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nadas com o espalhamento F do tipo "altura" detetadas com ionossonda em Ca 
choeira Paulista.^ Além disso,essas irregularidades apresentam cax-acterísi%_ 
cas semelhantes as das bolhas de plasma ionosj'érico,detetadas na região equa 
torial magnética. Assim, fez-se simulação numérica da geração e evolução ãã 
bolha, baseada na teoria da instabilidade Rayleigh-Taylor colisional, tanto 
para a região equatorial como para a região de Cachoeira Paulista. Utilizan 
dose a alteração causada pela bolha no perfil de densidade eletrônica, cat 
culouse a intensidade da luminescencia em \=6300 fl do oxigênio atômico» òB_ 
servada em terra e para várias latitudes as quais estão situadas no interva_ 
Io de varredura do fotômetro. Considerou-se para a bolha uma forma tubular 
alinhada com o campo magnético terrestre,estendendo-se para norte e para sul 
do, equador,até uma altura mínima,arbitrariamente tomada de ISO km. Os resul_ 
tados dos cálculos da luminescencia mostram que, a medida que a bolha sobe» 
a perturbação que ela causa na intensidade da luminescencia propaga-se de nor^ 
te para sul, de forma coerente com os resultados experimentais observados, -v 
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ABSTRACT 

A detailed analysis of the atomic oxigem airglow emission 
at the wavelength of 6300 A observed at Cachoeira Paulièta (22°41 'S, 
4S 00*V) shows that intensity perturbations frequently occur and 
propagate from north to south and from west to east.Such irregularities 
originated in the ionospheric F region an occur essencialhj during the 
premidnight period. These perturbations have a high frequency of 
occurrence during spring and summer and are rare during winter and fall. 
The disturbances are correlated with range type spread F detected over 
Cachoeira Paulista, and have characteristics similar to equatorial 
ionospheric plasma bubbles (i.e., similar seasonal variation, time of 
occurrence, ionogram signatures, direction and speed of propagation, 
etc.). A numerical simulation is carried out for the generation and 
evolution of ionospheric bubbles based on the theory of the collisional 
Rayleigh-Taylor instability for the equatorial and Cachoeira Paulista 
regions. Also a study was made of the, evolution of the bubble as a 
function of the electron density profile and as a function of the 
amplitude of the initial density perturbation. Assuming the electron 
density profile perturbed by the bubble, the [Ol] 6300 A intensity 
was calculated for various latitudes arbitrarily tpken within the 
photometer scanning range. The bubble was assumed to be aligned wiih 
the Earth's magnetic field and extending from higher altitudes at the 
equatorial region down to the arbitrary height of 150 Jon at which a 
negligible conductivity is assumed. It z:as also assumed that the but.ble 
was.moving upwards with the velocity of 120 m/s, which in turn was 
estimated from initial numerical simulation results. The airglow 
calculation results show that as the bubble goes up, the disturbances 
in the airglow intensity propagate fromjwrthto south, in accord with 
observed experimental results. ( ctuX^^v ) 
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CAPITULO I 

INTRODUÇÃO 

A ionosfera em baixas latitudes é atualmente um dos temas 

importantes em pesquisa espacial. A ionosfera tem servido, ao longo dos 

últimos anos, de laboratório peculiar de Física de Plasma. Na ionosfera 

equatorial, por exemplo, vários tipos de instabilidades no plasma têmsj^ 

do utilizados para explicar os diversos tipos de irregularidades na den 

sidade eletrônica. Como exemplo, têm-se as correntes do eletrojato equa 

toriai, que são suficientemente altas para o estabelecimento da instabi. 

lidade de dois feixes (Farley, 1963). 

Os dados experimentais aqui discutidos foram obtidos em Ca_ 

choeira Paulista (coordenadas geográficas: 22°41*S, 45°00'0; gppmaçneti^ 

cas: 11°57'S, 22°32'L) e em Fortaleza, (coordenadas geográficas <0ÍJ2'S, 

38 25*0; inclinação 3°S), sendo esta última localizada nas vizinhanças 

imediatas do equador geomagnetico. A dinâmica da ionosfera sobre Cachoej^ 

ra Paulista parece estar fortemente influenciada por atividades eletro 

dinâmicas da ionosfera equatorial. 

Cachoeira Paulista tem a ionosfera, a 300 km de alturò.li^ 

gada ã região de aproximadamente 600 km de altura no equador geomagnetic 

co, através das linhas de campo magnético. A essa altura, no equador, 

as estruturas da densidade eletrônica podem se estender para latitudes 

mais altas, ao longo das linhas de força equipotencias do campo geomagné 

tico. 

Por outro lado, a região equatorial geomagnetica tem sido 

mais estudada que a região de baixa latitude, especialmente devido ãs 

grandes contribuições científicas providas pelo radar de espalhamento 

Incoerente de Jicamarca (Peru) e de Kwajalein (Ilhas Marshall, no PacT 

fico). Embora o estudo da ionosfera equatorial geomagnetica não seja o 

tema deste estudo, e interessante tecer aqui algumas considerações a rejs 

peito, devido ao seu relacionamento com a região de baixa latitude ge£ 
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magnética, que se propõe estudar. As correntes e os campos elétricos 

mais fortes, fora da zona aurorai, são encontrados no eletrojato equato 

rial. Em seguida, têm-se as correntes e os campos elétricos do espalha 

mento F, caracterizado nos ionogramas por traços difusos,logo após o pôr 

do Sol, associado a uma instabilidade acionada pelo campo gravitacional 

e que se transporta tanto verticalmente como no plano leste-oeste. Tal 

fenômeno foi primeiramente observado em forma de pi umas no sinal de re 

torno do radar de Jicamarca por Woodman e LaHoz (1976). Uma das grandes 

surpresas da década passada foi que sinais do satélite, na faixa de fre_ 

quências da ordem de gigaherts, eram inesperada e fortemente alterados 

em amplitude e fase por irregularidades ionosféricas da região equat£ 

rial, fato que não ocorre na zona aurorai onde existem fortes correntes. 

As eintilações ionosféricas produzidas nos sinais de satélite têm sido 

detectadas, por exemplo, por Skinner et alii (1977),BasueKelley (1979) 

e Taur (1976). Na última referência, os dados de cintilações foram obt[ 

dos na estação terrena de Tanguá (22°S, 42°ü, latitude geomagnética: 

12°S), no Estadb.de Rio de Janeiro, e tal trabalho não fez referência 

a origem das cintilações, o que foi feito posteriormente por Cullen et 

alii (1979). Sob o ponto de vista de comunicações por satélite, o inte 

resse pelo conhecimento da interferência produzida pela ionosfera tem sĵ  

do Crescente. Para mais detalhes, veja,por exenriplo,Cu11enet alii (1979). 

As observações de luminescência noturna do oxigênio atomic 

co no comprimento de onda de 6300 A (01 6300 A) em Cachoeira Paulista, 

feitas por Sobral et alii (1978), mostraram decréscimos de luminesce^ 

cia, propagando-se de norte para o sul., no período pré-meia noite, com 

InTcio por volta das 20h OOrn, hora local. Naquela época, a causa de tal 

fenômeno era totalmente desconhecida, sendo vagamente associada ãs ondas 

de gravidade que seriam produzidas por fontes desconhecidas em latitudes 

equatoriais. 

9 

A dificuldade principal da interpretação de perturbações 

lonosfêricas intensas e relativamente freqüentes, em baixas latitudes, 

e explicar o seu mecanismo de geração. Sabe-se que, ao contrário, pe£ 

turbações lonosfêricas em altas latitudes, decorrentes de ondas de gra 

vidade, não raramente são explicadas por efeitos de intensas atividades 

http://Estadb.de
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aurorais (Thome, 1964). Mais tarde, os estudos sobre estes fenômenos de 

luminescência noturna em Cachoeira Paulista foram ganhando maturidade, 

e os resultados experimentais foram sendo associados ao espalhamento F 

na região equatorial geomagnêtica (Sobral et alii 1980a, 1980b, 1981), 

o qual esta intimamente associado ã presença de extensas zonas de rare 

facão de densidade iõnica, comumente referido em literatura como "bolha 

ionosferica". 0 espalhamento F do tipo altura decorre freqüentemente da 

presença de bolhas ionosféricas. Quanto ã posição geográfica destas Ú2 

timas, medidas feitas recentemente por satélites detectaram maior fre 

quência de ocorrência no equador geomagnetico do setor americano que em 

outras partes do globo (Burke et alii, 1980). Isso indica que Cachoeira 

Paulista e Fortaleza estão em posição privilegiada para estudar esse fe_ 

nômeno. Tal associação foi posteriormente evidenciada em três trabalhos 

(Sobral et alii, 1980a, b, 1981). Estes trabalhos trabalhavam com dados 

colhidos somente no plano magnético meridional. 0-presente trabalho apre 

senta também resultados de medidas de luminescência no plano leste-oe_s 

te, que-são importantes para a interpretação dos dados de luminescêr.cia, 

pois as bolhas ionosféricas estão associadas ãs derivas do plasma iono* 

férico de oeste para leste, em relação ao solo (ao contrario, a deriva 

das bolhas ê de leste para oeste, em relação ao plasma de fundo que e£ 
tã animado de movimento de super-rotação cm relação ao globo terrestre). 

Portanto, o presente trabalho visa sustentar as origens equatoriais das 

perturbações de luminescência (A = 6300 A) que viajam de norte para sul 

e de oeste para leste. 

No Capitulo II, descrevem-se inicialmente os instrumentos 

utilizados na obtenção dos dados aqui apresentados. Em seguida, desens 

vem-se as observações experimentais e apresentam-se os resultados quari 

titativos. 

No CapTtulo III, faz-se uma pequena revisão sobre o espa_ 

lhamento F equatorial e, em seguida, apresenta-se a teoria não-li near da 

Instabilidade Rayleigh-Taylor colisional, a qual é numericamente resql_ 

vida no capítulo seguinte. 
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No Capítulo IV, utilizando-se a simulação numérica,faz-se 

tstuõos sobre desenvolvimento das bolhas em função do perfil de densida 

v eletrônica, da amplitude da perturbação inicial na densidadeeda aj[ 

. ra do pico da camada F. Faz-se-também uma simulação para a região de 

jjvhoeira Paulista, a fim de verificar a possibilidade de geração da b£ 

«3 nessa região. 

No Capitulo V, calcula-se a luminescencia em 6300 A,sob a 

afluência da rarefação na densidade eletrônica causada pela presença da 

::?ha, para interpretar a propagação da perturbação de norte para sul. 

No Capitulo VI, apresenta-se a interpretação dos dados ex 

erimentais, com base nos cálculos efetuados. Finalmente, no Capitulo 

dl apresentam-se as conclusões. 



CAPÍTULO II 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

* 

2.1 - INTRODUCE 

Este capitulo apresenta resumidamente,os instrumentos usj» 

dos para estudar as irregularidades na densidade ionosférica, bem como 

os resultados das observações obtidas com esses instrumentos, tanto em 

Cachoeira Paulista (coordenadas geográficas: 22° 47*S, 45° OO'O; coorde 

nadas magnéticas: 11°57°S, 22°32'L) como em Fortaleza (coordenadas ge£ 

gráficas: 3°52S, 38°25'0; inclinação: 3°N). 

