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I. fejezet

Bevezetés

1. A naptevékenységi ciklus meg�gyelt jellemz®i

Az elmúlt közel 400 év meg�gyelései rámutattak, hogy a naptevékenység er®ssége

igen változékony. Az 1600-as évek közepén, a Maunder-minimum során, az aktivi-

tás szinte nulla volt, majd az 1940-es évekt®l egy aktívabb, Modern maximumként

ismert id®szaknak lehettünk tanúi, amelynek a jelenlegi, 24. ciklus vetett véget. A

ciklusok er®ssége nem csak a napfoltszámokban mutatkozik meg. A naptevékeny-

séghez számos kísér®jelenség társul, amelyek megszabják a Föld körüli térségben a

pillanatnyi ¶rid®járás, illetve hosszabb távú ¶rklíma alakulását. Mai technológiai ci-

vilizációnk nagymértékben kitett ezeknek a folyamatoknak, ezért a naptevékenység

rövid- és hosszútávú viselkedésének minél pontosabb el®rejelzése kiemelked® fontos-

ságú.

Disszertációmban azt vizsgáltam, hogy hogyan lehet el®rejelezni a naptevékeny-

ség évtizedes id®skálájú viselkedését, illetve azt, hogy milyen folyamatok limitálják

az egy ciklusnál hosszabb távú el®rejelezhet®séget. Ebben a fejezetben a napte-

vékenységi ciklus disszertációm szempontjából legfontosabbnak ítélt jellemz®it mu-

tatom be az el®rejelzés témája köré csoportosítva. Az itt tárgyalt naptevékenység-

indikátorokon kívül még számos jelenségen nyomon követhet® a napaktivitás ciklikus

változása. Ezeket a hivatkozott cikkek részletesen tárgyalják.

1.1. A napfoltciklus statisztikai jellemz®i

A naptevékenység ciklikus változását el®ször Heinrich Schwabe írta le 1844-ben. Fo-

lyamatosan végzett napfoltmeg�gyeléseket 18 éven át, amely során egy közel 10 éves
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periodicitást azonosított. Schwabe meg�gyelései nyomán Rudolf Wolf napi meg�-

gyelésekbe kezdett, illetve ® vezette be a napfolt-relatívszámot, amely egy els®dleges

meg�gyel® adataira épül � amennyiben az els®dleges meg�gyel® adatai nem elérhe-

t®k, úgy a másodlagos meg�gyel® észlelését veszi �gyelembe. A relatívszám alábbi

kifejezésében k egy meg�gyel®re vonatkoztatott korrekciós faktor, g a foltcsoport-

szám, n pedig az egyedi foltok száma:

Rw = k(10g + n). (1.1)

Mivel a relatívszám igen változékony, ennek 13 havi csúszóablakkal simított átlagát

szokás használni, amelyet az alábbi kifejezéssel adhatunk meg:

R =
1

24

(
Rm,−6 + 2

i=5∑
i=−5

Rm,i +Rm,6

)
, (1.2)

ahol Rm,i az aktuális hónaptól számított, i. naptári hónapra vonatkozó átlagos Rw

érték.

Wolf (1861) több meg�gyel® adatainak felhasználásával 1749-ig visszamen®leg

rekonstruálta a napfoltszám id®sorát. A napfolt-relatívszám nem �zikai mennyiség,

1.1. ábra. Az ábra a naptevékenység alakulását mutatja a 19. ciklustól napjainkig.
(Az ábra forrása: http://www.sidc.be/silso/ 2019. január)
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1.2. ábra. Az ábrán a naptevékenység pillangódiagramja látható a 12. ciklustól napja-
inkig.
(Az ábra forrása: https://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml 2019.
január, vö. Hathaway, 2015, 9. ábra )

mégis széleskörben elterjedt, mivel ez a leghosszabb napaktivitást jellemz® adatsor.

Emellett további mér®számokkal is jellemezhetjük a napciklusokat, például foltcso-

portszámmal, foltterülettel, vagy a 10.7 cm rádió�uxussal, amelyekr®l Hathaway

(2015) részletesen ír áttekint® cikkében. További naptevékenység-indikátorokat tár-

gyalnak Petrie és mtsai. (2014), köztük a koronában 5303 Å-ön mérhet®, Fe xiv

emissziós vonalat, a zöld koronavonalat, amelyet dolgozatom III. részében fogok

tárgyalni. A naptevékenység évezredekre visszanyúló alakulásáról is nyerhet® infor-

máció, ehhez a fák évgy¶r¶iben található 14C és a sarki jégmagokból származó 10Be

izotópok nyújtanak segítséget (Usoskin, 2008).

A relatívszám kapcsán fontos még megemlíteni, hogy 2015-ben az id®sort átdol-

gozták, mivel a Wolfot követ® els®dleges meg�gyel®k kicsit eltér® módszerei követ-

keztében a teljes id®sor inhomogénné vált. Az átdolgozás részletei Clette és mtsai.

(2014) munkájában olvashatók. Az eredeti és a 2015 utáni átdolgozott adatsorra

1-es illetve 2-es verzióként szokás hivatkozni. A napfoltadatok elérhet®ek az MTA

CSFK CSI debreceni Nap�zikai Obszervatórium katalógusában1, valamint a Belga

Királyi Obszervatórium oldalán2. A napfoltszám 19-24. ciklusig terjed® adatsorát

az 1.1. ábra mutatja.

A napfoltok száma mellett egy másik informatív ábrát nyerhetünk, ha az egyes

napfoltokat, napfoltcsoportokat egy id®-pozíció diagramon ábrázoljuk. Ahogy azt az

1.2. ábrán látható pillangódiagram szemlélteti, a két félteke szimmetrikusan visel-

kedik; az új ciklus els® foltjai magasabb szélességeken, 20− 25◦ körül jelennek meg.

Ezt követ®en a zóna, ahol a foltokat meg�gyelhetjük egyre szélesedik, középpontja

pedig az egyenlít® irányába tolódik. A leírt szabályszer¶ség a Spörer-törvény. Ha

1http://fenyi.solarobs.csfk.mta.hu/en/databases/DPD/
2http://www.sidc.be/silso/
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feltételezzük, hogy a foltcsoportokat létrehozó mágneses hurkok radiálisan emelked-

nek fel azokon a helyeken, ahol a felszín alatti mágneses tér a leger®sebb, akkor

a pillangódiagram a toroidális mágneses térkomponens tér és id®beli fejl®désének

szemléltetéseként is felfogható (Charbonneau, 2010). A fenti ábrán az is meg�-

gyelhet®, hogy a ciklusok egymással átfednek: az új ciklus els®, magas szélességen

felbukkanó foltjai nagyjából három évvel a minimum el®tt megjelennek. Az ábrákon

az is látszik, hogy az egyes ciklusok mind id®tartamban, mind er®sségben jelent®sen

eltérnek egymástól.

A Waldmeier-szabály

Az 1.1. ábrán a ciklusról ciklusra történ® változékonyság mellett az is meg�gyelhet®,

hogy az egyes ciklusok aszimmetrikusak, a felszálló ág jóval meredekebb. A mini-

mumot követ®en a maximumig 3�4 év, míg a maximumtól a következ® minimumig

7�8 év telik el. Az ábrán az is látható, hogy az aszimmetria mértéke korrelál a cik-

lusok er®sségével. Waldmeier (1935) eredeti de�níciója kimondja, hogy a felszálló

ág id®tartama antikorrelál a ciklusmaximum értékével, azonban Dikpati és mtsai.

(2008) azt találták, hogy szemben a napfoltszámok adatsorával, a napfoltterüle-

tek id®sorára ez a szabályszer¶ség nem �gyelhet® meg. Ezzel szemben Cameron és

Schüssler (2008) több naptevékenység-indikátor adatsorát is megvizsgálták, és azt

találták, hogy a felszálló ág id®tartama helyett annak meredekségét �gyelembe vé-

ve a Waldmeier-szabály mindegyik id®sorra teljesül. A felfutási meredekség és a

ciklusmaximum közötti lineáris korrelációs koe�ciens értékére r ∼ 0.85 adódott a

napfoltszámok esetére.

Azt, hogy a felszálló ág meredeksége fontosabb, mint a minimumtól maximumig

eltelt id® Cameron és Schüssler (2007) írták le. Amiatt, hogy a ciklusok átlapo-

lódnak, a minimum id®pontját és az akkor mérhet® aktivitást a következ® ciklus

er®ssége befolyásolja. Amennyiben az új ciklus er®sebb, annak nagyobb felfutási

meredeksége miatt a minimum hamarabb fog bekövetkezni, az akkor tapasztalható

aktivitás pedig nagyobb lesz � ugyanakkor a leszálló ágnak mind az id®tartama,

mind a meredeksége független a ciklusok er®sségét®l. A minimum id®pontjának el-

tolódásához kapcsolódóan Cameron és Schüssler azt találták, hogy a minimum el®tt

három évvel tapasztalható aktivitás mértéke jól korrelál a következ® ciklus maximu-

mának értékével.
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1.2. Mágneses terek a Nap felszínén

A napon jelenlév® mágneses terekhez kapcsolódó méréseket el®ször Hale (1908) vég-

zett. Hosszútávú, egy ciklus id®tartamán túlmen® meg�gyelései alapján vált nyil-

vánvalóvá a napfoltciklus mágneses természete. Hale és mtsai. (1919) meg�gyelései

alapján az alábbi, ma Hale-törvényként ismert szabályszer¶ségeket fedezték fel:

� egy napfoltcsoporton belül a vezet® (a Nap forgási irányát tekintve elöl lév®)

és a követ® rész polaritása ellentétes (ld. 1.3. ábra);

� a vezet® foltok polaritása a déli és az északi féltekén ellentétes (ld. 1.3. ábra

bal oldali panel);

� adott ciklus során a vezet® foltok polaritása az el®z® ciklushoz képest ellentétes

(ld. 1.3. ábra, északi félteke).

Ezek mellett az is meg�gyelhet®, hogy a Nap poláris régióiban mérhet® terek is cik-

lusról ciklusra polaritást váltanak. Babcock (1959) meg�gyelte, hogy a poláris terek

nagyjából napfoltmaximumban váltanak el®jelet, maximális értéküket pedig napfolt-

minimumban érik el. A poláris terekhez kapcsolódó, napi szint¶ direkt méréseket

1976 óta végeznek a Wilcox Nap�zikai Obszervatóriumban, a Stanfordi Egyetemen

1.3. ábra. A bal oldali ábra a Nap mágneses térképét mutatja a 23. ciklus maximu-
mában, 2000. június 28-án. Jobbra a Nap 2017. szeptember 6-án, a 24. ciklus leszálló
ágában készült és mágneses képe látható. A két kiterjedtebb foltcsoportot külön-külön
az 1.6. ábrán is bemutatom. (Az ábrák forrása: https://www.solarmonitor.org/, 2019.
január)
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(Scherrer és mtsai., 1977), így az adatok sajnos csak négy ciklust fednek le, ahogy

ezt az 1.4. ábra mutatja. Poláris fáklyameg�gyeléseket ugyanakkor már az 1900-as

évek elejét®l fogva végeznek a Mount Wilson Obszervatóriumban. Ezek a Nap fel-

színén meg�gyelhet® fényes képz®dmények a granulációk közti sávokban, amelyeket

a mágneses tér hoz létre, segítségükkel így a felszíni mágneses tér id®beli fejl®dése

nyomon követhet®. Ez alapján Muñoz-Jaramillo és mtsai. (2012) a Mount Wilson

Obszervatórium négy mérési kampánya során rögzített poláris fáklyaadatait a po-

láris mágneses tér közvetlen méréseivel kalibrálták, létrehozva ezzel egy csaknem

1900-ig terjed® id®sort.

A Nap felszíni mágneses terének nagyfelbontású, napi meg�gyelését többek kö-

zött a Kitt Peak Nemzeti Obszervatóriumban végzik3. Az egy rotációhoz tartozó

radiális mágneses tér szélesség szerinti átlagolásával nyerhet® a mágneses pillan-

gódiagram, amelyet az 1.5. ábra mutat. A térképen a 11 éves foltciklus mellett

meg�gyelhet® az aktív szélességek egyenlít® felé történ® vándorlása, valamint az

egyes ciklusok minimum környékén tapasztalható átlapolódása. Az ábra mutatja

továbbá a Hale-féle polaritásszabályokat, beleértve a poláris terek polaritásváltását

is. Mutatkozik továbbá a Joy-törvény is, amely kimondja, hogy az aktív régiók

3https://www.nso.edu/data/, https://www.nso.edu/data/historical-archive/

1.4. ábra. Az ábra a Nap poláris régióiban mérhet® térer®sségének id®beli változását
szemlélteti. A kék görbe az északi pólusnál mérhet® változásokat mutatja, míg a piros
görbe a déli féltekére vonatkozó mérések �1-szeresét. A fekete görbe mutatja a két id®sor
simított átlagát. (Az ábra forrása: http://wso.stanford.edu/Polar.html 2019. január)
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1.5. ábra. Az ábra a Nap radiális mágneses terének szélesség szerinti átlagolásával
nyert mágneses pillangódiagramot mutatja a 21. ciklusig visszamen®leg. (Az ábra forrá-
sa: https://solarscience.msfc.nasa.gov/dynamo.shtml, 2019. január, vö. Hathaway,
2015, 17. ábra)

követ® polaritása az egyenlít®t®l távolabb helyezkedik el a vezet® polaritáshoz ké-

pest, a d®lésszög az egyenlít®t®l távolodva növekszik. Erre a 1.6. ábra fels® panelje

mutat példát. A jelenséget a kés®bbiekben részletesebben is tárgyalni fogom.

El®rejelzés a poláris mágneses terek segítségével

Azt, hogy a Nap poláris terének mérésével a soron következ® ciklus er®ssége el®-

rejelezhet® lehet, Schatten és mtsai. (1978) vetették fel el®ször. Az általánosan

alkalmazott módszer szerint a pólusok 35◦-os környezetében meghatározzák az át-

lagos térer®sség abszolút értékét, majd az el®rejelzéshez a két póluson mért érték

átlagát használják fel. Az ötlet alapját Babcock (1961) dinamómodellje szolgáltatta,

amelyben az egyes ciklusok minimumában meg�gyelhet® poláris térb®l a di�erenciá-

lis rotáció hatására alakul ki az egyenlít® irányú toroidális tér, amely végül létrehozza

az új ciklus során az aktív régiókat. A rendelkezésre álló 21-23. ciklusokra vonatkozó

poláris tér adatok, különösen a 23. ciklus végén felépül®, a korábbiakhoz képest jóval

gyengébb térérték alapján Svalgaard és mtsai. (2005) a 24. ciklus maximumának a

korábbiaknál jóval alacsonyabb, Rmax = 75 ± 8 értéket jósolt. Ez az érték mások

el®rejelzéséhez képest jóval alacsonyabb érték, s mint azt a 1.1. ábra is mutatja, a

most már a vége felé közeled® ciklus megközelít®leg fele olyan er®sség¶ volt, mint a

23. ciklus.

Sajnos ez a módszer is korlátozott, hiszen a minimum id®pontját biztosan már
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csak akkor ismerjük, amikor az új ciklus a felszálló ágba lép. Emiatt a minimumban

mért poláris tér segítségével csak ciklusmaximum el®tt nagyjából két-három évvel

lehetséges az el®rejelzés. A témáról további részletek Petrovay (2010), illetve Pesnell

(2012) áttekint® cikkében olvashatók.

1.6. ábra. Az ábra a Nap 2017. szeptember 6-án meg�gyelt két, nagyobb kiterje-
dés¶ foltcsoportjának látható fény¶, (balra) és mágneses képét (jobbra) mutatja. A
fenti ábrapáron látható NOAA 12674 jel¶ régió egy szép példája a bipoláris foltcso-
portoknak. Vezet® polaritásában meg�gyelhet® a sötét umbra, és a világosabb, szá-
las szerkezet¶ penumbra. Az alsó ábrapár a NOAA 12673 jel¶ aktív területet mutat-
ja, amely a 24. ciklus során tapasztalható legintenzívebb �ertevékenységet mutatta. A
két régió viselkedését Jiang és mtsai. (2019) részletesen vizsgálták. (Az ábrák forrása:
https://www.solarmonitor.org/index.php?date=20170906, 2019. január)
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Ebben az alfejezetben a ciklusok valamely meg�gyelt paramétere alapján törté-

n® el®rejelzés két f® lehet®ségét ismertettem. A következ® alfejezetben azt fogom

bemutatni, hogy �uxustranszport modellek segítségével hogyan valósítható meg el®-

rejelzés. El®tte azonban részletesebben tárgyalom a Joy-törvényt, hiszen számos

kutatás azt támasztja alá, hogy az aktív területek d®lésszögében tapasztalható el-

térések jelent®sen befolyásolhatják a ciklusok el®rejelezhet®ségét.

A Joy-törvény jelent®sége

Az 1.6. ábra fels® paneljén látható napfoltcsoport követi a Joy- és a Hale-törvényt,

d®lésszöge az északi féltekén vártnak megfelel®en pozitív, vezet® foltjának polaritá-

sa pedig megfelel a 24. ciklus északi féltekéjén vártnak. Az 1.7. ábra fels® paneljén

azonban az látható, hogy a Joy-törvényb®l adódó elméleti görbe körül a valós d®-

lésszögértékek igen nagy szórást mutatnak. Ez a szórás ugyanakkor az aktív régió

�uxusának függvényében exponenciálisan csökken, ahogy azt az alsó panel mutatja

(Lemerle és mtsai., 2015).

Több napciklusra kiterjed® vizsgálatok után Dasi-Espuig és mtsai. (2010) és

McClintock és Norton (2013) meg�gyelték, hogy a ciklusok során meg�gyelhet® át-

lagos szögérték antikorrelációt mutat a ciklusok er®sségével. Szimulációs vizsgálatok

alapján Jiang és mtsai. (2014a) valamint Cameron és mtsai. (2014) azt is kimutatták,

hogy a naptevékenység ciklusközi változásaiban a d®lésszögek 1.7. ábrán is meg�-

gyelhet® nagy szórásértékeinek jelent®s szerepe van.

Jiang és mtsai. (2014a) azt is leírták, hogy a nagy �uxust hordozó régiók (1.7. áb-

ra piros és narancssárga pontjai) d®lésszöge tér el legkevésbé az elméleti görbét®l.

Ennek ellenére az ábra azt mutatja, hogy például az egyenlít®höz közel megjelennek

olyan, nagy �uxusú aktív területek, amelyek d®lésszöge az elmélet alapján várthoz

képest jóval nagyobb és ellentétes el®jel¶. Az ilyen aktív területeket anti-Joy régió-

nak nevezzük. Amennyiben a d®lésszög el®jele eleget tesz a Joy-törvénynek, vezet®

és követ® foltjának polaritásai viszont ellentétesek a Hale-törvény szerint várttal,

akkor a régió anti-Hale McClintock és mtsai. (2014).

Anti-Hale régióra mutat példát a 1.6. ábra alsó paneljén látható, NOAA 12673

jel¶ foltcsoport, amely a 24. ciklus legintenzívebb �ertevékenységet mutató aktív

területe. Maximális mérete 1397 µHem volt, �uxusa pedig ∼ 3.6 · 1022 Mx volt.

Azonban ez még így is jóval kisebb a 2014. októberében meg�gyelt NOAA 12192

jel¶ foltcsoportnál, amely maximális mérete 2750 µHem, �uxusa pedig ∼ 1.6 · 1023

Mx volt. Ez utóbbi volt a legnagyobb az 1990. novemberében meg�gyelt NOAA
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6368 óta, amely 3080 µHem-et foglalt el csillagunk felszínén. Az ilyen, 1022 Mx

�uxus fölötti aktív régiók méreteloszlása lognormális függvénnyel írható le (Bogdan

és mtsai., 1988; Muñoz-Jaramillo és mtsai., 2015). Az itt felsorolt paraméterekkel

rendelkez® aktív régiók tehát ritkán fordulnak el®, jelent®ségük mégis óriási, mivel

az általuk hordozott �uxus a naptevékenységi ciklus végén felépül® poláris �uxus

nagyságrendjébe esik (Wang és Sheeley, 1989).

