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2 CÉLKIT�ZÉS1. A munka el®zményeiA naptevékenység rendszeresen hatással van a Nap plazmájára és töltött részeskéire.Ezek a hatások és változások felel®sek az ¶rid®járásért, amely hosszú távon befolyásoljaa éghajlatot. A napaktivitás befolyásolja a földi éghajlatot és a fejlett tehnológiákatis, melyekt®l er®sen függ mindennapi életünk. Éppen ezért nagy jelent®séggel bír, hogymegértsük a napdinamó m¶ködését és nagy pontossággal el®rejelezzük a jöv®beli napik-lusokat. A dinamóelmélet élja, hogy megértse a napdinamó m¶ködését, és azt, hogyhogyan hozza létre a meg�gyelt mágneses teret.A Babok-Leighton dinamók kétségtelenül a legjobb példái a �uxus-transzport dina-móknak. A széles körben használt Babok-Leighton �uxus-transzport dinamó modelleksikeresen reprodukálják a napiklus számos tulajdonságát, beleértve a napfoltok egyen-lít® irányú vándorlását, a poloidális tér pólus irányú driftjét és toroidális és poloidális térközötti fáziseltérést. Az észlelések ezeket a modelleket viszonylag jól alátámasztják. ABabok-Leighton dinamó modellek képesek a kiterjedt naptevékenység hosszútávú el®-rejelzéseire, és képesek meghatározni a földi éghajlatot befolyásoló tényez®ket is.2. Célkit¶zésAz északi és déli féltekék közötti eltérések számos adatsorban meg�gyelhet®ek, mint anapfoltszámban, a �erek és az aktív protuberaniák számában és a napszél sebességében.A 21, 22 23 és 24 napiklusban a napaktivitás a déli féltekén volt er®sebb, de el®rejelzésekszerint a következ® 25. napiklusban (2020-ban kezd®dik, 2025-ben lesz a súsa) az északifélteke lesz a domináns. Kétféle szemszögb®l vizsgáljuk meg az északi-déli aszimmetriát.Els®ként azt az esetet vizsgáljuk, hogy az északi és a déli féltekén a Babok-Leightonpoloidális forrás különböz®, és ez vezet aszimmetriához. A második esetben két különböz®meridionális irkuláiót írunk el® a két féltekére megvizsgálva az az eset®séget, hogy azáramlás er®sségében különbözik a két félteke, illetve hogy az egyik féltekén egyellás azáramlás, míg a másikon többellás. (Lásd 3. rész)A meridionális irkuláió egy fontos összetev®je a �uxus-transzport dinamó modellek-nek. Szállítószalagként m¶ködik, szállítja a mágneses terek memoriáját és lehet®vé teszi a�uxus-transzport dinamók számára, hogy el®rejelezzék a napiklus tulajdonságait, hason-lóan, ahogy a nagy óeáni áramlatok befolyásolják az éghajlatot. Éppen ezért els®dlegesismernünk a teljes áramlási pro�lját a mélység és a szélesség szerint is, valamint a sebessé-gét, hogy megértsük a napdinamó m¶ködését. Mind az észlelések, mind a modellek, mintaz SDO/HMI helioszeizmológiai adatai vagy a Mount Wilson Obszervatórium Dopplermérései az jelzik, hogy legalább id®szakosan több, mint egy ella alkotja az áramlást amélység és/vagy a szélesség szerint. Ezen okokból kifolyólag megvizsgáljuk a többellásmeridionális irkuláió hatáasát is a Babok-Leighton modellekre. (Lásd 4. rész)
1



4 TÉZISEK3. MódszerFejlesztettem egy C nyelv¶ kódot a Babok-Leighton kinematikus �uxus transzport mo-dellünkhöz (SOLAR), hogy tanulmányozzuk az északi-déli aszimmetriát és megvizsgáljuk,hogy a többellás meridionális irkuláiónak milyen szerepe van a Babok-Leighton mo-dellekben advektív és di�úzív esetekben.Gömbi polárkoordinátákat (r, θ, φ) használok, és felteszem, hogy tengelyszimmetrikusa rendszer. Megoldom az indukiós egyenletet és a dinamó alkotóelemei (di�ereniálisrotáió, α-e�ektus, mágneses di�úzivitás) létrehozzák a szükséges kapsolatot