2.2 - TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

2.2.1 - FOTÔMETRO 

0 fotômetro instalado em Cachoeira Paulista mede a emissão 

de oxigênio atômico em 6300 A, e a foto multiplicadora (PKT) é orienta_ 

da horizontalmente em direção a um espelho móvel, colocado a 45 com re 

laçâo ao eixo de PMT, tal que a varredura do céu é feita no plano magné 

tico meridional, na faixa angular de 75° norte e 75° sul em relação ao 

zénite. Outro fotômetro faz a varredura de 75 leste a 75 oeste em re_ 

lação ao zénite, sendo que o período de varredura é de aproximadamente 

4,5 minutos. Os filtros utilizados nos fotometros de varredura N-SeL-0 

possuem faixas de transmissão de cerca de 3 A e 10 A, respectivamente. 

'Na varredura de norte (oeste) a sul (leste) o filtro é colocado com in 

clinação fixa para medir a radiação de fundo do céu. Durante ã varredu_ 

ra de sul (leste) para norte (oeste), o filtro é colocado numa segunda 

posição de modo a medir a intensidade de emissão de 6300 A. Maiores ae 

talhes são encontrados em Sobral (1973). As medidas de luminescência em 

Cachoeira Paulista são todas noturnas e, para evitar interferência lumi^ 

nosa da lua cheia, são feitas durante 15 dias consecutivos, por mis,cen_ 

trados na lua nova. 
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2.2.2 - IONOSSONDA 

Uma ionossonda pode ser entendida como um radar pulsado 

com varredura em freqüência. Cs sinais transmitidos se refletem na altu 

ra onde a frequincia da.onda incidente coincide com a freqüência eletrõ 

nica do plasma. Em outras palavras, a ionossonda mede a altura de grupo 

h' da ionosfera dada por h* 2 (1/2) c t, onde c ê a velocidade da luz e 

t, o tempo de ida e volta do sinal. A altura do grupo ê também conheci^ 

da por altura equivalente ou altura virtual. Una descrição detalhada da 

ionossonda convencional e da análise de dados pode ser encontrada em 

Rishbeth e Garriot (1969). 

A ionossonda instalada em Cachoeira Paulista em 1973 e do 

tipo "Magnetic AB", com potência do pico 20-30 kw, varredura de frequên_ 

cia entre 0,25 - 25 MHz e com duração de pulse de 50 e 70 ps. Rotineira 

mente, um ionograma ê tomado a cada 15 minutos. • 

A ionossonda de Fortaleza é de modelo C-4, com potência 

de pico 10 kw, varredura de freqüência entre 1 - 2 5 MHz e com duração de 

pulso de 50 e 70 ps. As medidas são feitas de 15 em 15 minutose vem ope 

rando desde 1975. 

2.3 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS OBSERVAÇÕES EXPERIMENTAIS 

Em Cachoeira Paulista são feitas, regularmente, observa_ 

ÇÕes da intensidade de emissão de [01 J 6300 A desde 1978, como foi des_ 

cri to na Seção 2.2. Essas observações têm por objetivo o estudo da dinã 

mica da ionosfera. 

As observações de lumínescência têm mostrado com frequên 

cia, após 4) pôr do Sol e geralmente antes da meia noite,irregularidades 

na sua intensidade, que se propagam de norte para sul e de oeste para 

leste. Alguns exemplos são mostrados nas Figuras de II.2 a II.6. 
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A ocorrência desse fenômeno após a «sia noite i bastante 

rara. 

A Figura II.1 mostra um exemplo típico de intensidade de 

luminescência em 6300 A, no plano meridional, na ausência de propagação 

da perturbação. As Figuras II.2 e II.3 mostram as intensidades obtidas 

no plano meridional nos dias 3 de fevereiro, 29 de junho e 24 de outubro 

de 1979. As Figuras II.4, II.5 e II.6 mostram as intensidades no plano 

meridional e no plano leste-oeste, obtidos nos dias 23 de janeiro, e 10 

e 11-de fevereiro de 1980, respectivamente. 0 efeito Van Rhyn não foi 

corrigido nas intensidades integradas, mostradas nas figuras acima. 

A partir de observação no plano meridional (Figuras de 

II.1 a II.4), nota-se claramente as perturbações (vales), que se propa 

gam de norte para sul, levando, aproximadamente, entre 30 a 60 minutos 

para percorrer o campo de varredui.. do fotómetro. A velocidade de propa 

gação nessa direção para diferentes perturbações varia em geral entre 

150. a 350 m/s (Sobral et alii, 1980a, 1980b, 1981). 

As observações no plano leste-oeste mostram as perturba_ 

ções, que se propagam de oeste para leste, e ^ r>ua velocidade e de apr£ 

ximadamente 150 m/s (Sobral, 1980b). 0 decréscimo na intensidade causa 

da pela perturbação varia em geral de alguns por cento ate mais de 50%. 

A partir da Figura 11.4, observa-se que os "vales" são mais 

extensos na direção meridional que na direção leste-oeste.Provavelmente, 

isto indica que as irregularidades são mais-extensas ao longo da linha 

do campo magnético que na direção leste-oeste. 

Em algumas varreduras, pode-se observar a ocorrência de 

dois vales, ou-seja, duas perturbações se propagando. 
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ANULO IMITAI (0//W/76) 

F1g. II.1 - Intensidade_de lumlnescencla [ OI ] 6300 A, npplano merldlo 
nal» na ausência de propagação da perturbação, obtida com fõ 
tômetro de varredura em Cachoeira Paulista. ~ 

- Cada perfil tem sua Unha debase (Intensidade [01] 6300 A 
Igual a zero) eambos são Identificados pela respectiva hora 
local. 
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03/02/1978 

ANGULO ZENITAL 

29/06/1978 

Fig. II.2 - Lumlnescencla noturna [ 01 ] 6300 A em varredura 
N-S, em Cachoeira Paulista. 

FONTE: Sobral et alii, 1980b, p. 980. 
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X •- IS» 
x*ry 

ANGULO GENITAL 

24/10/1978 

>- 11.3 - Llmlnescêncla noturna f OI ] 6300 A em varredura 
N-S, em Cachoeira Paulista. 

FONTE: Sobral et al11, 1981, p. 1375. 
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ZEMTE 
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o 
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HORA LOCAL 
APROXIMADA 

.NO ZENITE 

| 7S*L 

I 

7E.-JTH 
2 I H 2 3 •"* 

ANGULO ZLNITAL 

23/10/1980 - Cachoeira Paulista 

o 
Fig. II.4 - Luminescincia noturna [ 01 1 6300 A em varredura N-S (a) e 

L-0 (b). 

- Cada perfil tem sua linha de base(intensidade [01 J 6300 A 
igual a zero), e ambos são identificados pela respectiva 
hora local. 
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ANGULO ZENITAL 

10/02/1980 

Fig. II.5 - Luminescência noturna [OI ] 6300 A em varredura L-0, 
em Cachoeira Paulista. 
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ANGULO ZENITAL (11/02/1980) 

Fig. II.6 - Lumlnescência noturna [01] 6300 A em varredura L-0, 
en Cachoeira Paulista. 
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Outra coisa que se observa também nas Figuras de II.2 a 

II.4 é que as intensidades na direção sul podem ser grandes em relação 

às intensidades .ia direção norte, ou vice-versa. E possível que esses a£ 

mentos numa direção ou noutra sejam causados pela anomalia equatorial ou 

de Appleton. Como Cachoeira Paulista encontra-se a 12° de latitude magné 

ti ca, e o pico da densidade eletrônica da anomalia pode se encontrar taji 

to ao sul como ao norte de Cachoeira Paulista, é bastante provável que 

essa assimetria na curva da intensidade seja causada pela localização do 

pico da anomalia ao sul, ou ao norte da região de observação. 

Utilizando-se os dados de perturbações na luminescência, 

fez-se uma análise da velocidade de propagação da -perturbação em função 

da. latitude. 

A Figura II.7 mostra as posições dos vales em função do 

tempo de 18 casos de ocorrências de propagações nas perturbações.Nesta 

figura, fez-se c teropo igual a zero para a perturbação na posição do z£ 

nite. Em seguida, calculou-se uma média das distâncias no intervalo de 

•cada 200 s, que são indicados pelos pontos (x). Para o traçado da curva, 

fez-se o ajustamento pelo método de mínimos quadrados para um polinôir.io 

de segunda ordem dos pontos (x), cuja equação é dada por: 
# 

y = - 2,1 - 3,15 x IO"1 x + 8,52 x IO"5 x2 

0 antepenúltimo ponto (x), ao sul, distou da curva por ser um ponto re 

sultante da media de apenas três pontos. 

A curva da Figura II.7 mostra que a Vi ocidade do ponto de 

observação ao norte é maior que áo sul. Deste grafico obtém-se,aproxima 

damente, uma velocidade média de 390 m/s ao norte e de 250 m/s ao sul de 

Cachoeira Paulista. 
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TEMPO (s) 

F1g. 11.7 - Análise estatística da posição da perturbação ao 
norte e ao sul de Cachoeira Paulista, em função 
do tempo. 

A propagação da perturbação foi considerada a 
300 km de altura, e o tempo igual a zero foi £ 
tribuTdo a posição da perturbação no zênite. 
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Dos 18 casos de propagação de perturbações selecionaram 

-se 11 casos que apresentaram propagações ao norte e ao sul do ponto de 

observação. A Tabela II.1 mostra as velocidades, obtidas ao norte e ao 

sul de Cachoeira Paulista, de propagação das perturbações de norte para 

sul. As velocidades foram determinadas pelo método de mínimos quadrados, 

utilizando-se um ajustamento de pontos para uma reta e considerando-se 

a altura da propagação de 300 km. Observa-se que, no total de onze ca 

sos, as velocidades ao norte são .maiores que ao sul em sete casos; em 

três casos ocorre o contrario; e em um caso são aproximadamente iguais. 

A velocidade média ao norte resultou em 304 m/s (o = 159 m/s) e ao sul, 

246 m/s (o = 1Ó5 m/s). 

Fez-se também uma análise dos perfis de intensidade de IJJ 

' minescência de 14 noites, que apresentaram propagação de perturbações, 

para verificar a variação da amplitude de perturbação cem a latitude. 

