
Luku 1

Aurinkotutkimuksen historiaa

Aurinkoa on havaittu paljain silmin (= sumun tai pölyn läpi) jo hyvin varhaisista ajoista lähtien,
mutta ensimmäinen varma rekisteröity auringonpilkkuhavainto tehtiin Kiinassa jo vuonna 165
eKr. Kaukoputken keksiminen ja Keplerin lait (1609) loivat perustan varsinaiselle aurinkotutki-
mukselle:

1610 Galileo Galilei näkee kaukoputkellaan auringonpilkkuja ja epäilee, että pilkut ovat Au-
ringon pinnan ilmiöitä. Tämä sotii kirkon puhdasoppista käsitystä vastaan ja hän uskaltaa
tuoda asian julki vasta 1612. Keskiajalla kirkko kannatti voimallisesti käsitystä puhtaasta
ja turmeltumattomasta Auringosta, ja tähän käsitykseen eivät ’epäpuhtaat’ pilkut oikein
sopineet.

1715 Auringon koko taivaalla mitataan tarkasti täydellisen auringonpimennyksen avulla.

1769 Alexander Wilson päättelee, että auringonpilkkujen tumma sisäosa on kylmempää ainetta
kuin kirkkaat reunaosat.

1794 Sir William Herschel innostuu näistä kylmistä alueista ja esittää, että Auringon sisäosista
voisi löytyä eläviä olentoja.

1843 Auringonpilkkujen esiintymisessä havaitaan noin 10-vuoden jakso.

1851 Ensimmäisessä auringonpimennyksen aikana otetussa valokuvassa näkyy Auringon ko-
ronan rakennetta ja reunan yllä protuberansseja.

1853 Richard Carrington määrittelee auringonpilkkujen liikkeet tarkemmin.

1859 Ensimmäinen auringon flare-purkaus havaitaan näkyvällä valolla.

1859 Auringosta tuleva jatkuva säteily – eli että kappale tietyssä lämpötilassa säteilee tietyllä
aallonpituudella – keksitään.

1883 Auringon spektri valokuvataan.

1890-l. Auringon pinnan lämpötilaksi lasketaan 6600 astetta. Tutkijat ovat jo yleisesti sitä miel-
tä, että Aurinko on lähinnä kaasua.

1904 Geomagneettisten häiriöiden ja auringonpilkkujen välinen yhteys keksitään.

1908 Auringon magneettikenttä havaitaan spektriviivojen polarisaation perusteella.
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1920-30 Spektriviivojen synty atomitasolla ymmärretään.

1926 Auringonpilkkujen magneettikentän syntymekanismiksi esitetään ’hydrodynaamista’ mal-
lia, myöhemmin kehitetään yleisempi malli ’magnetohydrodynaamisten’ aaltojen avulla.

1939 Auringon energiantuotanto käsitetään fuusioksi.

1942 Auringon radiosäteily havaitaan kummina häiriöinä brittiarmeijan tutkissa sodan aikana.

1946 Radiosäteilyn perusteella lasketaan, että Auringon koronan lämpötila on noin miljoona
astetta kun se kromosfäärissä on vain noin 10 000 astetta. Kuuman koronan pitäisi siis
säteillä lyhytaaltoista röntgensäteilyä.

1946 Auringon röntgensäteily todennetaan rakettikokeissa.

1958 Auringon magneettikentän synnyttäjäksi esitetään dynamoa, joka toimisi jossakin Aurin-
gon sisällä.

1958 Aurinkotuulen olemassaolo ennustetaan mallien perusteella ja pari vuotta myöhemmin se
havaitaankin.

1960 Auringon havaitaan sykkivän viiden minuutin jaksoissa. Jaksoja havaitaan myöhemmin
muitakin. Jaksot kertovat Auringon seismisestä aktiivisuudesta, ne syntyvät paineaaltojen
ja painovoimaaaltojen seurauksena.

1960 Auringonpurkausten yhteydessä havaitaan Auringon pinnalla eteneviä aaltorintamia, jot-
ka tulkitaan räjähdyksenomaista purkausta seuraaviksi shokkiaalloiksi. Ne tunnetaan myö-
hemmin Moreton-aaltoina keksijänsä mukaan.

1961 Auringonpilkkujen esiintymisessä havaittava noin 11 vuoden jakso selitetään Auringon
magneettikentän 22 vuoden jaksolla, jossa kenttä vaihtaa napaisuuttaan jakson puolivä-
lissä. Kääntymisen uskotaan aiheutuvan Auringon pinnan pyörimisestä eri nopeuksilla,
jolloin magneettikentän on säännöllisin väliajoin ’oikaistava’ itsensä.