1.7. ábra. A fels® ábra Wang és Sheeley (1989) adatbázisában található aktív régiók
szélesség szerinti d®lésszögeloszlását mutatja. A különböz® színek nyolc �uxusinterval-
lumhoz tartoznak 1020 és 1023 Mx között; zöld tartozik a legkisebb, míg narancssárga a
legnagyobb �uxustartományhoz. Az ábrán a fekete markerek jelölik a 3◦ szélesség szerinti
binekben számolt átlagot, míg a fekete vonalak a szórásértékeket. A kék egyenes mutatja
a Joy-törvényt; az átlagos értékekre illesztett elméleti görbét. Az alsó panel azt mutat-
ja, hogy a �uxus függvényében a Joy-törvény körüli szórás exponenciálisan csökken. (Az
ábrák forrása: Lemerle és mtsai. (2015))
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2. A naptevékenységi ciklus elméleti modellezése

A naptevékenységi ciklus meg�gyelt jellemz®it dinamómodellek segítségével igyek-

szünk reprodukálni. A legfontosabb sajátosságok, amelyeket a szimulált ciklusoknak

mutatniuk kell:

� ciklikus mágneses polaritásváltás ∼22 éves periódussal;

� a foltcsoportokat létrehozó toroidális tér egyenlít® felé történ® vándorlása;

� a felszíni mágneses tér vándorlása a pólusok felé;

� a toroidális és poloidális komponensek közti fázistolás;

� a poláris tér er®ssége.

Ezeken az alapvet® jelenségeken kívül a modellnek mutatnia kell a ciklusról ciklusra

történ® változékonyságot, és további meg�gyeléseket. Ilyenek például a Waldmeier-

szabály, Maunder-minimumhoz és Modern maximumhoz hasonló id®szakokat, vala-

mint a Gnevysev�Ohl-szabályt. Ez utóbbi azt mondja ki, hogy egy átlagos ciklus

maximumértékhez képest minden második ciklus kicsit er®sebb, a köztesek pedig

gyengébbek.

Az alábbi összefoglalás során Lemerle és mtsai. (2015), illetve Lemerle és Char-

bonneau (2017) (a továbbiakban L2017) kinematikus Babcock�Leighton-modelljében

használt alapegyenleteket, illetve sebesség- és di�úziós pro�lokat fogom felírni. A di-

namómodellekr®l további részleteket írnak le Charbonneau (2010), Karak és mtsai.

(2014), Jiang és mtsai. (2014b) illetve Lopes és mtsai. (2014) áttekint®cikkei, illet-

ve Petrovay (2000) a �uxustranszport-modelleken kívül további modellcsaládokat is

tárgyal.

2.1. Fluxustranszport-dinamó egyenletek

A Nap konvektív zónájában a kis és nagy lépték¶ plazmaáramlások által a mágne-

ses tér transzportja, er®sítése vagy éppen gyengítése játszódik le. A folyamatot a

magnetohidrodinamikai indukciós egyenlet írja le:

∂B

∂t
= ∇× (u×B− η∇×B) , (2.1)

ahol η = c2/4πσ a mágneses di�uzivitás (σ a vezet®képesség), u pedig az anyag-

áramlási sebesség.
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A Nap konvektív zónájában kislépték¶, id®ben gyorsan változó turbulens áramlá-

sok vannak jelen, ezért a jelenségeket az átlagtér-elmélet segítségével célszer¶ tovább

vizsgálni. Eszerint az ered® B és u tereket egy 〈B〉, 〈u〉 nagylépték¶, átlagos kom-

ponens és egy B′, u′ kislépték¶, gyorsan �uktuáló komponens összegeként írjuk fel.

A �uktuáló komponensekr®l feltesszük, hogy átlaguk zérus; 〈B′〉 = 0, 〈u′〉 = 0.

Ezeket a kifejezéseket (2.1)-be visszahelyettesítve az átlagos komponensre az alábbi

egyenlet adódik:

∂〈B〉
∂t

= ∇× (〈u〉 × 〈B〉+ E − η∇× 〈B〉) , (2.2)

ahol E = 〈u′×B′〉 az elektromotoros er®, az átlagtér forrástagja. Mivel a �uktuáció

léptéke az átlagtéréhez képest kicsiny, E sorba fejthet® 〈B〉 deriváltjai szerint:

E = α〈B〉+ β∇× 〈B〉. (2.3)

A fenti egyenletben α〈B〉 az α-e�ektusnak felel meg, ami a (2.2) egyenletben for-

rástagként jelenik meg. Ezzel szemben β egy turbulens di�úziós tagot ad, amelynek

értékét az η ered® di�uzivitás részeként szokás �gyelembe venni. Az átlagtér id®be-

li fejl®dését leíró egyenlet ezek után (az egyszer¶bb írásmód kedvéért az átlagolás

jelölését elhagyva):

∂B

∂t
= ∇× (u×B + αB− η∇×B) . (2.4)

A dinamóprobléma megoldása során arra törekszünk, hogy az u átlagos áramlási

sebességre olyan sebességpro�lt találjunk, amely képes a B mágneses teret fenn-

tartani, ehhez a Navier�Stokes-egyenlet becsatolására van szükség. A teljes MHD

egyenletrendszer megoldása azonban így túlságosan komplex lenne, a numerikus mo-

dellekben ezért egyszer¶sítésekkel szokás élni.

Az egyik ilyen egyszer¶sítés során feltesszük, hogy a mágneses tér a forgásten-

gelyre szimmetrikus � illetve az egyenlít®re antiszimmetrikus. Ebben az esetben a

mágneses teret praktikusan toroidális (egyenlít®vel párhuzamos) és poloidális (meri-

dionális síkokban fekv®) komponensekre bontjuk. Gömbi polárkoordinátás felírással:

B(r, θ, t) = ∇× [Aφ(r, θ, t) êφ]︸ ︷︷ ︸
BP=Br êr +Bθ êθ

+Bφ(r, θ, t) êφ . (2.5)

Az egyenletben BP jelöli a poloidális, Bφ(r, θ, t) êφ a toroidális komponenst.
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További egyszer¶sítéssel adódnak a kinematikai modellek, amelyekben azt

feltételezzük, hogy a sebességtér ismert, id®ben állandó és tengelyszimmetrikus az

alábbi összefüggés szerint:

u(r, θ) = uP(r, θ) +$Ω(r, θ)êφ, (2.6)

ahol $Ω(r, θ)êφ a di�erenciális rotációt írja le, vagyis azt, hogy az egyenlít®i terüle-

tek gyorsabban rotálnak a pólusoknál ($ = r sin θ). Charbonneau és mtsai. (1999)

a di�erenciális rotáció alábbi egyenletét helioszeizmológiai mérésekhez kalibrálták:

Ω(r, θ) = Ωc +
Ω(R, θ)− Ωc

2

[
1 + erf

(
r −Rc

δc/2

)]
. (2.7)

Az egyenletben szerepl® konstansok L2017 dinamómodelljében a következ® értékeket

veszik fel: Ωc = 2.724 µrad s−1, Rc = 0.7R�. A tachoklína, vagyis a konvektív és

radiatív zóna közti vékony átmeneti réteg vastagságát δc jelöli, amely L2017-ben

illesztési paraméter. A felszíni rotáció:

Ω(R, θ) = Ω0(1 + a2 cos2 θ + a4 cos4 θ), (2.8)

ahol Ω0 = 2.894 µrad s, a2 = −0.1264, illetve a4 = −0.1591.

A (2.6) kifejezésben szerepl® másik tag, uP(r, θ) = ur(r, θ) êr + uθ(r , θ) êθ a me-

ridionális cirkulációt adja meg, amely a felszínen az egyenlít®t®l a pólusok felé tartó

áramlás. Ennek L2017 által használt alakja:

uP(r, θ) =
R

ρ(r)/ρ0

∇× (Ψ(r, θ) êθ), (2.9)

ahol Ψ(r, θ) forrásfüggvény (van Ballegooijen és Choudhuri, 1988). A �uxustransz-

port dinamómodellekben a meridionális cirkuláció a transzportfolyamatok révén fe-

lel®s a ciklusok id®tartamáért, valamint er®sségéért is.

A (2.4) egyenletben szerepl® mágneses di�uzivitásra, amely általános esetben

csak a mélység függvénye, L2017-ben Dikpati és Charbonneau (1999) alábbi pro�lját

használták:

η(r) = ηc +
ηt
2

[
1 + erf

(
r −Rc

δc/2

)]
, (2.10)

ahol ηc és ηt illesztési paraméterek.

A leírt meridionális cirkuláció, di�erenciális rotáció és mágneses di�uzivitás is-

meretében, tengelyszimmetrikus mágneses teret feltételezve a (2.5) kifejezés szerint,
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a (2.4) indukciós egyenlet két komponensre bontható fel:

∂ Aφ

∂t
= − 1

$
(uP ·∇)($Aφ) + η

(
∇2 − 1

$2

)
Aφ +αBφ︸︷︷︸ (2.11)

∂ Bφ
∂t

= −$(uP ·∇)

(
Bφ
$

)
+ η

(
∇2 − 1

$2

)
Bφ

− (∇ · uP)Bφ +
1

$

∂η

∂r

∂($Bφ)

∂r
+$BP · ∇Ω +∇× (αBP)︸ ︷︷ ︸ . (2.12)

A fenti �uxustranszport-dinamó egyenletek jobb oldalának utolsó, α-t tartalmazó

tagjai L2017 alapegyenleteiben nem szerepelnek, a forrástag ott másképpen jelenik

meg. A (2.11) egyenlet forrástagja a toroidális tér poloidálissá alakításáért felel, míg

a (2.12) egyenlet utolsó két tagja írja le a poloidális tér toroidálissá alakulását.

A dinamóegyenletek további egyszer¶sítésével élve, a térbeli dimenziók összevo-

násával olyan egydimenziós modellt hozhatunk létre amellyel a globális mágneses

térnek csak az id®beli változását szeretnénk nyomon követni. A legegyszer¶bb ilyen

modell a nemlineáris oszcillátor, amelyr®l Lopes és mtsai. (2014) részletesen írnak

áttekint® cikkükben.

Ugyanakkor az elmúlt években komplex, háromdimenziós modelleket is megva-

lósítottak. Miesch és Dikpati (2014) modellje ténylegesen három dimenzióban oldja

meg az indukciós egyenletet, míg L2017 2 × 2D modellje ehelyett két kétdimenzi-

ós komponenst kapcsol össze. Ez utóbbi modellhez kapcsolódó alapegyenleteket a

fentiekben ismertettem, a két komponens összekapcsolásának módját a II. részben

mutatom be.
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2.2. A Babcock�Leighton dinamómodell

Abban az esetben, ha a felszínen meg�gyelhet® mágneses tér komplex id®beli ala-

kulását kívánjuk leírni, akkor az indukciós egyenletet a felszíni, tisztán radiálisnak

feltételezett mágneses térkomponensre kell felírni, amely L2017 modelljében az aláb-

bi alakot ölti:

∂BR

∂t
= − 1

R sin θ

∂

∂θ
[uθ(R, θ)BR sin θ]− Ω(R, θ)

∂BR

∂φ

+
ηR
R2

[
1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂BR

∂θ

)
+

1

sin2 θ

∂2BR

∂φ2

]
− BR

τR
+ SBMR(θ, φ, t). (2.13)

Az egyenletben ηR paraméter, −BR/τR a mágneses tér exponenciális csökkenését

írja le (Baumann és mtsai. 2004, Baumann és mtsai. 2006), míg SBMR(θ, φ, t) a

forrástag. A felszíni �uxustranszport a Babcock�Leighton-modellekben nagy

fontossággal bír. Ebben a modelltípusban a poloidális tér a felbukkanó aktív régiók

révén alakul ki. A feltör® �uxushurkok síkját a Coriolis-er® elforgatja, a létrejöv®,

Joy-törvényt követ® d®lésszög következtében a foltcsoportok vezet® polaritása az

egyenlít®höz közelebb, míg a követ® polaritás távolabb kerül. A felszíni di�úzió

és �uxustranszport következtében a két félteke vezet® polaritásai részben kioltják

egymást, míg a követ® részek a pólusok felé vándorolnak, ahol el®ször létrehozzák

a polaritásváltást, majd kialakítják az új ciklusra jellemz® poláris teret. Az így

létrejöv® poloidális térb®l alakítja ki a di�erenciális rotáció ez után a következ®

foltciklus toroidális terét.

2.3. El®rejelzés dinamómodell segítségével

Fluxustranszport-modellek segítségével két kutatócsoport végzett el®rejelzést a 24.

ciklus er®sségére, amelyhez a szimuláció során eltér® meg�gyelési adathalmazt asszi-

miláltak.

Choudhuri és mtsai. (2007) modelljében a di�uzivitás értéke a konvektív zóna

egészében magas, meridionális cirkulációjuk pedig behatol a konvektív zóna alá.

Az adatasszimilációnál a 21-23. ciklusok minimumában mért poláris tereket vették

alapul. Ezzel a módszerrel a 23. ciklusénál jóval gyengébb 24. ciklus adódik, a

napfoltszám becsült maximális értéke Rmax = 80.
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Dikpati és mtsai. (2006) ezzel szemben bemen® adatként a meg�gyelt napfoltterü-

leteket használták fel a 12. ciklusig visszamen®leg. Fluxustranszport-modelljükben

a di�úzió értéke az el®z® esethez képest alacsonyabb, a felszíni meridionális cirkuláció

pedig a meg�gyelt pro�lt követi; egyenlít® felé áramló komponense a konvektív zóna

alján helyezkedik el. Szimulációs eredményeik alapján a 24. ciklus a korábbiaknál

er®sebbnek adódott, a maximum értékét Rmax = 150− 180 közé jósolta.

A 2014-ben bekövetkezett maximum Choudhuri és mtsai. el®rejelzését igazolta.

Muñoz-Jaramillo és mtsai. (2013) a 20. század elejéig visszamen®leg megvizsgálta a

napfoltterület és poláris fáklya adatsorait, mint a toroidális és poloidális terek indi-

kátorait. Jó egyezést találtak a ciklusok végén felépül® poloidális tér és a következ®

ciklus er®ssége között. Emellett azt is kimutatták, hogy a modellalapú el®rejelzés

során nem elegend® csak a foltcsoportok területének asszimilációja, a d®lésszögérté-

kekre is szükség van, a két mennyiség ugyanis csak együtt adja meg megbízhatóan a

ciklus végén felépül® poláris tér csúcsértékét, ezáltal pedig a soron következ® ciklus

er®sségét.

A 25. ciklusra vonatkozó, modellalapú el®rejelzést végzett például Hathaway és

Upton (2016) felszíni �uxustranszport modell felhasználásával. Bemen® adatként a

SOHO ¶rtávcs® által rögzített magnetogramokat használták fel. Céljuk a poláris

terek er®sségének el®rejelzése volt a napfolt minimum el®tt három évvel. Ezzel a

módszerrel a következ® ciklus er®sségének el®rejelzésére már jóval a minimum el®tt

lehet®ség van � szemben az empirikus el®rejelzési módszerekkel. Hathaway és Upton

azt találták, hogy a 24. ciklus végén felépül® poláris tér er®ssége a 23. ciklus végén

meg�gyelthez hasonló lesz, vagyis a 25. ciklus er®ssége várhatóan a mostanihoz igen

hasonló lesz. El®rejelzésük kiterjed a 25. ciklus hemiszférikus aszimmetriájának

el®rejelzésére is. Ez a poláris terek aszimmetriáján alapszik, amely szerint a déli

félteke fog er®sebb aktivitást mutatni. Két évvel kés®bb, az újabb meg�gyelési

adatok birtokában, Upton és Hathaway (2018) frissített el®rejelzése szerint azonban

a 25. ciklus a mostaninál is gyengébbnek, vagyis az elmúlt 100 év leggyengébb

ciklusának ígérkezik.

A 2 × 2D modellel végzett el®rejelzés ugyancsak gyengének jósolja a követ-

kez® naptevékenységi ciklust. A szimulációk alapján a ciklus er®sségét Rmax =

89±29
14-re becsülték (2-es verzió szerinti napfoltszám), a maximum id®pontja pedig

2025.3±0.89
1.05-re várható (Labonville és mtsai., 2019, � elbírálás alatt).
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A következ®kben rátérek kutatási eredményeim ismertetésére. A II. részben be-

mutatott munkát a Montreáli Egyetem Nap�zikai Kutatócsoportjának vezet®jével,

Dr. Paul Charbonneauval együttm¶ködve, a csoport által kidolgozott, �2 × 2D�

dinamómodell felhasználásával végeztem. A kutatás során azzal foglalkoztam, hogy

egy extrém tulajdonságokkal bíró, ún. �betyár� napfoltcsoport mennyiben befolyá-

solhatja a szimulált ciklusok során felépül® globális mágneses tereket, ezáltal pedig

a következ® foltciklusok er®sségét, illetve a féltekék közötti aszimmetriát. A mo-

dellben spontán megjelen® betyár régiók tanulmányozása mellett, szisztematikusan

változtatva egy kiválasztott tesztrégió paramétereit, azt is vizsgáltam, hogy milyen

feltételek mellett okozza egy ilyen régió a legjelent®sebb változást a soron következ®

szimulált ciklus viselkedésében. Kapott eredményeim alátámasztják, hogy az ilyen

véletlenszer¶en felbukkanó, a statisztikáktól jelent®sen eltér® tulajdonságokkal bíró

aktív régiók er®sen limitálhatják a naptevékenység el®rejelezhet®ségét.

A III. részben a meg�gyeléshez kapcsolódó eredményeimet ismertetem majd. A

munkához a Fe xiv 5303 Å hullámhosszon, minden szoláris szélességen meg�gyel-

het® emissziós vonal egységesített adatsorát dolgoztam fel hat ciklusra visszame-

n®leg. Ehhez más szerz®k által javasolt módszereket alkalmaztam, eredményeimet

pedig összevetettem az irodalomban fellelhet®, korábbi kutatások eredményeivel. A

ciklusközi változások vizsgálatán túlmen®en a meg�gyelhet® aktivitási mintázatok

segítségével a 25. napfoltciklus maximumának id®pontját is megbecsültem, amely

2σ határon belül egyezik más szerz®k, például (Pesnell és Schatten, 2018) el®rejel-

zésével.

Témavezet®immel végzett kutatásaim ismertetése el®tt bemutatom a témához

kapcsolódó szakirodalmat, kezdve a naptevékenységi ciklus meg�gyelt jellemz®ivel.

Ez után összefoglalom a �uxustranszport-dinamók m¶ködését, végül a ciklusok el®-

rejelzésének módszereit.
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II. fejezet

Elméleti vizsgálatok:

�Betyár� napfoltok hatása a

napfoltciklusra a 2× 2D modell

alapján

3. Bevezetés

A jelen fejezetben bemutatott kutatásokat Paul Charbonneau professzorral együtt-

m¶ködve a Montreáli Egyetem Nap�zikai Kutatócsoportjában végeztem a 2 × 2D

modell alkalmazásával. Az itt ismertetésre kerül® eredményeket az alábbi publikáci-

ókban közöltük témavezet®immel: Nagy és mtsai. (2017), Petrovay és Nagy (2018),

Nagy és mtsai. (2018).

