ja He+-ioneista. D-kerros

on 70−90 km korkeudella ja koostuu positiivisista ionirykelmistä H+(H2O)n, (NO)+(H2O)n,

negatiivisista ioneista ja negatiivisista ionirykelmistä. Ionosfäärin elektronitiheys vaihtelee

merkittävästi leveyspiirin ja ajan suhteen. Lisäksi eri kerrosten korkeudet vaihtelevat esi-

merkiksi magneettisen häiriöisyyden mukaan.

Kuva 2.1 esittää magnetosfäärin ja aurinkotuulen vuorovaikutuksen aiheuttamaa kon-

vektiosähkökenttää ja plasman konvektiota ionosfäärin F-kerroksessa. Jäätymisehdon ollessa

voimassa plasman nopeuden ja sähkökentän riippuvuus toisistaan on muotoa ~E = −~v × ~B.

Edellisessä luvussa kuvatun Dungeyn syklin vaikutuksesta konvektiosähkökenttä osoittaa

iltasektorilla navalle ja aamusektorilla ekvaattorille. Plasma virtaa napakalotin poikki päivä-

puolelta yöpuolelle, jossa se jakautuu kahtia ja kulkee aamu- ja iltasektoreita pitkin päiväpuo-

lelle. Syntyy siis kaksi konvektiosolua, joiden koko ja muoto riippuvat IMF:n muutoksista.
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Plasman virtaus napakalotin poikki kestää 1-2 h.

Kuva 2.1: Plasman konvektio ja konvektiosähkökentät ionosfäärin korkeilla leveysasteilla

pohjoisessa. Mustat nuolet osoittavat plasman liikettä ja valkoiset nuolet sähkökenttien

suuntaa. (Kelley, 2009)

E-kerros johtaa parhaiten sähköä. Siellä ionit ovat niin törmäyksellisiä, että sähkökentän

vaikuttaessa ne törmäilevät neutraalien kanssa ja jäävät jälkeen elektroneista. Tämä saa ai-

kaan sähkövirtaa, josta Pedersen-virta on sähkökentän suuntainen aiheutuen pääasiassa io-

nien virtauksesta, kun taas Hall-virta on sähkö- ja magneettikenttää vastaan kohtisuorassa

ja aiheutuu pääasiassa elektronien virtaamisesta. Ideaalisessa tilanteessa Pedersen-virta kyt-

keytyy magneettikenttäviivojen suuntaisiin virtoihin (Region 1 ja 2) (FAC), jotka yhdistyvät

magnetosfääriin. Hall-virta puolestaan muodostaa suljetun virtasysteemin ionosfäärissä.

Korkeilla leveyspiireillä ionosfääri koostuu revontuliovaalista ja sen sisäpuolelle jäävästä

napakalotista. Revontuliovaalilla tarkoitetaan magneettisen navan ympärillä olevaa hyvin

sähköä johtavaa aluetta, jolla revontulet esiintyvät. Kuvassa 2.2 on Hall-virran iltasektorille

muodostama läntinen suihkuvirtaus (Westward ElectroJet, WEJ) ja aamusektorille muodos-

tama itäinen suihkuvirtaus (Eastward ElectroJet, EEJ). Suihkuvirtojen väliin jäävää aluet-

ta kutsutaan Harangin epäjatkuvuudeksi (Harang Discontinuity, HD). Se johtuu plasman

liikkeen jyrkästä käännöksestä, kuten kuvassa 2.2 oikealla. Suihkuvirtojen sähkövirtaan vai-
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kuttaa konvektion vahvistuminen sekä ionosfäärin sähkönjohtavuuden muuttuminen, jota

aiheuttaa esimerkiksi lisääntynyt presipitaatio.