a két féltekeközött. A mágneses tér toroidális és poloidális komponensekre bontható. A nagyskálájúáramlás a di�ereniális rotáióból és a meridionális irkuláióból áll. A f® komponenseia modellnek a napszer¶ di�ereniális rotáió, a mélységfügg® di�úzió, a tahoklína ésBabok-Leighton típusú α-e�ektus és két különböz® áramlási függvény a meridionálisirkuláió kifejezéséhez.4. Tézisek4.1. Az északi-déli aszimmetria vizsgálata a Babok-Leighton di-namóbanI. Az egyes napiklusok az északi és a déli féltekén eltér®ek a iklus hosszát, er®sségét,lefolyását illet®en. Egy kézenfekv® oka lehet az északi-déli aszimmetriának, ha aBabok-Leighton poloidális forrás tag különböz® az északi és a déli féltekén. Azels® szimuláióban az els® két iklus után a poloidális forrástag kiválasztott értékéta felére lesökkentjük a déli féltekén. Ebben az esetben a dinamó mindkét féltekéntovább m¶ködik, de a pillangó diagram azt mutatja, hogy a dinamó a déli féltekénlegyengül, a térer®sség a felére sökken. A második szimuláióban a déli féltekénteljesen kikapsoltuk a forrást. Ebben az esetben a dinamó az északi féltekén továbbm¶ködik, de a déli féltekén nem vált többé polaritást. A tér folyamatosan gyengül,de hosszú id®t vesz igénybe, míg teljesen elbomlik.II. Fontos tudni, hogy mennyi id®re van szükség ahhoz, hogy a korábban létrehozottterek teljesen elt¶njenek, ha a poloidális forrás tagot hirtelen nullára sökkentjük.Számos ilyen szimuláiót végeztünk a modellünkön különböz® kezdeti poloidális for-rás értékekre és különböz® turbulens di�úzivitási értékekre. Azt találtuk, hogy atoroidális tér bomlása, miután a forrás tagot nullára állítottuk, nem függ a forráskezdeti er®sségét®l, sak a turbulens di�úzivitástól. Minél nagyon a di�úzivitás,annál gyorsabb a bomlás.4.2. Az aszimmetrikus meridionális irkuláió szerepe az északi-déli aszimmetria létrehozásában egy napdinamó modellbenIII. El®ször egy száz éves id®tartamra futtatjuk le az eredményeket, mely során 11. és 14.év között a meridionális irkuláió amplitúdóját megkétszerezzük a déli féltekén, míg2



4 TÉZISEK4.2 Az aszimmetrikus meridionális irkuláió szerepe az északi-déli aszimmetrialétrehozásában egy napdinamó modellben50. és 53. év között a felére sökkentjük. Egyellás meridionális irkuláiót írtunkel® mindkét féltekén. A megnövelt áramlási sebesség miatt a iklus fázisa gyorsabbanhalad a déli féltekén, mint az északin, így a poláris tér hamarabb éri el a maximumáta déli féltekén, és a következ® fél iklusban a toroidális tér szintén ezt teszi. Délen atoroidális tér súsa közelebb vándorol az egyenlít®höz a sebességnövekedés során, ésa maximális poláris tér gyengébb, mint az el®z® és a következ® iklusban. Az áramlás50. és 53. év közötti lassításának hatására a toroidáis és poloidális tér fázisa lassul adéli féltekén. A fél iklus, ami közvetlenül a változás után jön, hosszabb, mint el®ttevagy utána, visszaállítva a fázist az északi és a déli féltekék között. A térer®sségekazonban nem változnak. Ez az 50. és 53. évek közötti sökkentés id®zítésénekköszönhet®, amely sak azután történik meg, hogy a toroidális tér el®jelet vált alegmagasabb szélességeken és azel®tt, hogy a poloidális tér el®jelet vált.IV. Másodszorra a meridionális irkuláió sebességét megduplázzuk a déli féltekén 44éves id®tartamra. A iklus periódusa a déli féltekén már sak a fele annak, ami el®ttevolt. A maximális toroidális tér lényegesen gyengébb, a poláris tér alig változik. Agyengébb toroidális tér kevesebb felszíni poloidális �uxust hoz