Tara isso, dividiu-se o intervalode ângulo zenital de 

60°N a 60°S em 8 partes iguais; portanto, de 15 em 15 graus. Para cada 

ângulo zenital assins dividido, calculou-se a razão entre o desvio padrão 

e a intensidade média. 0 resultado assim obtido é mostrado na Figura 

II.8. A reta foi traçada pelo método de mínimos quadrados,utilizando-se 

um ajustamento dos pontos para uma reta. Observa-se, então, que a vari£ 

ção relativa na amplitude da perturbação decresce de norte para sul. 
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TABELA 11.1 

VELOCIDADES DE PROPAGAÇÃO DAS PERTURBAÇÕES AO 

NORTE .E AO SUL D£ CACHOEIRA PAULISTA 

NUMERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 

> 

DATA 

03/10/78 

05/10/78 

24/10/78 

24/10/78 

26/10/78 

03/12/78 

04/12/78 

04/12/78 

05/12/78 

23/12/78 

25/12/78 

MEDIA 

VN(m/s) 

368 
388 
174 
379 
177 
271 

336 
443 
606 
180 
31 

304 + 159 

Vs(m/s) 

339 
250 
501 
222 
121 
278 
142 
187 
244 
245 
180 

246 + 105 

VN : velocidade de propagação da perturbação ao norte de Cachoeira 

Paulista 

V : velocidade de propagação de perturbação ao sul de Cachoeira 

Paulista 
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Fig. II.8 - Variação da amplitude de perturbação em função do 
ângulo zenitaí. 
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A Figura II.9 mostra a estatística da ocorrência e não 

-ocorrência das perturbações na luminescência durante o ano de 1978 (So 

bral et alii, 1980b). Observa-se que as ocorrências são maiores na pri 

mavera e verão, com máximos nos meses equinociais de março e outubro e 

mínimo no inverno. Estas ocorrências e não-ocorrências nas perturbações 

estão correlacionadas 100% com as ocorrências e as não-ocorrências de es 

palhamento F do tipo altura, observadas em Cachoeira Paulista (Sobral 

et alii, 1980b). 

Outro fato que se tem observado pelos dados de ionossonda 

é a ocorrência sistemática de um atraso de aproximadamente vinte minutos 

no inicio de espalhamento F em Cachoeira Paulista, em relação ao início 

em Fortaleza (Medeiros, a ser publicado). Este ê o tempo corrigido para 

o meridiano que passa por Cachoeira Paulista. 

A potência do espectro das irregularidades obtidas com 

transformada de Fourier discreto (LFT) mostra uma curva cujo compòrtDmen 
^ -2 

to e proporcional a k , ou seja, inversamente proporcional ao quadrado 

da freqüência (Sobral et alii, 1981). 0 espectro foi calculado com 166 

dados de luminescência [01] 6300 A, tirados de dois em dois minutos, 

com o fotómetro apontado no zênite, quando ocorreram as irregularidades 

mostradas na Figura II.3. Um espectro análogo foi obtido com dados de 

Natal (Kelley et alii, 1976) e também cornos de satélite (Dyson e Benson, 

1978). Costa e Kelley (1978a) concluíram que espectros desse tipo são de 

vidos a variações extremamente bruscas encontradas na densidade. 

As primeiras observações de.deslocamentos das irregularid£ 

des na região equatorial de oeste para leste foram feitas por Cohen e 

Bowles (1961), utilizando técnicas de >-eflexão das ondas de rádio; por 

Calvert e Cohen (1961), através da síntese de ionogramas;e por Clemesha 

(1964), utilizando técnicas de radar. 
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ESTATÍSTICA DA PERTURBAÇÃO 
(DE LUMINESCÊNCIA), QUE SE 
DESLOCA DE NORTE PARA SUL 

SOBRE CACHOEIRA PAULISTA 
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< »o z ° 

Fig. II.9 - Estatística da ocorrência e da não-ocorrência da 
propagação das perturbações de norte para sul, 
observadas com fotõmetro de varredura em Cachoe^ 
ra Paulista. 

FONTE: Baseado em Sobral et alii, 1980b, p. 982. 

- A parte hachurada correspondera ocorrência, e 
a parte em branco ã não-ocorrência no período 
de janeiro de 1978 a março de 1980. 
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.0 deslocamento das irregularidades de oeste para leste po 

de ser facilmente explicado, pois, sabe-se que ã noite, a ionosfera mo 

ve-se para le^te devido ao campo elétrico vertical produzido pel o efeito 

dinamo (Heelis et alii» 1974). 0 deslocamento das irregularidades para 

leste concorda com as observações de radar em Jicamarca feitas por Woodman 

e Ia Hoz (1976), observações de satélites por Mc Clure et alii (1977) e 

observações de cintilações (Basu e Kelley, 1979). 

A interpretação da propagação da perturbação de norte pa 

ra sul é objetivo principal deste trabalho e será dada mais adiante, no 

Capitulo V. 





CAPÍTULO III 

TEORIA SOBRE GERAÇÃO DE IRREGULARIDADES HA REGIÃO EQUATORIAL 

3.1 - INTRODUÇÃO 

Nesta seção, apresenta-se uma revião concisa sobre Espalha 

mento F Equatorial (EFE). 0 termo espalhamento F tem sua origem no eco 

difuso dos ionogramas que, em condições normais, apresentam um traço bem 

definido. 

As primeiras observações de espalhamento F na região equa_ 

toriai foram feitas per Booker e Hells (1938) em Huancayo. Estes obser 

varam una forte correlação do EFE com a elevação da região F, or.tre 

18H00 e 20h00 (tempo local). 

Os primeiros trabalhos para a caracterização do EFE foram 

fe.itos por Cohen e Bowles (1961), e Calvert e Cohen (1961). 

Cohen e Bowles (1961) fizeram observações com espalhamen_ 

to de ondas de radio em 50 KHz na região equatorial (Peru)eencontraram 

uma forte correlação entre as ocorrências de irregularidades e as de es_ 

palhamento F, observadas com ionossonda no mesmo local. A partir da geo 

metria das observações eles determinaram a altura das irregularidades e 

a extensão das mesmas de ordem de 50 km na direção vertical e 1000 km na 

direção leste-oeste. 

Calvert e Coheh (1961) utilizando o processo desintesade 

ionogramas, obtidos na região equatorial, determinaram a altura das ijr 

regularidades, a extensão na direção leste-oeste da ordem de 300 km ea 

espessura entre 10 e 50 km. Eles concluíram também que as irregularida 

des são alinhadas, coro o campo magnético e se deslocam de oeste para 1es_ 

te com velocidades entre 100 e 200 m/s. 
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Clenesha (1964), operando con radar em 18 MHz em Accra (6a 

na), observou espalhamentos por irregularidades alinhadas-com o campo 

magnético, correlacionadas com o EFE; espalhamento este detectado com 

ionossonda. A extensão horizontal media das irregularidades, encontra 

das na direção leste-oeste, foi da ordem de 100 km, sendo no máximo de 

400 km, as quais se deslocam para leste com velocidade da ordem de 100 

m/s. Observou também movimentos na direção vertical, utilizando medidas 

de deslocamento Doppler. 

0 estudo do EFE teve um grande avanço nos últimos dez anos, 

com observações de radar de espalhamento coerente, medidas de cintiU 

ções e observações através de instrumentos levados a bordo de satélites 

e-foguetes (Farley et alii, 1970; Woodman e La Hoz, 1976; Kelley et alii, 

1976; Mc Clure et alii, 1977; Aarons, 1977; Dyson eBenson.1978; Burke 

et alii, 1979: Gzuszczewicz, 1978). 

Paralelamente a essas observações, os estudos teóricos e 

as técnicas de simulação numérica têm conseguido explicar muitos fatos 

experimentais (Scannapíceo e Ossakow, 1976;- Chaturvedi e Ossakow, 1977; 

Ossakow e Chaturvedi, 1978; Ossakow et alii, 1979; Hudson, 1978; Costa 

e Kelley, 1978a, Ott, 1978; Anderson e Haerendel, 1979). 

As primeiras tentativas em explicar o EFE baseiam-se em 

teorias lineares. Dungey (1956) foi o primeiro a propor que o EFE era ge 

rado na parte inferior da região F, pela instabilidade Rayleigh-Taylor. 

Um diagrama esquemático desse processo é mostrado na Figura III.l.A fo£ 

ça da gravidade na presença de campo magnético produz uma corrente (J), 

e esta causa um acúmulo de carga na presença de uma perturbação na deji 

sldade. 0 campo elétrico resultante (Éj) amplifica a perturbação. A con 

dição de instabilidade Rayleigh-Taylor linear é vn antiparalelo a g, e 

ambos perpendiculares a B, Durante o dia, a grande condutividade na re 

glao E pode curto-circuitar estes campos, mas após o pôr do Sol (com o 

decréscimo da densidade eletrônica na região E),as linhas do campo magné 

tico da região F não se acham mais "ligadas", a um bom condutor e,então, 

encontram-se livres para desenvolver irregularidades geradas, por exem 
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pio, pela instabilidade de plasma. Isto i consistente com o inicio do 

EFE apôs o pôr do Sol. 

Fig. III.1 - Diagrama esquemático do mecanismo de instabilidade 
Rayleigh-Taylor linear. 

Dagg (1957) sugeriu que as irregularidades eram inicialmeri 

te geradas na região E e posteriormente transportadas para a região F, 

devido ã alta condutividade elétrica ao longo das linhas de campo magni 

tico. 

Martyn (1959) foi o primeiro a propor que o fenômeno de 

EFE era produzido pela instabilidade de gradiente E x B , onde F é o cam 

po elétrico produzido pelo efeito dínamo e B, o campo magnético terrejs 

tre. Esta instabilidade é semelhante I instabilidade- Rayleigh-Taylor, 

com a diferença de que a deriva dos Tons ou elétrons é dada por: 

V • E x B/B2 
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Una das primeiros observações que deu um grande impulso pa 

ra o estudo de EFE foi feita por Farley et alii (1970). Eles observaram 

com radar de espalhamento incoerente (50 MHz) em Jicamarca (Perü)',durani 

te o EFE, irregularidades da ordem de 3 m, abaixo e acima do pico da re 

gião F até altura de 1000 km, independente da camada F estar se movendo 

para cima, para baixo óu simplesmente estacionaria. Esta fato não por^ 

ria ser explicado pelas teorias lineares ate então conhecidas, pois, es 

tas só conseguem explicar a formação das irregularidades abaixo do pico 

da camada F. 

Outra contribuição importante foi feita por Woodman e La 

Hoz (1976) com o radar de Jicamarca. 0 trabalho mostra vários tipos de 

EFE que ocorrem com.freqüência abaixo do pico da camada F e estruturas 

que chamou de "plumas", que se estendem desde a base da região F ate a^ 

turas acima de pico F. Essas plumas apresentam-se geralmente inclinadas, 

isto e, movendo-** para oeste (em relação ao plasma ambiente) ã medida 

que sobem em altura. 

•'. Kelley et alii (1976), utilizando foguetes, observaram dj 

retamente bolhas com aproximadamente 50% de rarefação em ascensão,durar^ 

te um EFE, em Natal. As bolhas em ascenção foram também observadas com 

satélites por Mc Clure et alii (1977). Estes, utilizando o satélite AE-C, 

observaram bolhas de grande escala (10 a > 200 km), com densidade iõn^ 

ca que varia cerca de três vezes a ordem de grandeza e que se move para 

cima e para oeste com relação ao plasma ambiente, com velocidades em am 

bas as direções variando de, aproximadamente, zero a 150 m/s. 

