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W tym raporcie badane są niektóre własności strahlu (strumienia) elektronowego w odległości 1 AU w 
celu oceny strahlu o energii 272 eV jako wskaźnika jakości połączenia magnetycznego wiatru 
słonecznego w pobliżu Ziemi z Słońcem. Brak strahlu uznaje się za oznakę braku magnetycznego 
połączenia z koroną lub że strahl nie przetrwał do 1 AU z powodu rozpraszania. Jako wskaźniki 
dobrego połączenia magnetycznego mogą być wykorzystane zdarzenia słoneczno-energetyczno-
elektronowe (SEE). Połączenie magnetyczne: badanie 216 impulsowych zdarzeń SEE pokazuje, że 
wszystkie one charakteryzują się silnymi strahlami. Intensywność strahli w 1 AU jest badana 
statystycznie dla różnych typów plazmy wiatru słonecznego: okazuje się, że strahl jest 
charakterystycznie słaby w plazmie obszaru odwracania. W plazmie regionu odwracania i innych 
powolnych wiatrów, czasowe zmiany intensywności strahlu w 1 AU badane są z rozdzielczością 64 s i 
ustalono statystyczne związki zmian strahlu z jednoczesnymi zmianami właściwości plazmy. Zmiany 
intensywności strahlu współwystępują z arkuszami prądu (nieciągłości kierunkowe) i silnymi 
zmianami w kierunku pola magnetycznego. Zmiany intensywności strahla w 1 AU są pozytywnie 
skorelowane ze zmianami entropii właściwej protonów, temperatury protonów i natężenia pola 
magnetycznego; zmiany intensywności strahlu są antyskorelowane ze zmianami gęstości liczbowej 
protonów, kąta pola magnetycznego w stosunku do kierunku pola magnetycznego w stosunku do 
kierunku spirali Parkera oraz stosunku liczbowo-gęstościowego alfa do liczby protonów. Zmniejszenie 
intensywności strahlu nie jest zgodne z oczekiwaniami dla prostego modelu rozpraszania 
turbulencyjno-gwizdowego. Zmniejszenie intensywności strahlów są w niewielkim stopniu zgodne z 
oczekiwaniami dla rozpraszania Coulomba, jednakże najsilniejsze zaobserwowane korelacje między 
plazmą a zmianami są niezwiązane z rozpraszaniem Coulomba i rozpraszaniem gwizdowym. 
Implikacje analizy zmian intensywności strahla są takie, że zmiana w kierunku pola magnetycznego 
przy zmianie strahla reprezentuje zmianę połączenia magnetycznego z koroną, co skutkuje inną 
intensywnością strahla i innymi właściwościami plazmy. Pozostaje pytanie: Czy brak strahla 
elektronowego reprezentuje magnetyczne odłączenie od Słońca lub słabe źródło strahlu w jakimś 
regionie korony?

Słowa kluczowe: wiatr słoneczny, heliosfera, korona, strahl, pogoda kosmiczna



Wprowadzenie
Znajomość połączeń magnetycznych pomiędzy Ziemią a Słońcem jest pożądana z kilku powodów: np. 
1) aby uzyskać globalne zrozumienie struktury magnetycznej heliosfery, (np McComas et al., 1989 
[67]; Crooker et al., 2002; Crooker and Pagel, 2008 [29]; Crooker and Owens, 2012 [28]; Lockwood, 
2013 [60]; Viall and Borovsky, 2020 [99]), 2) dla zrozumienia zdarzeń związanych z energetycznymi 
cząstkami Słońca (protonami i elektronami) oraz ich transportem (Mazur et al., 2000 [65]; Chollet and 
Giacalone, 2011 [22]; Trenchi et al., 2013 [95]), oraz 3) dla oceny prawdopodobieństwa, że Ziemia 
będzie lub nie będzie poddana zdarzeniu z energetycznymi cząstkami.

Jedną z obiecujących metod oceny łączności magnetycznej pomiędzy wiatrem słonecznym w pobliżu 
Ziemi a Słońcem jest interpretacja obserwacji strumienia elektronów w wietrze słonecznym w pobliżu 
Ziemi. Strumień (strahl) elektronów to wiązka elektronów, pochodzących z korony słonecznej, 
wyrównana z polem magnetycznym, która rozchodzi się od Słońca (Feldman et al., 1976 [31]; Pilipp 
et al., 1987 [79]; Maksimovic et al., 2005 [64]). Silny strahl jest sygnaturą dobrego połączenia 
magnetycznego ze Słońcem; brak strahlu został historycznie zinterpretowany jako oznaka albo 1) 
braku połączenia magnetycznego ze Słońcem (McComas et al., 1989 [67]; Gosling et al., 2005 [41]) 
albo 2) strahl nie przetrwał drogi od Słońca do obserwatora (Pagel et al., 2005a [74]; Crooker and 
Pagel, 2008 [29]; Chollet et al., 2010 [23]).

W niniejszej pracy zmierzono intensywność strumienia elektronów o energii 272 eV. Lin i Kahler 
(1992) [59] zbadali szereg zdarzeń, które zostały uznane za magnetyczne rozłączenia przez brak 
niskoenergetycznego strahlu i stwierdzili obecność strahli o wyższej energii (2 keV-8.5 keV), poddając 
w wątpliwość czy brak strahli o niższej energii jest wskaźnikiem magnetycznego odłączenia od Słońca. 
Jednakże Gosling et al., (2005) [41] zbadali przypadki rozłączenia magnetycznego rekoneksyjnego 
wyczerpaniare i stwierdzili, że mieszanie się elektronów z halo może sprawiać wrażenie, że mamy do 
czynienia z bardziej energetycznym strahlem, nawet jeśli te linie pola magnetycznego były 
zdecydowanie odłączone od Słońca (Zobacz również analizę Crookera i Pagela (2008) [29]).

W odległości 1 AU od Słońca, intensywność elektronowego strahlu zmienia się na wielu skalach 
czasowych, z nagłymi skokami intensywności strahlu, które obserwuje się jako współwystępujące z 
silnymi arkuszami prądowymi (magnetycznymi nieciągłościami kierunkowymi) (Gosling et al., 2004a 
[39]; Borovsky, 2020a [14],b [15]). Stąd, czasowe skoki intensywności strahla są związane z nagłymi 
zmianami orientacji pola magnetycznego.

Niniejszy raport bada niektóre właściwości strumienia elektronów, które wpływają na możliwość 
oceny połączenia magnetycznego między Ziemią a Słońcem, wykorzystując obserwacje strumienia w 
wietrze słonecznym w pobliżu Ziemi. W sekcji Strahl elektronowy i rodzaje plazmy wiatru 
słonecznego badana jest zależność intensywności strahlu od rodzaju plazmy wiatru słonecznego. W 
Impulsywne zdarzeniach SEE, strahl elektronowy i typ plazmy badana jest intensywność strahlu 
elektronowego w 1 AU podczas impulsowych zdarzeń słoneczno-energetyczno-elektronowych (SEE), 
czyli w czasie, gdy musi istnieć dobre połączenie magnetyczne między Ziemią a Słońcem. W Analiza 
strahlu, nagłe zmiany w intensywności elektronowego strahla w 1 AU są badane statystycznie w 
odniesieniu do nagłych zmian innych parametrów plazmy, a wyniki statystyczne są dyskutowane w 



odniesieniu do pomysłów na zniszczenie strahla przez rozpraszanie Coloumba oraz testowane jest 
rozpraszanie gwizdowo-turbulencyjne. Dyskusja: interpretacja zmian intensywności strahla, ocena 
połączenia Słońce-Ziemia i przyszłość zawiera omówienie 1) interpretacji zmian intensywności 
strahla, 2) ocenę zdolności do określenia magnetycznego połączenia Słońce-Ziemia oraz 3) sugestie 
dotyczące przyszłych badań.