létre az alasony ésközepes szélességeken, de a gyorsabb pólus irányú meridionális irkuláió gyorsab-ban szállítja a pólusokra, így a di�úzió hatása kevésbé érvényesül. A megnöveltáramlási sebesség miatt, a 44. év végére a déli félteke dinamója el®rébb tart egyfél napiklussal vagyis 5 évvel, mint az északi. Több száz évre futtattuk le ezt aszámítást, és a déli félteke végig meg®rizte el®nyét. A szimuláió során az északifélteke dinamója egyáltalán nem változik, ami meger®síti, hogy a két félteke közötta kapsolat gyenge.V. A következ® szimuláiókban egy második, ellentétes áramlású (az óramutató járá-sával megegyez® irányú) ellát adunk a meridionális irkuláióhoz a magas széles-ségeken. A felszálló ágban a toroidális tér mindig közel 60◦-ról indul, ami mostéppen a két ella határánál van. A poloidális �uxus egy része a pólushoz áramlik,segítve a toroidális tér kialakulását. Kevesebb poloidális �uxust szállít az els®dlegesella az egyenlít®re, így ott a toroidális tér nem er®södik meg annyira. A polo-idális tér maximuma késik, mivel az idéglenes egyenlít®irányú áramlás a felszínhezközel megakadályozza, hogy a poloidális �uxus elszállítódjon onnan. De amikor amásodlagos ellát lekapsoljuk, az els®dleges ella átveszi és befejezi az elkésett pó-lusirányú transzportot. A felszálló ág meghosszabbításával az egész iklus hosszabblesz, de ez a hatás a következ® iklusra elt¶nik. Mindazonáltal a másodlagos ellabevezetésének köszönhet® 3 éves fáziskéses fennmarad.VI. A másodlagos ella másodszori megjelenése a toroidális tér leszálló ágán történikmeg. A 60◦ közeli leáramlás miatt a toroidális tér maximuma közelebb van azegyenlít®höz és a felszálló ág rövidebb. A poloidális tér maximuma délen jelent®sensökken az új iklusban. Az id®zités miatt, a fordított ella megakadályozza, hogy apoláris tér elérje a maximumát, mert amíg jelen van a ella, addig �uxust szállít ela pólustól, melynek egy részét 60◦ szélességen kezdi el a nyírás toroidális térré alakí-tani. A magas szélességeken lév® toroidális tér leszálló ágában láthatunk egy gyengekiterjedést a pólus irányába, aminek az oka, hogy a másodlagos ella valamennyipoloidális �uxust szállított oda, és a di�ereniális rotáió nyírásának következté-3



4 TÉZISEK4.2 Az aszimmetrikus meridionális irkuláió szerepe az északi-déli aszimmetrialétrehozásában egy napdinamó modellbenben toroidális térré alakult. A következ® fél iklusban elt¶nt, mert nagyon kevéspoloidális �uxus maradt, amit nyírni lehet.VII. Amikor 44 évig fenntartjuk a másodlagos ellát, egy markáns magas szélességi pil-langó ágat kapunk, mert most a poloidális �uxus állandóan áramlik a pólus felé akonvektív zóna alján, és a di�ereniális rotáió nyírása hat rá. A szárny id®vel köze-lebb kerül a pólushoz, míg az alasony szélességeken az egyenlít®höz közelít. Az alapperiódus valamivel rövidebb, mert az els®dleges ella rövidebb, mivel a 60◦ szélességifokon lebukik a mélybe. A pillangó diagram pólusirányú és egyenlít®irányú részefázisban marad, mert nagyjából ugyanannyi id®re van szüksége a toroidális térneka 60◦-ról a pólusra érni, mint az egyenlít®re. A déli féltekén az els® teljes fél iklusután, miután a másodlagos ellát eltávolítottuk, egy különösen er®s toroidális teretkapunk. Ez azért van, mert a poloidális �uxus eddig meg volt osztva a pólus és azalasonyabb szélességek között és most a teljes �uxus elérhet® az áramlás számáraaz egyenlít® felé, így a toroidális tér er®sítése magasabb szélességen kezd®dik, mintkorábban.VIII. Végül bevezetünk