Kuva 2.2: Harangin epäjatkuvuusalue (HD) yöpuolella merkattuna katkoviivalla. Vasemmal-

la R1 ja R2: kentänsuuntaiset virrat, EEJ: itäinen suihkuvirtaus ja WEJ: läntinen suihkuvir-

taus. Oikeassa kuvassa nuolet kuvaavat plasman liikettä ja viivat sähkökentän potentiaalin

eri arvoja. (Koskinen & Pulkkinen, 1995)



Luku 3

Magnetosfäärin alimyrsky

Kasvava energiavirta käynnistää alimyrskyprosessin, jossa energiaa varastoituu pyrstöön

ja lopulta energia purkautuu magnetosfääriin ja ionosfääriin. Alimyrsky jaetaan kolmeen

osaan: kasvuvaihe, laajenemisvaihe ja palautumisvaihe (growth phase, expansion phase and

recovery phase). Onset on hetki, jolloin laajenemisvaihe alkaa, eli maanpinnalla mitatun

magneettikentän x- eli pohjoiskomponentti pienenee nopeasti ja samalla revontulet kirkas-

tuvat.

Jopa useita päiviä kestäviin magneettisiin myrskyihin verrattuna alimyrskyt ovat ly-

hyitä kestäen vain muutamia tunteja ja niitä esiintyy jopa päivittäin. Toisin, kuin koko

magnetosfääriin liittyvät myrskyt, alimyrskyt sijoittuvat magneettiseen pyrstöön. Alimyrs-

kyjä esiintyy toisinaan ilman magneettista myrskyä, mutta magneettisiin myrskyihin liittyy

yleensä aina alimyrskyjä. Magneettisten myrskyjen ja alimyrskyjen suhde on kuitenkin hy-

vin monimutkainen ja aktiivisen tutkimuksen kohde.

On edelleen epäselvää, mistä alimyrsky tarkalleen saa alkunsa. Tiedetään, että ali-

myrskyjä ilmenee eniten, kun aurinkotuulen magneettikentän Bz-komponentti on kääntynyt

etelään.
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3.1 Vaiheet

3.1.1 Kasvuvaihe

Kasvuvaiheessa magneettista energiaa varastoituu pyrstöön. Alimyrskyn kehittyminen vaatii

kasvanutta energiansyöttöä 30 min - 1 h ajan, kun taas merkittävästi suurempi (> 3 h)

energiansyöttö saisi aikaan magneettisen myrskyn. Jos energiansyöttö lakkaa liian aikaisin,

kasvuvaihe ei etene alimyrskyksi.

Maan lähelle syntyvä neutraaliviiva (Near Earth Neutral Line, NENL) on alimyrskyä

selittävä malli, jonka esitti Hones (1977). Kun IMF kääntyy etelään, päiväpuolen rekon-

nektio lisääntyy ja energiansyöttö magnetosfääriin kasvaa. Koska yöpuolen rekonnektio ei

voi välittömästi reagoida päiväpuolen rekonnektion lisääntymiseen, avoimia kenttäviivoja ei

ehdi yhdistyä yöpuolella yhtä paljon, kuin niitä syntyy päiväpuolella. Tästä seuraa energian

varastoituminen magneettiseen pyrstöön.

Kuvassa 3.1 on magnetosfäärin pyrstö kasvuvaiheessa. Tällöin pyrstössä on vain kaukai-

nen neutraaliviiva (Distant Neutral Line, DNL). Kasvava magneettivuo kasvattaa pyrstövir-

taa, joka saa pyrstön venymään ja näin myös plasmalevy venyy ja ohenee. Samalla napaka-

lotti laajenee ja revontuliovaali paksuuntuu. Lisääntynyt konvektio saa ionosfäärin suihku-

virtaukset voimistumaan, mikä aiheuttaa magneettisia häiriöitä Maan pinnalla. Päiväpuolel-

ta kulkeutuvat avoimet kenttäviivat alkavat painaa yöpuolen kenttäviivoja yhteen lähempänä

Maata. Lopulta syntyy uusi neutraaliviiva (NENL) noin 18 RE etäisyydelle ja laajenemis-

vaihe alkaa (Sergeev et al., 2012b).

