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Özet: Bu çalışmada, iyonosferik kritik frekansların (foF2) jeomanyetik fırtınalara tepkisi, manyetik eşlenik 

noktalarında incelenmiştir. Bunun için, 1976 yılının ekinoks ve gündönümü civarındaki jeomanyetik fırtınalı 

günler için Akita (39.7o K, 140.1o D) ve bu noktanın manyetik eşleniği olan Brisbane (27.5o G, 152.9o D) 

iyonsonda istasyonlarında ölçülen saatlik foF2 verileri ile aynı konumlar için IRI-2016 modelinden alınan foF2 

verileri kullanılmıştır. Manyetik eşlenik noktalarında gözlemlenen ve IRI modelinden alınan foF2 verileri üst 

üste binmiş dönem analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analiz 

sonuçlarından, manyetik eşlenik noktalarında ölçülen ve IRI modelinden alınan foF2 verilerinin jeomanyetik 

aktivite değişimlerine eşzamanlı tepki verdikleri gözlemlenmiştir. 

 

Abstract: In this study, the geomagnetic storm response of ionospheric critical frequencies (foF2) was 

investigated at magnetic conjugate points. For this purpose, the hourly foF2 data measured at Akita (39.7° N, 

140.1° E) and Brisbane (27.5° S, 152.9° E), which is the magnetic conjugate of this point, for the geomagnetic 

stormy days around the equinox and solstice of 1976 and foF2 data from IRI-2016 model for same points were 

used. The foF2 data observed in magnetic conjugate points and received from IRI model were examined using 

the superposed epoch analysis method and the results obtained were compared. From the analysis results it was 

observed that the foF2 data measured at magnetic conjugate points and received from IRI model simultaneously 

respond to geomagnetic activity changes. 

 

 

1. Giriş  
Bir jeomanyetik alan çizgisiyle birleşen Yerküre’nin yüzeyindeki iki nokta genellikle manyetik eşlenik noktaları 

olarak adlandırılır. Eşlenik olayı, eşzamanlı olarak ve bir eşlenik alanında simetrik bir şekilde meydana gelen 

kuzey ve güney yarımküreler arasındaki manyetik alan hatlarının fiili bağlantısıyla üretilen üç kategoride 

sınıflandırılmıştır. Bunlar; 1) Eşzamanlı olarak kuzey ve güney eşlenik noktalarına doğru yayılan ve ekvator 

düzleminin etrafında yer alan başlangıç noktası bilinen olaylar, 2) Bir alan çizgisinin bir ucundan diğerine doğru 

büyük ölçüde yayılan olaylar, 3) Bir akı tüpünde hapsedilmiş ve kuzey ve güney eşlenik noktalarında dönüşümlü 

olarak ve periyodik olarak görünen olaylardır. Manyetik eşlenik noktalarındaki jeofiziksel olaylar üzerine 

yapılan araştırmalar, dünyanın her yerinde birçok gözlemevinin kurulması ve radyasyon kuşaklarının keşfinin 

ardından hızla gelişmiştir. Çalışmalar temel olarak iki ana soruya odaklanmıştır: 1) Manyetik eşlenik çiftlerinin 

pozisyonları nasıl belirlenir? 2) Jeofiziksel olaylar, manyetik alan bağlantısı sayesinde manyetik eşlenik 

noktalarında aynı zamanda ve benzer şekilde nasıl meydana gelir? Bu soruları çözmek için yapılan çalışmalar 

sonucunda, manyetik modeller geliştirilerek manyetik eşlenik noktalarının tanımı ve eşlenik olayının 

sınıflandırılması yapılmıştır. [1-5]. 

Uydu teknolojisinin gelişmesinden sonra, Yerküre’deki manyetosfer ve manyetik eşlenik noktaları hakkında 

ayrıntılı olarak çalışmalar yapılmış ve bu noktalardaki üst atmosfer olayları aurora bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 

Bu çalışmaların yüksek enlemlerde yapılmasına ek olarak, orta ve düşük enlemlerde uydu verileri, International 

Reference Ionosphere (IRI) Modeli, manyetosferik model ve toplam elektron içeriği (TEİ) verileri kullanılarak 

eşlenik noktalarının belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır [6-9]. Ancak, çalışma sayıları yetersizdir. Çünkü 

eşlenik noktalarının belirlenmesi ve orta ve düşük enlemlerde iyonosfer üzerindeki manyetik eşlenik etkilerinin 

saptanması yüksek enlemlerden daha zordur. Bu nedenle, iki yarımküre arası eşlenik problemi, hem orta hem de 

düşük enlemlerde açık bir problem olmaya devam etmektedir. Bundan dolayı, her iki yarıküredeki eşzamanlı 

gözlemlerle gerçek eşlenikleri gözlemlemek için çok az olasılık vardır ve gerçek iyonosferik veriler kullanılarak 