Strahl elektronowy i rodzaje plazmy wiatru słonecznego
Różne rodzaje plazmy słonecznej są emitowane do heliosfery z różnych typów regionów na 
obracającym się Słońcu. Te różne typy plazmy mają systematycznie różniące się parametry w 1 AU, 
(np. entropia właściwa protonów, prędkość, stosunek ładunków ciężkich jonów, prędkość Alfvena, 
itp.), co pozwala skategoryzować wiatr słoneczny na różne typy plazmy (por. Neugebauer et al., 2003 
[72], 2016 [71]; Reisenfeld et al., 2003 [81]; Zhao et al., 2009 [109]; Xu and Borovsky, 2015 [108]; 
Camporeale et al., 2017 [21]; Veselovsky et al., 2018 [98]; Li et al., 2020 [58]; Amaya et al., 2020 [1]; 
Heidrich-Meisner et al., 2020 [44]; Bloch et al., 2020 [7]). Jedną z charakterystycznych różnic 
pomiędzy różnymi typami plazmy na wysokości 1 AU jest intensywność strumienia elektronów 
(Borovsky, 2018 [13]). Na ilustracji 1 ukazana jest uśredniona godzinowo intensywność strahlu 
elektronowego, zmierzona przez instrument SWEPAM  (McComas et al., 1998 [66]) na sondzie 
kosmicznej ACE na wysokości L1 przed Ziemią. Składa się ona z czterech typów plazmy wiatru 
słonecznego w schemacie kategoryzacji plazmy Xu i Borovsky'ego (2015) [108]. I272 jest logarytmem 
o podstawie 10 gęstości fazowo-przestrzennej f272 (w jednostkach s2cm-5) strumienia elektronów w 
kierunku dominującym (równolegle do B lub antyrównolegle do B) przy energii 272 eV, zmierzonej 
przez ACE SWEPAM (Patrz: Borovsky. (2017) [12] dla dyskusji tworzenia uśrednionego godzinowo 
indeksu I272.). Na ilustracji 1 szara przerywana krzywa to rozkład występowania uśrednionej 
godzinowo intensywności strahlu I272 dla wszystkich danych w latach 1998-2013. Pozostałe cztery 
krzywe to rozkłady występowania uśrednionego godzinowo natężenia strahla w czterech typach 
plazmy wiatru słonecznego: plazma pochodząca z dziur koronalnych (czerwony), plazma pochodząca z 
pasa wstęgowego (zielony), plazma z regionu sektorowa zawracania (fioletowy) oraz plazma 
wyrzutowa (niebieski). Plazma wyrzutowa (niebieski) ma systematycznie bardziej intensywny strahl, 
plazma regionu sektorowo zawracania (fioletowy) ma systematycznie słabszy strahl, a plazma 
pochodząca z dziury koronalnej (czerwony) i plazma pochodząca z pasa wstęgowego (zielony) mają 
bardziej typowe wartości natężenia strahla.

Ze względu na mocne intensywności strahlu na 
rysunku 1, (np. większe niż  -29.75), można∼  
założyć, że plazma pochodząca z dziur 
koronalnych, pasa wstęgowego i wyrzutów w 1 AU 
jest, ogólnie rzecz biorąc, dobrze połączona 
magnetycznie ze Słońcem. Nie można tego 
zakładać dla plazmy regionu sektora zawracania, 
która na rysunku 1 ma zakres intensywności 
mogący być dość słabym, (np. mniejszy niż -
29.75). W literaturze omawiane są dwa źródła 

Ilustracja 1: Rozkłady występowania uśrednionych 
godzinowo wartości natężenia strahlu na Ziemi z 
lat 1998-2013, rozdzielonych na cztery kategorie 
plazmy wiatru słonecznwgo.



plazmy regionu sektora zawracania. Pierwszym z nich jest rozłączenie pola magnetycznego 
spowodowane rekoneksją pomiędzy otwartym strumieniem po obu stronach odnogi strumienia (Wang 
et al., 1999 [104]; Sanchez-Diaz et al., 2019 [86]; Lavraud et al., 2020 [53]), co skutkuje emisją plam 
plazmy w rejonie strumień-odgałęzienie. Odłączenia z pewnością spowodują zmniejszenie 
intensywności strahla. Drugim źródłem jest rekoneksja wymienna pomiędzy otwartymi liniami pola i 
zamkniętymi pętlami streamerów (Wang et al., 2000 [105]; Crooker et al., 2004 [27]; Rouillard et al., 
2020 [84]). Pojedyncze zdarzenia rekoneksji wymiennej, które zmieniają połączenie magnetyczne w 
pętle o różnych wysokościach i temperaturach elektronowych, prawie na pewno spowodują zmianę 
intensywności strahlu. Plazma w regionie sektora zawracania zawiera takie cechy, jak plamy i pufy w 
kształcie odgałęzień strumieni (Wang et al., 2000 [105]; Bemporad et al., 2005 [3]; Sheeley et al., 2009 
[89]; Rouillard et al., 2010 [83]; Sheeley and Rouillard, 2010 [90]; Foullon et al., 2011 [34]) oraz 
okresowe struktury gęstości (Viall et al., 2010 [101]; Viall and Vourlidas, 2015 [102]), które są 
interesujące ze względu na ich wpływ na Ziemię (Kepko and Spence, 2003 [47]; Viall et al., 2009 
[100]; Kepko and Viall, 2019 [49]). Te struktury plazmy w obszarze sektora zawracania mogą być 
związane z odłączeniami magnetycznymi od Słońca (Wang et al., 1999 [104]; Kepko et al., 2016 [48]). 
W sąsiedztwie heliosferycznego arkusza prądowego w plazmie sektora zawracania występują również 
zdarzenia rekoneksyjne-dyskoneksyjne (np. Gosling et al., 2005 [41]; Lavraud et al., 2009 [54], 2020 
[53]; Sanchez-Diaz et al., 2019 [86]). Na podstawie słabszego strahla, plazma pochodząca z pasa 
wstęgowego jest najbardziej prawdopodobnym typem wiatru słonecznego, który jest słabo związany ze 
Słońcem.

Innym możliwym wskaźnikiem 
magnetycznego połączenia ze Słońcem 
jest to, czy pole magnetyczne w plazmie 
ma orientację spirali Parkera, czy nie. 
Plazma, która jest stale emitowana z 
danego miejsca na Słońcu, będzie miała 
w przybliżeniu pole magnetyczne o 
orientacji Parkera (Parker, 1958 [76]; 
Fisk, 2001 [32]; Georgieva et al., 2005 
[37]); plazma emitowana impulsywnie, 
która może zawierać odłączenia 
magnetyczne, nie musi mieć pola 
magnetycznego o orientacji Parkera. 
Nawet dla stale emitowanego wiatru 
słonecznego może wystąpić 
niedokręcenie (np. Gosling and Skoug, 
2002 [42]; Murphy et al., 2002 [69]; 
Riley and Gosling, 2007 [82]) lub 
przekręcenie (np. Smith and Bieber, 1991 [91]; Bruno and Bavassano, 1997 [18]) spirali Parkera, 
spowodowane przez wielkoskalowe ściśnięcia i rozrzedzenia,  wokół kierunku spirali Parkera zawsze 
występują również duże fluktuacje kierunku pola magnetycznego (Ness and Wilcox, 1966 [70]; 
Forsyth et al., 1996 [33]; Burlaga and Ness, 1997 [20]; Borovsky, 2010 [10]). Na rysunku 2 

Ilustracja 2: Rozkłady występowania na Ziemi uśrednionego 
godzinowo kąta θPS pola magnetycznego wiatru słonecznego 
pola magnetycznego wiatru słonecznego w stosunku do 
kierunku spirali Parkera, z lat 1963-2013, dla czterech typów 
plazmy wiatru słonecznego (kolory) oraz dla wszystkich 
danych od 1963 do 2015 roku (czarna krzywa przerywana).



pogrupowano uśredniony godzinowo kąt pomiędzy orientacją linii pola magnetycznego w wietrze 
słonecznym na Ziemi a kierunkiem spirali Parkera, przy czym kierunek spirali Parkera jest obliczany 
co godzinę przy użyciu uśrednionej godzinowo prędkości wiatru słonecznego (Ta orientacja linii pola 
nie uwzględnia znaku B ani nie bierze pod uwagę znaku B w stosunku do struktury sektora w kierunku 
do lub od). Wykorzystano zbiór danych OMNI (King and Papitashvili, 2005 [50]) dla lat 1963-2013. 
Na rysunku 2 rozkład wartości typu dziur koronalnych (krzywa czerwona) jest najbardziej wyrównany 
do spirali Parkera, a rozkład wartości typu obszaru sektora zawracania (krzywa fioletowa) jest najmniej 
wyrównany do spirali Parkera. Zauważmy, że z powodu fluktuacji kierunku pola magnetycznego 
wokół średniego kierunku Parkera-spirali, chwilowy kierunek pola magnetycznego (i uśredniony 
godzinowo kierunek pola) rzadko jest dokładnie wyrównany ze spiralą Parkera (Borovsky, 2010 [10]). 
Fakty 1) że pole magnetyczne jest mniej zorientowane na spiralę Parkera w plazmie regionu sektora 
zawracania i 2) że intensywność strahla jest mniejsza w plazmie regionu sektora zawracania 
wzmacniają koncepcję, że intensywność strahla i orientacja pola mogą być wskaźnikami dobrego lub 
słabego połączenia magnetycznego ze Słońcem. Jak zobaczymy w Analizie Strahla, intensywność 
strahla i kąt pola magnetycznego od spirali Parkera są słabo antyskorelowane w wietrze słonecznym w 
odległości 1 AU.