0 estudo de composição iônica dentro de bolhas indicam que 

estas têm origem em alturas abaixo do pico F (Hanson e Sanatani, 1971; 

Mc Clure et ai 11, 1977, Szusczewicz, 1978). 

Devido a Instabilidade da teoria linear explicar o apareci^ 

Hento das bolhas acima do pico da região F, surgiram várias teorias não 

-lineares; porém, a que teve maior sucesso foi a de Scannapieco e Ossakow 

(1976), que fizeram a simulação numérica não-llnear da Instabilidade 
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Rayleigh-Taylor colisional. Essa simulação mostra que uma pequena pertur 

bação na densidade do plasma (- 5S) e capaz de gerar bolhas através da 

instabilidade de Rayleigh-Taylor, a qual, subseqüentemente, sobe verti 

calmente além do pico F, devido ã polarização induzida E x B . Este foi 

o primeiro resultado teórico a explicar como irregularidades de grande 

comprimento 'de onda podem aparecer abaixo e acima do pico da região F. 

Ossakow et alii (1979) estenderam o trabalho anterior a 

fim de verificar a dependência da altura do pico F com a velocidade de 

ascenção da bolha e obtiveram um resultado surpreendente, pois,com o pj 

co da camada F em 430 km, a velocidade atingiu 160 m/s,queéda ordem de 

10 vezes maior que a obtida com o pico da camada F em 350 km, calculada 

por Scannapieco e Ossakow (1976). Essa alta velocidade concorda com as 

velocidades encontradas por Kelley et alii (1976) e Mc Clure et alii 

(1977). 

A simulação numérica feita posteriormente por Zai?s?k e 

Ossakow (1980) mostra que bolhas gigantes (50 a 100 km de largura), com 

quase 1001 de rarefaçao e com grande velocidade de ascenção, podem ser 

produzidas pela instabilidade Rayleigh-Taylor colisional,impondo pertur 

bação com grande comprimento de onda. 

Por outro lado, foi apresentado por Ott (1978) um modelo 

analítico da subida da bolha, baseado na teoria Rayleigh-Taylor colisio 

nal (para baixas alturas) e não-colisíonal (para altas alturas), cm ana 

logia com a fluidodinãmica. Para baixas alturas, ele encontrou bolhas de 

forma cilíndrica (seção circular e uniforme ao longo do campo magnético 

B), subindo com a velocidade: 

nn - nk 

V„ - (— -) g/v. (HI.I) 
B ln 0 + nb

; y' in * ' 

onde n. é a densidade eletrônica dentro da bolha, no é a densidade el£ 

trônica ambiente, g e a aceleração da gravidade e v^n é a freqüência de 

colisão Ton neutro. Para altas alturas, ele encontrou bolhas com seção 

semicircular e com velocidade dada por: 
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VB = 0.5 (Rg)
1 / 2 (III.2) 

onde R é o ralo da calota esférica. 

Anderson e Haerendel (1979) calcularam a velocidade de SJJ 

bida da bolha num plasma colisional, considerando valores integrados ao 

longo do tubo de fluxo magnético, para a densidade eletrônica e a condjj 

tividade Pedersen, e o resultado obtido foi dado pela expressão: 

onde E' e N' são, respectivamente, a condutividade Pedersen integrada e 

o conteúdo eletrônico dentro da bolha de forma tubular, alinhada com o 

campo magnético; E0 e N0 são os respectivos valores fora a bolha; E' e 

E0 representam o tampo elétrico (positivo para leste) dentro e fora da 

região de rarefaçáo; B0 é o campo magnético ambiente; fí. éa girofrequêri 
cia de Ton; e L é o conhecido "valor L" da linha do campo magnético. 

A velocidade calculada pela expressão acima cresce ã medj^ 

da que a altura cresce e atinge uma velocidade de 200 m/s na altura de 

447 km, com a altura inicial em 354 km e Ej, = 0.6 mV/m (Anderson e 

Haerendel, 1979). 

As observações de bolhas alinhadas com o campo magnético 

feitas com radar de espalhamento incoerente (Tsunoda, 1980) mostram as 

velocidades de subida das bolhas de acordo com a velocidade determinada 

por Anderson e Haerendel (1979). . 

Recentes observações feitas com o satélite ISIS-1 por 

Dyson e Benson (1978) mostram que as bolhas se estendem por longas d|s 

tânclas ao longo do campo magnético. Isto significa que em teorias e si, 
mulaçoes é suficiente o estudo da bolha em duas dimensões e sua extrapo 

lação ao longo do campo magnético (Ossakow, T979). 

i 
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Burke et alii (1980), utilizando observações de satélite, 

fizeram um estudo da variação longitudinal das bolhas e encontraram uma 

freqüência de ocorrência maior no setor americano que no setor asiático. 

Como possíveis causas dessas variações, são citadas as variações siste 

máticas no gradiente de densidade abaixo do pico da camada F e a altura 

do pico da camada F. 

As teorias e idéias citadas até aqui sobre o EFE são base£ 

das em mecanismos de instabilidade do plasma; porém, existem evidências 

de que as ondas de gravidade internas estejam intimamente relacionadas 

com o EFE (Booker, 1979). 

Klostermeyer (1978) mostrou que, quando a velocidade de fa 

se de ondas de gravidade, perpendicular ao campo magnético,coincide com 

a velocidade de deslocamento do plasma, ocorre ressonância espacial,que 

pode resultar em grandes variações na. densidade do plasma. Para tal, é 

necessário que a ionosfera esteja se níovendo para baixo.Entretanto, mui^ 

tas. vezes tem sido observado o inicio do EFE, quando a ionosfera está 

se movendo para cima. Assim, seria difícil explicar as observações do 

EFE baseado somente nos processos da atmosfera neutra (Ossakow, 1979; 

Fejer e Kalley, 1980). 

Em geral, a opinião dos autores sobre as ondas de gravida^ 

de e que o papel destas esta restrito ã perturbação inicial na formação 

de irregularidades de grande'escala na região F. 

3.2 - TEORIA RAYLEIGH-TAYLOR COLISIONAL 

A teoria apresentada nesta seção encontra-se nos trabalhos 

de Scannepieco e Ossakow (1976) e Ossakow et aii i (1979). 

# 

Quanto ã geometria, Figura III.2, o campo B é considerado 

na direção z, o eixo y e vertical e positivo para cima (altitude), o ej 

xo x e positivo na direção oeste e, g x B, na direção leste. Todos os mo 
„ ' -»• ~" 

vimentos ao longo do campo magnético B sao desprezados. 
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' : ! 

k 
/^^r 

/ 

• 

J n0(y) 

* A 

Fig. III.2 - Geometria de Espalhamento F Equatorial (EFE). 

- noíy) representa o.„perfil de densidade ele_ 
tronica ambiente. B está na^direção ^norte, 
x para oeste e, portanto, gx'B esta na d| 
reção leste, tf representa a perturbação ho 
rizontál. 
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As equações básicas do plasma que descrevem o sistema são 
as equações de continuidade e de movimento 

an 
— £ + v . ( n v ) = - v„(n - n ) (III.3) 
3t a o' r* a ao' v»**.^/ 

Á + v . v ) v = -£ (E + va x B) + g - v v (III.4) 
3t a a m * a ' a a ' ' 

onde a denota o tipo de partícula (e e elétron, i é Ton); n é a densida^ 
de numérica da partícula carregada; v é sua velocidade; v é a taxa de 
recombinaçao; E e o campo elétrico; 6 e o campo magnético; g ea aceler£ 
çao da gravidade; q e a carga; v i a freqüência de colisão; e m é . a majs 
sa. Na Equação III.3, o termo de fonte, v n , ê tal que d n /dt = 0 ^ T r ao ^ ao 
e v n representa a perda. Na Equação III.4 foram desprezados a tempe 

ratura e o vento neutro. 

A pressão cinética foi desprezada, pois o seu termo é pe 
queno comparado com as forças eletromagnéticas e, além do mais, a sua in 
clusão não tem efeito sobre a taxa de crescimento linear da instabilida^ 
de, ou sobre a evo?uçãò não-linear (Ossakow et alii, 1979). 

Fazem-se também as seguintes aproximações: . 

e „ 0 jn <K } e_ a Q Qnde n = |B (III.6) 
»C °1 V a ma 

ft é a gi rof requênci a da partícula a; v. é a freqüência de colisão eni 
tre Ton e partTcula neutra, e v é a freqüência de colisão do elétron. 
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O Termo Inercial III.5 ê desprezado porque as variações 

associadas a este termo ocorrem numa escala de tempo maior que o período 

de girofrequencia ou período de colisão. Em outras palavras, as frequen 

cias associadas aos termos inerciais são pequenas, comparadas com as gi 

rofrequencias e freqüências de colisão. 

Então, considerando-se as aproximações acima e fazendo-se 

uso da condição de neutralidade n =• n. = n e da condição: 

V . J = 0 

onde J é a densidade de corrente dada por: 

J = en (vt - ve) 

e fazendo-se 4 = 4»0 + i \ , segundo Ossakow et alii (1979) resultam as 

equações: 

f £ - j ( * h x z ) . 7n = - vr(n -n 0) (III.7) 

v . (vin n v ^ ) = B(g x z) . vn (III.8) 

onde >i e o potencial induzido e z = B/|B|. 

As Equações II1.7 e II1.8 sâo as equações básicas a serem 

resolvidas na simulação numérica para n e ^ no plano (x, y). 

A taxa de crescimento linear pode ser obtida considerandjo 

-se: 

n « n0(y) + n, exp[i(kx x + ky y - «t)] (III.9) 

•1 • *i exp [i(kx x + ky y - *>t)] (III.10) 
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Substituindo-se as Equações III.9 e III.10 nas Equações 

III.7 e III.8, segundo Ossakow et alii (1979), obtém-se: 

ik*' ^ 
w = * 22 iv (III.11) 

' 8 ( n° vin) 

Fazendo-se u = u + ii, isto é, separando-se a equação acima em parte 
real e imaginária, e considerando-se as ondas propagando-se horizontal 
mente (k = 0) , resulta em: 

1 3 no q 

«V = 0 ( I I I .13 ) 

A Equação III.12 mostra que ha crescimento da onda (Y po 

sitivo) quando 3n0/3y > 0, isto é,*somente abaixo do pico da camada F. 

Além do mais, a instabilidade ocorre quando o primeiro termo da Equação 

III.12 for maior que o segundo. Acima do pico da camada F, o y e negate 
vo e, portanto, qualquer perturbação é amortecida. 

Na teoria acima exposta não foi incluído o campo elétrico 

ambiente E0 (horizontal) no problema. A teoria analítica de Rayleigh^ 

-Taylor colisional, desenvolvida por Ossakow e Chaturvedi (1978).mostra 

que a inclusão de tal campo altera a taxa de crescimento linear para: 

y .JL ° (-Í- + -2) - v (III.14) 

onde E0 é positivo no sentido de oeste para leste. Assim, se EQ for ne_ 

gatlvo, dependendo do seu valor, pode até tornar o y negativo. Qualquer 
valor de E0 positivo faz a instabilidade crescer mais rapidamente. Ana_ 

logamente, Ec positivo faz a bolha subir com uma velocidade maior, e E0 

negativo diminui a velocidade de subida. 
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Ossakow e Chaturvedi (1978) mostram que a velocidade de s£ 

bida para uma bolha de forma elTptica i dada por: 

_ 9 
(a/b) (n,/n0i 

VB = T T ~ : — — — — : * d".!*) v. in 1 + (a/b) [1 - n i/n 0] 

onde a e o eixo da elipse na direção de g, b é o outro eixo na direção 

leste-oeste, e nj/no ê a razão entre a densidade eletrônica de rarefação 

da bolha e a densidade ambiente. 