egy második meridionális áramlási ellát az els®dleges ella alákétszer 3 évre, hasonlóan a fentiekhez. Ennek hatása a pillangó diagramra azon-nali: 3 évre megfordul a toroidális tér migráiójának iránya. Amint az egyellásirkuláió helyreáll, a migráió az egyenlít® irányába folytatódik. A ella hatásáraa dinamó periodusa 4-5 évvel meghosszabodik, mikor megváltoztatjuk a irkuláiót.A változást helyreállítva a pillangó diagram szárnyai visszakapják az eredeti formá-jukat és periódusukat. Azonban a fáziskésés délen megmarad, így a toroidális térfázisban lesz az északi és a déli féltekén. Sokkal több iklusra van szükség, hogy afázis helyreálljon. Mikor el®ször módosítjuk a irkuláiót, a déli poláris tér sokkalgyengébb, mint korábban. Ez azért van, mert a toroidális tér gyengébb a középés magas szélességeken. Ezzel ellentétben, a másodszori módosítás a magas széles-ségen meger®södött toroidális tér hosszútávú változására vezet, amib®l egy relatíver®s déli poláris tér jött létre. Ennélfogva, a poláris tér érzékeny a iklus fázisára,ahol a irkuláió mgváltozott.IX. A másodlagos ellát 44 évre bekapsolva, a változás sokkal drámaibb mind a to-roidális, mind a poloidális térre. A 0◦ − 45◦ szélesség tartományban, a toroidálistér migráiója lényegében leáll, míg a magasabb szélességeken a pólus felé vándo-rol. A déli poláris tér maximuma sokkal gyengébb, mint el®tte, és id®ben sokkalkiterjettebb. Ebben az esetben az egyenlít®t®l 45◦-ig, a konvektív zóna alján azellentétes áramlású meridionális irkuláió következtében fellép® pólus irányú ván-dorlás kiegyenlít®dik az "α− Ω" dinamó hullám hatására fellép® egyenlít® irányúterjedéssel. A magasabb szélességeken ennek az e�ektusnak megfordul az el®jele, ígya meridionális irkuláió, és a dinamó hullám együttesen okozza, hogy a toroidálistér relatív gyorsan vándorol a pólus felé. Minden szélességen, a gyengébb poláristér a gyengébb toroidális tér következménye, ami gyengébb felszíni poloidális forrás-tagra vezet. Miután a második irkuláiós ellát kikapsoljuk, egy teljes mágnesesiklus alatt a pillangó diagram szárnya lényegében visszatér a korábbi állapothoz.Ebben a konkrét példában, a második ella által bevezetett fáziskésés közel van ateljes mágneses iklus periodusához, így miután a változásokat megszüntetjük, az4



4 TÉZISEK4.3 A Babok-Leighton solar dynamo model with multi-ellural meridional irulationin advetion- and di�usion-dominated regimesészaki és déli félteke visszatér a közel korrekt fázis reláióra.4.3. A Babok-Leighton solar dynamo model with multi-elluralmeridional irulation in advetion- and di�usion-dominatedregimesX. Az egyellás meridionális irkuláió mindkét féltekén talán túlegyszer¶sített. Minda meg�gyelések, mind a modellek azt mutatják, hogy mindkét féltekén egynél többella lehet a mélység és/vagy a szélesség szerint legalább id®szakosan. Az észlelésekés modellek alapján, tanulmányozzuk a több ellás meridionális irkuláiók hatásáta teljes konektív zónában m¶köd® Babok-Leighton napdinamó modellünkre. Azegyellás meridionális irkuláiót választottuk referenia esetnek, amivel a többimegoldást hasonlítjuk össze, hogy lássuk milyen változásokat okoz a meridionálisirkuláió szerkezetének megváltoztatása.A következ® szimuláiókban tanulmányozzuk, hogy a pillangó diagram milyen jel-legzetes tulajdonságai változnak meg ha a magasabb szélességeken egy második,fordított (az óramutató járásával megegyez®) ellát is magába foglal a meriodioná-lis irkuláió. Nem meglep®, hogy a második ella hatására