Impulsywne zdarzeniach SEE, strahl elektronowy i typ 
plazmy
Impulsowe energetyczne wydarzenia 
słoneczne (SEE) w odległości 1 AU są 
związane z rentgenowskimi rozbłyskami 
słonecznymi (np. Kallenrode and Svestka, 
1994 [46]; Cliver and Ling, 2007 [24]) lub 
zdarzeniami w pobliżu Słońca (Li et al., 
2013 [57]) i przyspieszonymi w pobliżu 
Słońca elektronami, podróżującymi wzdłuż 
pola magnetycznego wiatru słonecznego do 
sondy pomiarowej w odległości 1 AU. Jeśli 
można założyć, że impulsowe zdarzenia 
SEE są dobrymi wskaźnikami magnetycznej 
łączności ze Słońcem, to badanie 
intensywności strahla podczas wczesnych 
okresów impulsowych zdarzeń SEE vs. 
intensywność strahla, gdy zdarzenia SEE nie 
są widoczne, może być testem możliwości 
wykorzystania intensywności strahla jako 
miernika magnetycznej łączności ze 
Słońcem. Dobra łączność ze Słońcem może być ważnym założeniem dla impulsowych zdarzeń SEE 
(por. rysunek 2.3b Reamesa (1999) [80]) lub może nim nie być (por. rysunek 6 Wibberenza i Cane'a 
(2006) [107]).

Ilustracja 3: Dla 216 impulsowych zdarzeń SEE z 
katalogu Wang et al., (2012), liczba zdarzeń na rok jest 
wykreślona jako czerwone słupki. Wykreślono również 
miesięczną liczbę plam słonecznych (niebieski) i dzienną 
uśrednioną wartość F10.7 (zielony).



Zakładając, że zdarzenia SEE są 
dobrze połączone ze Słońcem we 
wczesnym okresie, do zbadania innych 
warunków dobrego połączenia 
magnetycznego użyto 216 
impulsowych zdarzeń bliskich Ziemi 
SEE z katalogu Wang et al., (2012) 
[106]: konkretnie, 216 zdarzeń w 
katalogu, które miały szczytowe 
energie kinetyczne elektronów 310 
keV lub wyższe.

Na ilustracji 3 rozkład 216 zdarzeń 
SEE względem czasu jest wykreślony 
jako czerwone słupki, wraz z 
miesięczną liczbą plam słonecznych 
(niebieski) i dziennym uśrednionym 
strumieniem F10.7 (zielony). Jak 
można było się spodziewać, ponieważ 
zdarzenia SEE są związane z 

rozbłyskami słonecznymi, występowanie zdarzeń SEE jest skoncentrowane podczas maksimum 
słonecznego.

Na ilustracji 4 czerwona krzywa przedstawia 
rozkład występowania natężeń strahlu 
elektronowego przy Ziemi podczas 216 zdarzeń 
SEE przy użyciu uśrednionych godzinowo 
wartości natężeń strahlu z ACE SWEPAM. 
Czarna przerywana krzywa kreśli rozkład 
natężeń strahla dla lat 1998-2013, a niebieska 
krzywa kreśli rozkład dla przedziału 
maksimum słonecznego 1998-2004 (który jest 
również wykreślony na ilustracji 1). Stąd 
prawdopodobnie nie istnieją zdarzenia SEE 
przy Ziemi, które zostały pominięte, ponieważ 
Ziemia nie była magnetycznie połączona ze 
Słońcem: wydaje się, że Ziemia ma tendencję 
do posiadania dobrych połączeń 
magnetycznych podczas maksimum 
słonecznego. Jak widać na ilustracji 4, 

Ilustracja 5: Rozkład występowania rodzaju plazmy 
wiatru słonecznego, w której znajduje się Ziemia w 
momencie wystąpienia 216 impulsowych zdarzeń SEE, 
jest wykreślony jako czerwone słupki (środek). 
Rozkłady występowania typu plazmy wiatru 
słonecznego, w której znajduje się Ziemia, są również 
wykreślone dla lat słonecznego maksimum 1998-2004 
(niebieski, po prawej) oraz dla lat 1963-2017 (czarny, 
po lewej).

Ilustracja 4: Wykreślono rozkład intensywności strahlu dla 216 
impulsowych zdarzeń SEE (czerwona krzywa). Wykreślono 
również rozkład występowania uśrednionych godzinowo 
natężeń strahlu w maksimum słonecznym 1998-2004 (krzywa 
niebieska) oraz dla sumy z lat 1998-2013 (krzywa czarna 
przerywana).



intensywności strahlu dla 216 zdarzeń SEE są mocne w porównaniu z czarnym rozkładem dla 
wszystkich czasów w latach 1998-2013. Można by pomyśleć, że strahl elektronowy powinien być 
intensywny, gdy obecne są energetyczne elektrony słoneczne, ponieważ są to dwie energie z tej samej 
funkcji rozkładu elektronów, ale tak nie jest: strahl jest reprezentacją temperatury elektronów 
koronalnych  (Bercic et al., 2020 [5]; Boldyrev et al., 2020 [8]), a energetyczne elektrony słoneczne są 
produkowane przez specyficzne czasowe procesy przyspieszania (Kallenrode and Svestka, 1994 [46]; 
Cliver and Ling, 2007 [24]; Liet al., 2013 [57]). Również dla wczesnych etapów impulsywnych 
zdarzeń SSE, elektrony 272 eV z obserwowanego strahla na 1 AU opuściły Słońce ponad 4,3 h przed 
wystąpieniem rozbłysku.

Na 

ilustracji 5, Używając schematu kategoryzacji Xu i Borovsky'ego (2015) [108], typ plazmy wiatru 
słonecznego, w którym znalazła się Ziemia, gdy zaobserwowano każde z 216 zdarzeń SEE, 
zaznaczono jako czerwone słupki; zaznaczono też plazmę dla przedziału maksimum słonecznego 1998-

Ilustracja 6: Przykład nagłego spadku 
intensywności strahlu (zaznaczonego pionową 
linią przerywaną) w dniu 5 kwietnia 2005 r. 
Naniesiono 51 min pomiarów o rozdzielczości 
64 s, dokonanych przez instrumenty na ACE w 
L1. Naniesione wielkości są opisane w tekście.

Ilustracja 7: Przykład nagłego wzrostu 
intensywności strahla (zaznaczonego pionową 
linią przerywaną) 29 października 2005. 
Naniesiono 72 min pomiarów o rozdzielczości 64s 
przez instrumenty na ACE w L1. Wielkości 
wykreślone są opisane w tekście.



2004 (niebieskie słupki, po prawej) i dla całej bazy danych wiatru słonecznego 1963-2017 OMNI2 
(czarne słupki, po lewej). Przy słabej statystyce, która podzieliła 216 zdarzeń SEE na cztery pule, 
rozkład występowania typów plazmy dla 216 zdarzeń SEE (czerwony) nie jest niespójny z rozkładem 
występowania typów plazmy dla maksimum słonecznego (niebieski): rozkład występowania SEE jest 
nieco wyższy dla plazmy wyrzutowej i nieco niższy dla plazmy pochodzącą z dziury koronalnej.

Analiza strahlu

Odłączenie magnetyczne od Słońca zostało wskazane przez strzępy strumienia cieplnego (brak strahla 
elektronowego), chociaż argumentowano, że nie wszystkie strzępy są odłączeniami 
magnetycznymi(por. Lin and Kahler, 1992 [59]; Pagel et al., 2005a [74]; Crooker and Pagel, 2008 
[29]; Chollet et al., 2010 [23]). Interesująca jest interpretacja, czy obecność lub brak elektronowego 
strahlu w 1 AU wskazuje na obecność lub brak magnetycznego połączenia ze Słońcem, czy też brak 
strahlu jest spowodowany rozproszeniem strahlu pomiędzy Słońcem a 1 AU. Aby o tym 
poinformować, badane są nagłe zmiany intensywności strahlu elektronowego w 1 AU i porównywane 
z innymi jednoczesnymi zmianami, aby określić, czy zmiany intensywności strahlu w 1 AU mogą być 
związane ze zmianami w ilości rozpraszania strahlu. W niniejszej pracy analiza zmian strahlu będzie 
się koncentrować na plazmie obszaru sektora odwracania z jej ogólnie słabą intensywnością strahlu. 
Zmiany intensywności strahlu w szybkim wietrze słonecznym, (tj. plazmie pochodzącej z dziury 
koronalnej) (np. Hammond et al., 1996 [43]; Pagel et al., 2005b [75]; Louarn et al., 2009 [63]; 
Borovsky, 2016 [11]) gdzie intensywność strahlu pozostaje duża (por. Ilustracja 1), wskazując zawsze 
na magnetyczne połączenie z koroną, nie są badane, ponieważ te zmiany mogą nie dostarczać 
informacji o magnetycznych rozłączeniach (Przyszłe badanie zmian intensywności strahla w wietrze 
słonecznym z dziury koronalnej mogłoby jednak dostarczyć dodatkowych informacji o tym, jak 
interpretować zmiany strahla).