Em geral, para todas as formas geométricas, a expressão da 

velocidade pode ser escrita na forma: 

onde f (rtj/no) é uma função crescente da percentagem de rarefação n]/n0. 

Basicamente, o resultado mostra que a velocidade de subida da bolha é 

tanto maior, quanto maior for a altura e/ou a percentagem de rarefação. 

Maiores detalhes podem ser encontrados em Ossakow e Chaturvedi (1978). 

3.3 - RESUMO DO EFE 

Após o por do Sol, a recorobinação dos Tons na regiãoE pro 

voca o decréscimo da condutividade e torna ineficaz a curto-circuitação 

de qualquer irregularidade que apareça na região F. A recombinação e o 

movimento vertical (para cima) da região F, produzido pela força eletro 

dinâmica E x 3, produz forte gradiente de densidade na parte inferior da 

região F. Quando a altura da região F e suficientemente alta e/ou o gra 

diente dé densidade é bastante grande para superar o efeito da recombi^ 

nação, as flutuações de densidade na parte inferior da região F começam 

a crescer devido ao mecanismo de Rayleigh-Taylor colisionai, por exem 

pio, Estas irregularidades por. sua vez formam bolhas que evoluem não-lj[ 

nearmente e sobem alem do pico da camada F devido a polarização E x B.A 

evolução e a velocidade de subida é tanto maior, quanto maior for a aj[ 

tura do pico F, e/ou o gradiente na região inferior de F e, também a ra 

refaçâo da bolha. 



CAPITULO IV 

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA INSTABILIDADE RAYLEIGH-TAYLOR COLISIONAL " 

E RAREFAÇDES SUBSEQUENTES NA DENSIDADE ELETRÔNICA 

4.1 - INTRODUÇÃO 

A presente simulação êsemelhante 5 realizada porScannapieco 

e Ossakow (1976) eOssakow et ali i (1979). Essa simulação foi utilizada para 

o estudo de: a) desenvolvimento da bolha m função da variação do perfil 

de densidade eletrônica; b) desenvolvimento da bolha em função dapertur 

bação inicial; e c) simulação para a região de Cachoeira Paulista, afim 

de verificar a possibilidade de geração da bolha nessa latitude. 

As equações básicas a serem resolvidas são as Equações III. 

7 e IH.8. Escrevendo-se a Equação III.7 em coordenadas cartesianas tem 

-se: 

, f • -à<»»x> - - k ( n V - V - - - ) (>«•') 
onde: 

vx = ~ B ~ã7 e v y s B ~ 9 x " 

A Equação I I1 .8 pode ser escr i ta na forma: 

»2»i »2»i 1 »v in , 1 DQ , 1 ™\ ' * ' t I j Q Ü i 
ax2 + ay2 + Sn 3 y Q 3y n ° 3y 3y Q "*x 3X 

s _ J l l i ô (IV.2) 
v1n Q3x 

onde Q = n/n0. A freqüência de colisão, segundo Strobel and Mc Elroy 

(1970), é dada por: 
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vin - 2,4 x 10-5 (T)i/2 nn (IV.3) 

onde nn é a densidade neutra ea «r
3, e T a temperatura atmosférica em 

graus Kelvin. A Equação IV.3 representa a freqüência de colisão entre0* 

e 0. 0 coeficiente de recombinação v representa a taxa de reação da tro 

ca de carga: 

0 + + 0 2 - 0 J + 0 (*,) 

e a reação: 

0* • H2 •* NO* + N (K2) 

tal que: 

v
r
 s Kj f 0 2 ] + K2 [ N2 ]

 (IV*4) 

onde [ 02 ] e [ N2 ] são densidades numéricas de 02 e N2, respectivameji 

té, e os coeficientes de reações são dados por Mc Farland etalii (1973), 

da seguinte maneira: 

Ki - 2 x IO"1» (3?°.)0^ (1V.5) 

K2 = 1.2 x IO-
12 (^9.); T < 750°K 

(IV.6) 

K: = 8 x 10-" ( ^ ) 2 ; T > 750°K 

As quantidades atMosfericas nas Equações de IV.3 a IV.6 foram obtidas do 

nodelo dá atmosfera neutra de Jacchia (1977). Os valores de víy) e vr fo 

raM calculados para a temperatura exosfêrica Tw = 1.200 K, a fim de con_ 

cordar aproximadamente com os valores utilizados por Ossakow et alii 

(1979). Esses valores são mostrados na Figura IV.1 para o intervalo de 

altura entre 250 e 550 km. 



TAXA DE RECOMBINAÇao, vf (S'1) 

FREQÜÊNCIA DE COLISÍO TON-NEUTRO, v1n (S~l) 

Fig. IV. 1 - Frequincla de colisão Ton-neutro (vin) e taxa de recombírtação (vR) em função áâ 
altura. 
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A Equação IV. 1 foi integrada no tempo usando-se o algorit. 
ao de transporte de fluxo corrigido ("flux-corrected transport" F.C.T.) 
de Boris and Book (1973), Book et alii (1975) (vide Apêndice A), enquar» 
to a Equação IV.2 foi calculada-usando-se o método desuper-relaxação su 
cessiva ("successive over relaxation", S.O.R.), que pode ser encontrado 
en Smith (1965). 

Para a distribuição vertical de densidade eletrônica na re 
gião F noturna, utilizou-se a função de Chapman: 

"•<*) - • £ « * £ ( ! " Y - *"Y) (IV.7) 

onde Y = (y - "„,)/**» % * a densidade do pico da região F, h ê a ai tu 
ra do pico da região F, e H é a escala de altura. A Figura IV.2 mostra 
os diversos perfis de densidade eletrônica utilizados nas simui ações,com 
excessao da simulação para a região de Cacnceira Paulista. A Figura IV.3 
mostra o gráfico da Equação III.12, obtido cem os perfis das Figuras IV. 
1 e IV.2. . 

Todas as simulações numéricas foram feitas em duas dimer» 
soes com o eixo y correspondendo a altura cuja extensão e de 200 km, i. 
e., a maior altura de y, menos a sua menor altura, foi de 200 km, e uma 
extensão de 8 km na direção leste-oeste (x). Para o tamanho da grade, 
usou-se Ay = 2 km e AX = 200 m. Para t = 0, aplicou-se uma perturbação 
inicial, mostrada na Figura IV.4, sobre a densidade ambiente em todo o 
campo, dada pelas equações: 

J. s Q - 1 = - e-
3 cos ( ~ ) ; O i |x| «1,6 km no 1,6 

^ - « Q - 1 » - e - 3 ! [cos(-2l)-1 ] ; 1,6 $ |x| * 3,2 km " (IV.8) 
"o 2 . l»o 

nj 

— - ' 0 - 1 |x| > 3,2 km 
o 
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onde x i dado em km, e x = Ô corresponde ao centro do campo x. Nas Equa 

ções IV.8, o coeficiente e~3 resulta aproximadamente em 5% da amplitude 

de perturbação inicial. A escolha dessa perturbação, com comprimento de 

onda da ordem de 4 km, é justificada posteriormente pela geração de bo 

lhas estreitas na direção leste-oeste (alguns quilômetros) e com grande 

extensão na direção vertical (-100 km), para concordar com observações 

de radar, feitas por Woodman e La Hoz (1976). 

0,1 1,0 I.» 2,0 2.» 

MNSJUPC IUM0HICA (.IP* cir') 

Fig. IV.2 - Perfis de densidade eletrônica utilizados nas sĵ  
muiações numéricas (S-l)t (S-2) e (S-3). 



soo 

490 

400 

330 

300 

130 i i I l .1 l 

a - (S-1) 

b - (S-2) 

c -' (S-3) 

IO* 
J — i — I i i i . 

10'* 
' ' • t t t i 

10* 

Fig. IV.3 - Taxa de crescimento linear em função da altura para as simulações 
(S-1), (S-2) e (S-3). 

- Considerou-se a perturbação horizontal e somente as regiões de 
instabilidade foram traçadas. 
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Fig. IV.4 - Perturbação iniciei na densidade com 5t de 
amplitude. 

- Gráfico das Equações IV.8. 

As origens de ondas atmosféricas na região equatorial, que 

causam perturbações na ionosfera, ainda não são bem conhecidas.E^tretaji 

to, existem várias observações que mostram as ocorrências dessas pertur 

bações, que, por exemplo, têm sido detectadas por técnicas deespalhamen^ 

to incoerente (Sterling et alii, 1971), com ionossonda (Nagpal et alii, 

1973) e com experimentos de propagação transequatorial (Rottger, 1973; 

Rottger, 1977). 

Uma das possíveis fontes de ondas na ionosfera êconstituí 

da pelas ondas geradas na região troposférica e que se propagam para al̂  

tas alturas. As fotografias de satélite mostram a existência de ondas de 

gravidade internas na troposfera (Portig and Beer, 1975). Estes autores 

concluiram que os cumulonimbus tropicais são capazes de ocasionar ondas 

de gravidade na região F. 
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Rottger (1977) analisou um grande número de Perturbações 

Ionosféricas Viajantes (TID's"), observadas pela técnica de rádio em 

Huancayo, e encontrou uma forte correlação entre as freqüências de ocor 

rincia de perturbações ionosféricas viajantes e o índice pluviométrico 

na região da floresta amazônica, situada geomagneticamente ao norte de 

Huancayo; correlação esta que sugere uma possível geração de perturbji 

ções ionosféricas viajantes, devido ao movimento vertical das nuvens eu 

muius na região tropical chuvosa. 

Também é possível que as ondas de gravidade sejam produzj^ 

das pelo eletrojato equatorial (Beer, 1974). 

Beer (1977) sugere também que os movimentos, com velocida^ 

de supersônica, da linha de transição entre odiaea noite ("terminator") 

podem excitar ondas de gravidade na região equatorial, que são capazes 

de produzir as ptrturbações iniciais. Entretanto, ainda não se conhece a 

amplitude da perturbação causada por esse fenômeno. 

A condição de contorno aplicada sobre n c |} na direção x 

foi periódicoe na direção y foi imposta a condição de Neumann(-r£ = 0,-^- = 0). 
oil oX 

Um fluxograma do programa para o calculo das Equações IV. 1 

e IV.2 e mostrado no Apêndice B. 