1964 Neutriino-ongelma syntyy – detektoreilla havaitaan vähemmän neutriinoja kuin teorian
mukaan pitäisi. Onko fuusioon perustuva tähtimalli väärässä vai eivätkö detektorit ha-
vaitse kaikkia?

1966 Ensimmäiset rekonnektioon (magneettikenttien uudelleenjärjestäytymiseen) perustuvat
auringonpurkausmallit kehitetään.

1972 Auringon (jo ennustettu) gammasäteily havaitaan.

1981 Tarkka malli Auringon alimman kaasukehän rakenteesta julkaistaan.

1981 Auringossa havaitaan uusilla tarkoilla instrumenteilla ’nano-purkauksia’ eli koko ajan
räiskyviä pieniä auringon purkauksia. Näillä yritetään heti selittää koronan kuumentu-
minen. Nykyisin on laskettu, ettei nanopurkausten yhteenlaskettu energia kuitenkaan riitä
koko koronan kuumentamiseen. Jotkut ovatkin esittäneet vielä pienempien ’piko-purkausten’
olemassaoloa.

1994-95 Satelliittimittauksissa havaitaan, että aurinkotuuli puhaltaa Auringon napa-alueilta huo-
mattavasti nopemmin kuin ekvaattoritasolta. Havaintojen aikaan navoilla oli suuret koro-
nan aukot. Näille kahdelle havainnolle aletaan etsiä syy-yhteyttä.
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1980-l. Luodaan magnetohydrodynaamisia (MHD) aaltomalleja selittämään sekä koronan kuu-
mentumista että aurinkotuulen etenemistä.

1989 Suurten auringonpurkausten teho havaitaan Kanadassa kun miljoonakaupungin sähkön-
jakelu pettää magneettisen myrskyn vaikutuksista. Käsite ’avaruussää’ syntyy ja sen en-
nustamisessa yritetään selvittää, miten ja miksi auringonpurkauksia tapahtuu.

1999 Auringonpurkauksiin liittyvät shokkiaallot havaitaan uudella aallonpituusalueella, ns. EIT-
aaltoina. Ne eivät kuitenkaan käyttäydy samoin kuin 1960 ensimmäisen kerran havaitut
Moreton-aallot, mutta selitys löytynee aaltojen erilaisesta etenemisestä Auringon kaasu-
kehän eri kerroksissa. Shokkiaaltojen vaikutuksia ja erilaisia ilmenemismuotoja aletaan
tutkia lähemmin.

2001 Neutriino-ongelma saa uuden ratkaisun: neutriinoja ei havaita niin paljon kuin teoria en-
nustaa koska ne muuttavat muotoaan matkalla Auringosta Maahan.

2001 Tutkijat ’näkevät’ myös Auringon takapuolelle: aktiiviset alueet voidaa kuvata seismisen
holografian avulla jo ennen kuin ne pyörähtävät näkyviin. Samalla myös auringonpur-
kausennusteiden tekeminen helpottuu.

2005 Nopean aurinkotuulen syntysijoiksi paljastuvat suppilomaiset rakenteet koronan aukko-
jen magneettikentässä. Suppiloihin virtaava plasma kiihdyttyy suuriin nopeuksiin, mutta
alkunsa aurinkotuuli saa vain 20 000 km korkeudella Auringon pinnasta ja nopeuskin on
silloin vain luokkaa 10 km/s.