Célunk az volt, hogy Cameron és mtsai. (2014) munkájából kiindulva el®ször

olyan aktív régiókat keressünk, amelyek a szimulált foltciklusokat jelent®sen befolyá-

solhatták (4.1. fejezet). Ezt követ®en szisztematikusan megvizsgáltuk azt, hogy egy

�betyár� aktív régió különböz® paramétereit (megjelenés id®pontját, naprajzi széles-

ségét, stb.) változtatva milyen hatások tapasztalhatók a soron következ® ciklusra

nézve (4.2. fejezet). Betyár régiónak tekintettük azokat a szimulációban megjelen®

bipoláris területeket, amelyek egymagukban szigni�kánsan befolyásolták a felépül®

globális dipólmomentumot, ezáltal pedig a soron következ® ciklus er®sségét. Mun-

kánk során külön megvizsgáltuk azt is, hogy a betyár régiók hogyan befolyásolják a

hemiszférák közti aszimmetriát (4.3. fejezet).
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3.1. Egyenlít®n átnyúló aktív régiók

Felszíni �uxustranszport-modelljük segítségével Cameron és mtsai. (2014) azt vizs-

gálták, hogy milyen nemlineáris e�ektusok hozzák létre a naptevékenységi ciklus

változékonyságát. A kutatás során két faktort vettek �gyelembe: az aktív szélessé-

gek felé mutató meridionális beáramlást, illetve az egyenlít®t keresztezve megjelen®,

nagy d®lésszög¶, nagy �uxust hordozó aktív régiókat � itt részletesebben csak ez

utóbbi hatást tárgyalom. A modellhez bemenetként a Royal Greenwich Observarory,

illetve a Solar Optical Observing Network napfoltadatait használták fel. Egy egyen-

lít®n átnyúló aktív régiót szemléltet a 3.8. ábra. Az ilyen aktív területek fontossága

abban rejlik, hogy a nagy d®lésszögük és a divergens meridionális áramlás miatt

a globális dipólmomentumhoz adott járulékuk igen jelent®s. Pozíciójából adódóan

emellett az áramlás igen er®s polaritásszétválasztó hatást gyakorolhat, ezáltal csök-

ken a polaritások egymás közti kioltása. Szimulációik eredményét a 3.9. ábrán a kék

és piros id®sorok szemléltetik, a valós mérési adatokat a fekete görbe mutatja. A kék

id®sor mutatja az északi félteke mágneses �uxusának id®beli változásait arra az eset-

re, amikor négy egyenlít®t keresztezve felbukkant, nagy �uxusú és d®lésszög¶ aktív

régiót kihagytak az adatasszimiláció során. A piros szaggatott görbe azt az ered-

ményt mutatja, amikor az összes aktív területet �gyelembe vették. Meg�gyelhet®,

3.8. ábra. Az 1979 szeptemberi, 1686-os Carrington-rotációhoz tartozó szinoptikus
magnetogram. A szürke skála a mágneses tér er®sségét jelöli, míg a piros kör egy olyan
aktív régiót jelöl, amely az egyenlít®t keresztezve jelent meg a felszínen. (Forrás: Cameron
és mtsai., 2013).
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3.9. ábra. Az ábra az északi pólus mágneses �uxusának id®beli fejl®dését mutatja. A fe-
kete görbe a valós mérési adatokat mutatja, a kék görbe egy olyan felszíni �uxustranszport-
modellel végzett szimuláció eredményét, ahol négy egyenlít®n átnyúló aktív régiót kihagy-
tak a szimulációból � ezek id®pontját jelölik a függ®leges nyilak. A piros szaggatott vonal
ahhoz a szimulációhoz tartozik, ahol az említett négy aktív területet is �gyelembe vették.
A hozzájuk tartozó id®pontok és �uxusértékek a következ®k: 1979 szeptember, 2 ·1022 Mx;
1986 március, −2 · 1022 Mx; 1990, 3 · 1022 Mx; illetve 2000, −2 · 1022 Mx. Az utolsó két
eset kisebb aktívrégió-klaszterekb®l tev®dött össze. (Forrás: Cameron és mtsai., 2014).

hogy az 1990 utáni id®szakban ez a kis különbség négyszeres amplitúdóeltérést ered-

ményezett a szimulációk eredményei közt. A meg�gyelési adatokat az az eredmény

közelíti, amikor az összes aktív területet �gyelembe vették. Ez azt jelenti, hogy bár

a kérdéses id®szakban csak négy nagy jelent®ség¶nek tekintett régiót azonosítottak

be, ami az összes felbukkant aktív régió számához képest elenyész®, hatásuk mégis

kritikusnak bizonyult. Hasonló vizsgálatok alapján Jiang és mtsai. (2015) úgy gon-

dolják, hogy a 23. ciklus végére felépült gyenge poláris terekért, s így a 24. ciklusban

tapasztalható alacsony aktivitásért ilyen események lehettek felel®sek.

Dasi-Espuig és mtsai. (2010), illetve Jiang és mtsai. (2014a) azt vizsgálták, hogy

a foltcsoportok d®lésszögében meg�gyelhet® szórásértékek hogyan befolyásolják a

globális mágneses terek felépülését és ezen keresztül a soron következ® ciklus el®-

rejelezhet®ségét. A szerz®k azt találták, hogy a naptevékenység ciklusról ciklusra

történ® változásában a foltcsoportok d®lésszöge nagy jelent®séggel bíró véletlen fak-

tor, amely természetéb®l adódóan limitálja a ciklusok el®rejelezhet®ségét.

Emellett Jiang és mtsai. (2014a) azt is vizsgálták, hogy a felbukkanó aktív régió

naprajzi szélessége hogyan befolyásolja annak dipólhoz adott járulékát. Eredmé-
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3.10. ábra. Az ábra egy szimulációsorozat eredményét mutatja, amikor a szerz®k
6 × 1021 Mx �uxusú és 80◦ d®lésszög¶ aktív régiót különböz® szoláris szélességek mellett
illesztettek modelljükbe. A jobb panelen az egyes szimulációkhoz tartozó dipólmomentum
id®beli fejl®dése látható, míg a bal oldali ábrán annak aszimptotikus értéke az aktív régió
különböz® felbukkanási pozícióinak függvényében (Forrás: Jiang és mtsai., 2014a).

3.11. ábra. Északi poláris tér (fels® panel) és dipólmomentum (alsó panel). A görbék
három szimulációhoz tartoznak, amelyek során egyetlen, azonos paraméterekkel rendelkez®
aktívrégió-együttest illesztettek be különböz® naprajzi szélességekre; az ábrán λ0 a 24◦N
pozíciót jelöl. A poláris �uxust a mágneses tér északi pólus körüli, 20◦-os tartományban
vett felületi integráljával adták meg. (Forrás: Yeates és mtsai., 2015).
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nyük szerint adott �uxus és d®lésszögérték mellett, az egyenlít®t®l távolodva a régió

dipólhoz adott járuléka rohamosan csökken, majd 15◦ fölött szinte jelentéktelenné

válik. Ezt szemlélteti a 3.10. ábra.

Yeates és mtsai. (2015) hasonló eredményre jutottak. A szerz®k a 24. ciklus szi-

noptikus térképen, a ciklus felszálló ágában meg�gyelhet®, pólus felé áramló vezet®

polaritású zóna eredetét vizsgálták. Felszíni �uxustranszport-modelljükbe egyesé-

vel asszimilálva az aktív területeket azt találták, hogy a zóna egy magas szoláris

szélességen megjelen® anti-Joy aktív régiótól származik. Úgy vélik, hogy bár az

aktív területnek nagy volt a globális dipólhoz adott járuléka, mégis csak tranziens

változást okozhatott, és a ciklus végén felépül® dipólt csak kevéssé befolyásolhatta.

Ennek oka az, hogy a pólushoz aránylag közel jelent meg, ahogy azt a 3.11. ábrán

bemutatott szimulációsorozat is szemlélteti. Az alsó panelen ábrázolt dipólmomen-

tum id®beli fejl®dése Jiang és mtsai. (2014a), 3.10. ábra bal oldali paneljén látható

eredményével összevethet®. A szimulációba Yeates és mtsai. egy több aktív terület-

b®l álló együttest illesztettek be: el®ször a meg�gyelt λ0 = 24◦N pozíciójába, majd

az egyenlít®höz közelebb, végül az egyenlít®re. A 3.11. ábra fels® paneljén a fekete

görbe azt mutatja, hogy a magasabb szélességen megjelen® aktív régió a poláris tér-

ben egy kezdeti csúcsot okoz � a követ® polaritású terület érkezésekor �, majd ahogy

a vezet® polaritás is megérkezik, a poláris tér értékében csökken® tendencia látható.

Ezt követ®en a poláris tér aszimptotikusan egy egyensúlyi érték felé tart, amelyet

az aktív területek megjelenése után hat év elteltével ér el. Ha az aktív régió az

egyenlít®höz közel jelenik meg (pontvonal és szaggatott görbe), az egyensúlyi érték

is magasabb. Fontosnak tartom megállapításaik közül kiemelni azt, hogy mind a

poláris tér, mind a dipólmomentum esetében elérhet® aszimptotikus értékek függe-

nek az aktív régió naprajzi szélességét®l. A szélességfüggés pontos alakját azonban

a meridionális áramlás pro�lja és a di�úzivitás határozza meg.
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3.2. A 2× 2D modell felépítése

A Lemerle és Charbonneau (2017) által kidolgozott 2× 2D modell egy tengelyszim-

metrikus, meridionális síkban de�niált �uxustranszport-dinamót (a továbbiakban

FTD az angol rövidítés alapján), illetve egy felszíni �uxustranszportot leíró mo-

dellt (a továbbiakban SFT) kapcsol össze. Ez utóbbit Lemerle és mtsai. (2015)

ismertetik részletesen. A csatolás révén létrejöv® kinematikus Babcock�Leighton

szoláris dinamómodellben a 17. oldalon olvasható (2.13) kifejezés által leírt felszíni,

SFT komponens szolgáltatja a poloidális teret a bels®, FTD modulnak a felületi

határfeltételen keresztül. Az SFT komponens számára szükséges új aktív régiók fel-

bukkanását az FTD komponens biztosítja, amelyet az (2.11-2.12) egyenletek adnak

meg a 16. oldalon � a 2 × 2D modellben az egyenletek α-t tartalmazó tagjai nem

szerepelnek.

A modellben az SFT→ FTD csatolás a felszíni radiális tér havonként számított,

szélesség szerinti 〈BR〉(θ, φ) átlagán keresztül valósul meg.

Az (2.13) egyenletben szerepl® SBMR(θ, φ, t) = ΣiBi(θ, φ)δ(t− ti) forrástag adja meg

az új aktív régiók felbukkanását, amely az FTD → SFT csatolást valósítja meg,

ahol δ a Dirac-delta. Az összekapcsolás alapja egy FB(θ, t) függvény, amely azt

adja meg, hogy az FTD modul bels® mágneses térkon�gurációja alapján mekkora

valószín¶séggel jelenik meg egy új aktív régió. Ennek tulajdonságait � �uxus, d®lés-

szög, polaritások közti szeparáció, stb. � a modell véletlenszer¶en választja az egyes

paraméterekre vonatkozó eloszlásfüggvényekb®l. Ennek részleteit a kés®bbiekben

ismertetem.

Fontos megjegyezni, hogy az FB(θ, t) függvény nemlinearitást visz a rendszerbe,

ami egy beleépített, a bels® mágneses tér értékére vonatkozó küszöbértéken keresztül

valósul meg. Ha a mágneses tér er®ssége ennek értéke alá esik, a rendszer nem képes

újra feler®síteni a teret és a dinamó m¶ködése leáll. A modell egy további, az aktív

régiók átlagos d®lésszögére vonatkozó nemlinearitási e�ektust tartalmaz, amelyet az

alábbi kifejezés ír le:

αq =
α

1 + (Bφ /Bq)2
, (3.1)

ahol Bφ a bels® toroidális tér er®ssége, Bq pedig egy tetsz®leges kritikus mágneses

térérték. A formula bevezetését Dasi-Espuig és mtsai. (2010) eredménye motiválta,

akik a 15-21. ciklusok vizsgálatai során azt találták, hogy a felbukkanó aktív régiók

átlagos d®lésszöge fordítottan arányos a ciklusok er®sségével. Az összefüggés �zikai-

lag azt fejezi ki, hogy az er®sebb mágneses ter¶ �uxuscsövekre felemelkedésük során
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a Coriolis-er® gyengébb hatást fejt ki (Fan, 2009).

A Lemerle és Charbonneau (2017) által leírt, és a jelen kutatásokhoz alkalmazott

referenciamegoldást 11 paraméter adja meg, amelyeket egy genetikus algoritmus

segítségével optimalizáltak. Az illesztést úgy végezték, hogy a szimulált ciklusok és a

21. ciklus pillangódiagramjai közti eltérés minimális legyen. A referenciamegoldásra

a 3.13. és 3.15. ábrák mutatnak példát a 30. és 32. oldalakon. Az ábrákon szerepl®

dipólmomentum és poláris �uxus id®sorait a modellben az alábbi kifejezések adják

meg:

D∗(t) =
D(t)

R2
=

3

2

∫ π

0

〈BR〉φ(θ, t) cos θ sin θdθ (3.2)

Φ(t) = 2πR2

∫ θ2

θ1

〈BR〉φ(θ, t) cos θ sin θdθ. (3.3)

A poláris �uxus (3.3) kifejezésében [θ1 . . . θ2] = [0◦ . . . 20◦] az északi féltekén és

[160◦ . . . 180◦] a déli féltekén.

A 2 × 2D modell numerikus hatékonyságán túl nagy el®nye még, hogy a nap-

tevékenységi ciklus statisztikai tulajdonságainak minél pontosabb reprodukálására

kalibrálták. A felszíni modul szélesség és hosszúság szerinti felbontása emellett le-

het®vé teszi, hogy az egyes aktív régiók globális hatásait külön-külön is nyomon

követhessük.

Az új aktív régiók paramétereinek megadása

Az új aktív régiók pontos paramétereit a modell véletlenszer¶en választja rájuk

vonatkozó eloszlásfüggvényekb®l, amelyeket a 21. ciklus Wang és Sheeley (1989)

által épített adatbázisa alapján határozták meg. Az aktív területek felbukkanása az

alábbi módon zajlik.

(i) Minden, az SFT modulhoz tartozó id®lépésben a modell az új aktív régiók szá-

mát az adott id®ponthoz tartozó, ΣθFB(θ, t)-tal arányos eloszlásból választja.

(ii) Adott szélességen egy új aktív terület felbukkanási valószín¶sége FB(θ, t)-val

arányos. A szimulált ciklusok során megjelen® aktív régiók átlagos szélessége az

egyenlít® felé vándorol, a közepes pozíciók körüli szórás id®beli változását pedig

egy kvadratikus függvény írja le (Lemerle és mtsai., 2015, A.3. melléklet).

(iii) Az aktív régiók hosszúság szerinti eloszlása teljesen véletlenszer¶.
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(iv) A �uxusértékeket az alábbi lognormális eloszlásból választja a modell (3.12. áb-

ra, fels® panel):

fF (F ) = f0,F
1

F
exp

(
−(logF − logF0)2

2σ2
logF

)
, (3.4)

ahol logF0 = 21.3 [log Mx], σlogF = 0.5 [log Mx], f0,F pedig normálási faktor.

(v) A foltcsoportok �uxusának logaritmusa és a pólusok közti szeparáció logarit-

musa egyenesen arányos egymással (3.12. ábra, alsó panel). Ezt kihasználva

az új aktív terület szeparációját a modellben az alábbi kifejezés adja meg:

log d0 = 0.46 + 0.42(logF − 21) [log◦]. (3.5)

(vi) Az új aktív területek kelet-nyugat irányhoz képesti d®lésszöge lineárisan n® a

λ szélesség függvényében (Joy-törvény):

α0 = 0.5λ. (3.6)

Erre rátev®dik egy �uxus függvényében exponenciálisan csökken® szórás (ld.

12. oldal, 1.7. ábra):

σ∆α = 8.5◦ + 12◦ exp

(
− logF − 21

0.8

)
. (3.7)

Az (2.13) egyenlet SBMR(θ, φ, t) = ΣiBi(θ, φ)δ(t−ti) forrástagjában minden egyes új

aktív régió ti id®pontban (θi, φi) pozícióba kerül. A vezet® és követ® polaritásokat

Gauss-függvény írja le:

Bi(θ, φ) = Bi0e
−δ2i+/2σ︸ ︷︷ ︸

Bi+(θ,φ)

+−Bi0e
−δ2i−/2σ︸ ︷︷ ︸

Bi−(θ,φ)

, (3.8)

ahol δi+ és δi− a két polaritás (θi+, φi+) és (θi−, φi−) pozícióktól számolt, heliocent-

rikus szögtávolsága, σ = 4◦ pedig a Gauss-függvények szélessége.

A leírtakról további részletek Lemerle és mtsai. (2015) mellékletében olvasha-

tók. A modell alkalmazását, és a bel®le nyert id®sorok feldolgozását a következ®

alfejezetben mutatom be.
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3.12. ábra. A fels® panel a Wang és Sheeley (1989) adatbázisában szerepl® aktív
régiókhoz tartozó �uxusok logaritmusának eloszlását mutatja. Az alsó ábra az aktív régiók
�uxusa és a polaritásai közti szeparáció kapcsolatát mutatja log-log skálán ábrázolva. A
szaggatott görbék az illesztés körüli ±σ = 0.16◦ szórást jelölik. (Az ábrák forrása: Lemerle
és mtsai. (2015))
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3.3. A 2× 2D modell alkalmazása

A modell egyes komponensei Fortran programozási nyelven íródtak. A kezdeti pa-

raméterek beállítását, illetve az egyes modulok indítását egy Bash script végzi, végül

a kimeneti áttekint® ábrákat, valamint a kés®bbi feldolgozáshoz szükséges id®sorokat

egy IDL kód állítja el®. A számomra szükséges id®sorokat Matlab programjaim

segítségével dolgoztam fel. Ezeket az id®sorokat a 3.13. és 3.15. ábrák szemléltetik,

amelyeken egy referenciaszimulációból származó 200 év hosszú intervallum látha-

tó. Az adatsorokon er®s ciklusról ciklusra történ® változékonyság �gyelhet® meg,

illetve féltekék közti aszimmetria is észrevehet®. A modell egy fontos sajátossága,

3.13. ábra. Az ábrák egy, a 2× 2D modellel végzett szimuláció 200 éves id®szakát mu-
tatják. A fels® panel mutatja a szimulált napfoltszámok id®sorát, középen a féltekénkénti
napfoltszám-adatok láthatók. Az alsó panel szemlélteti a hozzájuk tartozó pillangódiagra-
mot a követ® polaritásnak megfelel®en színezve. Az azonos id®szak dipólmomentumának
és poláris �uxusainak id®sora, valamint a mágneses pillangódiagramja a 3.15. ábrán látha-
tó. (A modellt leíró referenciacikkek: Lemerle és mtsai., 2015 és Lemerle és Charbonneau,
2017.)
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3.14. ábra. A dipól maximuma és a
következ® ciklus maximuma között meg-
�gyelhet® korreláció a 3.13. és 3.15. áb-
rákon bemutatott referenciaeset egészére
(r = 0.7938).

hogy a napfoltciklusokhoz hasonlóan (Svalgaard és mtsai., 2005) a ciklusok végén

felépül® dipólmomentum er®ssége jól korrelál a soron következ® szimulált ciklusok

er®sségével, amit az a 3.14. ábrán látható.

Egy további fontos adatfájl a szimuláció során megjelent aktív régiók adatbázisa,

amelyet a felszíni �uxustranszportot szimuláló modul állít el®. Ebben szerepel az

aktív régiók felbukkanásához tartozó id®pont, a vezet® rész �uxusa, illetve polari-

tása, továbbá a vezet® és követ® rész koordinátái. Ezeken túlmen®en az adatbázist

a munka során kib®vítettem az aktív régió centroidjának koordinátáival, az aktív

régió d®lésszögével, a pólusok közötti szeparációval, illetve az ezek segítségével ki-

számítható, dipólmomentumhoz adott járulékkal, amelyet a 35. oldal (4.1) kifejezése

ad meg. Az aktív régiók id®beli fejl®désének követésére a modellben jelenleg nincs

mód.

Az adatbázis segítségével az egyes aktív régiók beazonosíthatók, majd a szimu-

lációból ezek egyszer¶ feltételek segítségével eltávolíthatók. Az itt bemutatott vizs-

gálatok során széls®ségesen nagy �uxusú aktív régiókat vizsgáltam, amelyek csak

nagyon ritkán fordulnak el®: 1023 Mx-nél nagyobb �uxusérték szimulációnként csak

a felbukkant régiók ∼ 0.15%-ánál �gyelhet® meg. Ebb®l adódóan a legkézenfekv®bb

megoldás az volt, hogy a �uxusértékekre adtam meg vágási feltételt.

Lehet®ség van aktív régiók beillesztésére is. Ehhez egy, a kimeneti adatbázis

formátumával megegyez® adatfájlt kell létrehozni a beilleszteni kívánt aktív terület

adataival. A futás során a felszíni �uxustranszport-modell a megadott id®pontban

az éppen akkor generált aktív régiók mellé beilleszti a fájlban szerepl® aktív terüle-
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tet, ahol természetesen több régió megadására is módunk van. A beillesztett aktív

területeket minden esetben a futtatások során felépített kimeneti adatbázisokban

el®forduló régiók közül választottam. A vizsgálatok során ezek paramétereit � �u-

xus, pozíció, stb. � a szükséges mértékben módosítottam. A munka részleteit a

következ® fejezetben tárgyalom.