Foram feitas as seguintes simulações numéricas: 

a) Estudo sobre o desenvolvimento da bolha com o pico da camada F 

em 432 km e variando o perfil da densidade eletrônica; caso (S-l) 

com a escala de altura H = 35 km abaixo do pico F e H =45 km aci. 

ma do pico; caso (S-2)., com H =45 km abaixo do pico e H =55 km 

acima do pico; caso (S-3) com H = 30 km abaixo do pico e H = 40 

km acima do pico F. 0 perfil docaso (S-l) foi ajustado de manei_ 

ra a se ter um perfil o mais próximo do perfil utilizado por 

Ossakow et alil, (1979) na sua simulação do caso ÉSF-3. 
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b) Estudo sobre o desenvolvimento da bolha do caso (S-l) em função 

da perturbação inicial com IX (P-l), 3* (P-2), 52 (P-3) e )0% 

(P-4). 

c) Simulação usando um perfil de densidade eletrônica medido em Ca_ 

choeira Paulista para verificar a possibilidade de geração da bo 

lha nessa latitude, levando em conta a inclinação do campo majj 

nético local. . 

4.2 - DESENVOLVIMENTO DA BOLHA EM FUNÇÃO DO PERFIL DE DENSIDADE ELETRO 

NICA 

4.2.1 - SIMULACRO DO CASO (S-l) 

0 perfil de densidade eletrônica utilizado é dado pelafun^ 

ção ce Chapman e encontra-se na Figura IV.2. A perturbação inicial í.plj_ 

cada na densidade e dada pelas Equações IV.8 e corresponde a uma pertur^ 

bação de 5% na amplitude da densidade. A extensão do eixo y e de 200km, 

1niciando-se em 332 km e indo até 532 km, com altura do pico da camada 

F em 432 km. A taxa de crescimento linear da instabilidade varia dé 

Y = 5.9 x IO-3 s-1 a 9.5 x 10~5 s-1, no intervalo de altura entre 332km 

e 430 km, enquanto que a taxa de recombinação varia no intervalo acima 

de 7.0 x IO"5 s-1 a 4.1 x 10~6 s"1 (Figura IV.l). Acima do pico, o y i 

negativo e todas as perturbações são linearmente estáveis. 

As Figuras IV.5, IV.6 e IV.7 mostram a evolução doscontor 

nos de n/n0 para 500 s, 1150 s e 1450 s, respectivamente. A Figura IV. 

8 mostra o contorno do potencial induzido <t>i para t = 1450 s. Os sinais 

de mais e menos indicam valores positivos e negativos de $t. Nas figuras 

•referentes aos contornos de n/n0, estes são mostrados apenas pela meta 

de, pois a outra me\ade é simétrica em relação ao eixo da altura. Quan 

to ao grafico do potencial induzido, ele também é mostrado apenas pela 

metade, sendo a outra metade antissimétrica em relação ao eixo da aitu 

ra. Para t=500s,a bolha encontra-se na fase de formação e a altura do 

ponto de máxima rerefaçao encontra-se a 342 km. Para t * 1150 s,a bolha já 

está formada eacha-se no pico da camada F(432 km) e, para 1450 sela en_ 

contra-se a 462 km; portanto, 30 km acima do pico. 
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DENSIDADE ELETRÔNICA (x IO5 cm"3) 

E -a: 

(km) 

Fig. IV.5 - Contornos de n/no constante, no caso da simulação 
(S-l), para t = 500s. 

- Os contornos com sinal menos indicam regioesde 
rerefação e os contornos com sinal mais,regiões 
de acúmulo de cargas. A linha tracejada mostra o 
perfil de densidade eletrônica. 
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DENSIDADE ELETRÔNICA (x IO5 cnr3) 

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 

V 490 

Fig. IV.6 - Contornos de n/n0 constante, no caso da simulação 
(S-l), para t = 1150 s. 

- Os contornos com sinal menos indicam regiões de 
rarefação e os contornos com sinal mais,regiões 
de acúmulo de cargas. A linha tracejada mostra o 
perfil de densidade eletrônica. 
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DENSIDADE ELETRÔNICA (* IO5 cm-3) 

V490 

470 

. 450 

. 430 

. 410 

- 390 

370 

- 350 

330 

E 

Fig. IV.7 - Contornos de n/n0 constante, no caso da simulação 
(S-l), para t = 1450 s. 

Os contornos com sinal menos indicam regiões de 
rarefação e os contornos com sinal mais, regiões 
de acúmulo de cargas. A linha tracejada mostra o 
perfil de densidade eletrônica. 
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DENSIDADE UETftOttICA («10» ca->) 

f .O I.S 1.0 O.S 

470 

450 

Fig. IV.8 - Contornos de potencial induzido $j constante, no 
caso da simulação (S--1), para t = 1450 s. 

- Os sinais de mais ou menos indicam valores po 
sitivos e negativos de +}. A Figura mostra ame 
tade do potencial. A outra metade é antissime 
trica em relação ao eixo da altura. 
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Os contornos neste caso e nos casos subsequentes são tra 

çados de maneira que, para a bolha (rarefaçao), o primeiro contorno e£ 

terno corresponde a n/n0 = 0,8 e os contornos internos seguintes corres_ 

pondem ã subtração de 0,2 do anterior. Quanto aos contornos para regiões 

de acúmulo de densidade, o primeiro contorno externo corresponde a — = 1,2 no 
e os contornos internos seguintes sao indicados nas Figuras de IV.5 a 

IV. 7. 

Para obter a rarefaçao (ni/n0), subtrai-se de 1,0 o valor 

de n/n0. Assim, o primeiro contorno da bolha corresponde a 20% de rare 

facão, o segundo a 40%, o terceiro a 602 e o quarto a 802. 

Em geral, o acúmulo de densidade de ionização, gerados na 

simulação numérica da instabilidade Rayleigh-Taylor, é menor que 500%; 

entretanto, numa pequena região situada na extermidade inferior, oacúmu_ 

Io pode chegar a 3000%. Como a densidade eú-trônica ambiente e pequena 

nessa altura, um aumento de 5002 não resulta em uma grande densidade, 

comparada com a do pico da camada F, mas um aumento de 30002 devecausar 

um pico no perfil de densidade eletrônica. Entretanto, os acúmulos de 

densidade gerados na simulação não devem representar acúmulos reais pe 

Ias seguintes razões: a) as regiões de rarefaçao (bolhas) ocupam espaço 

relativamente pequeno, comparado com o espaço *m que se podem difundir 

os acúmulos de densidade, e na simulação numérica, a região de acúmulo 

de densidade está limitada pelo contorno, o que não acontece nocaso real; 

b) as medidas experimentais com radar, com satélite ou de luminescência 

não têm detectado, até o momento, acúmulo de densidade, identificado co 

mo gerados na formação de bolha. 

A Figura IV.9 mostra os perfis de densidade eletrônicano£ 

malizada (n/n0) no eixo de simetria da bolha, em função de altura para 

os tempos t =500 s, 850 s, 1150 s e 1450 s do caso (S-1). A Figura IV.12 

mostra a altura da rarefaçao máxima da bolha em função do tempo, que é 

aproximadamente linear no intervalo de tempo considerado. Desta figura 

infere-se uma velocidade media de subida de 125 m/s, no intervalo detém 

po entre 500 s e 1450 s. Este caso (S-1) é comparável ao caso ESF-3 de 

Ossakow et alii (1979). No caso de ESF-3, a velocidade da bolha chega a 
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atingir 160 m/s e leva 1400 s para atingir a altura de 490 km. As dife 

renças entre este caso e o (S-l) são atribuídas as diferenças nos perfis 

de densidade eletrônica, freqüência de colisão e taxa de recombinação. 

e: 
3 

(S-l) a - 500 s 

b - 1150 s 

c - 1450 s 

0,1 
1 T T I I I I 

1,0 

n/n0 

T 1—l IP 

10,0 

Fig. IV.9 -Perfis de densidade eletrônica normalizada (n/n0) 
no eixo de simetria da bolha, em função da altura, 
no caso da simulação (S-l). 

A simulação foi feita para a bolha que atinge ate 470 km 

de altura, porém ela continua subindo devido ao campo elétrico induzido, 

mostrado na Figura IV.6. Nesta figura pode-se ver, na parte superior, o 

campo elétrico dirigido de oeste para leste. Esse campo, na presença do 

campo magnético, produz uma força E » B que impulsiona a bolha para ei 

ma. Além do mais, a força gravitacional, em presença do campo magnético, 

produz uma deriva de Tons dada porm^g * B/(e B 2 ) , que continua acumulaii 

do cargas na bolha e, portanto, aumentando a intensidade do campoelétr^ 

co, a menos que esse acúmulo seja menor que a difusão de cargas. As bç> 

lhas têm sido observadas com satélites até alturas de 3000 km (Burke et 

alll, 1980). 
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Na parte inferior da Figura IV.6, tem-se um campo elétrico 

induzido oposto, ou seja, de leste para oeste. Este campo produz uma for 

ça E x B para baixo e empurra a região de acúmulo de densidade para re 

giões de menor altura. 
* 

4.2.2 - SIMULAÇÃO DO CASO (S-2) 

Esta simulação É semelhante ã do caso anterior, diferindo 

apenas quanto ao perfil de densidade eletrônica (Figura IV.2), cuja eŝ  

cala de altura é H = 45 km abaixo do pico e H = 55 km acima do pico. Es_ 

te perfil possui um gradiente de escala L = n0(an0/ay)
-1 maior que o do 

caso (S-l), e pode-se ver o resultado dessa variação no gráfico de taxa 

de crescimento da instabilidade y (Figura IV.3). Neste caso, o y varia 

de 2,4 x 10~3 s~* a 5,5 x 10~5 s_1 no intervalo de altura entre 332 kme 

430 km, enquanto a taxa de recombinação varia entre 7,0 x 10~5 s"1 e 

4,1 x 10~6 s"1. Portanto, o Y foi reduzido aproximadamente ã metade em 

relação ao caso (S-l). 0 resultado dessa re.iução pode ser visto na Figii 

ra IV.10, a qual mostra a evolução, em função do tempo, do perfil deder^ 

sidade eletrônica normalizada (n/n0) no eixo de simetria da bolha para 

os tempos 850 s, 1450 s e 1850 s. A Figura IV.12 mostra a altura atingi^ 

da em função do tempo, no qual se pode ver oua a bolha atingiu 412 krop£ 

ra 1850 s, enquanto no caso (S-l), a bolha atingiJ essa altura para o 

tempo 1050 s. 

4.2.3 - SIMULAÇÃO DO CASO (S-3) 

Este caso é análogo ao caso (S-l) e (S-2), diferindo ape 

nas quanto ao perfil de densidade eletrônica (Figura IV.2), cuja escala 

de altura é H = 30 km abaixo do pico F e H = 40 km acima do pico. Ataxa 

de crescimento linear com es te perfil varia de 9,8 * 10~3 s_1 ai,3 x l C S " 1 

no intervalo de altura entre 332 km e 430 km (Figura IV.3), enquanto a 

taxa de recombinação permanece a mesma dos casos anteriores. 
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E 

490-

470. 