Kuva 3.1: Magneettinen pyrstö alimyrskyn kasvuvaiheessa. (1): Pyrstö venyy ja siinä on vain

kaukainen neutraaliviiva, DNL. Nuolet kuvaavat plasman liikettä ja N on neutraaliviiva.

(Jackman et al., 2014)
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3.1.2 Laajenemisvaihe

Laajenemisvaiheessa pyrstöön varastoitunut energia purkautuu magnetosfääriin sekä io-

nosfääriin ja hiukkasia injektoituu ionosfääriin. Laajenemisvaihe alkaa onsetista, eli het-

kestä, jolloin Maan lähelle syntyy neutraaliviiva (NENL). Kuvassa 3.2 on magneettinen

pyrstö kasvuvaiheen aikana. Kun virtalevy ohenee tarpeeksi, kenttäviivat alkavat yhdistyä

lähellä Maata. Syntyy NENL, napakalotti pienenee ja magneettikenttä dipolarisoituu eli se

muistuttaa enemmän dipolikenttää. Tämän seurauksena plasmavirtaus lähtee kohti Maata.

Lisäksi NENL:n ja DNL:n välille syntyy sulkeutuneista kenttäviivoista ja plasmasta koos-

tuva plasmoidi, joka on irrallinen Maasta. Sulkeutuvat kenttäviivat alkavat työntää plas-

moidia pois päin Maasta pyrstön suuntaan. Plasmoideja on havaittu alimyrskyjen aikana

satelliiteilla 20 RE − 100 RE etäisyydellä (Slavin et al., 1992; Moldwin & Hughes, 1993).

Kuva 3.2: Magneettinen pyrstö alimyrskyn laajenemisvaiheen aikana. (2): Kohdassa N’ syn-

tyy NENL. (3)-(5): Yhä useampi kenttäviiva yhdistyy NENL:n kohdalla. Nuolet kuvaavat

plasman liikettä. (Jackman et al., 2014).
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Kuvassa 3.3 esitetään alimyrskyn virtakiila (Substorm Current Wedge, SCW). Tämä on

McPherron et al. (1973):n ensimmäisenä esittämä malli, joka kuvaa ionosfäärin ja magne-

tosfäärin välille syntyvää virtajärjestelmää. Se selittää alimyrskyn aikana keskiyöllä esiin-

tyvät magneettiset häiriöt. Virtakiila syntyy, kun pyrstövirta häiriintyy geostationäärisen

radan lähellä noin 6− 8 RE etäisyydellä (Jacquey et al., 1991). Tämän ja NENL:n syntymi-

sen välinen aikaero voi olla vain muutamia minuutteja. On mahdollista, että häiriön aiheut-

taa NENL:n syntymisestä aiheutuva vastakkaissuuntainen pyrstövirta. Häiriön seurauksena

virta poikkeaa kentänsuuntaisia virtoja pitkin ionosfääriin, jossa lisääntynyt hiukkaspresi-

pitaatio on kasvattanut sähkönjohtavuutta. Siellä virta muodostaa lännen suuntaisen suih-

kuvirtauksen, joka kulkee revontuliovaalia pitkin kohti keskiyötä. Syntyvää suihkuvirtausta

kutsutaan revontulielektrojetiksi eli revontulisuihkuvirtaukseksi. Pyrstövirran pienenemi-

nen saa aikaan dipolarisaation eli magneettiset kenttäviivat alkavat muistuttaa enemmän

dipolikenttäviivoja. Tämä on havaittu satelliiteilla useita kertoja (Sergeev et al., 2012a; Na-

kamura et al., 2009). Pyrstön romahtaminen kiihdyttää hiukkasvirtaa kohti Maata, jolloin

hiukkasia injektoituu myös osittaiseen rengasvirtaan. Presipitoituvat hiukkaset ionisoivat

ionosfääriä, mikä parantaa E-kerroksen sähkönjohtavuutta.

Kuva 3.3: Alimyrskyn virtakiila, joka syntyy pyrstövirran poiketessa ionosfääriin (McPher-

ron et al., 1973).