3.15. ábra. Az ábrák egy, a 2×2D modellel végzett szimuláció 200 éves id®szakát mutat-
ják. A fels® panel mutatja a dipólmomentum id®sorát, amelyet a (3.2) kifejezés de�niál.
Középen az északi (szaggatott vonal) és déli félteke (folytonos vonal) poláris �uxusértékei
láthatóak, amelyet a (3.3) kifejezéssel adtunk meg a pólusok 20◦-os környezetében. Az
azonos id®szak szimulált féltekénkénti és a teljes napfoltszám id®sora, illetve a pillangódi-
agramja a 3.13. ábrán látható. (A modellt leíró referenciacikkek: Lemerle és mtsai., 2015
és Lemerle és Charbonneau, 2017.)
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4. Kutatási eredmények ismertetése

A munka els® lépéseként több szimulációt is lefuttattam, majd feldolgoztam a hozzá-

juk tartozó adatsorokat. Olyan aktív területek megjelenésére utaló jeleket kerestem,

amelyek önmagukban is jelent®s hatást gyakorolhattak a soron következ® szimulált

ciklusra. Egy érdekes eset látható például a 3.13. és 3.15. ábrákon 2180 után. Az

id®pont körüli 40 éves intervallumot a 4.16-4.17. ábrák mutatják. Ez a szimulációs

eredmény azért ragadta meg a �gyelmemet, mert igen hasonlít a 22-23-24. meg�-

gyelt napfoltciklusokhoz. Két igen hasonló ciklust egy jóval gyengébb követ, ami azt

sejteti, hogy ezt a 4.16. ábrán látható második ciklus során bekövetkez® valamilyen

széls®séges esemény válthatta ki. A 4.17. ábrán középen látható, hogy a második

ciklus során felépült dipólmomentum mindössze fele a korábbi ciklusénak. A har-

4.16. ábra. Az ábrák egy szimuláció kiválasztott id®szakát mutatják. A fels® panelen a
követ® polaritásnak megfelel® színezés¶ pillangódiagram, az alsó panelen a hozzá tartozó
napfoltszám id®sor látható (folytonos vonal). A szaggatott vonalra vonatkozó diszkusszió
a szövegben olvasható. Az azonos id®szakra vonatkozó mágneses tér adatok a 4.17. ábrán
láthatók.
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4.17. ábra. A fels® panel a 4.16. ábrán látható adatsorokhoz tartozó magnetogramot
mutatja, középen pedig a globális dipólmomentum id®sora látszik (folytonos görbe). A
szaggatott vonalra vonatkozó diszkusszió a szövegben olvasható. Az alsó ábra a globális
dipólmomentum mellett annak id®deriváltját és négy hónapra simított id®sorát mutatja
(zöld görbék). A barna görbék az aktív területek δDBMR járulékait mutatják egy hónapra
integrálva, valamint ezen id®sor négy hónapra simított változatát.
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θvezetõ θkövetõ F α d δDBMR J/H

84.8◦ 89.5◦ 2.43 �8.65◦ 31.64◦ �0.2014 a-J/H 4.16. és 4.17. ábrák

102.0◦ 108.6◦ 4.00 �11.08◦ 34.80◦ �0.4504 J/(a-)H 4.19. és 4.18. ábrák

82.5◦ 86.3◦ �7.04 �10.92◦ 20.16◦ 0.4670 a-J/H 4.20. ábra

95.6◦ 104.1◦ �3.58 �15.53◦ 32.11◦ 0.5293 J/H 4.21. és 4.22. ábrák

89.5◦ 82.1◦ �1.39 13.98◦ 30.97◦ �0.1810 J/(a-)H 4.2. fejezet

112◦ 118.6◦ 4.39 �11.08◦ 34.80◦ �0.4633 J/H 4.3. fejezet

23.3◦ 4.9◦ 1.46 12.09◦ 107.01◦ 0.1116 J/a-H 4.42. ábra

4.1. táblázat. A táblázat a fejezetben tárgyalt aktív területek tulajdonságait foglalja
össze. θvezetõ és θkövetõ naprajzi szélességek az egyes polaritások pozícióját jelölik, F [1023

Mx] a követ® folt �uxusa (Fkövetõ = −Fvezetõ), α a foltcsoport kelet-nyugati iránnyal bezárt
szöge, d pedig a két polaritás közti szeparáció. δDBMR [1023Mx] az aktív terület (4.1)
összefüggéssel megadott elemi járuléka a globális dipólmomentumhoz. A J/H jel¶ oszlop
azt adja meg, hogy a foltcsoport teljesíti-e a Hale- és a Joy-törvényt (J/H) vagy sem (a-J/a-
H). J/(a-)H azt jelöli, hogy a 4.2. alfejezetben leírt vizsgálatokhoz kiválasztott tesztrégió
er®síti (csökkenti) a globális dipólmomentumot. Ugyanez érvényes a 4.19. és 4.18. ábrák
esetére.

madik ciklus er®ssége viszont csak negyede a másodikénak, ám az általuk felépített

dipólmomentum er®ssége szinte azonos, ami Muñoz-Jaramillo és mtsai. (2013) ered-

ményének megfelel®en azt mutatja, hogy a felépül® dipólmomentumot a napfoltszám

önmagában még nem határozza meg.

A szimulációhoz tartozó, aktív területek paramétereit tartalmazó adatbázist ez-

után részletesen megvizsgáltam a régiók dipólhoz adott elemi járulékát alapul véve,

amit az alábbi kifejezés de�niál:

δDBMR ≈ F d sinα sin θ, (4.1)

ahol F a követ® polaritás �uxusa, d a két polaritás szeparációja radiánban mérve, α

a foltcsoport kelet-nyugat irányra vonatkoztatott d®lésszöge, θ pedig a foltcsoport

középpontjának naprajzi szélessége. Az itt bemutatott kutatások során azonosí-

tott és felhasznált aktív területek ezen paramétereit a 4.1. táblázat foglalja össze.

A táblázat els® sorában olvashatók annak a foltcsoportnak az adatai, amelyet a

4.16-4.17. ábrákon bemutatott szimulációban azonosítottam a függ®leges szaggatott

vonallal jelölt id®pontban. Látszik, hogy ez a régió az északi féltekén, az egyenlít®-
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4.18. ábra. Az ábrán látható id®sorok, a 4.19. ábrán bemutatott esetekhez tartoznak
� fent a szimulált napfoltszám, lent a mágneses dipólmomentum. A vastag fekete görbe
a referenciaesetet mutatja, amikor a betyár régió nem jelenik meg a szimulációban. A kék
szaggatott görbe jelöli a Joy- és Hale-szabálynak megfelel® régiót, míg a piros pontvonal
az anti-Hale területet.

höz közel bukkant fel, �uxusa igen jelent®s. Teljesíti a Hale-szabályt, a Joy-törvényt

viszont nem, így ez az aktív régió bizonyosan gyengítette a kialakuló globális dipól-

teret.

A (4.1) összefüggés alapján kiszámítva az összes, a szimuláció során megjelent

aktív terület járulékát, majd a napfoltszám id®sorának megfelel®en, havonta össze-

gezve ezek értékét adódik a 4.17. ábra alsó paneljén látható barna id®sor. Összevetve

ezt a dipólmomentum id®beli deriváltjával (zöld görbe) egyértelm¶en látszik, hogy a

dipólmomentum változásai követik az aktív területek által adott járulék változásait.

Eltávolítva a szimulációból a 4.1. táblázat els® sorában szerepl® aktív területet

a 4.16-4.17. ábrákon szaggatottal jelölt id®sorok adódnak. Látható, hogy ennek az

egyetlen foltcsoportnak az eltávolítása drasztikus változást okozott: a dipólmomen-
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4.19. ábra. A szinoptikus térképeken egy betyár régió hatása látható 6 hónappal megjele-
nése után (4.1. táblázat, 2. sor). Az egyes esetekhez tartozó hosszú távú hatás a 4.18. ábrán
látható. A fels® panel mutatja a mágneses térkon�gurációt abban az esetben, amikor a
betyár régió nem jelenik meg. A középs® ábra szemlélteti azt az esetet, amikor a betyár
régió a Joy- és Hale-szabálynak megfelel®en bukkan fel, az alsó panelen pedig ugyanez a
régió szerepel, mint anti-Hale terület jelenik meg.
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tum maximuma nagyjából 50%-kal emelkedett, míg a szimulált napfoltmaximum

duplájára n®tt. Fontos megjegyezni, hogy a dipólmomentumban a változás azonnal

jelentkezik, illetve nem csak a maximum nagyságát érinti, hanem a tér átfordulá-

sának id®pontját is csaknem két évvel korábbra hozza. Ennek megfelel®en a soron

következ® foltciklusnak nem csak az er®sségében tapasztalunk változást, hanem a

két ciklus közötti minimumban töltött id® is jelent®sen lerövidül. Ez az eredmény

is azt sugallja, hogy a 23. napciklus során megjelenhetett egy, esetleg több olyan

betyár napfolt, amelyek lecsökkentették a felépül® poloidális teret egy, a korábbiak-

nál sokkal gyengébb 24. ciklust eredményezve, ahogy azt Jiang és mtsai. (2015) is

felvetették.

Egy további példát mutatok be a 4.18. és 4.19. ábrákon. A fekete görbével jelölt

alapszimulációba a 4.1. táblázat második sorában ismertetett aktív régiót illesztet-

tem be, el®ször a Joy- és Hale-szabálynak megfelel®en (kék, szaggatott görbe), majd

ellentétes polaritással, anti-Hale régióként (piros pontvonal). Látható, hogy az anti-

Hale régió drasztikusan lecsökkenti a dipólmomentumot, majd ennek következtében

a következ® ciklust is, a Hale-szabálynak megfelel® azonban jelent®sen er®sebb di-

pólhoz vezet. A két esetnek megfelel® aktív régió szinoptikus térképet, fél évvel azok

megjelenése után, a 4.19. ábra mutatja.

Az itt ismertetett példákon kívül széls®séges eseteket is azonosítottam a szimulált

id®sorokban, amelyeket a következ® alfejezetekben részletesen ismertetek. Fontos

kiemelni, hogy ezek a modellben spontán jelentek meg, ezeken a szimulációkon nem

módosítottam.
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4.1. Betyár aktív területek extrém hatásai

A dinamómechanizmus leállása

A 4.20. ábrán látható eset egy széls®séges példája annak, hogyan állíthatja le egyet-

len betyár aktív terület a dinamómechanizmust. A foltcsoport paraméterei a 4.1.

táblázat harmadik sorában olvashatók (35. oldal). Ahogy az ábra fels® paneljén

látható, a szimulált ciklus maximuma után nem sokkal, a függ®leges szaggatott

vonallal jelzett id®pontban egy betyár régió jelent meg, azonnali pólusváltozást el®-

idézve ugyanazon cikluson belül (ld. a dipólmomentum id®sorát a középs® panelen).

A régió megjelenését követ®en a dinamómechanizmus leáll, a dipólmomentum 20

év alatt nullára csökken. Az er®teljes negatív hatás azzal magyarázható, hogy ez

az egyenlít®höz közel felbukkanó régió igen jelent®s �uxust hordoz, pozíciójához ké-

pest pedig igen nagy d®lésszöggel rendelkezik, el®jele ráadásul a Joy-törvény alapján

várthoz képest ellentétes, így az általa adott járulék csökkenti a felépül® dipólmo-

mentumot. A 4.20. ábra szaggatott vonalai azt mutatják, hogy ha ezt az egyetlen

aktív területet eltávolítjuk a szimulációból, a felépül® dipólmomentum egy átlagos

amplitúdójú következ® foltciklust fog eredményezni � az átlagos ciklusamplitúdó az

adott szimulációra 〈Rmax〉 = 67.01± 30.56.

Az itt látható er®s hatás arra enged következtetni, hogy egy, a dipólmomen-

tum szempontjából kedvez®tlen hatású foltcsoport jelent®sen lecsökkentheti a soron

következ® foltciklust, vagy akár a rendszert f®minimum állapotába billentheti.

A dinamómechanizmus újraindítása

Az el®bbi példa analógiájára egy olyan esetet is sikerült azonosítanom a lefuttatott

szimulációk analízise során, amikor egy megfelel® paraméterekkel rendelkez® aktív

terület �megmentette� az éppen leálló dinamót, amire a 4.21. ábra mutat példát.

Az egyre csökken® aktivitás, ahogy azt a szaggatot görbe jelzi, a dinamó leállásához

vezetett volna a középs® ciklus esetében. Azonban 2175-ben megjelent egy óriási ak-

tív régió az egyenlít®höz igen közel (4.1. táblázat, negyedik sor), a dipólmomentum

felépülése szempontjából kedvez® járulékkal. Ez azonnali polaritásváltást és egy

viszonylag er®s dipólmomentum kialakulását eredményezte, így a dinamó tovább

m¶ködhetett. Ahogy a 4.21. ábra középs® paneljén látható, enélkül a betyár régió

nélkül a dipólmomentum nagyjából 20 év alatt nullára csökkent volna, a rendszer

pedig f®minimumba került volna.

Ennek az aktív területnek a felhasználásával megvizsgáltam azt is, hogy új/-
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4.20. ábra. Egy aktív régió, amely leállította a dinamómechanizmust. A foltcsoport
hatását megigyelhetjük a szimulált napfoltszám (fels® panel), a dipólmomentum (középs®
panel) id®sorain és a pillangódiagramon is. A piros pötty jelöli az aktív terület vezet®
polaritásának pozícióját. A szaggatott görbék azt mutatják, hogyan alakul a szimuláció,
ha eltávolítjuk az azonosított betyár foltcsoportot.
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ra/-in/-dít/-ha/-tó-e egy olyan dinamó, amely már hosszú ideje f®minimumban van.

A kísérlet eredményét a 4.22. ábra illusztrálja. A beillesztett aktív régió azonnal

jelent®s dipólmomentumot ad a rendszerhez, így a dinamó újraindulhat egy közel

60 év hosszú f®minimum után. Ez a módszer azonban megkerüli a modell egyes

m¶ködési sajátosságait, hiszen miután a mágneses energia egy adott határérték alá

kerül, a rendszer soha sem er®síthetné újra fel a teret, így egy ilyen er®sség¶ aktív

régió felbukkanása nem valósulhatna meg. Meg kell jegyezni azonban, hogy a modell

egy másik verziójában a dinamóhatás újraindítására α−e�ektust építettek a modell-

be, így a rendszer �zikailag jóval realisztikusabb módon léphet ki a f®minimumból

(Ölçek és mtsai., 2019, � elbírálás alatt).

Eddig olyan aktív régiók hatásait tárgyaltam, amelyek spontán bukkantak fel a

szimulációk futtatása során. A következ®kben olyan kísérletek eredményeit fogom

bemutatni, amikor egy kiválasztott aktív régió tulajdonságait bizonyos szempontok

szerint, szisztematikusan módosítottam azért, hogy a változások hatásait a soron

következ® cikluson vizsgálhassam.

A 4.16, 4.20-4.22. ábrák alsó panelein az is felfedezhet®, hogy a betyár régió

felbukkanása után következ® ciklus er®s hemiszférikus aszimmetriát mutat. Ezt a

jelenséget részletesen a 4.3. fejezetben tárgyalom majd.
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4.21. ábra. Az ábra egy olyan aktív régióra mutat példát, amely visszarántotta a di-
namót a leállástól. A fels® panel mutatja a szimulált napfoltszámok id®sorát, középen a
dipólmomentum id®beli fejl®dése látható, az alsó ábrán pedig az azonos id®szakhoz tar-
tozó pillangódiagram. A piros pötty itt a felbukkant betyár régió vezet® polaritásának
pozícióját mutatja. A fels® két panelen a szaggatott görbék azt mutatják, hogyan alakul
a szimuláció, ha eltávolítjuk az azonosított betyár foltcsoportot.
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4.22. ábra. Az ábra azt szemlélteti, hogy a 4.21. ábrán bemutatott, spontán felbukkant
aktív területet egy másik szimulációba, a dinamómechanizmus leállása utánra áthelyezve a
dinamó m¶ködése ugyancsak újraindítható. Az így létrehozott f®minimum hossza közel 60
év. A szürke háttér a fels® ábrán a dipólmomentum negatív id®szakait jelöli, a függ®leges,
szaggatott vonalak azt az id®szakot határolják, amikor a dipólmomentum nulla volt.
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4.2. Betyár aktív vidékek hatásának szisztematikus vizsgálata

Az el®z® fejezetben tárgyaltakkal ellentétben a most bemutatott eredmények olyan

numerikus szimulációkból származnak, ahol egy kiválasztott aktív régió paramétere-

it szisztematikusan megváltoztattam, majd a változásnak a soron következ® ciklusra

gyakorolt hatásait tanulmányoztam. A vizsgálathoz egy olyan tesztrégiót használ-

tam fel, amely a kiválasztott szimulációban egy, a vizsgált ciklusoknál korábbi id®-

pontban jelent meg. Ennek tulajdonságai a 4.1. táblázat ötödik sorában olvashatók

(35. oldal).

A futtatások során a (4.1) egyenletben adott paramétereket változtattam, vagyis

a tesztrégió �uxusát, d®lésszögét, a polaritások szeparációját, illetve a felbukkanás

naprajzi szélességét és id®pontját. Az id®pontokat fázis alapján választottam, vagyis

aszerint, hogy a ciklus teljes id®tartamához képest mennyi id® telt el a minimumtól

számítva � a kapott arányszámot ψ-vel jelöltem, a továbbiakban így fogok a fázisra

hivatkozni.

A vizsgálatok elvégzéséhez három ciklust választottam ki. Egy átlagos er®sség¶t (az

aktuális szimulációra ez 〈Rmax〉 = 68.98 ± 27.14), egy átlagnál gyengébbet, illetve

egy er®sebbet. A tesztrégiót aszerint tettem Hale-törvénynek megfelel®vé (azzal el-

lenkez®vé), hogy az aktuális ciklus során felépül® dipólmomentumot er®síteni (vagy

csökkenteni) szerettem volna. Minden egyes paraméter vizsgálata során hat szimu-

lációsorozatot végeztem; mindhárom ciklus esetében megvizsgáltam a dipólmomen-

tumot er®sít® és az azt csökkent® tesztrégió hatását.

A szimulációk során a 4.20. ábra kapcsán tárgyaltakhoz hasonlóan el®fordult, hogy

a dinamómechanizmus leállt. Ilyenkor a dipólmomentum 10-20 év alatt, a konvektív

zónában tapsztalható di�úziós id®skálán, nullára csökkent, a rendszer f®minimumba

lépett.

A következ® alfejezetekben azt tárgyalom majd, hogyan változtatja meg egy

betyár régió akár az aktuális ciklus további fejl®dését, a soron következ® ciklus er®s-

ségét, illetve a két ciklus közötti minimum id®tartamát. A kezdeti, perturbálatlan

szimulációhoz képest vett eltérést az alábbi összefüggés szerint állapítottam meg:

rms∆ =

√√√√〈(Xref −Xtest

Xref

)2
〉
, (4.2)

ahol Xtest a tesztrégió beillesztése utáni paraméter (például a következ® ciklus amp-

litúdója), Xref pedig a referenciaeset ugyanezen paramétere.
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A tesztrégió felbukkanási id®pontjának hatása

Az els® kísérletsorozatban az aktív terület felbukkanásának id®pontját változtattam,

amit itt egy átlagos (4.24. ábra) és egy gyenge (4.25. ábra) ciklus esetére mutatok be.

Az id®pontokat a ψ fázis alapján választottam meg. Mindkét bemutatott esetben a

tesztrégió gyengíti az aktuálisan felépül® dipólmomentumot.

Amikor a tesztrégió a ciklus felszálló ágában jelenik meg, akkor jelent®sen be-

folyásolja az aktuális ciklust is, ahogy ezt a citromsárga és világoszöld görbék is

szemléltetik a 4.24-4.25. ábrák fels® paneljén. Mivel az ilyen, a felszálló ágban meg-

jelen® er®s aktív területek módosítják magát az aktuális ciklust is, hatásuk a soron

következ® ciklusra megjósolhatatlan. Ez a két szemléltet® ábra esetében jól meg�-

gyelhet®. Míg a 4.24. ábrán azt látjuk, hogy a soron következ® ciklusok is gyengéb-

bek, addig a 4.25. ábrán ennek ellenkez®je történik. A maximum el®tt felbukkanó

régiók esetében a következ® ciklusok annak ellenére er®sebbek, hogy a beiktatott

tesztrégió csökkentette a felépül® dipólmomentumot. A válasz a középs® paneleken

látható. Az egyik szimulációsorozat esetében a pólusváltás el®tt megváltoztatott

dipólmomentum a ciklus során a referenciaesetben tapasztalt maximumérték alatt

maradt (4.24. ábra), míg a másik esetben annál er®sebb lett (4.25. ábra). Ezek

után, mivel a dipól er®ssége el®revetíti a soron következ® ciklus er®sségét, a 4.25.

ábrán látható esetben a perturbáció után következ® ciklus is er®sebb lesz.