yapılan çalışmalar çok azdır. Bu durumda, mevcut manyetik alan modelleri gerçek eşlenik noktalarını yüksek 

doğrulukla verememektedir [10]. 
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Daha önce yaptığımız çalışmada jeomanyetik aktivite değişikliklerinin etkisi incelenerek, manyetik eşlenik 

noktası olduğu düşünülen istasyonlardan farklı mevsimler için iyonosferik kritik frekans (foF2) verileri alınmış 

ve istatistiksel yöntemler kullanılarak manyetik eşlenik noktaları belirlenmiştir [10]. Bu çalışmada ise, aynı 

noktalar için IRI-2016 modelinden alınan foF2 verileri kullanılarak benzer analizler yapılmış ve sonuçlar 

birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Böylece manyetik eşlenik noktalarının belirlenmesinde International Reference 

Ionosphere Modeli test edilmeye çalışılmıştır. 

 

2. Veri ve Analiz Yöntemi 
Manyetik eşlenik noktalarındaki foF2’nun değişimleri üzerine jeomanyetik aktivite değişimlerinin etkisini 

inceleyebilmek için kuzey ve güney yarımkürede manyetik eşlenik çifti olarak belirlenmiş iki iyonsonda 

istasyonu kullanılmıştır. Bu istasyonların coğrafik ve manyetik enlem-boylam değerleri Tabloda verilmiştir [1]. 

 

Tablo. Manyetik eşlenik çifti iyonsonda istasyonlarının enlem ve boylam değerleri. 
İstasyon 

Adı 

Coğrafik 

Enlem 

Coğrafik 

Boylam 

Manyetik 

Enlem 

Manyetik 

Boylam 

İstasyon 

Adı 

Coğrafik 

Enlem 

Coğrafik 

Boylam 

Manyetik 

Enlem 

Manyetik 

Boylam 

Brisbane 

(BR52P) 
-27,5 152,9 -36,4 226,6 

Akita 

(AK539) 
39,7 140,1 35 210,3 

 

Bu istasyon çifti için en iyi veri alınabilen 1976 yılına ait ölçülen saatlik foF2 verileri ile IRI-2016 modelinden 

tahmini veriler alınmıştır. Ayrıca foF2 verilerine ek olarak aynı yıla ait jeomanyetik aktivite seviyesini belirleyen 

3’er saatlik gezegensel jeomanyetik aktivite indisi (Kp) verileri de kullanılmıştır. foF2 ve Kp verileri, uzay fiziği 

etkileşimli veri merkezinden (Space Physics Interactive Data Resource (SPIDR)) alınmıştır. 

Analizlerimizde jeomanyetik aktivitenin foF2 üzerindeki saatlik etkisini detaylı bir şekilde inceleyebilmek için 

doğrusal ara değer bulma yöntemi kullanılarak 3’er saatlik Kp verilerinden saatlik Kp değerleri hesaplanmış, 

böylece her saat için Kp’deki değişimlerin foF2 üzerinde meydana getirdiği etki incelenmiştir. 

Manyetik eşlenik çiftlerinden alınan foF2 üzerine jeomanyetik aktivite değişimlerinin etkisini mevsimsel olarak 

inceleyebilmek için analizler 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık dönemleri civarındaki jeomanyetik 

fırtınalı saatler için yapılmıştır. 

Bu çalışmada, jeomanyetik aktivite değişimlerinin foF2 üzerindeki etkisini görebilmek için üst üste binmiş 

dönem analizi (superposed epoch analysis) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem zaman serilerine uygulanan güçlü 

istatistiksel bir yöntemdir. Üst üste binmiş dönem analizi, zaman serisinin ölçüldüğü dönem boyunca meydana 

gelen olay veya olayların sistem üzerindeki etkisini tanımlamak ve bu sistemin olaya karşı verdiği tepkinin 

büyüklüğünü ölçmek için kullanılır. Analizden elde edilen sonuç, sistemin tanımlanmış olaya karşı tepkisini 

verir. Analizlerimizde olay anı olarak, Kp>2+ olduğu aktif saatler alınmıştır. Kp≤ 2+ olduğu saatler ise 

jeomanyetik sakin saatleri belirtmektedir. Olay anları referans alınarak, tüm foF2 değerleri ve Kp≤ 2+ 

saatlerindeki foF2 değerleri Üst üste binmiş dönem analizi yapılmıştır. Bu iki durum için elde edilen sonuçlar 

birbirinden çıkarılarak δfoF2 değerleri elde edilmiş ve olay zamanının bir fonksiyonu olarak grafikleri 

çizdirilmiştir [11, 12]. Elde edilen değerler, jeomanyetik aktivite artışına foF2’nun nasıl ve ne büyüklükte bir 

tepki verdiğini göstermektedir.  