Laajenemisvaiheen alku ja onset ovat vielä hieman epäselviä, sillä laajeneminen alkaa
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hyvin pienellä alueella, jolloin havaintojen tekeminen juuri kyseisellä hetkellä on vaikeaa.

Tämän vuoksi on myös epäselvää, mikä käynnistää onsetin. On ajateltu, että tämän ai-

heuttavat täysin magnetosfäärin sisäiset prosessit tai vaihtoehtoisesti kokonaan ulkoinen

lähde.

3.1.3 Palautumisvaihe

Kun ylimääräinen energia on purkautunut tai energian syöttö aurinkotuulesta heikkenee,

magnetosfääri palaa alkutilaansa. Kuvassa 3.4 on magneettinen pyrstö palautumisvaiheen

aikana. Palautumisvaihe alkaa, kun plasmoidi irtoaa ja poistuu magneetosfäärin pyrstöä

pitkin. Energeettisten elektronien vuo kasvaa. Magneettinen jännitys saa Maan lähelle syn-

tyneen neutraaliviivan liikkumaan pitkin pyrstöä kauemmas Maasta, jolloin tästä tulee uusi

kaukainen neutraaliviiva. Plasmalevy paksuuntuu ja lämpenee. Tällöin havaitaan vahvoja

plasmavirtauksia kohti Maata. Alimyrskyn virtakiila ja ionosfäärin revontulet alkavat hei-

ketä. Ionosfääri palautuu kuitenkin hitaammin kuin magnetosfääri. Uusi alimyrsky voi alkaa

jo ennen edellisen loppumista.
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Kuva 3.4: Magneettinen pyrstö palautumisvaiheen aikana. (6): Viimeinen kenttäviiva sulkeu-

tuu kohdassa N’. (7): Plasmoidi muodostuu. (8): Plasmoidi alkaa edetä pyrstöä pitkin pois

päin. (9): Plasmoidi on irronnut. (10): Pyrstö venyy normaaliin mittaansa. Nuolet kuvaavat

plasman liikettä. (Jackman et al., 2014)

3.2 Energian kulku

Alimyrskyssä magneettiseen pyrstöön latautuva energia on peräisin aurinkotuulesta. Aurin-

kotuulen kineettinen energia muuntuu rekonnektiossa sähkömagneettiseksi energiaksi. Per-

reault & Akasofu (1978):n esittämä epsilon-parametri (ε) on yleisin tapa kuvata energian
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syöttöä aurinkotuulesta magnetosfääriin. Se on muotoa

ε = 107 · vB2 sin4(θ/2)l20, (3.1)

missä v on aurinkotuulen nopeus, B on aurinkotuulen magneettikenttä, l0 = 7 RE on em-

piirisesti määrätty skaalapituus ja θ on IMF:n kellokulma, jolle pätee

tan θ =
By

Bz

. (3.2)

ε -parametri on empiirinen (yksikkönä W) ja se on muodostettu vertaamalla magnetosfääristä

alimyrskyjen ja myrskyjen aikana poistuvaa energiaa aurinkotuulen parametreihin. Paramet-

ri saa suurimman arvonsa, kun Bz on negatiivinen. Tyypillinen ε-parametrin alimyrskytaso

on 1011 W (Koskinen, 2001, Luku 18).

Integroimalla ε -parametria alimyrskyn keston yli saadaan alimyrskyn aikana magne-

tosfääriin siirtynyt energia

U =

∫ t

0

εdt (3.3)

ja edelleen jakamalla tämä ajalla saadaan keskimääräinen teho

Pav = U/t. (3.4)

Tyypillinen alimyrskyn aikana magneettiseen pyrstöön kertyvä energiamäärä on luokkaa

1015 J (Baker et al., 1997).

Kasvuvaiheen aikana kerääntynyt energia purkautuu hiukkasinjektioina rengasvirtaan,

revontulihiukkasten kiihdytyksenä, plasmalevyn lämpeämisenä, Joulen lämmityksenä io-

nosfäärissä ja plasmoidin syntymisenä. Näistä eniten energiaa kuluu ionosfäärin Joulen

lämmitykseen ja injektioihin rengasvirtaan.