450-

430-

410-

390-

37a-

350-

330-

(S-2) 

• 

* ~ ; 

1 1 — 

/ 

J c _ ^ 

v • - • • / 

1 1 1" 1 I I I » 

a -850 s 

b-1450 s 

c-1850 s 

• 

i 

0,0 1,0 

n/nfl 

2,0 

Fig. IV.10 - Perfis de densidade eletrônica normalizada (n/n0j 
no eixo de simetria da bolha, em função da altura» 
no caso da simulação (S-2). 

A Figura IV.11 mostra os perfis de n/n0 no eixo de sime 

tria da bolha, onde também se pode comparar a evolução da bolha com os 

casos (S-1) e (S-2). Da Figura IV.12 infere-se uma velocidade média de 

130 m/s no intervalo de tempo entre 460 e 1180 s. 

Em geral, dos casos vistos acima, pode-se dizer que quanto 

maior o gradiente de densidade eletrônica abaixo do pico da camada F, 

maior S a eficiência na geração eevolução da bolha, de acordo com Qssakow 

et alii (1979). 

4.3 - DESENVOLVIMENTO DA BOLHA EM FUNÇÃO DA PERTURBAÇÃO INICIAL 

Esta simulação foi feita variando-se apenas a percentagem 

de perturbação inicial e mantendo-se todos os outros parâmetros iguais 

aos do caso (S-1). Os cálculos foram feitos com perturbação inicial de 

U (P-2), 3Í (P-3), 5% (P-4) e 10* (P-5). 



490-

470-

450-

f 430 -

| 410-

5 390-

370-

350-

(S-3) 
c 

b V 

^y 

i 
,s -

\ 
i 

a - 460 s 
b - 820 s 
c - 1180 s 

330-

i i i i i i i i * T i i i i i » • i i i i i 

0,01 0,1 1.0 10,0 

n/n0 

Fig. IV.11 - Perfis de densidade eletrônica normalizada no eixo de simetria da bolha, 
em função da altura, no caso da simulação (S-3). 
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470 

450 

430 

41»> 

990 

370 

350 

(S-1) 

V-12S«/s 

I I l J • ' ' I l I 1 I 1 L. 

500 1000 1500 t(s) 

Fig. IV.12 - Altura do ponto de maxima rarefaçao da bolha, em 
função do tempo, no-caso das simulações (S-1), 
{S-2) e (S-3). 
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A Figura IV.13 mostra os perfis de n/n0 no eixo de simetria 

da bolha, em função do tempo, com a perturbação inicial de IX. 3X, 5X e 

10X» respectivamente, para o tempo igual a 720 s. A Fitjura IV.14 mostra 

a altura atingida para os tempos acima, em função da perturbação inicial. 

490 

410 -

5 »P -
•c 

350 

330 

720 x. 

i i ii i r 

0,01 
i i 

0.1 1.0 15" 
n/»t 

Fig. IV.13 - Perfis de densidade eletrônica normalizada (n/n0) 
no eixo de simetria da bolha, em função da altura, 
no caso das simulações com perturbações iniciais 
de IX, 3X, 5X e 10%, para o tempo igual a 720 s. 

Em geral, dos resultados obtidos, pode-se dizer que, nascon_ 

dições do caso (S-l) com variação na perturbação inicial, quanto maior 

for a perturbação inicial, maiores serão a velocidade e a altura atingi, 

das para um determinado tempo. 
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400 
P.I - 10% 

V - 170 m/s 

390 

380 

J 370 

S 
3C0 

350 

340 

330 

500 600 700 

TEMPO (s) 

600 

P.l = 5X 

V * 130 W s 

P.l « 3X 

Y = 100 m/s 

P.I = IX . 

V -= 60 m/s 

900 

Fig. IV.14 - Altura do ponto de máxima rarefação, em função 
do tempo, nos casos (P-2), (P-3), (P-4)e(P-5). 
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4.4 -SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA BOLHA PARA A REGIÃO DE CACHOEIRA PAULISTA (CP) 

Essa simulação foi feita com o eixo z na direção do campo 

magnético ambiente, com o eixo x na direção leste-oeste, e com o eixo y 

perpendicular a x e z, sendo este último eixo positivo para cima com e_x 

tensão de 200 km (280-480 km). Assim, a aceleração da gravidade acha-se 

no plano, (y, z), fazendo um ângulo I com o eixo y. 0 ângulo I êoângulo 
_ - » • 

de inclinação do vetor B. A geometria das coordenadas ê mostrada na Fi_ 
gura IV.15. 

1 " " ' ~] 

nô(y.z) 

^ x(oeste) 

z(norte) 

Fig. IV.15 - Geometria utilizada na simulação numérica de 
Cachoeira Paulista. 

- nó{y,z) representa o perfil de densidade ele 
tronica ambiente, projetado na direção y; o 
e<xo z tem a direção de 8 e x é positivo; gi 
Indica a componente de aceleração da gravidai 
de perpendicular a B; e I é angulo de inclT 
nação. ~ 
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Nesse sistema de referência (Figura IV.15), considerando 

-se as projeções do perfil de densidade eletrônica das densidades da atmos_ 

fera neutra e da aceleração de gravidade na direção y, isto é, na direção 

perpendicular ao campo magnético, as Equações III.7 e III.8 continuamv£ 

lidas. 0 perfil de densidade eletrônica'? mostrado na Figura IV.16 efoi 

obtido até o pico da região F, a partir do ionograma de Cachoeira Paulú 

ta, do dia 21 de outubro de 1978, ãs 19 horas, dia em que houve ocorrên 

cia de espalhamento F e de perturbações na observação da luminiscência. 

Considerou-se que a altura do pico da camada F foi de 380 km, da ordem 

de 30 km a 40 km acima da media dos meses de março e setembro de 1978, 

ãs 20 horas (Tabela IV.1) e acima desta altura, o perfil de densidade ei e_ 

trõnica é. dado pela função da Chapman, com escala de altura igual a 60 

km. 

0 gradiente de pressão normalizado dos Tons eelétrons, pa_ 

ra temperatura constante, é dado por KTvn/n. 

0 gradiente de pressão perpendicular ã linha de força do 

.campo magnético e desprezado, pois, a freqüência de colisão do Ton ou 

elétron é muito menor que as respectivas girofrequências na região F. 

Como o ângulo de inclinação do campo magnético I é de 27. 
em Cachoeira Paulista, o gradiente de pressão parelelo ao campo magnetic 

co é dado por: 

$ P n = vP cos(90 - I) = 0.37 VP. 

Esta componente tem uma outra na direção da aceleração da 

gravidade vPn a* que tende a aumenta-la, dada por: 

$P„ *'?P n cos (90 - I) = 0.14 $P. 

Assim, a taxa de crescimento linear, dada pela Expressão 

III.12 no caso da simulação bidimensional no equador magnético, serial^ 

geiramente alterada. 
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1,0 2,0 3,0 4,0 

DENSIDADE ELETRÔNICA (*106 cm-3) 

Fig. IV.16 - Perfil de densidade eletrônica de Cachoeira Paulista. 

- Este perfil foi obtido a partir do ionograma de Ca_ 
choeira Paulista, do dia 21.10.78, ãs 19 boras, con 
siderarído-se o pico da camada F em 380 km. Acima des_ 
ta altura, o perfil ê dado pela função de Chapman, 
com escala de altura igual a 60 km. 



TABELA V.I 

MEDIA MENSAL DA ALTURA DO hpF2 EM CACHOEIRA PAULISTA (CP.) E FORTALEZA (F), NO ANO DE 1978 

KARÇO 

CUNHO 

SCTBORO 

DHEN8R0 

CP. 

F 

CP. 

F 

CP. 

F 

CP. 

' 

0 

312 

296 

301 

310 

300 

310 

347 

34C 

1 

314 

300 

294 

324 

292 

3C4 

330 

340 

2 

290 

306 

283 

318 

287 

300 

304 

335 

3 

277 

312 

283 

310 

303 

253 

309 

304 

4 

300 

295 

279 

291 

329 

299 

330 

302 

5 

314 

290 

323 

296 

321 

286 

367 

6 

314 

302 

325 

297 

306 

285 

344 

308 320 

7 

295 

315 

277 

308 

283 

299 

378 

345 

8 

312 

351 

276 

347 

306 

344 

4S3 

381 

9 

356 

386 

293 

330 

342 

398 

477 

425 

10 

399 

406 

305 

406 

:b7 

423 

5T5 

456 

11 

420 

405 

316 

431 

363 

434 

501 

463 

12 

417 

402 

333 

440 

385 

440 

473 

482 

13 

408 

412 

332 

453 

386 

438 

457 

492 

14 

388 

442 

337 

447 

378 

441 

444 

497 

15 

364 

428 

323 

447 

365 

435 

430 

471 

16 

346 

440 

301 

434 

354 

430 

406 

449 

17 

334 

390 

275 

370 

337 

405 

392 

442 

18 

326 

450 

258 

347 

320 

430 

407 

470 

19 

331 

510 

265 

434 

319 

492 

436 

-

20 

355 

525 

312 

479 

322 

480 

451 

-

21 

338 

-

303 

465 

322 

-

414 

370 

22 

318 

-

288 

386 

304 

-

382 

'420 

23 

304 

290 

280 

370 

302 

340 

366 

-
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A inclusão do termo devido ao gradiente depressão, naequa 

ção do movimento, não traria grandes modificações nos resultados, porém 

tornaria o problema da simulação mais complexo; portanto, na presente si 

muiação este termo foi desprezado. 

A taxa de crescimento linear ê mostrada na Figura IV.17 e 

varia de 1,5 x IO"3 s _ 1 a 3,0 x io-"« s"1 no intervalo de altura entre 

280 km e 380 km, enquanto a taxa de recombinação varia de 3,7 xlO-'» s - 1 

a 2,0 x io~5 s_1 no mesmo intervalo de altura. Essa taxa de crescimento 

linear i menor que as utilizadas nas simulações anteriores. 

10-* 10-3 

TAXA DE CRESCIMENTO'LINEAR, y (s->) 

Fig. IV.17 - Taxa de crescimento linear, em função da altura, 
para a simulação numérica em Cachoeira Paulista. 

- A perturbação horizontal foi considerada e so 
mente as regiões de instabilidade foram traça 
das. ~ 
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A Figura IV.18 mostra a evolução dos contornos de n/n0 pa 

ra os tempos 940 s e 1580 s. Na Figura IV.19 pode-se ver os perfis de 

densidade eletrônica normalizada (n/n0) no eixo de simetria da bolha pa 

ra os mesmos tempos. 

, Das Figuras IV.18 e IV.19 observa-se que a extensão verti^ 

cal da bolha é da ordem de 10 km, a máxima rarefaçao, da ordem de 502 e 

o máximo acúmulo, da ordem de 802 (n/n0 = 1,6). A velocidade de subida 

resultou em cerca de 10 m/s. 

Essa simulação mostra que a bolha pode ser gerada na re 

gião de Cachoeira Paulista, porém ela é muito menor e possui velocidade 

de subida cerca de dez vezes menor que a do caso (S-1), simulado para a 

região equatorial. 

A Tabela IV.2 mosta um resumo dos resultados das simu1a_ 

ções deste capítulo. 



