IMAGE–uutiset

Kesäkuu 1997

Ñ IMAGE Ñ
revontulialueen
magneettikenttŠhavaintoja
IMAGE (International Monitor for Auroral
Geomagnetic Effects) on Fennoskandian ja
Huippuvuorten alueella sijaitseva havaintoverkko, jolla mitataan Maan magneettikentŠn vaihteluita. Mittausverkkoon kuuluu 19 magnetometriasemaa (kuva 1). Hankkeessa on mukana 9 tutkimuslaitosta 6 maasta (Norja, Puola, Ruotsi,
Saksa, Suomi ja VenŠjŠ). Suomesta mukana ovat
Ilmatieteen laitos, SodankylŠn geofysiikan observatorio ja Oulun yliopisto. Koko hankkeen pŠŠvastuu on tŠllŠ hetkellŠ Ilmatieteen laitoksella.
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Kuva 1. IMAGEÐmagnetometriverkko.
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IMAGE on jatkoa Lapissa sijainneelle 7
aseman EISCATÐmagnetometriverkolle, joka
toimi vuosina 1982Ð1991. Nykyinen IMAGE on
tŠtŠ huomattavasti laajempi erityisesti pohjoisetelŠsuunnassa, jossa ketjun pituus on noin 2000
km.
IMAGE ja tutkimus
TŠrkeimmŠt tieteelliset tavoitteet liittyvŠt
lŠhiavaruuden plasmafysiikan tutkimukseen. Englanninkielisen nimensŠ mukaisesti IMAGE havaitsee magneettikentŠn vaihteluja, jotka johtuvat
ionosfŠŠrissŠ noin 100 km korkeudessa kulkevista
sŠhkšvirroista ja ionosfŠŠrin ja magnetosfŠŠrin
vŠlillŠ kulkevista suunnilleen pystysuorista virroista. Koska virrat ovat voimakkaimmillaan revontulialueella, sinne on sijoitettu magnetometrejŠ tiheimmin. IMAGEn pitkŠ havaintoketju
sopii erinomaisesti etenkin ionosfŠŠrivirtojen paikallistamiseen.
Kuvassa 2 on piirretty magneettikentŠn
pohjoiskomponentti kohtalaisen voimakkaan revontulimyrskyn aikana. Kuva 3 esittŠŠ kaavamaisesti nŠistŠ mittauksista pŠŠtellyn ionosfŠŠrissŠ kulkeneen virran sijainnin. KyseessŠ on
tyypillinen lŠhes jokailtainen tilanne Lapissa: revontulia nŠhdŠŠn parhaiten napapiirin pohjoispuolisella alueella.
Jotta ionosfŠŠrin ja magnetosfŠŠrin plasmailmišistŠ saataisiin mahdollisimman kattava kuva,
maanpinnan magneettikentŠn mittaamisen lisŠksi
tarvitaan muitakin havaintoja. NŠitŠ tarjoavat
esimerkiksi revontulikamerat (Suomen Lapissa
Ilmatieteen laitoksen verkko), ionosfŠŠritutkat
(Suomessa EISCAT SodankylŠssŠ ja CUTLASS
Hankasalmella) ja satelliitit (kuten amerikkalainen POLARÐ ja venŠlŠiset INTERBALLluotaimet). Maailmanlaajuisissa tutkimuksissa
kŠytettŠvissŠ ovat myšs mm. Gršnlannissa ja
Kanadassa sijaitsevat magnetometriverkot.
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Kuva 2. Maan magneettikentŠn pohjoiskomponentin
vaihtelut revontulimyrskyn aikana 17.11. 1996. KŠytetyt
asemat sijaitsevat ketjulla NurmijŠrvi (NUR) Ð Ny •lesund
(NAL). PohjoisÐNorjan rannikko on S¿r¿yan (SOR)
kohdalla.

Maanpinnalla pahimmissa tapauksissa sŠhkšverkkojen normaali toiminta voi hŠiriintyŠ
magneettikentŠn nopeiden vaihtelujen niihin synnyttŠmien sŠhkšvirtojen takia. Suuren magneettisen myrskyn aikana maaliskuussa 1989 ItŠKanadassa oli tŠstŠ syystŠ usean tunnin sŠhkškatkos. TŠllaisten tapahtumien jŠlkitarkastelussa
magneettikenttŠhavainnot ovat oleellisen tŠrkeitŠ.
Avaruudessa puolestaan esimerkiksi tietoliikennesatelliittien herkŠt elektroniset osat voivat
vaurioitua. TŠmŠn vuoden tammikuussa erŠs
amerikkalainen satelliitti lakkasi kokonaan toimimasta magneettisen myrskyn loppuvaiheissa.
AvaruussŠŠilmišiden
yksityiskohtaisemmaksi ymmŠrtŠmiseksi tarvitaan vielŠ runsaasti
perustutkimusta. Magneettisten myrskyjen ennustaminen on vasta alkutekijšissŠŠn.
Koska auringonpilkkujen lukumŠŠrŠ on
kasvussa ja saavuttanee huippunsa vuosituhannen
vaihteessa, lŠhivuosina on odotettavissa yhŠ useampia magneettisia myrskyjŠ Auringon kasvavan
aktiivisuuden vuoksi. NykyisellŠ IMAGEverkolla pystytŠŠn seuraamaan nŠitŠ tapahtumia
lŠhes reaaliaikaisesti.
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Ari Viljanen
Ilmatieteen laitos
Geofysiikan tutkimus
PL 503
00101 Helsinki
puh. 09Ð1929 4668
fax 09Ð1929 4603
sŠhkšposti ari.viljanen@fmi.fi
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Kuva 3. IonosfŠŠrin sŠhkšvirran arvioitu sijainti edellisen
kuvan tilanteessa. Voimakkain virta keskittyy yhtenŠisten
viivojen rajaaman alueen vŠliin.

IMAGE ja avaruussŠŠ
IMAGEn pŠŠtarkoitus on tuottaa havaintoja
perustutkimukseen. Saaduilla tiedoilla on kŠytŠnnšllistŠ merkitystŠ, koska magneettisilla myrskyillŠ on myšs haittavaikutuksia. NykyŠŠn puhutaan tŠssŠ yhteydessŠ usein avaruussŠŠstŠ (engl.
space weather).

Johannes Kultima
SodankylŠn geofysiikan observatorio
99600 SodankylŠ
puh. 016Ð619 817
fax 016Ð619 875
sŠhkšposti johannes.kultima@sgo.fi
World Wide Web (WWW)
Koska IMAGEn havaintoaineistoa kŠytetŠŠn
runsaasti, WWW:n merkitys on huomattava.
IMAGEn (englanninkielisillŠ) sivuilla (http://
www.geo.fmi.fi/image/) on perustietoa havaintoverkosta ja lisŠksi mahdollisuus katsella magnetogrammeja.