egy kiterjedtebb pólusirányú ága van a toroidális térnek. A napiklus hossza sak 8,3 év, köszönhet®ena rövidebb els®dleges ellának. A toroidális tér er®ssége hasonló, mint a refereniaesetben. A poláris tér súsa 55◦ szélesség körül van. Ez annak köszönhet®, hogya két ella 61◦ szélességen találkozik. A második ella késlelteti a paritás váltást,mert elszállítja a poláris teret a pólustól. A felszálló ág minimumtól maximumigebben az esetben valamivel hosszabb, mint az egyellás esetben. Ez valószín¶legazért van, mert valamennyi poloidális �uxus a konvektív zóna aljára szállítódik azels®dleges és másodlagos ella között, majd a pólusok felé áramlik, késleltetve a to-roidális tér egyenlít® felé vándorló ágának korai kialakulását. Az alasony turbulensdi�úziós esetben a toroidális tér pillangó diagramjának magas és alasony széles-ségi ágai közel azonosak, annak ellenére, hogy a két irkuláiós ellának a sebességekülönböz®. Mind a pólus irányú meridionális irkuláió a mélyben, mind a rotáióradiális gradiense a magas szélességeken a tahoklínában hozzájárul ehhez a mintá-hoz. Az indukált toroidális tér er®sebb, mint ugyanazzal a meridionális irkuláióvalegy er®sebb di�uziós esetet nézve.XI. A következ® szimuláióban a irkuláióhoz adunk egy második, fordított meridio-nális ellát az els®dleges ella alá. A két ella hasonló er®sségben és radiális kiter-jedésben. Minden szélességen, a toroidális tér a tahoklínában az id®vel a pólusokfelé vándorol, inkább, mint az egyenlít® felé. A migráió mértéke növekszik a szé-lességgel, ami a pólusirányú másodlagos ella alsó ágának következménye. Ez ameridionális irkuláió egy 'antiszoláris' pillangó diagramot hoz létre. A toroidálistér a konvektív zóna alján gyengébb, mint a referenia eset, mert a poláris tér neszállítódik le felülr®l, hanem elszállítódik az alasony szélességekr®l. Ha a toroidálisteret közepes mélységben ábrázoljuk, például 0.83125R, egy sokkal inkább napszer¶pillangódiagramt kapunk, pólusirányú és egyenlít®irányú ágakkal. Ez azért van,5



4 TÉZISEK4.3 A Babok-Leighton solar dynamo model with multi-ellural meridional irulationin advetion- and di�usion-dominated regimesmert ebben a mélységben mindkét ellának van egyenlít®irányú áramlása, amelyeka toroidális teret az egyenlít® felé szállítják. A teljes áramlás relatív nagy sebes-sége megrövidíti a periódust (6,25 év). Mivel a pólus irányú áramlás a felszínhezközel kisebb mélységben zajlik, kevesebb poloidális tér áramlik a pólus felé. Ez agyengébb tér gyengébb toroidális térre vezet minden szélességen. Az alasony di�ú-zivitású esetben a legkiemelked®bb jellemz®je a pillangó diagramnak egy hosszabb,nagyjából 50 éves napfolt iklus. Ami kevés vándorlása van a toroidális térnek, azis pólus irányú, szintén egy 'antiszoláris' pillangó diagramot kapunk.XII. A következ® szimuláióban két további ellát vezetünk be, egyet a szélesség, egyeta mélység szerint mindkét féltekén. A fels® és alsó ellák amplitudója azonos. Ha-sonlóan, ahogy a mélység szerinti két ella esetében, most is 'antiszoláris' pillangódiagrammot kaptunk, mert az áramlás pólus irányú a ellák alján az összes szélessé-gen, kivéve a legmagasabbat. A dinamó periódus itt hosszabb, mert a meridionálisirkuláó sebessége kisebb. Alasony di�úzivitással dupla sor pillangó diagram szár-nyakat kapunk mindkét féltekén. Ezek mind a pólusok felé d®lnek. A konvetív zónaaljához közel, a szélességi áramlás 50◦ körül el®jelet vált, sak a toroidális tér pólusirányú áramlása hozza létre pillangó diagram