Joulen lämmitys on sähkömagneettisen energian siirtymistä magnetosfääristä ionosfääriin.

Lämpöä syntyy, kun sähkökentän vaikutuksesta liikkuvat ionit törmäävät neutraalien mole-

kyylien ja atomien kanssa. Näin ollen Joulen lämmitys lisääntyy sähkökenttien voimistuessa

alimyrskyn aikana. Joulen lämmitys on muotoa Qj = ΣPE
2, missä ΣP on korkeusintegroitu

Pedersen-johtavuus ja E on sähkökentän voimakkuus.

Ionosfäärin osuus energiasta on jopa enemmän kuin 50%. Pieni osa energiasta kuluu

ionosfäärin ionien lämmitykseen ja niiden kiihdyttämiseen pois ionosfääristä napatuulena.
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Tämän on arvioitu vievän vain 10% ilmakehään saapuvasta energiasta. Magnetosfääriin la-

tautuvan energian määrä ja eri kohteisiin poistuvat energiamäärät riippuvat alimyrskystä.

Esimerkiksi plasmoidi kuljettaa energian takaisin aurinkotuuleen ja sen koko sekä plasmale-

vyltä poistama materiamäärä vaihtelee. Tämän vuoksi absoluuttisia energiamääriä ei voida

määrittää. Taulukossa 3.1 on koottuna, mihin ja kuinka paljon energiaa keskimäärin pur-

kaantuu.

Taulukko 3.1: Energian dissipaatio alimyrskyn aikana (Weiss et al., 1992).

Minne energia siirtyy Energian dissipaatio Energiamäärä

Ionosfääri Joulen lämmitys 2 · 1015J

Elektronien presipitaatio 0,4 · 1015J

Magnetosfääri Plasmoidin muodostuminen (0,01 − 0,1) · 1015J

Hiukkasinjektiot rengasvirtaan 1 · 1015J

Plasmalevyn lämmitys 0,5 · 1015J
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Havainnointi

Alimyrskyjen tutkimuksessa hyödynnetään mittauksia sekä Maan pinnalta, että avaruudes-

ta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden yhdistää ionosfääristä ja magnetosfääristä saatavia ha-

vaintoja. Maan pinnalla mittauksia voidaan tehdä muun muassa magnetometreillä, all-sky-

kameroilla, radiovastaanottimilla ja useilla erilaisilla tutkaverkoilla. Avaruudesta puolestaan

saadaan aineistoa satelliittimittauksista.

Magnetometrit rekisteröivät ionosfäärin sähkövirtojen muutosten aiheuttamia magneet-

tisia häiriöitä. Magneettisten häiriöiden perusteella voidaan ratkaista ionosfäärissä kul-

kevat tasomaiset virrat, jotka saavat havaitut häiriöt aikaan. Nämä virrat eivät kuiten-

kaan vastaa todellisia ionosfäärin virtoja, minkä vuoksi niitä kutsutaan ekvivalenttivir-

roiksi. Magnetometrimittauksia voidaan verrata myös revontulimuutoksiin, joita monito-

roidaan all-sky-kameroiden avulla tai satelliiteilla avaruudesta. Onsetin tarkan ajankohdan

määrittämiseen taas voidaan hyödyntää magneettisia mikropulsaatiomittauksia (pulsaatio-

magnetometreillä). Tällöin mitataan Pi1- ja Pi2-mikropulsaatioita, joiden periodit ovat 0.5

sekunnista 1 − 2 minuuttiin. Nämä aiheutuvat alimyrskyn virtakiilan syntymisestä.