Ha a tesztrégió a leszálló ágban jelenik meg, hatása a minimumhoz közeledve

egyre csökken, ahogy ez a 4.24-4.25. ábrákon is látható. A legintenzívebb változás

akkor jelentkezik, ha a tesztrégió a ciklus maximumában jelenik meg, ahogy ezt a

4.23. ábra is mutatja. Az ábrán a szürke görbék az egyes szimulációsorozatokhoz

tartozó eredményeket mutatják. Az ábra y-tengelyén a perturbáció után következ®

4.23. ábra. Az id®zítés átlagos hatá-
sa a következ® ciklus er®sségére. A szür-
ke vonalak egy-egy kísérletsorozatot je-
lölnek, egy pont egy futtatás eredményé-
nek felel meg. A fekete görbe a hat kí-
sérletsorozat alapján számított átlagot és
szórást mutatja.
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4.24. ábra. A fels® panel a szimulált napfoltszámokat mutatja, középen a dipólmo-
mentum id®sora látható. A szaggatott színes vonalak azt mutatják, hogyan változik meg
a szimuláció menete a dipólmomentumot gyengít® tesztrégió beillesztése után. A referen-
ciaesetet a fekete folytonos görbe jelöli. Az alsó ábra a referenciaeset pillangódiagramját
szemlélteti, rajta a színes jelölések a tesztrégió beillesztésének id®pontjait mutatják.
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ciklus er®sségében bekövetkez® rms∆SSN változás nagyságát jelölöm a referenciaeset-

hez képest, mely értéke a (4.2) összefüggésb®l határoztam meg. A fekete görbe az

átlagos viselkedést jelöli. Elmondható, hogy a tesztrégió átlagosan akár 100%-al is

megnövelheti (vagy lecsökkentheti) a következ® ciklus er®sségét, ha annak járuléka

er®síti (gyengíti) a felépül® dipólmomentumot. Fontos azt is kiemelni, hogy nem

csak a dipólmomentum er®ssége változik meg, hanem polaritásváltásának id®pontja

is.

A perturbált ciklus hossza is megváltozhat, az e�ektus azonban a felszálló ágban

folyamatosan csökken, a maximum után pedig elt¶nik. Az aktuális ciklus hossza ma-

ximum két évvel n®het (vagy csökkenhet), ha a tesztrégió járuléka csökkenti (er®síti)

a dipólmomentumot, emiatt a következ® ciklus kezdete ugyanennyi id®vel eltolódik.

Ez az eredmény azért különösen érdekes, mert a ciklusok id®tartamában bekövetkez®

változásokat a meridionális cirkuláció sebességváltozásainak tulajdonítják, a 2× 2D

modellben a globális áramlási sebességek azonban konstansok.
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4.25. ábra. Az ábrán látható panelek leírása a 4.24. ábra alatt olvasható.
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A tesztrégió �uxusának hatása

A vizsgálatok következ® szakaszában a beillesztett tesztrégió �uxusa által okozott

hatásokra fókuszáltam. A �uxust minden futtatás során a felére csökkentettem,

míg az összes többi paramétert változatlanul hagytam. A felbukkanás id®pontjául

a ciklus maximumát választottam, hiszen az az els® kísérlet során kiderült, hogy itt

számíthatok a legintenzívebb hatásra. Az eredményeket egy olyan esetre mutatom

be, ahol a beillesztett tesztrégió csökkentette a felépül® dipólmomentumot (4.26.

ábra), illetve ahol növelte azt (4.27. ábra). Látható, hogy a �uxus csökkenésével a

következ® ciklus maximumára gyakorolt hatás is csökken, a minimum id®pontjában

azonban nem történik változás.

Másrészr®l, ahogy az a 4.26-4.27. ábrákon is látható, a két ciklus közötti minimum

hossza megváltozik. A minimumban töltött id®t azzal az id®tartammal de�niáltam,

4.26. ábra. A fels® ábrán a �uxusváltozás hatását láthatjuk a perturbációt követ®
ciklusra. A piros görbe a 4.24. ábrán bemutatott ψ = 0.5007 esettel azonos (46. oldal).
Az alsó panel a dipólmomentum változását mutatja.
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4.27. ábra. Az ábrán látható panelek leírása a 4.26. ábra alatt olvasható. A piros görbe
itt a tesztrégió 4.1. táblázat ötödik oszlopában felsorolt értékeivel futtatott szimulációt
jelöli (35 oldal).

amelyet a szimulált napfoltszám id®sora 12.5-es érték alatt tölt. Ez a referencia-

esetben a t = 2058.5-ben tapasztalt minimum értékének kétszerese. Az ábrákon

egyértelm¶en látszik, hogy ha a dipólmomentumot er®sít® (vagy csökkent®) járulé-

kú tesztrégiót illesztek a szimulációba, akkor a perturbáció után következ® ciklus

el®bb (kés®bb) kezd®dik, így a két ciklus közötti minimum id®tartama rövidebb

(hosszabb).

A tesztrégió szögváltozásának hatása

Megvizsgáltam az aktív régió szélesség szerinti méretének, vagyis a kelet-nyugati

iránnyal bezárt szög és a polaritások szeparációjának fontosságát is. A szöget α = 0◦

és α = 25◦ között változtattam, ∆α = 5◦ lépésekkel, ahogy azt a 4.29. ábra szemlél-

teti. A kísérlet során a 35. oldalon bemutatott 4.1. táblázat ötödik sorában megadott
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4.28. ábra. A fels® panel szemlélteti a soron következ® ciklus változását abban az
esetben, ha a beillesztett tesztrégió kelet-nyugati iránnyal bezárt szöge változik meg. A
piros görbe a 4.24. ábrán bemutatott ψ = 0.5007 esettel azonos (46. oldal). Az alsó panel
a dipólmomentum változását mutatja.

4.29. ábra. Az ábra az aktív ré-
gió szögváltozását mutatja az elvégzett
szimulációsorozatokban. A piros és kék
pont az eredeti tesztrégió vezet® és köve-
t® polaritását mutatja.
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4.30. ábra. Az ábrán látható panelek leírása a 4.28. ábra alatt olvasható. A piros görbe
itt a tesztrégió 4.1. táblázat ötödik oszlopában felsorolt értékeivel futtatott szimulációt
jelöli (35. oldal).

többi paramétert változatlanul hagytam. Az aktív régiót most is a ciklus maximu-

mába helyeztem. Az eredményeket most is egy olyan esetre mutatom be, ahol a

beillesztett tesztrégió csökkentette a felépül® dipólmomentumot (4.28. ábra), illetve

ahol növelte azt (4.30. ábra). Amint az az ábrákon látható, α ∼= 0◦ szögérték mellett

a tesztrégiónak nincs hatása a soron következ® ciklusra, hiszen ilyenkor az ellentétes

polaritások hosszú távon kioltják egymást. Ha azonban a d®lésszög α ∼= 25◦, a kö-

vetkez® ciklus er®ssége átlagosan akár 200%-kal is növekedhet. Ennek oka részben

az, hogy ebben az esetben a tesztrégió nem csak hogy az egyenlít®höz közel van,

hanem már keresztezi is azt, így a meridionális cirkuláció polaritásokat szétválasztó

hatása sokkal inkább érvényesül. Ha a beillesztett tesztrégió járuléka csökkenti a

dipólmomentumot, a perturbáció után következ® gyengébb ciklusok tipikusan leáll-

nak.
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A tesztrégió szeparációváltozásának hatása

A tesztrégió polaritásai közötti szeparáció ugyancsak az aktív régió szélesség szerinti

méretét változtatja meg, így befolyásolva azt, hogy a meridionális cirkuláció milyen

hatékonyan választja szét az ellentétes polaritásokat. Az itt bemutatott kísérletsor-

ban a szeparációt d ∼= 16◦ értékt®l d ∼= 41◦-ig változtattam ∆d = 5◦ lépésközzel

a 4.33. ábrán szemléltetett módon. Az eredményeket olyan esetekre mutatom be,

ahol a beillesztett tesztrégió csökkentette a felépül® dipólmomentumot (4.31. ábra),

illetve ahol növelte azt (4.32. ábra). A kísérlet eredménye a szögváltozáshoz hasonló

eredményre vezet. Az ábrákon is látható, hogy az új ciklus foltjai el®bb (kés®bb)

jelennek meg abban az esetben, amikor a perturbált ciklus maximumába beillesztett

tesztrégió er®síti (gyengíti) a felépül® dipólmomentumot.

4.31. ábra. A fels® panel szemlélteti a soron következ® ciklus változását abban az
esetben, ha a beillesztett tesztrégió polaritásai közti szeparáció változik meg. A piros
görbe a 4.24. ábrán bemutatott ψ = 0.5007 esettel azonos (46. oldal). Az alsó panel a
dipólmomentum változását mutatja.
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4.32. ábra. Az ábrán látható panelek leírása a 4.31. ábra alatt olvasható. A piros görbe
itt a tesztrégió 4.1. táblázat ötödik oszlopában felsorolt értékeivel futtatott szimulációt
jelöli (35. oldal).

4.33. ábra. Az ábra az aktív régió po-
laritásai közti szeparációváltozást mutat-
ja az elvégzett szimulációsorozatokban.
A piros és kék pont az eredeti tesztrégió
vezet® és követ® polaritását mutatja.
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A tesztrégió naprajzi szélességváltozásának hatása

Cameron és munkatársai (2014) eredményei szerint csak azok az aktív területek okoz-

nak szigni�káns változásokat a következ® ciklus alakaulásában, amelyek az egyenlí-

t®höz közel bukkannak fel. A kísérletsorozat utolsó lépéseként ezt vizsgáltam meg a

tesztrégió naprajzi szélességét változtatva θközéppont = 85◦ és θközéppont = 55◦ között

∆θ = 5◦ lépésközzel a 4.36. ábrán szemléltetett módon. Ahogy az a 4.34-4.35.

ábrákon látható, az egyenlít®t®l távolodva a hatás csökken ugyan, de még 20◦ távol-

ságban is átlagosan 50%-os amplitúdóváltozás tapasztalható a perturbációt követ®

ciklusban. Természetesen a pozíció ilyen módszerrel történ® változtatása lecsökkenti

a polaritások közti szeparációt. Az okozott legnagyobb hiba 17% θközéppont = 55◦

esetében, azonban ez a hiba csak 5% θközéppont = 70◦-on, 20◦ fokra az egyenlít®t®l,

4.34. ábra. A fels® panel szemlélteti a soron következ® ciklus változását abban az
esetben, ha a beillesztett tesztrégió naprajzi szélessége (θközéppont) változik meg. A piros
görbe a 4.24. ábrán bemutatott ψ = 0.5007 esettel azonos (46. oldal). Az alsó panel a
dipólmomentum változását mutatja.
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ahol még szigni�káns hatást tapasztaltam.

4.35. ábra. Az ábrán látható panelek leírása a 4.34. ábra alatt olvasható. A piros görbe
itt a tesztrégió 4.1. táblázat ötödik oszlopában felsorolt értékeivel futtatott szimulációt
jelöli (35. oldal).

4.36. ábra. Az ábra az aktív régió
megjelenésének naparajzi szélességválto-
zását mutatja az elvégzett szimulációso-
rozatokban. A piros és kék pont az erede-
ti tesztrégió vezet® és követ® polaritását
mutatja.
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Az elvégzett kísérletsorok eredményeit a 4.37. ábra foglalja össze, amely a beil-

lesztett tesztrégió átlagos hatását mutatja a perturbáció utáni ciklus er®sségére és

a két ciklus közötti minimum hosszára. A függ®leges tengelyen jelölt rms értékeket

a 44. oldalon ismertetett (4.2) összefüggéssel számítottam. Az eredmények összeha-

sonlításához a �uxus, szeparáció és d®lésszög értékeit a (4.1) összefüggés segítségével

az aktív régió dipólmomentumhoz adott járulékává alakítottam. Az adott kísérlet-

típus konstans paraméterei a 4.1. táblázat ötödik sorában leírt értékek (35. oldal).

A �uxus (zöld), a d®lésszög (kék) és a szeparáció (rózsaszín) görbéi igen jó egyezést

mutatnak, ami alátámasztja, hogy δDBMR járulék igen jól jellemzi az egyes aktív

régiók hatását a dinamó viselkedésére nézve. Az ábrákon fels® x-tengelyhez tartozó

görbe mutatja az aktív régió hatásának szélességfüggését. Az egyenlít®t®l távolodva

a következ® ciklusra gyakorolt hatás csökken, jelent®s perturbáció csak az egyenlít®

20◦-os környezetében várható.

4.37. ábra. Az ábrák a beillesztett tesztrégió átlagos hatását mutatják a perturbáció
utáni ciklus er®sségére (jobb oldali panel) és a két ciklus közötti minimum hosszára (bal
oldali panel). A �uxus (zöld görbe), a d®lésszög (kék görbe) és a szeparáció (rózsaszín
görbe) értékeit a (4.1) egyenlet alapján a dipólmomentumhoz adott járulékká alakítottam
(δDBMR [1021 Mx]). Az ábrák fels® tengelye a tesztrégió közepes naprajzi szélességét
mutatja, hozzá a piros, szaggatott görbe tartozik.
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4.3. Betyár aktív vidékek hatása a féltekék közti aszimmetri-

ára

A szimulációs adatok tanulmányozása során észrevettem, hogy a betyár régiókhoz

nem csak az el®z® fejezetben tárgyalt hatások társulnak. Ahogy azt már a 4.1.

fejezetben bemutatott ábrák kapcsán megemlítettem, a perturbáció utáni ciklus er®s

hemiszférikus aszimmetriát mutat.

Ezt a hatást a 4.38. és 4.39. ábrán látható példa igen látványosan szemlélteti.

A 4.38. ábra középs® paneljén látszik, hogy olyan esetr®l van szó, amikor egy be-

tyár régió elemi járuléka er®sítette a felépül® dipólmomentumot � a régió jellemz®i

a 4.1. táblázat hatodik sorában olvashatók (35. oldal). Az alsó ábrán meg�gyelhe-

t®, hogy az aktív terület felbukkanását követ® ciklus er®sen aszimmetrikus, a déli

féltekén sokkal hamarabb elkezd®dött és sokkal intenzívebb is volt. Ahogy a szag-

gatott görbék mutatják, az aktív régió eltávolítása jóval kisebb változást okozott,

mint a korábban bemutatott esetekben, aminek részben az lehet az oka, hogy ez a

terület 25◦ távolságra jelent meg az egyenlít®t®l, ahol már, a átlagosan 50%-nál ki-

sebb változást várhatunk a perturbációt követ® ciklus amplitúdójában, ahogy ezt a

4.37. ábra szemlélteti. A két esethez tartozó mágneses pillangódiagramok a 4.40. áb-

rán láthatók.

Az er®s aszimmetria, amellyel a vizsgálatok során újra és újra találkoztam arra

engedett következtetni, hogy az azonosított (illetve a kísérletek során beillesztett)

aktív területek nem csak a ciklus er®sségét és kezdetének id®pontját befolyásolják,

hanem a féltekék közi aszimmetriát is. Ennek alátámasztása érdekében részletesen

megvizsgáltam a 4.38. ábrán bemutatott aszimmetrikus ciklust, illetve a benne

azonosított aktív régiót felhasználva további ciklusokat is tanulmányoztam.

A következ®kben ismertetett vizsgálatok során azt feltételeztem, hogy a poláris

�uxus értéke el®revetíti a következ® ciklus során tapasztalható foltaktivitást az egyes

féltekéken, illetve a köztük tapasztalható aszimmetriát, ahogyan azt Hathaway és

Upton (2016) is leírták.

A 4.38. ábrán látható szimulált napfoltszám-adatsort felbontottam külön az

északi és a déli féltekére, illetve ábrázoltam a hozzájuk tartozó poláris �uxusid®-

sorokat is. Ezeket a 4.39. ábra folytonos görbéi jelölik. A poláris �uxusadatokon

látható, hogy ez a mennyiség nem reagál azonnal a felbukkanó betyár régióra, hi-

szen id®be telik, míg a transzportfolyamatok a foltcsoport járulékát a pólusokhoz

szállítják. A szaggatott görbék arra az esetre mutatják a rendszer id®beli fejl®dését,

amikor a betyár régiót eltávolítottam. Meg�gyelhet®, hogy a déli féltekén a poláris
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4.38. ábra. A fels® panelen a szimulált napfoltszámok láthatók, középen pedig a dipól-
momentum id®sora. Az alsó panelen a referenciaesetethez (folytonos fekete görbe) tartozó
pillangódiagram látható. A piros pont egy spontán felbukkanó betyár régió pozícióját mu-
tatja. Az aktív régió megjelenésének id®pontját a fels® ábrákon függ®leges szaggatott vonal
jelöli. A szaggatott görbék azt az esetet mutatják, amikor az aktív régiót eltávolítottam a
szimulációból.
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4.39. ábra. A fels® panel a 4.38. ábrán látható szimulált napfoltszámokat mutatja,
külön az északi (+) és a déli (�) hemiszférára. Az alsó panel mutatja a poláris régió
�uxusának abszolútértékét az északi (+) és a déli (�) féltekére elkülönítve. Mindkét panelen
a folytonos görbék jelölik a referencia-id®sorokat, míg a szaggatott görbék azt az esetet,
amikor az azonosított betyár régiót eltávolírottam a szimulációból.

tér jóval alacsonyabb értéket ér el, emellett a következ® ciklus déli féltekéjén tapasz-

talható foltaktivitás is 30%-os csökkenést mutat. Az aszimmetria csökkent ugyan,

de nem sz¶nt meg.

A vizsgálat következ® lépésében az alábbi mér®számokat vezettem be az aszimmet-

ria mértékének jellemzésére. Egy ciklus folyamán a poláris tér aszimmetriáját az

alábbi kifejezés adja meg:

∆Φ =
|ΦN,max| − |ΦS,max|

(|ΦN,max|+ |ΦS,max|)/2
, (4.3)

ahol ΦN,max (ΦS,max) az északi (déli) féltekén vett poláris �uxus maximuma.
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4.40. ábra. A fels® panelen a 4.38. és 4.39. ábrákon látható referenciaesetekhez tartozó
magnetogram látható. A függ®leges, szaggatott vonal jelöli a betyár régió felbukkanásának
id®pontját. Az alsó panel szemlélteti azt az esetet, amikor ezt a régiót eltávolítottam a
szimulációból.

A szimulált foltcsoport-aktivitásban tapasztalható aszimmetriát a

∆SSN =
ΣSSNN − ΣSSNS

(ΣSSNN + ΣSSNS)/2
(4.4)

összefüggés jellemzi, ahol ΣSSNN (ΣSSNS) az északi (déli) féltekén felbukkanó összes

foltcsoport száma.

A két ciklus közötti késleltetést a következ®képpen határozom meg:

∆T =
tN − tS

(TN + TS)/2
, (4.5)

ahol tN (tS) a ciklus kezdeti id®pontja, míg TN (TS) a ciklus id®tartama az északi

(déli) féltekén. A ciklus kezdetét az az id®pont adja meg, amikor a vizsgált féltekén
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4.41. ábra. Az ábra a 4.39. ábrán látható esethez kapcsolódó kísérletsorozatot mutat,
amikor is az aktív régiót 10◦-kal közelebb helyeztem az egyenlít®höz, θközéppont = 106◦ szé-
lességre, majd �uxusát változtatni kezdtem. A fels® panelen a szimulált napfoltszámokban
tapasztalható, míg az alsó panelen a poláris �uxus id®sorában meg�gyelhet® változások
láthatók. A folytonos fekete görbe, illetve a pontvonalak a déli, míg a szaggatott vonalak
az északi poláris �uxust jelölik.

a napfoltszám három fölé emelkedik.

A 4.41. ábrán olyan eseteket mutatok be, amikor az aktív régió továbbra is a déli

féltekén van, azonban a 35. oldali 4.1. táblázatban megadott pozíciójához képest

10◦-kal közelebb az egyenlít®höz. Azért döntöttem a régió egyenlít®höz való köze-

lebb helyezése mellett, hogy kisebb �uxusú régióval is még szemmel látható hatást

érhessek el �x d®lésszög és szeparáció mellett. Ebben a pozícióban az aktív régió

�uxusát F = 4.39·1023 Mx és F = 2.19·1023 Mx között változtattam. Látható, hogy

minél nagyobb az aktív régió �uxusa, vagyis a dipólmomentumhoz adott járuléka,

annál er®sebb a déli félteke poláris �uxusa és így a következ® ciklusban a félteke

aktivitása. Némi hatás az északi féltekén is tapasztalható, aminek oka a féltekék
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4.42. ábra. Az ábra fels® két paneljének leírása azonos a 4.41. ábra paneljeiével azzal a
kölönbséggel, hogy itt az aktív régió az északi féltekén, θközéppont = 75◦ szélességen jelent
meg. 2005 legvégén azonban az északi pólushoz igen közel megjelent egy másik betyár
régió, amely az alsó panelen látható magnetogramon is jól meg�gyelhet®, tulajdonságai
pedig a 4.1. táblázat utolsó sorában olvashatók. Az erre vonatkozó diszkusszió a szövegben
olvasható.
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4.43. ábra. Az ábra az aszimmetria (4.3-4.5) összefüggések szerinti mér®számai közti
kapcsolatot mutatja be a 4.41-4.42. ábrákon bemutatott kísérletsorozatban. A jobb oldali
panel a perturbált ciklusban vett poláris �uxus aszimmetriájában és a következ® ciklus fél-
tekéinek aktivitásában tapasztalható korrelációt mutatja (r = 0.9463). Az bal oldali panel
a poláris �uxus asszimmetriájának függvényében mutatja a következ® ciklusban észlelhet®
késleltetést a hemiszférák között (r = −0.9158).

közti di�uzió révén megvalósuló csatolás.