Na rysunkach 6 i 7 przedstawione są dwa przykłady zmian strahla, pochodzące z danych SWEPAM dla 
plazmy ACE o rozdzielczości 64 sekund i pola magnetycznego MAG (Smith et al., 1998 [92]) w L1. 
Pierwszą zmianą, na rysunku 6, był nagły spadek intensywności strahla w ACE o 1:24 UT 4 kwietnia 
(dzień 94) 2005 roku. W górnym panelu gęstość przestrzeni fazowej strahlu f272 o 272 eV jest 
wykreślona na czerwono, gęstość przestrzeni fazowej w przeciwnym kierunku (antystrahl) jest 
wykreślona na niebiesko, a gęstość przestrzeni fazowej elektronów o 272 eV prostopadłej do kierunku 
pola magnetycznego jest wykreślona na zielono. Spadek intensywności strahlu o około dwa 
współczynniki jest zaznaczony pionową czarną przerywaną linią. W środkowym panelu rysunku 6 
znajduje się szereg parametrów plazmy: gęstość liczbowa protonów np (zielony), temperatura protonów 
Tp (fioletowy), entropia właściwa protonów Sp = Tp/np

2/3 (czerwony), stosunek ilość/gęstość alfa do 
protonów α/p (pomarańczowy) oraz natężenie pola magnetycznego Bmag (niebieski). Zauważmy, że 
jednocześnie dla tego spadku natężenia strahla następuje spadek entropii właściwej protonów Sp i 
spadek temperatury protonów Tp. W dolnym panelu ilustracji 6 wykreślono kilka informacji o kierunku 
pola magnetycznego wiatru słonecznego: Δθ (czerwony) to zmiana kątowa kierunku pola 
magnetycznego co 64 s, θPS 3-D (zielony) to kąt między polem magnetycznym a kierunkiem spirali 



Parkera, a θPS eq (niebieski) to kąt między równikowym rzutem pola magnetycznego a kierunkiem 
Parkera-spirala. Duża wartość Δθ wskazuje na przejście przez silny arkusz prądowy: jak widać na 
wykresie Δθ, istnieje silny arkusz prądowy współwystępujący ze zmianą intensywności strahla (Patrz 
również: Borovsky (2020a) [14] dla statystycznego badania współwystąpień zmian intensywności 
strahla z silnymi arkuszami prądowymi). Zauważmy w dolnym panelu ilustracji 6, że w miarę 
zmniejszania się intensywności strahla, dwa obliczone kąty θPS wskazują, że pole magnetyczne wiatru 
słonecznego dokonuje przejścia z wyrównanego ze spiralą Parkera do niewyrównanego.

Ilustracja 7 jest podobna do ilustracji 6, gdzie wzrost intensywności strahla występuje w górnym 
panelu ilustracji 7 o 2:54 UT 29 października (dzień 302) 2005 roku. Wzrost ten zaznaczony jest 
pionową czarną przerywaną linią. W środkowym panelu ilustracji 7 wzrostowi intensywności strahla 
towarzyszy wzrost temperatury protonów Tp (fioletowy) i entropii właściwej protonów Sp (czerwony) 
oraz spadek stosunku liczby do gęstości alfa do protonów α/p (pomarańczowy). Dolny panel ilustracji 
7 wskazuje na obecność silnego arkusza prądowego w miejscu zmiany strahla (czerwona krzywa Δθ), a 
pole magnetyczne wiatru słonecznego dokonuje przejścia z orientacji nie-parkerowskiej na bardziej 
parkerowską.

Dwie przyczyny rozpraszania strahlu elektronowego, które zostały dobrze zbadane w literaturze, to 
rozpraszanie Coulomba (Scudder and Olbert, 1979 [88]; Lemons and Feldman, 1983 [56]; Boldyrev et 
al., 2020 [8]) oraz rozpraszanie przez fale gwizdowe   (Gary et al., 1975 [35]; Saito and Gary, 2007 
[85]; Viñas et al., 2010 [103]). Różne mechanizmy mogą powodować rozpraszanie strahlu przy 
różnych energiach elektronów. Szybkość rozpraszania kątowego szybkich elektronów przez zderzenia 
kulombowskie SCoulomb jest proporcjonalna do gęstości liczbowej tła n w plazmie (por. (6.4.10) Krall i 
Trivelpiece (1973) [51] lub Sect. 3 z Tang et al., (2018) [94]), czyli SCoulomb  n. Dla rozpraszania ∝
kątowego strahla przez turbulencję gwizdową o stałej amplitudzie, modelowanie wskazuje, że 
szybkość rozpraszania jest w przybliżeniu proporcjonalna do B3/n razy słaba potęga n/B2, co daje w 
przybliżeniu Swhistler  ∝ B2/n1/2 (por. (B4) Steinackera i Millera (1992) [93], np. (8) Pierrarda et al., 
(2011) [77], lub Sect. 3 z Tang et al., (2018) [94]). Dla rozpraszania kątowego przez turbulencję 
kinetyczną fali Alfwena, por. (30) Boldyreva i Horiatesa. (2019) [9] daje to SkineticAlfven  n.∝

Wykorzystując 64-sekundową rozdzielczość SWEPAM plazmy ACE oraz dane MAG o polu 
magnetycznym dla roku 2005, przeanalizowano 528 silnych zmian w intensywności strahlu elektronów 
w 1 AU: 282 z tych 528 zmian strahla wystąpiło, gdy plazma wiatru słonecznego została 
sklasyfikowana jako plazma regionu sektora zawracania, a 246 zmian wystąpiło w wietrze o vsw < 460 
km/s, który został sklasyfikowany jako plazma wyrzutowa lub pochodząca z pasa wstęgowego. Ta lista 
skoków zebranych w 2005 roku nie jest w żadnym wypadku wyczerpująca. Zebrano tylko 528 skoków 
z powodu ograniczeń 1) że skoki muszą wystąpić w plazmie regionu sektora zawracania lub w 
powolnym wietrze otaczającym plazmę sektora zawracania, 2) skok musi reprezentować wzrost lub 
spadek intensywności strahla, który jest zmianą w intensywności o 50% lub więcej w skali czasowej 1 
lub dwóch punktów danych, 3) że musi istnieć wyraźne utrzymywanie się intensywności strahla przez 
kilka minut zarówno przed, jak i po skoku, oraz 4) pomiary strahl i plazmy muszą być wolne od 
pobliskich strzępów danych. To ostatnie ograniczenie było najsilniejsze, ponieważ potwierdzone 
pomiary protonowo-plazmowe ACE SWEPAM są zwykle nieobecne, gdy prędkość wiatru słonecznego 
jest bardzo niska, jak to ma miejsce w plazmie regionu sektora zawracania. Analiza statystyczna 528 



zmian intensywności strahla z roku 2005 jest podsumowana w Tabeli 1 i przedstawiona graficznie na 
Ilustracji 8.

Tabela 1: Statystyczny związek zmian intensywności strahla ze zmianami innych parametrów plazmy w 
roku 2005.

Wielkość
Zbiór 
skoków 
strahla

Zmiana 
przeciwna do I272 
(%)

Brak 
zaobserwowa
nej zmiany 
(%)

Zmiana 
zgodna z 
kierunkiem 
I272 (%)

Ułamek 
czasu 
obserwacji 
zmiany (%)

Stosunek 
zgodnych 
do 
przeciwnych

Sp Wsz. 528 10,6 42,0 47,4 58,0 4,47/1 
Sektor zawr. 11,0 40,4 48,6 59,6 4,42/1 
Poz. pow. 10,2 43,9 45,9 56,1 4,52/1 

np Wsz. 528 31,3 57,0 11,7 43,0 1/2,66 
Zektor zawr. 34,8 53,6 11,7 46,6 1/2,97 
Poz. pow. 27,2 61,0 11,8 39,0 1/2,30 

Tp Wsz. 528 13,4 43,6 43,0 56,4 3,20/1 
Sektor zawr. 12,1 46,5 41,5 53,6 3,44/1 
Poz. pow. 15,0 40,2 44,7 59,7 2,97/1 

Bmag Wsz. 528 8,9 64,4 26,7 35,6 3,00/1 
Sektor zawr. 12,4 55,7 31,9 44,3 2,57/1 
Poz. pow. 4,9 74,4 20,7 25,6 4,25/1 

α/p Wsz. 528 16,4 70,8 12,9 29,3 1/1,27 
Sektor zawr. 19,0 67,7 13,3 32,3 1/1,43 
Poz. pow. 13,2 74,4 12,4 25,6 1/1,07 

θPS Wsz. 528 24,1 69,5 6,4 30,5 1/3,73 
Sektor zawr. 22,0 69,2 8,9 30,9 1/2,48 
Poz. pow. 26,4 69,9 3,7 30,1 1/7,22 

Dla silnych zmian intensywności strahlu elektronowego zwracano uwagę na znak jednoczesnych zmian 
natężenia pola magnetycznego Bmag, gęstości liczbowej protonów np, temperatury protonów Tp, 
entropii właściwej protonów Sp = Tp/np