Suihkuvirtauksia mittaamaan on perustettu 12 magnetometrin verkko, joka tuottaa AE-

indeksiä pohjoisen ovaalin alueelta (Davis & Sugiura, 1966). Asemat mittaavat magneetti-

kentän horisontaalikomponentin (H) muutoksia. Itäisen virran alla asema havaitsee positii-

visen muutoksen ja läntisen virran alla negatiivisen muutoksen. Valitsemalla kunkin ajan-

hetken suurin H-komponentin arvo eri asemien mittauksista saadaan AU(Auroral upper)-

indeksi. Vastaavasti valitsemalla kunkin ajanhetken pienin H-komponentin arvo saadaan

AL(Auroral Lower)-indeksi. AE(Auroral Electrojet Index) = AU - AL antaa puolestaan

22
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näiden itseisarvoltaan suurimman erotuksen eli kuvaa suihkuvirtausten yhteisvaikutusta.

Näitä indeksejä hyödynnetään alimyrskyjen ja niiden vaiheiden tunnistamisessa.

SuperMAG on maailmanlaajuinen yhteistyö, jossa on käytössä yli 300 magnetometria.

SuperMAG tuottaa AE-indeksin kaltaista SME-indeksiä. SME-indeksit käyttävät muitakin

kuin virallisia AE-indeksiä tuottavia mittausasemia, eivätkä ne siksi ole IAGA:n (Interna-

tional Association of Geomagnetism and Aeronomy) valtuuttamia. Indeksit toimivat kuiten-

kin samoin. Kuvassa 4.1 esitetään SuperMAG:in tuottamat SME-, SMU- ja SML-indeksit

29.12.2021. Ylemmässä kuvassa on SME-indeksi. Alemmassa kuvassa SMU-indeksi muodos-

taa positiivisista arvoista koostuvan ylemmän verhokäyrän, kun taas SML-indeksi muodos-

taa negatiivisista arvoista koostuvan alemman verhokäyrän. Newell & Gjerloev (2011b):n

alimyrskylistauksen mukaan kyseisen alimyrskyn onset on kello 04:01 UTC (Newell & Gjer-

loev, 2011a; Gjerloev, 2012). SMU- ja SML-indeksit alkavat kasvaa kasvuvaiheen aikana.

Tämä kertoo lisääntyneestä kovektiosta magnetosfäärissä ja näin ollen myös ionosfäärissä.

Kasvuvaiheessa aamu- ja iltasektorin suihkuvirtaukset alkavat voimistua. Alimyrskyn onset

voidaan tunnistaa SML-indeksin nopeana pienenemisenä eli SME-indeksin kasvuna. Tämä

vastaa revontulisuihkuvirtauksen syntymistä. Yleensä huipun jälkeen alkaa paluuvaihe, jossa

SML-indeksi alkaa pienentyä palautuen lopulta rauhallisen ajan tasolle. Tässä alimyrskyssä

huippuja on kuitenkin useampia, mikä viittaa alimyrskyn aktivoituneen uudelleen ennen

palautumisvaiheen alkua.

Muita mittalaiteverkkoja ovat esimerkiksi IMAGE ja SuperDARN. IMAGE (Interna-

tional Monitor for Auroral Geomagnetic Effects) on Skandinaviassa sijaitseva 41 magneto-

metrin muodostama asemaverkko. Sen päätavoite on tutkia revontulisuihkuvirtoja ja liik-

kuvia kaksiulotteisia virtasysteemejä (FMI, 2022). SuperDARN (Super Dual Auroral Ra-

dar Network) koostuu 35 korkeataajuisesta tutkasta pohjoisella ja eteläisellä pallonpuo-

liskolla (JHU/APL, 2022). Sen tarkoitus on tutkia plasman konvektiota ja F-kerroksen

sähkökenttää. Sitä hyödynnetään muun muassa magneettisen rekonnektion, magneettikentän

suuntaisten virtojen ja alimyrskyjen tutkimuksessa.