A kísérletsorozat második szakaszában az aktív régiót a délir®l az északi féltekére,

θközéppont = 75◦ szélességre helyeztem át úgy, hogy az a Joy- és a Hale-szabálynak

továbbra is megfeleljen. Az eredményeket a 4.42. ábra mutatja. Ahogy az el®z®ek

alapján várható volt, az északi féltekén mérhet® poláris �uxusérték lesz er®sebb, így

a következ® ciklusban is az északi hemiszféra lesz aktívabb.

A poláris �uxus értékének hirtelen nullára csökkenése majd visszanövekedése an-

nak tudható be, hogy megjelent egy �uxusát (el®jelét is beleértve) és szeparációját

tekintve betyár régió a poláris térségben. Ez a 4.42. ábra alsó paneljén látható

magnetogramon is felfedezhet®, tulajdonságai pedig a 4.1. táblázat utolsó sorában

olvashatók. Ennek járuléka ugyan nem lenne elhanyagolható, azonban a pólushoz

való közelsége miatt az ellentétes polaritások hamar kioltják egymást, így a felépü-

l® globális terekre nincs hosszútávú hatása. Emellett megjelenésének id®pontja a

foltciklus minimumára, illetve a poláris �uxus maximuma utánra esik, így a kísérlet

eredményét ez a régió nem befolyásolja.

A kísérletsorozat eredményét a 4.43. ábra foglalja össze az aszimmetriát jellem-

z® (4.3-4.5) paraméterek segítségével. Látható, hogy egyértelm¶ összefüggés van a

perturbált ciklus poláris terének aszimmetriája és a soron következ® aktivitási ciklus
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4.44. ábra. Az ábrán a színes markerek az aszimmetria (4.3-4.5) összefüggések szerinti
mér®számai közti kapcsolatot mutatják be a 4.41-4.42. ábrákon feltüntetett kísérletsoro-
zatban, a 4.43. ábrának megfelel®en. A többi pont a más ciklusokra elvégzett, hasonló
kísérletsorozat eredményeit jelöli. A jobb oldali panel a perturbált ciklusban vett po-
láris �uxus aszimmetrája és a következ® ciklus féltekéinek aktivitásában tapasztalható
korrelációt mutatja (r = 0.8431). A bal oldali panel a poláris �uxus asszimmetriájának
függvényében mutatja a következ® ciklusban észlelhet® késleltetést a hemiszférák között
(r = −0.8029).

4.45. ábra. Az ábra az aszimmetria (4.3-4.5) összefüggések szerinti mér®számai
közti kapcsolatot mutatja be 500 ciklus vizsgálata után. Az adatok közül az 1σ-nál
jobban kilógó pontokat eltávolítottam. A jobb oldali panel a perturbált ciklusban
vett poláris �uxus aszimmetrája és a következ® ciklus féltekéinek aktivitásában ta-
pasztalható korrelációt mutatja (r = 0.7430). Az bal oldali panel a poláris �uxus
asszimmetriájának függvényében mutatja a következ® ciklusban észlelhet® késlelte-
tést a hemiszférák között (r = −0.7174).
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féltekéinek aszimmetriája között. Minél inkább dominálja például a déli félteke po-

láris tere az északiét, annál intenzívebb lesz a déli féltekén a foltaktivitás a következ®

ciklusban, illetve annál hamarabb jelennek meg az itt az új ciklus els® foltjai.

Az eredmény érvényességét ezek után két lépcs®ben vizsgáltam. A jelenlegi vizs-

gálathoz felhasznált szimuláció további öt ciklusára végeztem el a fent leírt kísér-

letsorozatot, ennek eredményeit a 4.44. ábrával foglaltam össze. Látható, hogy az

eredmények alátámasztják az el®z®ekben levont következtetéseket, vagyis az egyes

ciklusok poláris terében meg�gyelhet® aszimmetria megjelenik a következ® ciklus

foltaktivitási aszimmetriájában.

A féltekék közti aszimmetriára vonatkozó vizsgálatom utolsó lépésében egy olyan

500 ciklusból álló sorozatot vizsgáltam meg, ahol nem hoztam létre mesterséges

aszimmetriát. A 4.45. ábrán látható eredmények azt mutatják, hogy a 2 × 2D

modellben általánosan igaz az, hogy a poláris tér aszimmetriája meghatározza a

következ® ciklus aktivitásában megjelen® aszimmetriát.
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5. Összefoglalás és kitekintés

A 2× 2D dinamómodellel végzett kísérletsorozatokban egy kiválasztott, a szimulá-

cióban spontán felbukkant aktív régió 35. oldalon felírt (4.1) egyenletben megjelen®

paramétereit (�uxus, polaritások közötti szeparáció, kelet-nyugati iránnyal bezárt

szög valamint naprajzi szélesség), illetve a ciklusban történ® felbukkanásának id®-

pontját változtattam külön-külön, a többi paraméter rögzítése mellett. A vizsgála-

tokat három ciklusra végeztem el úgy, hogy egy szimulációsorozatban a beillesztett

tesztrégió járuléka a felépül® dipólmomentumot növelte, a következ® sorozatban vi-

szont csökkentette azt.

Az eredmények összehasonlításához a �uxus, szeparáció és d®lésszög értékeit a

(4.1) összefüggés segítségével az aktív régió dipólmomentumhoz adott járulékává

alakítottam. Az adott kísérlettípus konstans paraméterei a 4.1. táblázat ötödik

sorában leírt értékek (35. oldal). Az eredményeket a 57. oldali 4.37. ábra foglalja

össze, amely a beillesztett tesztrégió átlagos hatását mutatja a perturbáció utáni

ciklus er®sségére és a két ciklus közötti minimum hosszára. A �uxus, a d®lésszög

és a szeparáció görbéi igen jó egyezést mutatnak, ami alátámasztja, hogy δDBMR

járulék igen jól jellemzi az egyes aktív régiók hatását a dinamó viselkedésére nézve.

Az egyenlít®t®l távolodva a következ® ciklusra gyakorolt hatás csökken, jelent®s

perturbáció csak az egyenlít® 20◦-os környezetében várható.

Azt is meg�gyeltem, hogy a betyár régiók nem csak a soron következ® ciklu-

sok er®sségét befolyásolják, de a féltekék közt tapasztalható aszimmetriát is. Ez

a régió felbukkanását követ®en létre jöv®, poláris tér er®sségében létrejöv® aszim-

metriával el®re jelezhet®, ahogy azt Hathaway és Upton (2016) javasolták felszíni

�uxustranszport-szimulációik alapján.

A szimulációk vizsgálatai során azt is megállapítottam, hogy egyetlen kedvez®t-

len tulajdonságokkal bíró betyár régió f®minimum állapotába taszíthatja a rendszert

vagy ellenkez®leg; dipólmomentumot er®sít® járulék esetén megakadályozhatja a f®-

minimum bekövetkeztét vagy újra is indíthatja a dinamó m¶ködését.

A kutatási irány még számos lehet®séget tartogat. Érdemes megvizsgálni példá-

ul, hogy a betyár régiók mellett melyek azok az aktív területek, amelyek �gyelem-

bevétele elengedhetetlenül fontos a megbízható napciklus-el®rejelzéshez.

További lehet®ségként felmerül a modell b®vítése a mágneses tér globális áram-

lásokra történ® visszahatásával, amelyek szintén befolyásolják az el®rejelzést. A

helioszeizmológiai meg�gyelések alapján ez a hatás a meridionális beáramlás és a

torziós oszcilláció formájában jelenik meg.
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III. fejezet

Empirikus vizsgálatok:

El®rejelzés a zöld koronavonal

alapján

6. Bevezetés

A fejezetben a zöld koronavonal egységesített adatsorának feldolgozásával nyert ered-

ményeket mutatom be.

A zöld koronavonal adatainak, illetve szimulációinak feldolgozása különböz® szer-

z®k által különböz® eredményekre vezetett. A jelen vizsgálatban témavezet®mmel

az volt a célunk, hogy egységesített adatsoron alkalmazzuk az eltér® módszereket és

az esetleges ciklusról ciklusra történ® változásokat felderítsük.

El®ször összehasonlítás céljából, a teljes id®sort felhasználva megismételtem az

irodalomban leírt adatfeldolgozási módszereket, majd ezek 7.1.-7.2. alfejezetekben

bemutatásra kerül® eredményeib®l nyert tapasztalatok alapján el®rejelzést készítet-

tem a 25. ciklus várható id®pontjára vonatkozóan (7.4. alfejezet). A munka jelent®-

sége, hogy néhány éve már, a 24. ciklus lecseng® ágában megindult az �el®rejelzési

verseny� a 25. ciklus er®sségére vonatkozóan. Az itt javasolt módszer újszer¶en

közelíti meg a soron következ® ciklus id®pontjának meg�gyeléseken alapuló el®re-

jelzését. Az el®rejelzéshez kapcsolódó eredményeinket Petrovay és mtsai. (2017)

alfejezeteként publikáltuk.
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6.1. Napciklus a poláris koronában, kiterjesztett ciklus

6.46. ábra. Trellis (1963) pillangódiag-
ramja koronavonal mérések alapján 1943-
1964-ig. Az ábrán 35◦ és 80◦ között di�úz
aktivitási mintázatok �gyelhet®k meg 1946-
1948, illetve 1956-1958 között, amely a déli
féltekén hangsúlyosabb.

A kiterjesztett naptevékenységi ciklus létét el®ször Trellis (1954)vetette fel. Trel-

lis (1963) a 18-19. ciklusokat, vagyis az 1943-1964 id®szakot felölel®, Pic du Midir®l

származó adatok alapján készített pillangódiagramja a 6.46. ábrán látható. Ered-

ményei szerint az új napfoltciklust négy évvel megel®z®en a rá vonatkozó aktivitás

jelei a magas, 60◦ fölötti szélességeken már jelentkeznek, majd az aktivitási mintá-

zat az egyenlít® felé vándorol, végül az alacsony szélességeken meg�gyelhet® zónába

csatlakozik.

6.47. ábra. Az ábra Waldmeier (1964) el-
méletét illusztrálja. A függ®leges vonalkák-
kal jelzett területek az aktív régiókat, míg a
vízszintesen vonalazott területek a �lamen-
tum zónákat jelölik. A pontvonalak a f®
aktívitási zónákat mutatják Trellis (1957)
eredményeinek megfelel®en.

Ezzel szemben Waldmeier (1950, 1964) a 17-18. ciklusok során végzett meg�-

gyelései alapján azt állította, hogy a poláris területeken meg�gyelhet® aktív zóna

elkülönül az alacsony szélességeken meg�gyeltt®l. Szerinte a poláris zóna 60◦ közeli

szélességen stacionárius marad a napciklus leszálló ága alatt. Nagyjából egy évvel
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az új ciklus kezdete el®tt aztán vándorolni kezd a pólus felé, melyet a ciklus maxi-

muma után nem sokkal ér el, ahogyan ezt a 6.47. ábra szemlélteti. Waldmeier úgy

találta, hogy a poláris és egyenlít®i területeket a poláris �lamentumzóna választja

el egymástól.

Általánosan elmondható, hogy a zöld koronavonalból kirajzolódó pillangódiag-

ramon három ág különíthet® el:

• A poláris, egyenlít® felé tartó ág (PE) közel stacionárius. 60◦ szélességnél

�gyelhet® meg. Ez csak enyhe egyenlít® felé tartó migrációt mutat 70◦ és 50◦

között. A minimumhoz közeledve ez két további ágra hasad.

• Egy pólus felé tartó poláris ágra (PP), avagy a �rush to the poles�-ra, mely

60◦ szélességen kezd®dik a napfoltminimum idején és a maximumkor éri el a

pólust.

• A másik pedig egy egyenlít® felé migráló ág az egyenlít® közelében (EE). Ez a

hagyományos pillangódiagram szárnyait rajzolja ki 40◦ szélességt®l.

Arról, hogy ezek az ágak hogyan kapcsolódnak össze, két elmélet létezik tehát.

Az egyik a poláris zóna esete (Waldmeier, 1964; Robbrecht és mtsai., 2010, utóbbit

ld. a következ® alfejezetekben), amikor a poláris ágak (PE és PP) kapcsolódnak

össze. T®lük az egyenlít®i (EE) ág a poláris �lamentumövezet által elkülönül. A

másik elmélet a kiterjesztett ciklus esete (Trellis, 1957; Altrock, 2014, utóbbit szintén

a következ® alfejezetekben tárgyalom), mely azt állítja, hogy a pólus felé migráló ág

(PP) elkülönül az összekapcsolódó egyenlít® felé tartó (PE és EE) ágaktól.
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6.2. A felhasznált adatok ismertetése

Young és Harkness �gyelték meg el®ször a koronában 5303Åhullámhosszon mérhet®

emissziós vonalat az 1869. augusztus 7-i napfogyatkozáskor. A �zöld koronavona-

lat� el®ször egy hipotetikus elemmel, a �koróniummal� azonosították, majd Grotrian

(1939) és Edlén (1942) arra a következtetésre jutottak, hogy az emissziós vonal a

magasan ionizált vastól, az Fe xiv-t®l származik, amely a korona 28 látható tarto-

mányú emissziós vonala közül a leger®sebb.

A zöld koronavonal rendszeres meg�gyelését 1939-t®l végezték koronográfok se-

gítségével. Ezekben kitakarják a napkorongot, és kisz¶rik a légkör által szórt és

polarizálatlan fényt, így lehet®vé téve a napkorongnál egymilliószor halványabb ko-

rona észlelését. Több állomáson is folytak meg�gyelések, köztük Sacramento Pea-

ken, ahol 1.15-1.45R� között, 3◦ szélesség szerinti felbontással végeztek méréseket,

amelyre a 6.48. ábra mutat példát. Egy másik mér®állomás m¶ködött Szlovákiában,

a Lomnici-csúcson, ahol a méréseket a Nap pereme fölött 40" magasságban végezték,

ami 1.04R�-nek felel meg. A meg�gyelések felbontása a perem körül 5◦ volt, ami

72 mérési pontot ad. Ezek mellett m¶ködtek még állomások Norikurában (Japán),

illetve Kiszlovodszkban (Oroszország).

A különböz® obszervatóriumokból származó mérési adatok alapján a Szlovák

Tudományos Akadémia Csillagászati Intézete (Astronomical Institute, Slovak Aca-

demy of Science, AISAS) létrehozott egy egységesített adatbázist (Homogenous Da-

6.48. ábra. Az ábrák egy Sacramento Peaken készült koronavonal-mérésre mutat-
nak példát. A meg�gyelést a Napkorong fölött, 1.15R� távolságban végezték. A jobb

oldali ábra folytonos kontúrvonala a bal oldali intenzitásképnek felel meg. Az egység-
kör a nulla intenzitást jelöli(Altrock, 1996, az ábra forrása https://www.nso.edu/data/

historical-archive/).
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6.49. ábra. A mágneses neutrális vonalak (�lamentumok) migrációs mintázata Hα szi-
noptikus térképek alapján az 1950 és 2000 közötti id®szakból. Az északi féltekén a teli
korongok a (+/�) polaritások szeparátorai, míg az üresek a (�/+) polaritásokéi. A déli
féltekén ez a sorrend az ellenkez® (Forrás: Makarov és mtsai., 2001).

ta Set), amelyben a meg�gyelési adatok 1939-t®l 2008-ig szerepelnek. Az eltér®

állomások adatait a Lomnici-csúcs fotometriai skáláját és felbontását alapul véve a

CI, koronaindex segítségével kalibrálták. A koronaindex a Napnak, mint csillagnak

a zöld koronavonal hullámhosszán kibocsájtott sugárzását jellemz® mennyiség. A

kalibrált adatbázisban szerepl® meg�gyeléseket abszolút koronaegységekben (ACU)

adták meg, amely 3.89 W m−2 sr−1-nak felel meg a zöld koronavonal hullámhosszán

(Rybanský és mtsai., 2005). Földi mérések a rendszeres meg�gyelések elmaradása

miatt csak 2008-ig elérhet®k, az azt követ® id®szakra vonatkozó adatokat a SOHO

EIT 284 Å-ön mért Fe xv vonallal helyettesítették, amely hullámhosszon a koro-

na sugárzásának intenzitása nagyjából megegyezik a zöld koronavonaléval. Az így

kiegészített adatbázis a Modi�ed Homogenous Data Set.

Az adatsor immár 2018-ig terjed® verziója, illetve a kalibrációs eljárás részletes

leírása elérhet® az Interneten1. A fejezetben ismertetett kutatáshoz a 2016-ig terjed®

adatokat használtam fel.

Rendelkezésemre álltak még mágneses nullavonal-adatok a Kiszlovodszki Ob-

szervatóriumból az 1935 és 2013 közötti id®szakból. A szélesség-id® eloszlásokat

Hα szinoptikus térképek alapján számították, melynek végeredményét az 1950 és

1http://www.suh.sk/online-data/modifikovany-homogenny-rad
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2000 közötti id®intervallumra a 6.49. ábra mutatja (Makarov és mtsai., 2001). Ezen

adatok segítségével össze tudtam hasonlítani a poláris koronában tapasztalható je-

lenségeket a globális mágneses tér viselkedésével.

A fejezet egyes ábráin feltüntettem még napfolt-relatívszám adatokat, amelyeket

a brüsszeli Belga Királyi Obszervatórium oldaláról töltöttem le 2, illetve féltekénkénti

foltcsoport adatokat a Greenwich-i Obszervatórium katalógusából3.

A vizsgálatokhoz felhasználtam továbbá a Muñoz-Jaramillo és mtsai. (2012) ál-

tal, poláris fáklyaadatok alapján kalibrált poláris térértékeket4.

A zöld koronavonal egységesített adatsora

Az el®z®ekben bemutatott, eredeti adatbázis PA = 0-355◦, szoláris északtól számí-

tott pozíciószögekig tartalmazott adatokat 5◦ felbontással a Nap pereme mentén.

Ezeket el®ször θ = 0 . . . 180◦ polustávolság-skálához tartozó adatokká konvertáltam

az (5; 355◦), (10; 350◦), stb. relatív pozíciószögeken mért adatok centrálmeridiánra

vonatkozó átlagolásával:

Ī(θ, t) =

{
1
2

[I(PA, t+ 7) + I(PA, t− 7)] ha PA = 0◦ vagy PA = 180◦,
1
2

[I(PA, t+ 7) + I(360◦ − PA, t− 7)] egyébként.
(6.1)

A ±7 napos eltolással veszem �gyelembe azt, hogy a centrálmeridiánon éppen

meg�gyelhet® hosszúsági kör hét nappal ezel®tt lépett be a nyugati peremen, és

további hét nap múlva érkezik meg a keletire.

A további vizsgálatokat a 6.50. ábrán látható átlagolt adatsoron végeztem el.

Szembet¶n®, hogy nem jelennek meg a 6.1. fejezetben leírt, a poláris területeken

meg�gyelhet® struktúrák. Az intenzitástérképen csak az egyenlít®höz közeli aktív

szélességeken �gyelhet® meg jelent®s aktivitás, és bár ábrázolódnak a pólusokig fel-

ér® zónák, részletes, ciklusonkénti részletesség¶ vizsgálatokat az adatfeldolgozásnak

ebben a fázisban még nem tesznek lehet®vé. A poláris zónák aktivitási mintáza-

tainak megjelenítéséhez további adatfeldolgozásra van szükség, amelyre három, a

szakirodalomban már leírt módszert fogok alkalmazni. Ezek részleteit a következ®k-

ben mutatom be.