alasony szélesség¶ szárnyait; a magasszélesség¶ szárnyak a poloidális tér radiális nyírásából jönnek létre, amit a rotáióradiális gradiense okoz.XIII. Az utolsó szimuláióban négy ellák van egymás mellett. A terek alasony szélessé-gekre korlátozódnak, mert a sok ella megakadályozza a poloidális tér transportjátegészen a pólusig. Egy napszer¶ pillangü diagrammot kapunk 22◦-ig; a toroidálistér az egyenlít® felé vándorol. Nem látunk dinamó aktivitást 50◦-ig. A iklus hossznagyon rövid, 3,125 éves, amit a nagyon rövid szállítószalagok okozznak az egyen-lít®nél. A toroidális tér er®ssége sak a fele az egyellás referenia esetnek, mert adinamó az alasony szélességekre korlátozódik, ahol a di�ereniális rotáió lassabb,így a poloidális térb®l létrehozott toroidális tér gyengébb. A rövid szállító szalagokmiatt a turbulens di�úzivitás sökkentésével a iklushossz nem változik jelent®sen.Az alasony turbulens di�úzivitásnak azonban más hatásai is vannak. El®ször isa tér er®sebb, mint várnánk. Másodszor láthatunk dinamó aktivitást a magasabbszélességeken is, bár ez még mindig gyenge az alasony szélességek aktivitásáhozképest.XIV. Érdemes tudni, hogy a modellezett napfolt iklus alapvet® jellemz®i eltérnek bizo-nyos paraméterek különböz® értékeire. Három kiemelked® jellemz®je van a szimuláltiklusoknak: a periódusa, az amplitudója és az alakja. El®ször megvizsgáltuk ho-gyan módosul a iklus periódusa a irkuláió amplitudója, a turbulent di�úzivitásés a poloidális forrás tag változtatásának függvényében. A irkuláió amplitudójátmegnövelve szinte minden esetben sökken a periódus, kivéve, ha a di�úzió domi-nál. Fontos kivétel, hogy alasony sebességnél sökkentve a irkuláiót az egyellásesetben, az a iklus sökkenéséhez vezet. Ez azért történik, mert sökkentve a ir-kuláiót, a turbulens di�úzivitás rövidre zárja a szállítószalagot, mivel valamennyipoloidális �uxus szétdi�undál miel®tt elérné a poláris szélességet. A rövidzárlat ha-tása még nyilánvalóbb, ha megvizsgáljuk a iklus hosszát a turbulens di�úzivitásfüggvényében. Ugyanarra a irkuláió amplitudóra és növekv® di�úzióra, a perió-6



4 TÉZISEK4.3 A Babok-Leighton solar dynamo model with multi-ellural meridional irulationin advetion- and di�usion-dominated regimesdusok sökkenek, néhány esetben ötös vagy még nagyobb faktorral. Ez az eredményazt mutatja, hogyha a �uxus transzport dinamót kalibrálni akarjuk a meg�gyeltnapiklusra, akkor nagyon gondosan kell megválasztani a turbulens di�úzivitást,mindegy, hogy melyik irkuláiós mintáról van szó. A iklus periódusa majdnemfüggetlen a poloidális tér forrásának amplitudójától. Ez várható, mivel a dinamólineáris.XV. Megvizsgáltuk, hogyan függ a toroidális tér maximuma a meridionalis irkuláiótól,a turbulens di�úzivitástól és a poloidális forrás amplitúdójától öt különböz® meri-dionális irkuláiós mintát használva. Megnövelve a poloidális tér amplitudóját, atoroidális tér maximuma is növekszik. Jelent®s különbségek vannak a meridionálisirkuláiós minták hatékonysága között; a mélység szerinti kétellás eset és a négy-ellás eset kevesebb toroidális teret hoz létre, mint más minták, amelyek hasonlóamplitudót adnak. A négyellás esetben ez azért van, mert a poloidális tér nyírásatöbbnyire sak az alasony szélességeken jelent®s, ahol a szélességi rotáiós gradiensa leggyengébb. A szállító szalag rövid, így kevesebb toroidális tér jön létre. A mély-ség szerinti két ellás esetben kevesebb poloidális �uxus jut a konvektív zóna aljára,ahol a leger®sebb a radiális