2/3, stosunku gęstości liczbowej alfa do protonów α/p oraz 
zmiany kąta θPS pomiędzy orientacją pola magnetycznego a kierunkiem spirali Parkera. Zmiana 
każdego z parametrów była rejestrowana tylko 1) jeśli parametr wykazywał jednoczesne przesunięcie 
(skok) w swojej wielkości oraz 2) jeśli zmiana przesunięcia była większa niż poziomy fluktuacji tego 
parametru przed i po zmianie. Zmiana w θPS była rejestrowana tylko wtedy, gdy kierunek pola silnie 
zmienił się z orientacji, która zdecydowanie byłaby sklasyfikowana jako zgodna ze spiralą Parkera do 
orientacji zdecydowanie niezgodnej (zmiana pozytywna) lub odwrotnie (zmiana negatywna) (są to 
zwykle zmiany kątowe o więcej niż 45°). Dla wszystkich 528 zmian intensywności strahla, statystyki 
jednoczesnych zmian tych innych wielkości zebrano w Tabeli 1. Pierwsze trzy kolumny danych w 
Tabeli 1 zawierają ułamek czasu, w którym zmiana była w tym samym kierunku co zmiana 
intensywności strahla, (tj. obie jednocześnie wzrastające lub obie jednocześnie malejące), ułamek 



czasu, w którym zmiany były w przeciwnych kierunkach, oraz ułamek czasu, w którym nastąpiła 
zmiana intensywności strahla, ale nie było zmiany w innej wielkości, która była większa niż poziom 
szumu w pomiarach. Każdy zestaw trzech wierszy w Tabeli 1 przedstawia statystyki dla wszystkich 
528 zmian strahla, statystyki dla 282 zmian strahla w plazmie sektora zawracania oraz statystyki dla 
246 zmian strahla w innych typach powolnego wiatru słonecznego. Dla każdej zmiennej zauważmy, że 
liczby statystyczne w Tabeli 1 są podobne dla każdego z trzech rzędów: podobieństwo w statystyce 282 
zmian strahla plazmy w sektorze zawracania i 246 innych zmian strahla wskazuje, że wyniki 
statystyczne są solidne, ponieważ podobne wartości są uzyskiwane dla dwóch niezależnych zestawów 
zdarzeń. Dla wierszy "Wsz. 528", pierwsze trzy kolumny są graficznie przedstawione na Ilustracji 8, 
gdzie kolor zielony odpowiada zmianom tego samego znaku (korelacja), czerwony zmianom 
przeciwnego znaku (antykorelacja), a szary reprezentuje brak zaobserwowanych wyraźnych zmian. 
Druga od końca kolumna Tabeli 1 to ułamek zdarzeń związanych ze zmianą strahla, w których 
zaobserwowano zmiany w innej interesującej nas wielkości. W Tabeli 1 najsilniejsze powiązania ze 
zmianami intensywności strahla występują dla zmiennych Sp i Tp, przy czym 58% i 56% zmian strahla 
towarzyszyło zmianom odpowiednio tych dwóch zmiennych. Zauważmy, że tylko 35,6% zmian strahla 
towarzyszą zmiany Bmag; ponadto, ponieważ pomiary Bmag w 64-sekundowym zbiorze danych ACE 
mają bardzo niski poziom szumów, łatwiej jest znaleźć pojawiającą się zmianę Bmag, niż w przypadku 
innych zmiennych plazmy. Nadal tylko 35,6% zmian intensywności strahla miało zmiany Bmag: stąd 
związek zmian Bmag ze zmianami strahla jest znacznie słabszy niż związek innych zmiennych plazmy. 
Zauważmy również, że zmiany kąta θPS pomiędzy orientacją pola magnetycznego a kierunkiem spirali 
Parkera są liczone jako niezerowe tylko wtedy, gdy zmiana kąta jest bardzo silna, (np. przejście od 
bardzo niskiego kąta do większego niż 45° lub odwrotnie); stąd w rzeczywistości związek zmian 
intensywności strahla z przejściem pomiędzy zgodnością a niezgodnością ze spiralą Parkera jest 
prawdopodobnie większy niż 31∼ ° odnotowane w Tabeli 1.

Ostatnia kolumna Tabeli 1 zawiera stosunek liczby zmian, 
które były tego samego znaku co zmiana intensywności 
strahla do liczby zmian, które były przeciwnego znaku. 
Zmiany intensywności strahla były dodatnio skorelowane ze 
zmianami Sp, Tp , i Bmag, natomiast były przeciwnie 
korelowane ze zmianami np, α/p, i θPS. Najsilniejsze 
powiązania ze zmianą strahla dotyczyły Sp i Tp. Dla 
wszystkich 528 zmian strahla, zmiany Sp, które były tego 
samego znaku co zmiany intensywności strahla, były 4,47 
razy bardziej prawdopodobne do znalezienia niż zmiany Sp, 
które były przeciwnego znaku niż zmiana strahla. Stąd 
zmiany tego samego znaku są zdecydowanie preferowane. 
Dla Tp ten stosunek w Tabeli 1 wynosi 3,20 do 1. Dla zmian 
Bmag było 3,0 razy większe prawdopodobieństwo, że będą 
tego samego znaku co zmiana natężenia strahla, niż 
przeciwnego znaku, ale zmiany Bmag były obserwowane tylko 
dla 35,6% zmian strahla.

Ilustracja 8:  Jest to graficzne 
przedstawienie danych z tabeli 1 dla 
wszystkich 528 zbadanych zmian 
intensywności strahla, pokazujące 
częstotliwość, z jaką zmiana zmiennej 
była tego samego znaku co zmiana 
intensywności strahl (zielony) oraz z 
jaką zmiana zmiennej była przeciwnego 
znaku (czerwony). Szary kolor 
reprezentuje procent 528 zmian 
intensywności strahla, w których nie 
zaobserwowano żadnej istotnej zmiany 
w innej zmiennej.



Ogólnie rzecz biorąc, zmiany stosunku liczby alfa do liczby protonów α/p są słabo związane ze 
zmianami intensywności strahla, przy czym tylko 29,3% zmian strahla miało wyraźnie rozpoznane 
zmiany α/p, a liczba zmian α/p, które były tego samego znaku co zmiany strahla, była mniej więcej 
równa liczbie zmian α/p, które były przeciwnego znaku.

W przypadku zmian intensywności strahla spowodowanych zmianami w ilości rozpraszania 
gwizdowo-turbulencyjnego (przy czym siła rozpraszania przebiega w przybliżeniu jako Swhistler  B∝ 2/ 
n1/2), można by oczekiwać, że intensywność strahlu wzrośnie, gdy Bmag maleje i/lub gdy np wzrasta: 
jednak Tabela 1 wskazuje, że występuje odwrotna tendencja zarówno dla Bmag, jak i np.

W przypadku zmian intensywności strahla spowodowanych zmianami ilości rozpraszania 
kulombowskiego lub ilości rozpraszania turbulencji kinetycznych Alfvéna (z SCoulomb  n i z S∝ kineticAlfven 

 n), należałoby oczekiwać, że intensywność strahla będzie wzrastać, gdy gęstość liczbowa n∝ p będzie 
maleć, co widać w asocjacji zmian strahla z np w Tabeli 1. Jednak zmiany np są widoczne tylko dla 
43,0% zmian intensywności strahla, a zmiany w Tp i Sp są silniejsze, niż zmiany w np. Tabela 1 daje 
słabe poparcie dla rozpraszania strahla przez zderzenia Coulomba lub przez kinetyczne fale Alfvéna.

W zestawieniach, zawartych w Tabeli 1, istnieje umiarkowane poparcie dla tezy, że transfery z plazmy 
zorientowanej na spiralę Parkera do plazmy niezorientowanej skutkują zmniejszeniem intensywności 
strahli oraz że transfery z plazmy niezorientowanej na Parkera do plazmy zorientowanej na Parkera 
skutkują zwiększeniem intensywności strahli.

Zauważmy, że poprzez Tabelę 1 są badane związki między zmianami intensywności strahlu w 1 AU a 
zmianami własności plazmy w 1 AU oraz dokonuje się ich interpretacji; jednakże zmiany w poprzek 
tych samych granic intensywności strahlu bliżej Słońca niż 1 AU mogą mieć inny charakter niż zmiany 
obserwowane w 1 AU.

Tabela 2: Współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla wszystkich danych wiatru słonecznego  
pomiędzy uśrednionymi co godzinę parametrami tegoż wiatru, w tym natężeniem strahla I272 = Log10 
(f272).