 

3. Tartışma ve Sonuç 
Şekil 1, 1976 yılının farklı mevsimleri boyunca Akita ve Brisbane iyonsonda istasyonları için hesaplanmış δfoF2 

değerlerinin olay zamanının bir fonksiyonu olarak değişimini göstermektedir. Şekli incelediğimizde, her iki 

istasyon ve tüm mevsimler için jeomanyetik aktivite artışına foF2 değerlerinin en büyük tepkiyi olay anı (0 

zamanı) civarında verdiği görülmektedir. Yani her iki istasyonun foF2 değerleri bu mevsimler için jeomanyetik 

aktivite artışına eş zamanlı ve çok önemli benzer yapıda bir tepki göstermektedirler [10]. 

 

 
Şekil 1. Akita ve Brisbane için δfoF2’nun olay zamanına göre değişimleri (a) 15-29 Mart 1976 süresince; 

(b) 15-28 Haziran 1976 süresince; (c) 14-28 Eylül 1976 süresince; (d) 16-31 Aralık 1976 süresince [10]. 
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Şekil 2, aynı zamanlarda ve aynı konumda IRI-2016 modelinden alınan foF2 verileri için hesaplanmış δfoF2 

değerlerinin olay zamanının bir fonksiyonu olarak değişimini göstermektedir. Şekli incelediğimizde, tüm 

mevsimlerde her iki istasyonun foF2 değerlerinin jeomanyetik aktivite artışına eş zamanlı ve çok önemli benzer 

yapıda bir tepki gösterdikleri görülmektedir.  

Sonuç olarak, gerçek verilerin gösterdikleri tepki ile IRI modelinden alınan veriler için hesaplanan tepkilerin 

büyüklüğü farklı olmasına rağmen, benzer sonuçlar gösterdiği ve orta enlemler için manyetik eşlenik 

noktalarının belirlenmesinde IRI modelinin kullanılabileceği anlaşılmaktadır. 

 

 
Şekil 2. IRI-2016 kullanılarak Akita ve Brisbane için hesaplanmış δfoF2’nun olay zamanına göre değişimi 

(a) 15-29 Mart 1976 süresince; (b) 15-28 Haziran 1976 süresince; (c) 14-28 Eylül 1976 süresince; 

(d) 16-31 Aralık 1976 süresince. 

 

Kaynaklar 
[1]. Oguti T., “Conjugate point problems”, Space Science Reviews, cilt.9, s.745-804, 1969. 

[2]. Cole K. D. ve Thomas J. A., “Maps of the difference in geomagnetic field at conjugate areas”, Planetary and 

Space Science, cilt.16, s.1357-1363, 1968. 

[3]. Wescott E. M., “Magnetoconjugate phenomena”, Space Science Reviews, cilt.5, s.507-561. 1966. 

[4]. Campbell W. H. ve Matsushita S., “World maps of conjugate coordinates and L contours”, Journal of 

Geophysical Research, cilt.72, s.3518-3521, 1967. 

[5]. Barish F. D. ve Wiley R. E., “World contours of conjugate mirror locations”, Journal of Geophysical 

Research: Space Physics, cilt.75, s.6342-6346, 1970. 

[6]. Besprozvannaya A. S., “Empirical modelling of the F2 peak density at 50°–70° invariant latitude using 

magnetic conjugacy”, Advances in Space Research, cilt.11, s.23-28, 1991. 

[7]. Le H., Liu L., Yue1 X. ve Wan W., “The ionospheric behavior in conjugate hemispheres during the 3 

October 2005 solar eclipse”, Ann. Geophys., cilt.27, s.179–184, 2009. 

[8]. Gulyaeva T. L., Arikan F. ve Stanislawska I., “Inter-hemispheric imaging of the ionosphere with the 

upgraded IRI-Plas model during the space weather storms”, Earth Planets Space, cilt.63, s.929–939, 2011. 

[9]. Yu N., Ganushkina M., Kubyshkina V., Partamies N. ve Tanskanen E., “Interhemispheric magnetic 

conjugacy”, Journal of Geophysical Research: Space Physical, cilt.118, s.1049-1061, 2013. 

[10]. Timoçin E., Ünal İ., Tulunay Y ve Göker Ü. D., “The effect of geomagnetic activity changes on the 

ionospheric critical frequencies (fof2) at magnetic conjugate points”, Advances in Space Research, cilt.62, no.4, 

s.821-828, 2018. 

[11]. Tulunay Y., “Variability of mid-latitude ionospheric foF2 compared to IMF-polarity inversions”, Adv. 

Sapace Res., cilt.15, no.2, s.35-44, 1995. 

[12]. Davis C. J., Vild M. N., Lockwood M. ve Tulunay Y. K., “Ionospheric and geomagnetic responses to 

changes in IMF Bz: a superposed epoch study”, Annali Di Geofisica, cilt.39, no.4, s.853-862, 1996. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032063368901396
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032063368901396
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/027311779190316C