Eräitä NASA:n satelliittimissioita ovat THEMIS ja MMS. THEMIS (Time History of

Events and Macroscale Interactions during Substorms, 2007) tutkii, kuinka massa ja energia

liikkuvat Maan läheisen avaruuden läpi (NASA, 2022c). Tarkoituksena on selvittää fysikaa-

lisia prosesseja, jotka saavat aikaan revontulia, ja sijoittaa satelliitti oikeaan aikaan oikeaan
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Kuva 4.1: Ylemmässä kuvassa SME-indeksi ja alemmassa SMU(musta)-sekä

SML(punainen)-indeksit 29.12.2021 (Newell & Gjerloev, 2011a; Gjerloev, 2012; Su-

perMAG, 2022). Alimyrskyn onset on kello 04:01 UTC (Newell & Gjerloev, 2011b,a;

Gjerloev, 2012).

paikkaan mittaamaan onsetia. THEMIS käytti alunperin viittä satelliittia, mutta vuodesta

2010 eteenpäin käytössä on ollut kolme satelliittia. MMS (the Magnetospheric Multiscale

Mission, 2015) puolestaan tutkii rekonnektiota. Neljä satelliittia tutkii rekonnektion kolmiu-

lotteista rakennetta sekä päivä-, että yöpuolella (NASA, 2022a). MMS:n tärkein tehtävä on

mitata plasmaa sekä sähkö- ja magneettikenttiä rekonnektiota ympäröivällä diffuusioalueel-

la. Satelliittimittauksien haasteena on kuitenkin magnetosfäärin suuri koko sekä vaikeudet

erotella ajallisia ja paikallisia muutoksia.

OMNIWeb on NASA:n tuottama alusta, joka tarjoaa aurinkotuulen dataa Maan lähellä.

Se yhdistää useamman satelliitin mittaamaa dataa tuottaakseen magneettikenttä- ja plas-

maparametrejä (NASA, 2022b).
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Revontulialimyrsky

Revontulet syntyvät, kun elektronit virittävät atomeja ja molekyylejä ionosfäärin E- ja F-

kerroksessa. Viritystilojen purkautuessa vapautuu valoa, jonka aallonpituus riippuu vapau-

tuvasta energiasta. Yleisin revontulien väri kellanvihreä (557,7 nm) syntyy happiatomien

viritystilan purkautumisesta. Revontulet ovat yleensä aktiivisia noin tunnin ajan, jota seu-

raa 2 - 3 h kestävä hiljainen vaihe. Magnetosfäärin alimyrsky ilmenee ionosfäärissä edellä

mainitulla tavalla revontulialimyrskynä, jolloin revontuliovaalin revontulet kirkastuvat. Aka-

sofu (1964) kehitti revontulialimyrskyn mallin, joka on esitettynä kuvassa 5.1. Malli perus-

tuu all-sky-kamerahavaintoihin, eli siihen, miltä revontulimuutokset näyttävät maasta kat-

sottuna. Se kuvaa revontulien lyhyen ajan vaihtelua, joka seuraa tiettyä kaavaa. Akasofun

kehittämässä mallissa ei ole kasvuvaihetta, vaan se alkaa onsetista.

Revontulialimyrsky alkaa kasvuvaiheesta, jonka aikana on rauhallista ja revontulikaaret

liikkuvat ekvaattorin suuntaan. Kaarien liike johtuu revontuliovaalin laajenemisesta mag-

neettisen aktiivisuuden aikana. Kun revontulikaaret ovat ajelehtineen ekvaattorille päin (5.1

A), seuraa eteläisimmän revontulikaaren äkillinen kirkastuminen (5.1 B) eli onset ja laa-

jenemisvaihe alkaa. Laajenemisvaiheen alussa kirkkaat revontulet laajenevat navan suun-

taan (5.1 C). Keskiyön taivaalle syntyy kirkas revontulihäiriön pullistuma, jossa revontulet

ovat dynaamisia. Laajenemisen jatkuessa suuri revontulipoimu (Westward Travelling Sur-

ge, WTS) lähtee länteen päin ja laajoja aaltomaisia revontulia (Omega bands) leviää itään

alkaen samalla sykkiä. Revontulien laajentuminen loppuu 30-50 min kuluttua ja WTS heik-

kenee. Alkaa siis palautumisvaihe (5.1 E). Revontulien peittämä alue alkaa pienentyä ja

aamupuolen taivasta peittää sykkivät revontulet (5.1 F).