Aurinkotutkimus siirtyi avaruusaikaan kun ensimmäinen spin-stabiloitu aurinkotutkimussatel-
liitti laukaistiin 1962 (Orbiting Solar Observatory, OSO-1). Se sai pian seuraa lukuisista muis-
ta eri aallonpituuksilla toimivista instrumenteista eri satelliiteissa: Skylab (1973) välitti ensim-
mäistä kertaa kuvia koko Auringosta röntgenalueella; yhdysvaltalainen sarja satelliitteja GOES-
1 (1975)...GOES 13 (2006)- välittää (kaksi satelliittia kerrallaan) jatkuvaa tietoa Auringon rönt-
genvuosta ja hiukkasista; SMM (1980-1989) ja CGRO (1991-2000) tutkivat Aurinkoa erityisesti
kovan röntgensäteilyn alueella; Yohkoh (1991-2001) välitti kuvia pehmeällä röntgenillä ja pur-
kausten spektrejä koko röntgenalueella; SOHO (1995-) havaitsee Aurinkoa 12 eri instrumentin
voimin; TRACE (1998-) ottaa tarkkoja kuvia ultravioletti- ja EUV-alueilla; RHESSI (ensim-
mäinen kuvaava gamma-alueen aurinkosatelliitti) aloitti toimintansa helmikuussa 2002 ja uusin
aurinkosatelliitti Hinode (joka tunnettiin ennen laukaisua nimellä Solar-B) laukaistiin radalleen
syyskuussa 2006. Tulossa ovat Solar Dynamics Observatory (laukaisu noin 2008) ja Solar Or-
biter (noin 2013).
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Kuva 1.1: Auringon rakennetta kolmella eri aallonpituudella (kolmelta eri korkeudelta) kat-
sottuna: Auringon fotosfääriä näkyvällä valolla (4000–6000 K), kromosfääriä 1600 Å-viivan
aallonpituudella (4000–10 000 K) ja koronaa Fe IX/X 171 Å:n aallonpituudella (160 000 - 2
miljoonaa K). Fotosfäärissä erottuvat parhaiten auringonpilkut (tummaumbrakeskellä ja vaa-
leampipenumbrasen ympärillä), kromosfäärissä näkyy hienorakennetta ja koronassa kuumaa
plasmaa magneettikentän voimaviivojen mukaisesti. (Kuvat TRACE satelliitti)
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Kuva 1.2: Auringonpilkkujen jaksollisuutta on seurattu jo 1650-luvulta saakka. Aktiivisuusjak-
son keskimääräinen pituus on 11 vuotta, mutta jakso vaihtelee välillä 9-14 vuotta. Uuden ak-
tiivisuusjakson auringonpilkut syntyvät ensin korkeilla leveysasteilla ja jakson edetessä pilkut
esiintyvät yhä lähempänä ekvaattoria. Tätä kuvataan yleisesti ns.perhosdiagramminavulla.

Kuva 1.3: Auringonpilkkujaksoissa on havaittu ns. suuria minimejä, jolloin auringonpilkkuja
on ollut erittäin vähän. Tunnetuin lienee ns. Maunderin minimi 1645–1715. Havaintoa tukee
puiden vuosirankaisiin sitoutuneen14C-isotoopin suuri määrä Maunderin minimin aikaan –14C-
isotooppia tuottavat galaktiset kosmiset säteet ja Auringon suuri aktiivisuus vaikeuttaa niiden
pääsyä Maan pinnalle.
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Kuva 1.4: Auringon aktiivisuutta seurataan useilla eri tavoilla. Paitsi auringonpilkkujen määrä,
myös auringon säteilyteho, auringonpurkausten määrä sekä muutokset auringon radiosäteilyn
kokonaisvuontiheydessä kertovat 11 vuoden jaksoista. Ns. aurinkovakio on Auringon säteilyn
teho maapallolla pinta-alayksikköä kohti eli aikayksikössä pinta-alayksikölle saatu energia. Lu-
kuarvoltaan se on keskimäärin 1366 W/m2, ’vakion’ arvo siis vaihtelee auringon aktiivisuuden
mukaan. (Kuva: Wikipedia, Robert A. Rohde, Global Warming Art project)

Kuva 1.5: Compton Gamma Ray Observatory-satelliitissa (1991–2000) olleen BATSE-
instrumentin havaitsemien auringonpurkausten määrä korreloi hyvin Auringon aktiivisuusjak-
son kanssa.
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Kuva 1.6: Auringon aktiivisuuden vaihtelu näkyy monilla eri aallonpituuksilla: tässä Aurinko
pehmeän röntgensäteilyn valossa yhden aktiivisuusjakson aikana. Aktiivisuuden ollessa mini-
missään vain joitakin yksinkertaisia aktiivisia alueita ja kirkkaita pisteitä on näkyvissä - aurin-
komaksimin aikaan kiekkoa peittävät suuret aktiiviset alueet ja niiden väliset magneettikentän
voimaviivojen muodostamat kaaret, joissa kuuma plasma virtaa. (Kuvat Yohkoh satelliitti)

Kuva 1.7: Auringon kiekon reunalla voidaan nähdäprominensseja: yksi suurimmista (’Grand
Daddy’) kuvattiin kesäkuussa 1946 vedynα-viivan aallonpituudella. Se ylsi yli 200 000 km
korkeuteen Auringon pinnasta.
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Kuva 1.8: SOHO-satelliitissa olevan EIT-instrumentin ottama kuva Auringon prominenssista
He II (304 Å) aallonpituudella. Tämä EUV-alueen viiva kuvaa n. 60 000 – 80 000 K lämpötilassa
olevia Auringon rakenteita. EIT:n resoluutio on 2.6 kaarisekuntia – yksi kaarisekunti Auringon
pinnalla vastaa noin 700 km.
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