2http://www.sidc.be/silso/
3https://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml
4http://www.solardynamo.org/data.html
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6.50. ábra. Naprajzi szélességekre átszámolt Ī(θ, t) napi intenzitásértékek. A fekete

görbék a mágneses neutrális vonalakat jelzik . Az északi féltekén a vastag görbe a (+/�
) polaritásoké, míg a vékony görbe a (�/+) polaritások szeparátorai. A déli féltekén a
sorrend az ellenkez®.
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6.3. Az alkalmazott módszerek bemutatása

A továbbiakban bemutatom azokat a más szerz®k által már alkalmazott adatfeldol-

gozási módszereket, amelyek segítségével a poláris régiók egyenlít®inél tapasztaltnál

jóval gyengébb aktivitási mintázatai is megjeleníthet®k. Ezen módszerek alkalma-

zásával egy egységesített, 1939-ig visszanyúló, egy kés®bbi alfejezetben ismertetett

adatsort fogok feldolgozni.

Intenzitásmaximumok keresése

Altrock (1996, 2011) a Sacramento Peak-i Nemzeti Napobszervatóriumban a zöld

koronavonal 1973 óta rögzített intenzitásadatait használták fel elemzésükben. A

méréseket naponta, a Nap pereme mentén 3◦ felbontással végezték. Altrock úgy ke-

resett lokális intenzitásmaximumokat, hogy azokat a naprajzi szélességi pozíciókat

rögzítette, melyek el®tt 6◦-on belül az intenzitás monoton n®tt, majd utána ugyan-

csak 6◦-on belül monoton csökkent. Ezek után csúszóátlagolás segítségével szélesség

szerinti gyakoriságértékeket számolt. Eredménye a 6.51. ábrán, illetve ennek észak-

déli féltekére is átlagolt értékei a 6.52. ábrán látható.

6.51. ábra. Az 5303 Å-ön mért
koronavonalhoz tartozó intenzitás-
maximumok száma egy évre átla-
golva 1973 és 2010 között (Forrás:
Altrock, 2011).

6.52. ábra. Az 5303 Å-ön mért
koronavonalhoz tartozó intenzitás-
maximumok száma egy évre és
észak-déli hemiszférára átlagolva
1973 és 2010 között. Az ábra a
�rush to the poles� alapján a 24.
ciklus maximumát 2013-ra jósolta.
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Az átlagolt pillangódiagramon jól látszik a kiterjesztett naptevékenységi ciklus,

illetve a �rush to the poles� (vagy �rush�) jelensége az elmúlt 40 év id®szakára. A

kiterjesztett ciklus 70◦ körüli szélességen kezd®dik, majd 18 év elteltével az egyenlít®

közelében ér véget, amint ez a 22 és 23-as ciklus esetében meg�gyelhet®.

A 24-es ciklus esetében az emissziós területek, a korábbiakhoz hasonlóan, szintén

az egyenlít® felé vándorolnak, ám kezdetben 40%-kal kisebb intenzitással, ahogy az

észak-déli félgömbre átlagolt, 6.52. ábrán látszik.

A 6.51. ábra hemiszféránkénti ábrázolásán a �rush� valamivel kisebb intenzitással

jelentkezik, mivel az adatok így zajosabbak. Külön vizsgálva az északi és a déli

hemiszférát Altrock (2011) az északi félteke maximumát 2012 és 2013 fordulójára

tette � ez végül 2011 végén következett be. Altrock (2014) 24. ciklusra vonatkozó, új

mérési adatokat is tartalmazó analízise során azt tapasztalta, hogy itt a maximum

csak 2014 elejére várható � a déli félteke végül 2014 közepén érte el a maximumot.

Altrock az el®rejelzéshez a 2003-ban a 23. ciklus maximumának prediktálására

használt módszert alkalmazta. Tapasztalata szerint a �rush� pólushoz érkezése és

az aktuális ciklus maximuma között nagyjából másfél év telik el, így a jelenség

felbukkanása után, meghatározva a pólushoz érkezés várható id®pontját, az aktuális

ciklusmaximum ideje megbecsülhet®.

Standard deviáció számítása

Leroy és Noëns (1983) vizsgálatukhoz a zöld koronavonal Pic du Midiben mért

adatait használták fel az 1944 és 1974 közötti id®szakból (18-20 napciklusok). A

6.53. ábra. Az ábra a σ5303 − σ̄5303

mennyiség izovonalait mutatja, ahol
σ̄5303 20◦-ra vett szélesség szerinti át-
lagot jelöl (Forrás: Leroy és Noëns,
1983).
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regisztrátumokból havi átlagokat számítottak, meghatározták ezek σ5303 standard

deviációját egy éves csúszóablakkal, majd minden pontból kivontak egy 〈σ5303〉θ,
±10◦-on belüli szélesség szerinti átlagot is. A szórásértékek meghatározása után

kiszámítottak egy átlagos pillangódiagramot a három ciklusra, amelyet a 6.53. ábra

szemléltet. Az ábra tanúsága szerint egy adott ciklus maximumában a 60◦ szélessé-

gen kezd®d®en meg�gyelhet® egy aktivitási zóna, amely az egyenlít® felé vándorol

(ez a �PE� ágnak felel meg). Napfoltminimum után két elkülönül® aktivitási zó-

na �gyelhet® meg: az egyik a pólus felé halad tovább (PP), amelyet az új ciklus

maximumában ér el. A másik pedig 40◦ szélességen az új ciklus els® aktív régiói

felé, és követi az aktív szélességek további fejl®dését a ciklus során. Vizsgálataik

alapján a szerz®k megállapították, hogy a koronában meg�gyelhet® aktivitási ciklus

nagyjából 17 évet ölel fel, egy adott ciklus maximumától kezdve a következ® ciklus

minimumáig.

Makarov és mtsai. (1987) kiterjesztették Leroy és Noëns (1983) munkáját össze-

hasonlítva a koronában meg�gyelhet® aktivitási mintázatok viselkedését a nagy ská-

lás mágneses térével. Meg�gyelték, hogy a korona aktivitása a poláris területen

követi az ugyanitt jelen lév® mágneses nullavonalak viselkedését.

Életlen maszkolás

Robbrecht és mtsai. (2010) a zöld koronavonal viselkedését Wang és mtsai. (1997)

módszerének felhasználásával szimulálták. A korona er®vonal-struktúráját potenci-

áltér-forrásfelület (PFSS) extrapolációval határozták meg a fotoszférában meg�gyelt

tér alapján. Ehhez határfeltételként a Mount Wilson Obszervatórium (MWO) 1966

és 2009 között regisztrált szinoptikus térképeit használták fel. A határfeltételek és a

modellb®l kapott mágneses térkon�gurációk felhasználásával el®ször kiszámították

a zöld koronavonal intenzitáseloszlását minden Carrington rotációra. Ezek után az

adatokat szélesség szerint 5◦, id®ben pedig 11 hónapos csúszóablakkal átlagolták.

Ezt követ®en, az így átlagolt adatokból még kivonták azok 25◦-os szélesség szerinti

csúszóátlagát annak érdekében, hogy az egyenlít®i területeken meg�gyeltnél jóval

gyengébb poláris emissziót láthatóvá tegyék. Ehhez az alábbi kifejezést alkalmazták:

Izold = 〈I〉11M ,5◦ − 〈〈I〉11M ,5◦〉25◦ . (6.2)

Eredményük a 6.54. és 6.55. ábrán látható. A szerz®k két, egymástól elkülönü-

l® emissziós zónát azonosítottak. Egy er®s, aktív szélességek fölött meg�gyelhet®t,
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illetve egy poláris koronalyukakat �U� alakban övez®t. A poláris terek id®beli fej-

l®dése a meridionális áramlás révén történ® �uxustranszportnak köszönhet®, amely

során az aktív régiók követ® polaritásai az egyenlít®i tartományból a pólusok felé

mozognak. Robbrecht és mtsai. vizsgálataik során arra a következtetésre jutottak,

hogy a pólusok közelében tapasztalható er®sebb emisszió a poláris koronalyukakat

6.54. ábra. Az ábrán a piros kontúrvonalak mutatják a szimulált zöld koronavonal
emissziót r = 1.15R� magasságban. A modellezés alapját a 20-23. ciklusok során (1966 �
2009) a Mount Wilson Obszervatóriumban (MWO) rögzített szinoptikus térképek adják.
Az adatokat el®ször 11 havi csúszóátlaggal simították, majd ebb®l levonták szélesség sze-
rinti csúszóátlagát is, 25◦ ablakméretet használva � a (6.2) kifejezés szerint. A háttérben az
MWO-ban rögzített fotoszférikus mágnes térkép látható. Az értékek 〈Br〉φ < −4G (fekete)
és 〈Br〉φ > +4G (fehér) között változnak (Forrás: Robbrecht és mtsai., 2010).

6.55. ábra. Az ábrán a sárga kontúrok megegyeznek a fenti, 6.54. ábrán szerepl®kkel.
A háttérben a nyílt mágneses térkon�guráció látható, melyet az MWO térképek alapján
számítottak ki PFSS extrapoláció segítségével. A fehér régiók a nyílt er®vonalú területeket
mutatják (koronalyukak), míg a feketék a zárt er®vonalú zónákat. Meg�gyelhet®, hogy a
poláris régiókban jelenlév® zöld koronavonal emissziók �U� alakú struktúrában a poláris
koronalyukak határai mentén helyezkednek el (Forrás: Robbrecht és mtsai., 2010).
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övez® er®s, zárt mágneses térhez tartozó talppontokat jelöli. Emellett úgy gondol-

ják, hogy a napfoltminimum el®tt megjelen®, egyenlít® felé tartó poláris ág sokkal

inkább az aktuális ciklus aktivitásához köt®dik, és nem a kiterjesztett ciklus része.

Az itt ismertetett módszerek és eredmények különböz® adatsorok (Leroy és Noëns,

1983: Pic du Midi, 5◦ szélesség szerinti felbontás; Altrock, 2014: Sacramento Peak,

3◦ felbontás) feldolgozásából vagy szimulációkból (Robbrecht és mtsai., 2010) adód-

tak. Ennek oka részben az eltér® adatfeldolgozási módszer, részben pedig az, hogy

a szerz®k eltér® id®szakok meg�gyeléseivel dolgoztak. A következ®kben bemutatom

eredményeimet, amelyeket az egységesített adatbázis fent leírt módszerekkel történ®

feldolgozása után kaptam.
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7. Kutatási eredmények ismertetése

7.1. Intenzitásmaximumok keresése

Az Altrock (1996) által leírt eljárással kapott eredmények a 7.56. és 7.57. ábrá-

kon láthatók. Helyi maximumokként azokat a pontokat azonosítottam, melyek el®tt

10◦-on belül monoton n®tt, majd utána újabb 10◦-on belül monoton csökkent az

intenzitás. Ezek után egy éves átlagolási ablakokban számítottam ki a helyi maxi-

mumok száms¶r¶ségét.

Annak ellenére, hogy az én ábráim 5◦ felbontású adatok felhasználásával készül-

tek, szemben a 76. oldalon látható 6.52. és 6.51. ábrák 3◦ felbontású adataival,

igen hasonló eredményre jutottam. Mutatkozik a kiterjesztett ciklus, és a �rush to

the poles� is megjelenik. Az Altrock által elvégzett, északi és déli félteke adatai-

ból képzett, 7.57. ábrán mutatott átlagos diagramon a kiterjesztett ciklus valóban

hangsúlyosabban látszik.

Az ábrákból viszont az is kiderül, hogy az 1980-as évet megel®z® id®szakban,

vagyis a 20. és 21. naptevékenységi ciklus során a kiterjesztett ciklus nem �gyelhet®

meg, csak két ciklus esetén. Az egyik a 19. ciklus esetén, amelyet Trellis (1963) vizs-

gált, ennek eredménye a 70. oldalon látható a 6.46. ábrán. A jelenség egyértelm¶en

mutatkozik továbbá a 22. ciklus során, a 23. ciklus esetében azonban már csak a két

félteke összeátlagolt adatain mutatkozik, a 20. és 21. ciklusoknál viszont egyáltalán

nem �gyelhet® meg. A módszer a 18. ciklus esetében a Waldmeier (1964), illetve

Robbrecht és mtsai. (2010) által leírt eredményt adja vissza: a poláris és egyenlít®i

régiók elkülönülnek, különösen a déli féltekén.
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7.56. ábra. Az ábrán Altrock (1996) intenzitásmaximumok azonosításán alapuló mód-
szerével készült s¶r¶ségtérkép (fels® panel), illetve a mágneses neutrális vonalak (Makarov
és mtsai., 2001) láthatók. A piros és kék görbék a mágneses neutrális vonalakat jelzik .
Az északi féltekén a piros görbe a (+/�) polaritásoké, míg a kék görbe a (�/+) polaritások
szeparátorai. A déli féltekén a sorrend az ellenkez®. Az alsó panel a hemiszféránkénti
foltcsoportszám egyre normált id®sorát mutatja.

7.57. ábra. A fels® panel a 7.56. ábra északi-déli féltekére átlagolt változata Altrocknak
(1996) megfelel®en. Az alsó panel a napfolt-relatívszám id®sorát mutatja.
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7.2. Standard deviáció számítása

A következ® lépésben Leroy és Noëns (1983) módszerével vizsgáltam az adatokat.

Az általuk leírtaknak megfelel®en kiszámítottam az intenzitások szórásértékét egy

éves lépésközzel. Az így kapott értékekb®l ezután még kivontam azok 25◦-os ab-

lakkal számított, szélesség szerinti átlagait. Az eljáráshoz az alábbi összefüggést

alkalmaztam:

σ = σt − 〈σt〉θ. (7.1)

A 25◦-os átlagolás alkalmazása mellett 15◦ és 35◦-os átlagolási ablakokat is alkal-

maztam (7.58-7.60. ábrák). Témavezet®mmel azt szerettük volna megtudni, hogy

az alkalmazott módszer léptékfügg®-e, vagyis a kirajzolódó struktúrák, illetve a kü-

lönböz® ágak összekapcsolódása függ-e az átlagolási ablak méretét®l.

Az eredeti cikkben alkalmazott 20◦ felbontáshoz viszonyítva a 15◦ és 25◦-os át-

lagolási ablakkal végzett vizsgálatok ugyanúgy megfelel® összehasonlítási alapnak

t¶nhetnek. A 7.59. ábrán látható, 15◦-os ablakméret mellett készült kontúrtérkép

azonban azt mutatja, hogy ezt a szög szerinti átlagolást választva sokkal zajosabb

végeredményt kapunk. A 35◦-os szélesség szerinti ablak használatával (7.60. ábra) a

kép ugyan sokkal kevésbé zajos, de a kisebb, esetlegesen jelent®séggel bíró struktúrák

itt már elt¶nni látszanak.

További részletez®bb feldolgozási, el®rejelzési célokra (ld. 7.4. fejezet) a 25◦ ab-

lakméretet használatát (7.58. ábra) találtam a legkedvez®bbnek. A továbbiakban

az erre vonatkozó ábrapárt ismertetem részletesebben. A 7.58. ábra fels® panel-

jén az (7.1) kifejezéssel kapott adatok arkusz tangensét ábrázolom. Ennek csupán

megjelenítés szempontjából van jelent®sége, hiszen így az egyenlít® környezetében

tapasztalható er®s jel kissé lecsökken, kiemelve így a poláris régióban megjelen® ak-

tivitási mintázatokat. A középs® panel már csak a kontúrtérképet mutatja, együtt

a mágneses nullavonalakkal.

Meg�gyelhet®, hogy a poláris régiók struktúrái követik a neutrális vonalakat,

azonban Waldmeier (1964), illetve Robbrecht és mtsai. (2010) elméletével szemben

a poláris ágak nem különülnek el minden esetben az egyenlít®i ágtól. Egyes ese-

tekben, mint például az 1950-tól 1960-ig terjed® id®szakban is (18-19. cikluspár)

inkább az egyenlít® felé mozgó zónák kapcsolódnak össze (PE-EE). Ez arra enged

következtetni, hogy a három aktivitási zóna közötti kapcsolat, illetve az egyes ágak

tulajdonságai ciklusfügg®ek. Ez okozza azt is, hogy a 7.58. ábrára berajzolt közös

kontúr nem tárja fel minden esetben, hogy mely ágak kapcsolódnak össze. Emiatt
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szükség volt arra, hogy az adatokat cikluspáronként ábrázoljam és további kontú-

rokat rajzoljak fel a közös szint mellé. A segítségükkel levont következtetéseket a

7.2. táblázatban foglaltam össze. A táblázatban és az ábrákon látható, hogy a 18. és

a 19. ciklus esetében átlagolási ablaktól függetlenül azonos topológia adódik. A 18.

ciklusnál a poláris régiók elkülönülnek az egyenlít®it®l, míg a 19. ciklus esetében in-

kább a kiterjesztett ciklus �gyelhet® meg. Minden további esetben az tapasztalható,

hogy a ciklusok er®sségének függvényében az egyes ágak összekapcsolódása változik:

er®sebb ciklusoknál inkább a PE-EE ágak függenek össze, míg gyengébb ciklusokra

inkább a PE-PP kapcsolat a jellemz®. Az is meg�gyelhet®, hogy azonos cikluson

belül a féltekék is eltér® viselkedést mutathatnak.

Összehasonlítás céljából elvégeztem továbbá a referenciacikkben leírt átlagolást

is. Az átlagolásba vont tartomány mindig az aktuális ciklus maximumától a kö-

vetkez® minimumáig tart. Az így kapott, hat ciklus alapján (1947-2016) készí-

tett kontúrtérképeimet a 7.61-7.63. ábrák mutatják. A ciklusok féltekénkénti mi-

nimumának és maximumának id®pontját a Greenwich-i Obszervatórium, https:

//solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml alatt elérhet® napfoltcsoport-

adatainak segítségével számítottam ki. Mindhárom átlagolási ablak esetében az

eredmény igen hasonló. A cikkben leírtaknak megfelel®en megjelenik a poláris te-

rületek struktúrája, azonban a 25◦ és 35◦-os átlagolási ablakok esetekben mindkét

féltekén egyértelm¶ kapcsolat �gyelhet® meg a poláris és egyenlít®i területek között.

A 15◦-os szélesség szerinti átlagolás esetében csak a poláris ágak függenek össze.
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7.58. ábra. Leroy és Noëns (1983) módszerével készült ábra, 〈σt〉θ szélesség szerinti
átlagolást θ = 25◦-os ablakkal számítva. A fels® ábrán a (7.1) kifejezés arkusz tangensét
ábrázoltam � így csökkentve az egyenlít®i régióban tapasztalható nagy értékeket, kiemelve
a poláris zónában tapasztalható aktivitást. A behúzott kontúrvonal a σ = 0.025 ACU-
nak felel meg. A középs® panel már csak a kontúrtérképet mutatja, együtt a mágneses
neutrális vonalakkal (piros és kék görbék). Az északi féltekén a piros görbe a (+/�) pola-
ritásoké, míg a kék görbe a (�/+) polaritások szeparátorai. A déli féltekén a sorrend az
ellenkez® (Makarov és mtsai., 2001). A cikluspáronkénti ábrák vizsgálatai alapján megál-
lapított kapcsolatokat a poláris zóna és egyenlít®i területek között az alábbi, 7.2. táblázat
2. blokkjában foglalom össze. Az alsó panel a napfolt-relatívszám id®sorát mutatja.

85



7.59. ábra. Az ábra a 7.58. ábrához hasonló kontúrtérképet mutat, θ = 15◦-os ablakkal
számítva az átlagolást. A behúzott kontúr ebben az esetben σ = 0.005 ACU-nak felel meg.
A cikluspáronkénti ábrák vizsgálatai alapján megállapított kapcsolatokat a poláris zóna és
egyenlít®i területek között az alábbi, 7.2. táblázat 1. blokkjában foglalom össze.
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7.60. ábra. Az ábra a 7.58. ábrához hasonló kontúrtérképet mutat, θ = 35◦-os ablakkal
számítva a szélesség szerinti átlagot. A behúzott kontúr ebben az esetben σ = 0.025 ACU-
nak felel meg. A cikluspáronkénti ábrák vizsgálatai alapján megállapított kapcsolatokat a
poláris zóna és egyenlít®i területek között az alábbi, 7.2. táblázat 3. blokkjában foglalom
össze.
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7.61. ábra. Átlagolt ciklusok
Leroy és Noëns (1983) módsze-
rének megfelel®en. A vízszin-
tes tengelyen az átlagos ciklus
minimumához képest eltelt id®
látható. A σ = 0.005 ACU kon-
túr azt a szintet jelöli, ahol az
összefügg® struktúrák kirajzo-
lódnak. Az átlagolás a 7.59. áb-
rán ismertetett, θ = 15◦-os szé-
lesség szerinti ablak alkalmazá-
sával készült térkép alapján tör-
tént.