I272
Log 
(Sp)

Log 
(Tp)

Log 
(np)

vsw Log 
(Bmag)

α/p δBvec 
Log 
(C6+/C4

+)

Log 
(C6+/C5

+)

Log 
(O7+/O
6+)

Log 
(Fe/O)

θPS 
rów-
nikow
e

θPS 3-
D 

I272 1 0.22 0.33 0.11 0.16 0.63 0.28 0.34 0.09 0.04 0.10 0.08 −0.16 −0.15 
Log (Sp) 0.22 1 0.91 −0.64 0.77 0.15 0.30 0.26 −0.40 −0.32 −0.55 −0.35 −0.13 −0.18 
Log (Tp) 0.33 0.91 1 −0.26 0.70  0.31 0.30 0.46 −0.37 −0.32 −0.52 −0.34 −0.13 −0.15 
Log (np) 0.11 −0.64 −0.26 1 −0.47 0.22 −0.16 0.25 0.25 0.16 0.31 0.17 0.07 0.12
vsw 0.16 0.77 0.70 −0.47 1 0.20 0.27 0.30 −0.50 −0.50 −0.48 −0.33 −0.04 −0.07
Log (Bmag) 0.63 0.15 0.31 0.22 0.20 1 0.32 0.51 0.12 0.05 0.19 0.13 −0.10 −0.05 
α/p 0.28 0.30 0.30 −0.16 0.27 0.32 1 0.22 −0.09 −0.13 0.06 −0.02 −0.05 −0.06 
δBvec 0.34 0.26 0.46  0.25 0.30 0.51 0.22 1 −0.06 −0.08 −0.10 −0.05 −0.04 0.01 



Log 
(C6+/C4+) 0.09 −0.40 −0.37 0.25 −0.49 0.16 −0.09 −

−0.06 1 0.93 0.79 0.25 0.06 0.09

Log 
(C6+/C5+) 0.04 −0.32 −0.32 0.16 −0.50 0.05 −

−0.13 −0.08 0.93 1 0.69 0.23 0.06 0.08 

Log 
(O7+/O6+) 0.10 −

−0.55 −0.52 0.31 −0.48 0.19 0.06 −0.10 0.79 0.69 1 0.42 0.11 0.148 

Log (Fe/O) 0.08 −0.35 −0.34 0.17 −0.33 0.13 −0.02 −0.05 0.25 0.23 0.42 1 0.03 0.06 
θPS rów-
nikowe −0.16 −0.13 −0.13 0.07 −0.04 −0.10 −0.05 −0.04 0.06 0.06 0.11 0.03 1 0.86 

θPS 3-D −0.15 −0.18 −0.15 0.12 −0.07 −0.05 −0.06 0.01 0.09 0.08 0.15 0.06 0.86 1 

Dalszych informacji o intensywności strahla dostarczają tabele 2 i 3, które zawierają współczynniki 
korelacji liniowej Pearsona między średnimi godzinowymi logarytmami intensywności strahla I272 
Log10 (f272) koło Ziemi a średnimi godzinowymi różnych parametrów wiatru słonecznego tamże. 
Korelacje I272 z parametrami wiatru słonecznego, wymienionymi w tabelach 2 i 3 zostały również 
przedstawione graficznie na rysunku 9. Tabele 2 i 3 dostarczają również informacji o wzajemnych 
korelacjach pomiędzy zmiennymi wiatru słonecznego. Należy zwrócić uwagę, że w korelacjach 
zastosowano logarytmy niektórych zmiennych: dla niektórych zmiennych (np. np, Sp, Tp i Bmag) 
pozwala to na uniknięcie silnego wpływu na współczynniki korelacji wartości odstających, a inne 
zmienne są współczynnikami (np. C6+/C4+, C6+/C5+, O7+/O6+ i Fe/O) i użycie logarytmu ze stosunku daje 
większą wagę w korelacjach do bardzo małych wartości tego stosunku; innymi słowy, logarytmy tych 
zmiennych są bliższe rozkładowi Gaussa. Tabela 2 dotyczy wszystkich danych o wietrze słonecznym, a 
Tabela 3 dotyczy okresów, w których wiatr słoneczny został zakwalifikowany jako plazma sektora 
zawracania. Informacje o korelacji strahla z Tabeli 2 i 3 są powiązane, ale nie dokładnie takie same jak 
informacje z Tabeli 1. Informacja z Tabeli 1 odpowiada na pytanie: czy gdy zmienia się intensywność 
strahla, to dana wielkość plazmy X dokonuje zmiany w tym samym kierunku? Informacje z Tabeli 2 i 
3 odpowiadają na pytanie: jak dobrze można przewidzieć wartość I272, jeśli znana jest wartość 
wielkości plazmowej X? Tabele 2 i 3 odpowiadają również na pytanie: czy duże wartości X są 
związane z dużymi wartościami I272 i czy małe wartości X są związane z małymi wartościami I272? 
Tabele 2 i 3 wykorzystują uśrednione godzinowo wartości  elektronów strahl z ACE SWEPAM, 
uśrednione godzinowo wartości parametrów plazmy i pola wiatru słoneczego z OMNI2 oraz 
uśrednione godzinowo pomiary ciężkich jonów z ACE SWICS (Gloeckler et al., 1998 [38]) (wersja 
"1.1" zestawu danych SWICS). Wykorzystano wartości strahla w latach 1998-2013. W tabelach 2 i 3 
δBvec jest amplitudą skuteczną fluktuacji wektora pola magnetycznego w każdej godzinie danych, a 
δBvec/Bmag jest amplitudą kąta odchylenia (w radianach) wektora pola magnetycznego wiatru 
słonecznego w każdej godzinie. W tabelach 2 i 3 kąt θPS pomiędzy kierunkiem pola magnetycznego a 
kierunkiem spirali Parkera jest obliczany na dwa sposoby: 1) kierunek równikowej projekcji pola 
magnetycznego z kierunku spirali Parkera oraz 2) pełny trójwymiarowy kierunek pola względem 
kierunku spirali Parkera. Ten ostatni obejmuje składową Bz (lub Bn) pola. Dla współczynników 
korelacji nie ma to znaczenia, ale logarytmy są logarytmami o podstawie 10. Szum statystyczny we 
współczynnikach korelacji z tabel 2 i 3 jest bardzo mały. Dla N punktów skorelowanych poziom 
szumu statystycznego na współczynniku korelacji wynosi 2/(N+1)1/2 (Beyer, 1966 [6]; Bendat i Piersol, 
1971 [4]). W Tabeli 2 jest N = 127 130 punktów danych dla I272, dających poziom szumu 



statystycznego ±0,006 dla współczynników korelacji, a w Tabeli 3 jest N = 25 569 punktów danych dla 
I272, dających poziom szumu statystycznego ±0,013 dla współczynników korelacji.

I272 
Log 
(Sp)

Log 
(Tp)

Log 
(np)

vsw
Log 
(Bmag)

α/p δBvec

Log 
(C6+/C
4+)

Log 
(C6+/C5

+)

Log 
(O7+/O
6+)

Log 
(Fe/O
)

θPS 
równ.

θPS 3-
D

I272 1 0.11 0.29 0.24 0.22 0.51 0.25 0.31 0.06 −0.02 0.33 0.13 −0.09 −0.07 
Log (Sp) 0.11 1 0.74 −0.35 0.31 0.06 0.16 0.12 0.13 0.22 −0.25 −0.02 0.00 −0.01 
Log (Tp) 0.29 0.74 1 0.37 0.36 0.37 0.20 0.47 0.05 0.07 −0.07 −0.04 −0.01 0.01
Log (np) 0.24 −0.35 0.37 1 0.07 0.43 0.06 0.48 −0.12 −0.21 0.25 −0.01 −0.02 0.03
vsw 0.22 0.31 0.36 0.07 1 0.18 0.29 0.21 −0.18 −0.28 0.21 −0.09 0.09 0.10 
Log (Bmag) 0.51 0.06 0.37 0.43 0.18 1 0.26 0.50 −0.06 −−0.13 0.23 0.14 −0.07 −−0.03 
α/p 0.25 0.16  0.47 0.06 0.29 0.26 1 1 −0.25 −−0.38 0.46 0.11 0.04 0.04 
δBvec 0.31 0.12 0.20 0.48 0.21 0.50 0.15 0.15 −0.05 −0.07 0.06 0.08 −0.02 0.05
Log 
(C6+/C4+) 0.06 0.13 0.05 −0.12 −0.18 −0.06 −0.25 −0.05 1 0.89 0.24 −0.10 −0.06 −0.06 

Log 
(C6+/5+C ) −0.02 0.22 0.07 −0.21 −0.28 −0.13 −0.38 −0.07 0.89 1 0.01 −0.04 −0.05 −0.06 

Log 
(O7+/O6+) 0.33 −−0.25 −0.07 0.25 0.21 0.23 0.46 0.06 0.24 0.01 1 0.14 0.00 0.01 