25
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Kuva 5.1: Revontulialimyrskyn vaiheet. A: Revontulikaaret ovat liikkuneet kohti ekvaatto-

ria. B: Laajenemisvaihe alkaa ekvaattorin puoleisimman kaaren äkillisestä kirkastumisesta

eli Onsetista. C: Revontulet laajenevat navan suuntaan. D: Länteen lähtee suuri revontu-

lipoimu (WTS). Samalla itään päin lähtee laajoja aaltomaisia revontulia (Omega Bands),

jotka alkavat sykkiä. E: Palautumisvaihe alkaa, kun revontulien laajentuminen loppuu. F:

Revontulien peittämä alue alkaa pienentyä ja aamupuolen taivasta peittää sykkivät revon-

tulet. (Akasofu, 1977)
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Kuva 5.2: Revontuliovaali alimyrskyn aikana avaruudesta katsottuna (NASA, 1996).

Vastaavanlaiset havainnot revontulialimyrskyn vaiheista ollaan saatu myös satelliittien

avulla. Kuvassa 5.2 on NASA:n Polar-satelliitin (1996) ultraviolettikuva revontuliovaalista

alimyrskyn aikana.



Yhteenveto

Magnetosfäärin alimyrsky on sarja magnetosfäärissä tapahtuvia monimutkaisia plasmapro-

sesseja, jotka vaikuttavat ionosfääriin ja saavat aikaan magneettisia häiriöitä sekä optises-

ti havaittavia revontulimuutoksia. Alimyrsky johtuu aurinkotuulen ja Maan magnetosfäärin

vuorovaikutuksesta, mutta huolimatta lähes 60 vuoden tutkimuksesta monet siihen liittyvät

yksityiskohdat ovat vielä epäselviä. Yksi tärkeimmistä avoimista kysymyksistä on se, mikä

alimyrskyn onsetin käynnistää. Etenkin uudet satelliittimissiot pyrkivät saamaan parempaa

tietoa paikallisista ja nopeasti tapahtuvista prosesseista, jotta ilmiötä voitaisiin ymmärtää

paremmin.

28



Lyhenneluettelo

AE - Auroral Electrojet Index

AL - Auroral Lower Index

AU - Auroral Upper Index

CME - Coronal Mass Ejection - koronan massapurkaus

DNL - Distant Neutral Line - kaukainen neutraaliviiva

EEJ - Eastward Electrojet - itäinen suihkuvirtaus

FAC - Field Aligned Currents - kentänsuuntaiset virrat

GSM - Geocentric Solar Magnetospheric system

HD - Harang Discontinuity - Harangin epäjatkuvuusalue

IGY - International Geophysical Year - kansainvälinen geofysiikan vuosi

IMAGE - International Monitor for Auroral Geomagnetic Effects - magnetometriverkko

Skandinaviassa

IMF - Interplanetary Magnetic Field - aurinkotuulen magneettikenttä

MMS - Magnetospheric Multiscale Mission - NASA:n satelliittimissio

NASA - National Aeronautics and Space Administration - Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruus-

hallinto

NENL - Near Earth Neutral Line - neutraaliviiva lähellä Maata

SCW - Substorm Current Wedge - alimyrskyn virtakiila

WTS - Westward-Traveling Surge - länteenpäin kulkeva hyöky

PSBL - Plasma Sheet Boundary Layer - plasmalevyn rajakerros

SML - SuperMAG Lower Index

SMU - SuperMAG Upper Index

SuperDARN - Super Dual Auroral Radar Network - revontulitutkaverkko

THEMIS - Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms - NASA:n
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satelliittimissio

UTC - Universal Time Coordinated - koordinoitu yleisaika

UV - Ultraviolet radiation - ultraviolettisäteily

WEJ - Westward Electrojet - läntinen suihkuvirtaus
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