nyírás, és ez megint sak sökkenti a dinamó képességét,hogy a toroidális teret er®sítse.A toroidális tér maximuma sökken a turbulens di�úzivitás növelésével, ami annaka ténynek köszönhet®, hogy több disszipáió van a rendszerben, mint amit a dinamóindukiós folyamatai le tudnak küzdeni. Minden di�úzivitási értékre, a négyellásés a mélység szerinti kétellás kon�guráióban jön létre a legkevesebb toroidális térugyanazzal a di�uzióval.A maximális toroidális tér változása a irkuláió amplitudójának függvényében mégösszetettebb. A mélység szerinti két ellával a maximális amplitudó relatív kevesetváltozik a irkuláió amplitudó függvényében. A mélység és a szélesség szerinti iskétellás esetekben hasonló eredményt látunk, kivéve, ha a irkuláió amplitudója
15ms−1 körüli, ahol az amplitudó több mint 50%-kal sökken, ahogy a tér dipolus-ból kvadrupol térré alakul át. Mindkét esetben a relatív �nom skálájú meridionálisirkuláiós áramlással a megoldások di�úzió uralta rendszerben vannak, így az amp-litudó nem változik. A meridionális irkuláió els®sorban szállítóként m¶ködik, nempedig er®sít®ként.A másik három eset mindegyike igen er®s toroidális tér amplitudót mutat a 8ms−1 és
15ms−1 közötti meridionális irkuláió értékekre. Ezekre a sebességekre van optimá-lis egyensúly a toroidális tér di�ereniális rotáió általi er®sítése, a di�úzív bomlásés a toroidális és poloidális tér meridionális transzportja között. Minden esetben,amikor a irkuláió sebessége nagyobb, mint az optimális, a toroidális tér túl gyor-san szállítódik a mélység és/vagy a szélesség szerint, hogy teljesen meger®södjön;ha kisebb, mint az optimális áramlási ráta, több id®t hagyunk az adott mélységbenés szélességen, hogy a di�úzió lebontsa a toroidális és poloidális teret.
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HIVATKOZÁSOK5. KövetkeztetésekSzimuláiókat végeztünk egy Babok-Leighton �uxus-transzport dinamó modellel egyteljes gömbhéjra, hogy tanulmányozzuk a meg�gyelt aszimmetriát az északi és a déliféltekéken, és a napészlelésekb®l és/vagy hidrodinamikai modellekb®l kapott többellásmeridionális irkuláiós áramlásokat a Napon.Az eredményeink meger®sítik annak szükségességét, hogy a lehet® legpontosabbanmegmérjük a meridionális irkuláiót mind a szélesség, mind a mélység szerint a Napkonvektív zónájában, méghozzá hosszú id®tartamokra. Meger®sítettük a meridionális ir-kuláió id®függ® elméletének szükségességét, amely elméletileg megadja, hogyan változikmeg az amplitúdója és a formája a irkuláiónak mindkét féltekén.Még messze vagyunk attól, hogy teljesen megértsük, hogyan jön létre a Nap mágnesestere, el®rejelezzük a jelenségeit, és pontos el®rejelzéseket tegyünk az ¶rid®járásra, illetvea Nap Földre gyakorolt hatására. Mindazonáltal a Babok-Leighton típusú napdinamómodellek jó lehet®séget kínálnak arra, hogy minél több apróbb részletet feltárjunk, minta meridionális irkuláió és az északi-déli aszimmetria, és mint a kirakó darabkái, ezeklassan összeálljanak egy egésszé.Célunk, hogy a dinamó modellünket kalibrálva és fejlesztve szimulálni tudjuk a meg�-gyelt aktivitási iklusokat más, naptípusú, hideg törpesillagok esetében is, és ezek alap-ján meghatározuk a legfontosabb tényez®ket, amelyek kulsszerepet játszhatnak a jöv®belinapiklusok el®rejelzésében.HivatkozásokBeluz B.; Forgás-Dajka E. & Dikpati, M., 2013, AN, 334, 960Beluz B. & Dikpati, M., 2013, ApJ, 779, 4Beluz B.; Dikpati, M. & Forgás-Dajka E., 2015, ApJ, 806, 169
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