Log (Fe/O) 0.13  −0.02 −0.04 −0.01 −0.09 0.14 0.11 0.08 −0.10 −0.04 0.14 1 −0.00 0.00 
θPS równ. −0.09 0.00 −0.01 −0.02 0.09 −0.07 0.04 −0.02 −0.06 −0.05 0.00 −0.00 1 0.85
θPS 3-D −0.07 −0.01 0.01 0.03 0.10 −0.03 0.04 0.05 −0.06 −0.06 0.01 0.00 0.85 1 

Pomiędzy Tabelą 2, dotyczącą całego 
wiatru słonecznego, a Tabelą 3, 
dotyczącą plazmy sektora zawracania, 
występują często znaczne różnice we 
współczynnikach korelacji pomiędzy 
zmiennymi dotyczącymi wiatru 
słonecznego. W korelacjach 
ogólnosłonecznych z Tabeli 2, wiele 
korelacji i antykorelacji jest 
tworzonych 1) przez wielkoskalowe 
kompresje i dekompresje plazmy z 
powodu dużych zmian prędkości 
wiatru słonecznego oraz 2) przez 
napędzane rotacją słoneczną 
sekwencyjne przełączanie pomiędzy 
typami plazmy, które mają systematyczne różnice w swoich parametrach (por. Borovsky, 2018 [13]). 
W korelacjach plazmy sektora zawracania z Tabeli 3 nie działa żaden z tych dwóch mechanizmów, 

Ilustracja 9: Wykreślono współczynniki korelacji liniowej 
Pearsona pomiędzy I272 a różnymi parametrami wiatru 
słonecznego z tabel 2 i 3. Zielone słupki dotyczą wszystkich 
danych dotyczących wiatru słonecznego (Tabela 2), a fioletowe - 
plazmy sektora zawracania (Tabela 3).



ponieważ 1) zakres prędkości plazmy sektora zawracania jest dość ograniczony oraz 2) występuje 
tylko jeden typ plazmy wiatru słonecznego. Ogólnie rzecz biorąc, ponieważ dane użyte w Tabeli 3 są 
podzbiorem danych użytych w Tabeli 2, a ten podzbiór został wybrany poprzez ograniczenie zakresu 
niektórych parametrów wiatru słonecznego, oczekuje się, że współczynniki korelacji w Tabeli 3 będą 
mniejszej wielkości niż współczynniki w Tabeli 2. Zauważalne korelacje z I272, które są w 
rzeczywistości wyższe w Tabeli 3 dla plazmy sektora zawracania niż w Tabeli 2 dla całego wiatru, to 
korelacje I272 z log (np), z vsw, oraz z log (O7+/O6+) (patrz także Ilustracja 9).

W Tabeli 3 najsilniejsze korelacje I272 występują z Log (Bmag). Jeśli jest zachowany wyrównany do pola 
strumień elektronów strahla, to oczekuje się dodatniej korelacji pomiędzy I272 a Bmag, (np. w Tabelach 
1-3 i na Ilustracji 9); widać to bardzo wyraźnie w kompresjach CIR i dekompresjach ciągnionej z tyłu 
krawędzi, gdzie linie pola magnetycznego są ściśnięte razem lub rozszerzone, a wzór intensywności 
strahla podąża za wzorem siły pola magnetycznego (Crooker et al., 2010 [25]; Borovsky, 2016 [11]). 
Kolejne najsilniejsze korelacje I272 w Tabeli 3 są z Log (07+/O6+), δBvec, oraz Log (Tp) (przy czym δBvec 
jest silnie skorelowany z Bmag). Porównując korelacje I272 z Tabeli 3 z wynikami zmian strahla z Tabeli 
1, korelacje z Tabeli 3 wspierają pozytywne korelacje zmian intensywności strahlów ze zmianami w 
Sp, Tp i Bmag, a korelacje z Tabeli 3 wspierają antykorelacje zmian intensywności strahlów ze zmianami 
w θPS. Dodatnie korelacje I272 z np i α/p w Tabeli 3 są przeciwne do wyników z tabeli 1, mówiących o 
antykorelacjach zmian intensywności strahlu ze zmianami np i α/p. Oczywiście, wykorzystując 
korelacje z Tabeli 3 jako wsparcie lub brak wsparcia dla trendów zmian strahlu z Tabeli 1, należy 
zdawać sobie sprawę, że czynniki napędzające wielkoskalową korelację z intensywnością strahla 
(Tabela 3) mogą nie być tymi samymi czynnikami, które napędzają nagłe 50% zmiany intensywności∼  
strahla z Tabeli 1.

Dyskusja: interpretacja zmian intensywności strahla, ocena 
połączenia Słońce-Ziemia i przyszłość

Mając świadomość, że na elektrony o różnych energiach mogą działać w strahlu różne mechanizmy, 
badając zmiany intensywności strahla 272 eV w plazmie sektora zawracania i innych powolnych 
wiatrów słonecznych (Tabela 1) stwierdzono, że wzrosty lub spadki intensywności strahlu są dodatnio 
skorelowane ze wzrostami lub spadkami Sp, Tp i Bmag oraz że wzrosty lub spadki intensywności strahlu 
są antyskorelowane z np, θPS i wzrostami lub spadkami α/p. W odniesieniu do antykorelacji Bmag i α/p 
należy zauważyć, że 1) większość (64,4%) zmian intensywności strahlu nie wykazuje zmian Bmag oraz 
2) związek zmian α/p ze zmianami strahla jest słaby.

Wyniki analizy zmian strahlu 272 eV są niezgodne z modelem stałej amplitudy dla gwizdowo-
turbulencyjnego rozpraszania strahlu jako przyczyny zmian jego intensywności; dla rozpraszania 
gwizdowego zmiany intensywności strahlu powinny być skorelowane ze zmianami np i 
antyskorelowane ze zmianami Bmag, a obserwuje się odwrotne korelacje. Analiza zmian strahlu 272 eV 
słabo wspiera rozpraszanie Coulomba i/lub rozpraszanie kinetyczno-falowe Alfvéna jako przyczynę 
tychże zmian; wsparcie jest tylko słabe, ponieważ oczekiwana antykorelacja zmian intensywności 
strahlu z np nie jest najsilniejszym związkiem ze zmianami strahlu (Dalej, korelacje wiatru słonecznego 
z Tabeli 3 pokazują, że intensywność strahlu dodatnio koreluje z np). Najsilniejszy związek zmian 



intensywności strahlu dotyczy zmian Tp i Sp, które nie są zaangażowane w scenariusze rozpraszania 
Coulomba, rozpraszania gwizdowego, czy rozpraszania kinetyczno-falowego Alfvéna.

Najsilniejszy związek ze zmianami intensywności strahli wykazują dodatnie korelacje ze zmianami Sp i 
Tp (Tabela 1). Czynniki rządzące wartościami Sp i Tp w wietrze słonecznym nie są dobrze poznane. 
Wartość protonowej entropii właściwej Sp wiatru słonecznego w 1 AU jest silnym wskaźnikiem typu 
plazmy (por. rysunek 3 u Xu i Borovsky'ego (2015) [108]). Wyłączając plazmę wyrzutową, 
temperatura protonów Tp wiatru słonecznego w 1 AU jest silnie związana z vsw (por. rysunek 1 Lopeza 
i Freemana (1986) [62], rysunek 12 Borovsky'ego i Steinberga (2006) [17], rysunki. 4 i 5 z Elliott et 
al., (2012) [30]). Entropia właściwa protonu Sp jest również silnie dodatnio skorelowana z vsw (por. 
tabele 2 i 3).

W wolniejszym wietrze słonecznym (takim jak plazma regionu sektora zawracania) wiadomo, że 
obserwowana prędkość wiatru słonecznego vsw systematycznie rośnie wraz z odległością od Słońca 
powyżej 0.3 AU (Schwenn et al., 1981 [87]; Arya i Freeman, 1991 [2]): może to być wynikiem 
napędzanego gorącymi elektronami międzyplanetarnego ambipolarnego potencjału elektrycznego, 
przyspieszającego protony wiatru słonecznego od Słońca (Jockers, 1970 [46]; Lemaire, 2010 [55]; 
Pierrard, 2012 [78]; Borovsky i Gary, 2014 [16]). Dane zmian strahlu (Tabela 1) i korelacji strahla 
(Tabela 3) wskazują, że słabsze strahle plazmy regionu sektora zawracania są związane ze słabszymi 
temperaturami protonów i słabszymi entropiami właściwymi protonów, a dane korelacyjne wskazują, 
że słabsze strahle są związane z wolniejszym wiatrem słonecznym w 1 AU. Te korelacje mogą być 
zgodne ze słabszym, napędzanym elektronami, międzyplanetarnym polem elektrycznym z powodu 
słabego połączenia magnetycznego z koroną lub z połączeniami, które produkują słaby strahl. 
Zauważmy jednak, że współczynniki korelacji w Tabeli 3 są słabe, co wskazuje, że intensywność 
strahlu nie jest dominującym czynnikiem wpływającym na wartości protonów.