7.62. ábra. Az átlagolás a
7.58. ábrán látható, θ = 25◦-os
szélesség szerinti ablak alkalma-
zásával készült térkép alapján
történt. A kontúr σ = −0.03
ACU szintnek felel meg.

7.63. ábra. Az átlagolás a
7.60. ábrán látható, θ = 35◦-os
szélesség szerinti ablak alkalma-
zásával készült térkép alapján
történt. A kontúr σ = −0.06
ACU szintnek felel meg.
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7.3. Életlen maszkolás

Ebben a fejezetben Robbrecht és mtsai. (2010) által leírt eljárást ismétlem meg. A

szerz®k szimulációból nyert adataikat 11 hónapos csúszóablakkal simították, majd

ezt követ®en ezekb®l az értékekb®l levonták a 25◦-os csúszóablakkal átlagolt értéke-

ket az alábbi módon:

IRobbrecht = 〈I(θ, t)〉t − 〈〈I(θ, t)〉t〉θ (7.2)

Az azonos ablakméret felhasználásával � de csúszóátlag helyett 11 havi lépésköz-

zel � készült térkép a 7.64. ábrán látható. A korábbi esetekhez hasonlóan a fels®

panel mutatja a (7.2) kifejezés arkusz tangensét. Ennek hála az ekvatoriális régióban

tapasztalható nagy intenzitású értékek lecsökkennek, így a poláris zónákban meg-

jelen® mintázat jobban meg�gyelhet®vé válik. A kontúrvonal IRobbrecht = 0.025-ös

értéknek felel meg � az eredmény így összevethet® a standard deviációval, azonos

átlagolási ablak mellett készült 7.58. ábrával. A középs® ábra jelen esetben is csak

a kontúrtérképet mutatja, együtt a mágneses neutrális vonalakkal. A mágneses nul-

lavonalak viselkedését most is követik a poláris zóna aktivitási mintázatai, a poláris

és az egyenlít®i zóna kapcsolata azonban ciklusfügg® viselkedést mutat.

A referenciacikkben megadott szög szerinti átlagoláson túlmen®en (25◦, 7.64. áb-

ra), a 7.2. fejezetben leírtakhoz hasonlóan, az adatokat vizsgáltam 15◦-os (7.65. áb-

ra), illetve 35◦-os (7.66. ábra) átlagolási ablakot használva. Az eredményeket az

alábbi ábrák, illetve a 7.3. táblázat szemlélteti. A táblázatban leírt kapcsolatokat

cikluspáronkénti vizsgálatok alapján végeztem el, mert amint az az ábrákon meg�-

gyelhet®, nem minden ciklus esetében jelenik meg a kapcsolódás mikéntje a poláris

és egyenlít®i zónák között. Ezeken a kontúrtérképen a közös kontúrszinten túlme-

n®en további szinteket is feltüntettem annak érdekében, hogy a különböz® ágak

összekapcsolódását megjelenítsem.

Az ismertetett ábrák és a 7.3. táblázat alapján elmondható, hogy a poláris

terület egyenlít® felé migráló ága és az egyenlít®i területek (PE-EE) közötti kapcsolat

mindhárom léptéken jelen van, szerepe pedig 35◦ átlagolás alkalmazása mellett a

legnagyobb.

A két poláris ág (PE-PP) kapcsolatáról az el®bbiek fordítottja mondható el. A

15◦-os szélességléptéken ha csak gyengén is, de számos esetben meg�gyelhet®, jelen-

t®sége azonban a 35◦-os átlagolás alkalmazása mellett a legtöbb esetben elt¶nik.

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a kapott struktúra nem független az alkal-

mazott átlagolási ablak méretét®l. Szélesség szerint nagyobb ablakot használva az
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egyenlít® felé migráló ágak, míg kisebb ablakot alkalmazva a poláris területek ágai

kapcsolódnak össze.

Emellett a napfoltszám-adatokat összehasonlítva a kapott eredményekkel az ta-

pasztalható, hogy a poláris területeken és az egyenlít®n meg�gyelhet® aktivitási

zónák közti kapcsolat függ a ciklusok er®sségét®l. Az ugyanazon átlagolási ablakkal

kapott ábrákon az látszik, hogy gyengébb ciklusok esetében (pl. 18-19. vagy 23-24.

cikluspárok) inkább a poláris területek kapcsolódnak össze, míg er®sebb ciklusoknál

(pl. 18-19. cikluspár) az egyenlít® felé tartó aktív zónák.

Ez és a 7.2. fejezetben kapott eredmény arra enged következtetni, hogy a poláris

zónák viselkedésének pontosabb megértése által lehet®ség nyílhat arra, hogy ezen

területek paramétereinek ismeretében a soron következ® ciklus paramétereit el®re-

jelezzük. Az el®rejelzésre irányuló vizsgálataimat és eredményeimet a következ®

fejezetben ismertetem.
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7.64. ábra. Az ábra a 25◦-os szélesség szerinti maszkolás eredményét mutatja. A fels®

ábrán a (7.2) kifejezés arkusz tangensét ábrázoltam � így csökkentve az egyenlít®i régióban
tapasztalható nagy értékeket, kiemelve a poláris zónában tapasztalható aktivitást. A be-
húzott kontúrvonal IRobbrecht = 0.025-nek felel meg, a standard deviációval készült, azonos
felbontású ábrával megegyez®en (7.58. ábra). A középs® panel már csak a kontúrtérképet
mutatja, együtt a mágneses neutrális vonalakkal (piros és kék görbék). Az északi féltekén
a piros görbe a (+/�) polaritásoké, míg a kék görbe a (�/+) polaritások szeparátorai. A
déli féltekén a sorrend az ellenkez® (Makarov és mtsai., 2001). A cikluspáronkénti ábrák
vizsgálatai alapján megállapított kapcsolatokat a poláris zóna és egyenlít®i területek között
az alábbi, 7.3. táblázat 2. blokkjában foglalom össze. Megj.: a 22-23. cikluspárhoz tartozó,
1980-1990 intervallumot felölel® kontúrtérképem egy korábbi verziója publikálásra került
(Petrie és mtsai., 2014, 10. ábra). Az alsó panel a napfolt-relatívszám id®sorát mutatja.
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7.65. ábra. Az ábra a 15◦-os szélesség szerinti maszkolás eredményét mutatja. A
színes kontúrok, illetve a kék és piros görbék a 7.64. ábrával azonos információkat jelölnek.
A behúzott kontúrvonal IRobbrecht = 0.005-nek felel meg, a standard deviációval készül,
azonos felbontású ábrával megegyez®en (7.59. ábra). A cikluspáronkénti ábrák vizsgálatai
alapján megállapított kapcsolatokat a poláris zóna és egyenlít®i területek között az alábbi,
7.3. táblázat 1. blokkjában foglalom össze.
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7.66. ábra. Az ábra a 35◦-os szélesség szerinti maszkolás eredményét mutatja. A
színes kontúrok, illetve a kék és piros görbék a 7.64. ábrával azonos információkat jelölnek.
A behúzott kontúrvonal IRobbrecht = 0.025-nek felel meg, a standard deviációval készül,
azonos felbontású ábrával megegyez®en (7.60 . ábra). A cikluspáronkénti ábrák vizsgálatai
alapján megállapított kapcsolatokat a poláris zóna és egyenlít®i területek között az alábbi,
7.3. táblázat 3. blokkjában foglalom össze.
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7.4. A 25. ciklusmaximum id®pontjának el®rejelzése

Az el®z® alfejezetekben bemutatott vizsgálatok alapján elmondható tehát, hogy a

poláris és egyenlít®i zónák kapcsolata ciklusfügg®. A következ®kben bemutatom

az el®rejelzésre vonatkozó kutatásaimat, amelyeket a standard deviáció és életlen

maszkolás módszereinek alkalmazásával végeztem, 25◦-os átlagolási ablak mellett.

Féltekénként vizsgáltam a pólus felé tartó poláris ágakat, ahogy a 7.69. és

7.70. ábrák szemléltetik. Ágaknak itt azokat a szakaszokat vettem, ahol a zóna

a pólusok felé vándorol a 60◦-os szélességekt®l; az ábrákon ezeket a régiókat '×' je-
löli. A 60◦ szélességt®l való távolodás kezd® id®pontját háromszögek jelölik, míg a

pólushoz érkezés idejét négyszögek. Ez utóbbit az illesztett egyenesek segítségével

határoztam meg.

Ezek után az illesztett egyenes meredekségét több, ciklust jellemz®, féltekénként

vett paraméterrel is összevetettem. Ilyenek a következ® ciklus er®ssége vagy annak

felfutási meredeksége, illetve az ág pólushoz érkezésének id®pontja és a következ®

ciklus maximuma között eltelt id®. Azt tapasztaltam, hogy a ciklus amplitúdójára

vonatkozó paraméterek és a PP ág említett paraméterei közt nincs korreláció. El-

Életlen maszkolás Standard deviáció

(7.67. ábra) (7.68. ábra)

r 0.6601 0.7956

tPP,P,24,Eszak 2017.5 2014.5

tPP,P,24,Del 2015.3 2017.4

tmax,25 − tPP,P,24|Eszak 8.7 év 8.0 év

tmax,25 − tPP,P,24|Del 9.4 év 7.4 év

tmax,25,Eszak 2026.2±1.1 2022.5±1.3

tmax,25,Del 2024.7±1.1 2024.8±1.3

7.4. táblázat. A táblázat az el®rejelzés eredményeit foglalja össze. A fels® sorban a
PP ág meredeksége, illetve annak pólushoz érése (tPP,P,i) és a következ® ciklus maximuma
(tmax,i+1) közt eltelt id® korrelációját mutatja. Alatta látható féltekénként a 24. ciklus
pólushoz érési id®pontja a két módszer alapján. Ezt követi az az id®, ami az illesztés
alapján még eltelik a 25. ciklus maximumáig. Az alsó két sor mutatja a 25. ciklus
maximumának becsült id®pontját az egyes módszereket alkalmazva, hibának az illesztést®l
való 1σ eltérést vettem. Az életlen maszkolással kapott eredményeket Petrovay és mtsai.
(2017) egyik alfejezetében publikáltuk.
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lenben, ahogy azt a 7.67. és 7.68. ábrák mutatják, a PP ág meredeksége korrelál

azzal az id®tartammal, ami az ág pólushoz érkezése és a következ® ciklus maxi-

muma között eltelik. A kapott eredményeket a 7.4. táblázatban foglaltam össze.

Sajnos az északi féltekére kapott értékek 2σ határon belül egyeznek, azonban a déli

féltekére vonatkozó el®rejelzések csaknem azonosak. Eredményeim jó közelítéssel

egyeznek Pesnell és Schatten (2018) el®rejelzésével, akik a 25. ciklus maximumát

2025.2± 1.5-re jósolják.

8. Összefoglalás

A 7.1.-7.3. fejezetekben kapott eredményeket összevetve elmondható, hogy ugyan-

azon koronavonal-adatsort különböz® módszerekkel feldolgozva, illetve azokon belül

különböz® szélesség szerinti átlagolási ablakokat használva az intenzitástérképeken

topológiai eltérések adódnak. Azonos módszer alkalmazása mellett jelent®s ciklusról

ciklusra történ® változás, valamint féltekék közti aszimmetria �gyelhet® meg. Ezt

a változékonyságot kihasználva a módszerek lehet®séget adnak a naptevékenység

el®rejelzésére.

Az életlen maszkolással, valamit standard deviációval, mindkét esetben 25◦ szé-

lesség szerinti ablakot használva el®rejelzést készítettem a 25. ciklus maximumának

id®pontjára. Az életlen maszkolással végzett el®rejelzés szerint a következ® maxi-

mum tmax,25 ' 2025.4-re, míg standard deviációval tmax,25 ' 2023.6-ra várható.
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7.67. ábra. A 25. ciklus el®rejelzése a 7.69. ábrán látható életlen maszkolás segítségé-
vel. Az ábrán a következ® ciklus maximuma (tmax,i+1) és az el®z® ciklus pólushoz tartó
poláris ágának pólushoz érkezésének id®pontja (tPP,P,i) között eltelt id® látható a PP ág
meredekségének (mPP,i) függvényében, féltekénként ábrázolva. A feltüntetett sorszámok
az i. ciklusra vonatkoznak. A két mennyiség közötti korrelációs együttható r = 0.6601.
Az adatokra illesztett egyenes, és a 24. ciklusra vonatkozó meredekségadatok ismeretében
a 25. ciklus maximumának id®pontjára tmax,25,Eszak = 2026.2, illetve tmax,25,Del = 2024.7
adódott.

7.68. ábra. A 25. ciklus el®rejelzése a 7.70. ábrán látható standard deviáció segítségé-
vel. Az ábrán a következ® ciklus maximuma (tmax,i+1) és az el®z® ciklus pólushoz tartó
poláris ágának pólushoz érkezésének id®pontja (tPP,P,i) között eltelt id® látható a PP ág
meredekségének (mPP,i) függvényében, féltekénként ábrázolva. A feltüntetett sorszámok
az i. ciklusra vonatkoznak. A két mennyiség közötti korrelációs együttható r = 0.7956.
Az adatokra illesztett egyenes, és a 24. ciklusra vonatkozó meredekségadatok ismeretében
a 25. ciklus maximumának id®pontjára tmax,25,Eszak = 2022.5, illetve tmax,25,Del = 2024.8
adódott.
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7.69. ábra. A fels® panel azonos a 7.64. ábra középs® paneljével, amelyet az id®-
beli (11 havi) átlagolást követ® szélesség szerinti csúszóátlag levonásával kaptam (élet-
len maszkolás). A szélesség szerint átlagolást 25◦-os ablakmérettel végeztem. A kon-
túrszint IRobbrecht = 0.025-nek felel meg. A pontvonalak a pólusok 30◦ környezetét je-
lölik, ezen belül azonosítottam a pólus felé tartó poláris ágakat, amelyeket '×'-ek mu-
tatnak. A háromszögek jelölik azokat a pontokat, ahol az ág a pólus felé kezd ván-
dorolni, a négyszögek pedig a pólus elérésének illesztés alapján meghatározott id®pont-
ját. Az illesztés eredményét a rózsaszín és világoskék, szaggatott vonalak mutatják.
A középs® ábra a féltekénkénti foltcsoport adatok normált id®sorát mutatja (https:
//solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml), az alsó pedig a féltekénkénti polá-
ris térértékeket (http://www.solardynamo.org/data.html, Muñoz-Jaramillo és mtsai.
2012).
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7.70. ábra. A fels® panel azonos a 7.58. ábra középs® paneljével, amelyet az id®-
beli (11 havi) szórásszámítást követ® szélesség szerinti csúszóátlag levonásával kaptam
(standard deviáció). A szélesség szerint átlagolást 25◦-os ablakmérettel végeztem. A
kontúrszint σ = 0.025-nek felel meg. A pontvonalak a pólusok 30◦ környezetét jelö-
lik, ezen belül azonosítottam a pólus felé tartó poláris ágakat, amelyeket '×'-ek mu-
tatnak. A háromszögek jelölik azokat a pontokat, ahol az ág a pólus felé kezd ván-
dorolni, a négyszögek pedig a pólus elérésének illesztés alapján meghatározott id®pont-
ját. Az illesztés eredményét a narancssárga és világoszöld, szaggatott vonalak mu-
tatják. A középs® ábra a féltekénkénti foltcsoport adatok normált id®sorát mutatja
(https://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml), az alsó pedig a féltekénkénti
poláris térértékeket (http://www.solardynamo.org/data.html, Muñoz-Jaramillo és mt-
sai. 2012).
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Összefoglalás

Doktori kutatómunkám során a naptevékenység ciklusról ciklusra történ® változásait
tanulmányoztam mind meg�gyelési, mind numerikus modellezési oldalról.

Az elméleti kutatásokhoz a 2× 2D kinematikus Babcock�Leighton szoláris dina-
mómodellt használtam fel. Azt vizsgáltam, hogy egy-egy, a globális dipólmomentu-
mot szigni�kánsan befolyásolni képes, ún. �betyár� régió hatására milyen változások
jönnek létre a soron következ® szimulált ciklusokban. A munka els® lépésében az
általam futtatott szimulációk id®sorait dolgoztam fel. Azt találtam, hogy a be-
tyár régiók extrém hatással bírhatnak a következ® ciklusok alakulására. Egyetlen,
a globális dipólra kedvez®tlenül ható régió képes leállítani a dinamó m¶ködését, f®-
minimumba lökve a rendszert. Ennek fordítottja is megvalósulhat: egy megfelel®
paraméterekkel bíró betyár régió vissza is ránthatja a dinamót a f®minimum állapo-
tából. A további szisztematikus vizsgálatok során egy tesztrégió tulajdonságait vál-
toztatva azt vizsgáltam, mely paraméter pontosan milyen változásokat okoz a soron
következ® szimulált ciklusban. A változtatott paraméterek a �uxus, a polaritások
közti szeparáció, a kelet-nyugat irányra vonatkozó d®lésszög, illetve a felbukkanás
id®pontja és naprajzi szélessége voltak. Azt találtam, hogy azoknak a betyár régi-
óknak a legjelent®sebb a hatásuk a következ® ciklusra, amelyek az egyenlít® 20◦-os
környezetében, a ciklus maximumában bukkannak fel. A �uxus, a d®lésszög vagy a
szeparáció megfelel® változtatásával azonos mérték¶ hatások érhet®k el. A kísérlet-
sorozatok elemzése során azt is észrevettem, hogy a betyár régiók a féltekék közti
aszimmetriát is befolyásolják a ciklusok során felépül® poláris tereken keresztül. A
két félteke poláris terének aszimmetriája segítségével el®rejelezhet® a következ® cik-
lus aktivitásában tapasztalható aszimmetria.

Az empirikus vizsgálatokhoz a koronában 5303Å-ön meg�gyelhet® Fe xiv emisszi-
ós vonal, a zöld koronavonal egységesített adatsorát használtam fel, amely 1939-ig
visszamen®leg tartalmazza a mért intenzitásokat. Három különböz® módszerrel fel-
dolgozva az adatsort azt találtam, hogy a poláris és egyenlít®i régiókban meg�gyel-
het® aktivitási mintázatok és a köztük lév® kapcsolat er®sen függ az alkalmazott
adatfeldolgozási eljárástól. Egyazon módszerrel végzett elemzés tekintetében el-
mondható, hogy az aktivitási mintázatokban ciklusról ciklusra történ® változékony-
ság, valamint féltekék közti aszimmetria is meg�gyelhet®. A ciklusfügg® viselkedést
kihasználva el®rejelzést készítettem a 25. ciklus maximumának id®pontjára. A két
eltér® módszerrel kapott eredmények 2σ határon belül átfednek.
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Summary

During my doctoral research program, I investigated the cycle-to-cycle variability of
solar activity using both, numerical simulations and observed data.

In order to carry out the theoretical analysis I used the state-of-the-art 2 × 2D
kinematic Babcock�Leighton solar dynamo model, developed by the Solar Physics
Research Group at the University of Montreal. I studied how the subsequent simula-
ted cycles are a�ected by �rogue� bipolar magnetic regions (BMRs), having atypical
characteristics. A single rogue BMR with signi�cant negative e�ect on the build up
of the global dipole moment has the ability to trigger a Grand Minimum state. On
the contrary, a rogue active region with favorable contribution to the global dipole
moment can restart the dynamo. In follow up systematic research, I changed the
characteristics of a selected test-region and studied the impact of the changes on
the subsequent simulated cycles. The varied parameters are the �ux, the separa-
tion between the polarities, the tilt angle with respect to the East-West direction,
and the colatitude and epoch of emergence. According to my results, rogue BMRs
emerging within 20◦ of the equator, at the time of cycle maximum have the highest
e�ect on the next cycle. By varying either the �ux, the separation or the tilt angle
similar impact can be seen. Another important result of my investigation is that
rogue BMRs have an e�ect on the hemispheric asymmetry via the polar �elds buil-
ding up during the cycles. Based on the asymmetry of the polar �elds, the activity
asymmetry of the next cycle can be predicted.

For the empirical research, I used the homogenized database of the prominent
green emission line of Fe xiv in the solar corona, observed at 5303Å. By analyzing
the database using three di�erent methods, I found that activity patterns observed
at the polar and equatorial regions of the solar corona, and the connections between
them are highly dependent on the data reduction method. The activity patterns
obtained with the same method show strong cycle dependency and hemispheric
asymmetry. Based on the cycle-to-cycle variations I predicted the maximum epoch
of Cycle 25. Results obtained with two di�erent methods overlap within a 2σ limit.
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