W zestawie danych dotyczących wiatru słonecznego (Tabela 2), Sp jest silnie antyskorelowane ze 
stosunkiem stanów ładunkowych ciężkich jonów C6+/C4+, C6+/C5+ i O7+/O6+, ale w plazmie z regionu 
sektora zawracania (Tabela 3) korelacje te komplikują się, gdyż Sp jest antyskorelowane z C6+/C4+ i 
C6+/C5+, a dodatnio skorelowane z O7+ /O6+. Relacja stanów ładunkowych tlenu do stanów ładunkowych 
węgla różni się w plazmie sektora zawracania (i wyrzutowej) od ich relacji w plazmie pochodzącej z 
dziury koronalnej i plazmie pochodzącej z pasa wstęgowego (por. rysunki. 10 i 12 Xu i Borovsky'ego 
(2015) [108] oraz rysunek 1 Zhao et al., (2016) [110]); Xu i Borovsky (2015) [108] spekulowali, że ta 
relacja stanów ładunkowych węgiel-tlen jest wskaźnikiem impulsywnej vs. stałej emisji plazmy z 
korony, przy czym plazma z sektora zawracania jest momentami impulsywna.

Analiza zmian strahlu pokazuje również antykorelację pomiędzy zmianami intensywności strahlu a 
zmianami kąta θPS pola magnetycznego od kierunku spirali Parkera: jest to zgodne z silniejszym 
strahlem w plazmie spirali Parkera (emitowanej w sposób ciągły z otwartym strumieniem 
magnetycznym z korony) w porównaniu z plazmą spoza spirali Parkera (emitowanej impulsywnie, być 
może z rozłączeniami magnetycznymi). Mogą jednak istnieć różnice w długości pola magnetycznego 
pomiędzy polami spirali Parkera a polami spoza niej, które również mogą odgrywać rolę w 
intensywności strahla w odległości 1-AU.



Badając nagłe zmiany intensywności strahlu elektronów w 1 AU, którym towarzyszą nagłe zmiany 
kierunku pola magnetycznego, Gosling et al., (2004A,B) [39] spekulowali, że nagłe zmiany 
intensywności strahla są przejawem nagłych zmian w odwzorowaniu pola magnetycznego wiatru 
słonecznego z powrotem do korony. W statystyce zmian strahlu w Tabeli 1, silne zmiany kierunku pola 
ze zgodnego ze spiralą Parker do niezgodnego mogą odpowiadać za 25% zmian strahla. Ta zmiana w∼  
połączeniu z koroną jest również wspierana przez zmiany właściwości plazmy, które towarzyszą 
zmianom intensywności strahlu (Tabela 1) (Jednakże w Tabeli 1 najsłabszy związek zmiany strahla jest 
z α/p, które powinno zmieniać się wraz z magnetycznym połączeniem z koroną). Ponadto, ten obraz 
zmiany w połączeniu magnetycznym jest wspierany przez symulacje MHD powyżej korony u 
Burkholder'a et al., (2019) [19], gdzie arkusze prądowe w plazmie reprezentują topologiczne zmiany w 
mapowaniu magnetycznym z powrotem do fotosfery.

Plazma sektora odwracania w 1 AU charakteryzuje się szerokim zakresem niskich intensywności 
strahla oraz nagłymi zmianami w jego intensywności. Analiza zmian intensywności strahla w 1 AU 
sugeruje, że zmiany te są spowodowane zmianami w połączeniu magnetycznym z koroną. Kiedy 
intensywność strahla zmienia się na niskie wartości, pojawia się pytanie: Które niskie wartości 
reprezentują brak połączenia magnetycznego ze Słońcem, a które są spowodowane czymś innym? 
Powiązane pytanie brzmi: Dlaczego intensywność strahla jest tak niska, jeśli nadal jest on 
magnetycznie połączony z koroną?

Analiza intensywności strahli podczas impulsowych zdarzeń SEE została wykorzystana do 
przetestowania pomysłu, że obecność lub brak strahli może być użyta do oceny magnetycznego 
połączenia ze Słońcem. Test ten był oparty na założeniu, że zdarzenia SEE na Ziemi mogą wystąpić 
tylko wtedy, gdy Ziemia jest dobrze połączona magnetycznie ze Słońcem. Test SEE nie był pomocny 
w dokonaniu tej oceny: zdarzenia SEE występują podczas maksimum słonecznego, a analiza wykazała, 
że strahl jest podczas maksimum prawie zawsze silny.

Aby ocenić jakość połączenia magnetycznego pomiędzy wiatrem słonecznym w pobliżu Ziemi a 
Słońcem, użyto trzech narzędzi: 1) intensywność strahla, 2) orientację θPS pola magnetycznego wiatru 
słonecznego względem kierunku spirali Parkera, oraz 3) typ plazmy wiatru słonecznego. Użycie 
intensywności strahla jest najbardziej obiecujące, choć pozostają pytania, czy gdy intensywność strahlu 
w 1 AU jest niska, to 1) czy pole magnetyczne jest odłączone od Słońca, 2) czy pole magnetyczne jest 
podłączone do regionu korony, który produkuje słaby strahl, lub 3) czy strahl został zniszczony między 
Słońcem a 1 AU? Użycie orientacji pola magnetycznego θPS, wraz z obserwacją intensywności strahlu, 
dostarcza więcej wskazówek, czy pole magnetyczne jest odłączone od Słońca, czy nie. Użycie 
kategoryzacji plazmy "plazma sektora zawracania" (przy czym kategoryzacja dokonana jest przy 
użyciu jedynie pomiarów protonów i natężenia pola magnetycznego (Xu i Borovsky, 2015) [108]) daje 
wskazanie na ogólnie słaby i przerywany strahl oraz prawdopodobieństwo ogólnie słabego lub 
przerywanego połączenia magnetycznego ze Słońcem.

Podano pięć sugestii dotyczących przyszłych badań, w większości skoncentrowanych na zmianach 
intensywności strahla. 1) Należy zbadać związek pomiędzy zmianami intensywności strahla a 
stosunkiem ładunków ciężkich jonów w plazmie wiatru słonecznego. Takie informacje są ważne dla 
określenia charakteru zmian w połączeniu magnetycznym z koroną, które mogą mieć miejsce przy 



zmianie intensywności strahla i zmianie orientacji pola magnetycznego. Takie badanie umożliwiły 
ostatnio pomiary ciężkich jonów na pokładzie Solar Orbiter z rozdzielczością czasową ≤30 s (Owen et 
al., 2020 [73]), pomiary, które są o rząd wielkości szybsze niż na poprzednich misjach związanych z 
wiatrem słonecznym. 2) Badanie zmian strahla na statkach kosmicznych bliżej Słońca jest ważne dla 
lepszego określenia interpretacji zmian jego intensywności. Szczególnie pomocna będzie analiza z 
Parker Solar Probe, zwłaszcza po zebraniu pokaźnej bazy danych. 3) Często w 1 AU obserwuje się 
nagłą zmianę w intensywności anty-strahla: zmiana ta może być jednoczesna ze zmianą strahla lub 
może wystąpić bez jego zmiany (przykład tego można zobaczyć o 3.37 UT na niebieskiej krzywej w 
górnym panelu Ilustracji 7). Statystyczne badanie zmian intensywności anty-strahla może zapewnić 
wgląd w fizykę zmian strahla. Jest to również metoda badania topologii magnetycznej poza 1 AU. 4) 
Powiązanie zmian intensywności strahla z rozpraszaniem gwizdowym, dokonane w obecnej pracy, 
oparte jest na modelu rozpraszania gwizdowego w heliosferze, który nie uwzględnia czynników, które 
mogłyby kontrolować amplitudę gwizdowo-turbulencyjną w wietrze słonecznym. Poprawa 
przewidywania parametrów wiatru słonecznego, które kontrolują amplitudę turbulencji gwizdowych w 
wietrze słonecznym i wynikające z niej rozpraszanie elektronów jest potrzebna do lepszej oceny roli 
gwizdów w obserwowanych zmianach intensywności strahli. 5) Innym możliwym powodem, dla 
którego strahl może nie zostać wykryty w 1 AU, są niestabilności plazmowe, które mogły zakłócić 
strahl, (np. Gary i Saito, 2007 [36]; Kuzichev et al., 2019 [52]; Lopez et al., 2019 [61]; Vasko et al., 
2019 [96]; Versharen et al., 2019 [97]; Jeong et al., 2020 [45]; Micera et al., 2020 [68]). Potrzebna jest 
parametryzacja progów niestabilności, a następnie dopasowanie miejsc zmiany strahli do zmian 
parametrów plazmy w celu przetestowania możliwości niestabilności.

Oświadczenie o dostępności danych

W niniejszym opracowaniu analizie poddano publicznie dostępne zbiory danych. Dane te można 
znaleźć tutaj: http://www.srl.caltech.edu/ace/ASC/.
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