0QB1MDE iUTttNJCA (10* o r» ) 

5,0 4,0 3.0 ?,0 1,0 

OEMStOAOE ElETROMCA (10* o r * ) 

5.0 4,0 3,0 1,0 1,0 

- 4 » 

-MO 

1 
4 

F1g. IV.18 - Contornos de n/n0 constante» no caso da simulação da bolha» na região de Cachoeira Paulista» 
para t « 940 s e 1580 s. 

- Os contornos com sinal menos indicam regiões de rarefaçao e os contornos com sinal ma1s»re 
giões de acúmulo de cargas. A Unha tracejada mostra o perfil de densidade eletrônica. "" 
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a - 940 s 

b - 1580 s 

340 

320 

300 Ç-. 

280 
I I I I l I l 

0,1 0V5 n/n0 

Fig. IV.19 - Perfil de densidade eletrônica normalizada (n/n0) 
no eixo de simetria da bolha, em função da altura, 
no caso da simulação da bolha, naregiao deCachoej^ 
ra Paulista. 
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TABELA IV.2 

RESULTADOS DE SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

SIMLAÇM 

**. ' 

S - 2 

$ - 3 

' - . » 

P - 2 

r - 3 

r - ' 4 

P- 5 

CP. 

DESSIDAOE 
CLCTItCMCA 
(Cfcipa*n) 

Ni • 3Sla 

N$ - 45 tai 

Ri > 45 

N j . S S 

Ri - 30 

Ns* 40 

Ni > 35 

N j . 45 

Ni - 35 

N j . 4 5 

Nt • 35 

' N$ • 45 

H, > 35 

N j - 45 

N, . 35 

Bj« 45 

PERFIL 0» 
TIM DC " 
IONOGMKA 

KRTUWAÇ») 
INICIAL 

ss 

sx 

sx 

0 . » 

11 

» 

ss 

10X 

5X 

ALTURA DO 
HCO 

F (to) 

432 

432 

432 

432 

432 

432 

432 

432 

380 

(«.1-0) 

5.» x IO"» 

2.4 s IO"» 

9,8 x 10-» 

5.» • W » 

5.» it 10--

5.5 x 10-» 

5.9 x 10"» 

5.» x 1Ò-» 

T.5 x IO"* 

VELOCIDADE 
DE SUBIDA DA 

(OLHA 

125 

90 

130 

- 0 

(0 

100 

130 

170 

10 

TOPO K 
INTEGRAÇÃO 

(*) 

1450 

1DS0 

1180 

850 

850 

850 

850 

720 

1580 

ALTURA ATIH 
«DA 
<«*) 

462 

412 

4(6 

332 

350 

375 

390 

400 

305 

H. = escala de altura abaixo do pico da camada F. 

H. = escala de altura acima do pico da camada F. 

A altura inicial das simulações é de 332 km, com exceção do caso 
(CP.) que foi de 280 km. 



CAPITULO V 

CALCULO DA INFLUENCIA DA RAREFAÇÃO NA 

INTENSIDADE DE LUMINESCÊNCIA EM6300 X 

5.1 - INTRODUÇÃO 

A linha de 6300 A é emitida por átomos de oxigênio atomic 

co, excitados ao nível 0[ lD ] (Figura Y.1). 

Os mecanismos de excitação dos átomos de oxigênio ao nível 

0[ *D ] , durante o dia, têm sido discutido por Dalgarno eWalker (1964). 

Dos processos citados, apenas a recombinação dissociativa é importante 
- r i ° 

para a emissão noturna de [01] 6300 A (Peterson et alii, 1966). Este me 

canísmo pode ser representado pelas equações: 

0* + 02- •* 0j • 0 + 1.53 eV fa) (V.1) 

: 0 + + e-> 0 + 0 + 6.96 eV (ttl) (V.2) 

onde cj e 0j são coeficientes das reações. 

A Reação V.l é chamada troca Ton-ãtomo e produz 02. A Re£ 

ção V.2 é a recombinação dissociativa do Ton de oxigênio molecular, que 

produz átomos de oxigênio metaestaveis. A reação de recombinação disso 

ciativa produz os estados 0[. 3P ] , 0[ *D ] e 0[ JS ] , na proporção de 1.0, 

0,9 e 0,1 (Zipf, 1970). 

Inicialmente a recombinação dissociativa de NO foi consi^ 

derada a segunda fonte da produção do estado 0[ *D ],segundo as reações: 

0* + N2 * N0
+ + N + 1.09 eV (p2) (V.3) 

NO* + e * N + 0 + 2.76 eV (o2) (V-4) 
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onde P2
 e a2 s*° coeficientes das reações. Entretanto, Da1garno eWalker 

(1964) mostraram que NO é uma improvável fonte de oxigênio metaestavel, 

devido a falta de conservação de spin. Outras possíveis fontes menores 

de oxiginio atômico metaestavel tim sido discutidas por vários autores 

(Peterson et alii, 1966; Wallace and Mc Elroy, 1966). 
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FONTE: Peterson et alii, 1966, p. 2256. 
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O estado 0[ *D ] de átomos de oxigênio são desativados pe 

Ia transição de orbita natural (seguida de emissão de luz), ou pela c£ 

lisão com partículas neutras. 0 agente mais importante na desativação é" 

o nitrogênio molecular.. Outros elementos como0e02 são desprezíveis (Zipf, 

1969). 

o 
A intensidade na vertical da emissão em 6300 A é dada por 

Peterson et alii (1966); Sobral (1973); e Wickwar et alii (1974): 

•1(6300) = í 2 A( 6 3 0 0> RBl [ 02 ] [ n ] F dh (V.5) 
j
h l A + Q[N2] 

onde: 

F [ o* 1 _ • i 
f n ] " 6i [ 0 2 ] 6, [H] 

1 + + ! 

oi [ n ] -i2 [ n ] 

[ x ] : indica concentração do elemento x. 

n: densidade eletrônica. 

A(6300): coeficiente de Einstein para emissão espontânea. 

A = A(6300) + A(6393) + A(6394). 

Q: Taxa de desativação devido a colisões com N2. 

R: número medio de átomos 0[ *D ] produzidos pela reação V.2. 

h: altura. 

0i» «i> 02 e °2 são coeficientes das Reações V.I, V.2, V.3, Y.4. 
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A Intensidade V.5, expressa em unidades de Rayleigh, resul̂  
ta eu: 

1(6300) = 10-» 0! R [ .A(630°) ] [ 02 ] [n] F dh, (V.6) 
ki L A + Q [ N2 ] J 

onde. a altura h é em km e as concentrações em cm-3. 

A integração ao longo da visada do fotõmetro foi calculada 

a partir das seguintes considerações: 

a) Os perfis não-perturbados de densidade eletrônica e os da atmo£ 

fera neutra foram considerados constante para cada angulo de vi, 

sada; 

b) Como a espessura da bolha "vista" yele fotõmetro viria com latî  

titude, foi inicialmente calculada a espessura da bolha para ca 

da angule de visada (distância D na Fiyura V.2). Essa distância 

foi calculada pela expressão: 

Dl. - S e n ( 9 0 + I> 80 (km) 
n sen(90 - o - 1) 

ao norte do ponto de observação, e pela expressão: 

D sen(90-I? ^ (km) 
b sen(90 - o + I) 

ao sul do ponto de observação, onde o é o ângulo zenital (positivo emam 

bas as fórmulas) e I i o ângulo de inclinação do campo magnético a 300 

km de altura. 

Em seguida, fez-se a projeção da espessura da bolha, calC£ 

na descrita acima, na direção vertica' 

refação acima foi obtido por meio de Interpolação. 

lada pela forma descrita acima, na direção vertical (Dy). 0 perfil dera_ 

c) Com o perfil da rarefação obtido acima, calculou-se o perfil ve£ 

tlcal de densidade eletrônica, perturbado pela bolha, e fez-se 
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a integração da intensidade dada pela Equaçio V.6, multiplicar^ 

do-a por sec(a). 

- o 

A relação- entre a região F e a intensidade de 6300 A é e x 

pressa, para baixas latitudes magnéticas, pela fórmula semi-empírica co 

nhecida como "equação de Barbier" (Rishbeth and Garriot, 1969), que e: 

1(6300) = C + D(f0F2)
2 exp [ (200 - h'F)/H ] , 

onde f0F2 ê a freqüência critica da região F em megahertz, h'F é a aitu 

ra virtual em in, H é a escala de altura a 200 km, e C e D são constaji 

tes. 

As observações de luminescência tem sido utilizadas por 

muitos autores para o estudo da dinâmica da região F (Hickwar et alii, 

1974; Sobral et alii, 1978; Bittencoutt and Tinsley, 1976; Bittencourt 

èt alii, 1976; Meier, 1979; Van Zandt and Peterson, 1968). 

6.2 - MÉTODO DE CALCULO 

A Equação V.6 fornece a-intensidade de luminescência em 

Rayleighs para a linha de 6300 A,. Escrevendo-se essa equação na forma fj. 

nita, tem-se: 

3.1*10-*[02](i) *[n]{i)*í,C1) xF(i)xAh(i) 
Al(6300)(i) = 

A + Q[ N2 ] (i) 
1 (V.7) 

A intensidade total i determinada por: 

n 
1(6300) * l Al(6300) (i) (V.8) 

' n«i 



FAIXA DE EMISSÃO APROX£ 
k MAOA DE [ OI ] 6300 A 

A « « IO* 

~ 1800 fcsj 

Fig. V.2 - Diagrama do calculo da intensidade [ OI ] 6300 A para vários ângulos zenitais o. 

- h0 indica altura da bolha no equador, e n0(y) ê" o perfil de densidade eletrônica. 

o 
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O cálculo desta intensidade tem como objetivo interpretar 

o movimento das irregularidades observadas com fotõmetro de varredura, des 

crito noCapTtulo II. Ofotômetro localizado em Cachoeira Paulista,(latitiu 

de geográfica: 22° 44'S) possui um angu!o de varredura zenital de ±75° no 

plano meridional, que corresponde a uma extensão de aproximadamente 1800 km, 

na altura de 300 km. Essa varredura corresponde a latitudes geográficas de 

14,3°S a 29,7°S, e a latitudes magnéticas de 4,3°S a 19,7°S. 

o 
Para o calculo da intensidade da linha de 6300 A em função 

da latitude, dividiu-se'o intervalo de 150° de varredura do fotõmetro de 

dez em dez graus (Figura V.2); as latitudes magnéticas correspondentes 

são mostrados na Tabela V.l. 

Os cálculos foramfeitos de65°N a65°S,embora as observações 

tenham sidode 75 Na 75 S, pois para grandes ângulos, os erros na observação 

são grandes devido ao fenômeno de extinção (absorção e espalhamento). 

0 perfil da densidade eletrônica utilizado éo de Chapman (F| 

gura V.2), coma densidade do pico da camada F variandoem função dal atitude, 

segundo a curva apresentada na Figura V.-1ouFigura V.5, ea altura do pico 

da camada F variando emfunção da latitude, segundo acurva mostrada naFigu_ 

ra V.6. Tomou-se as densidades ealtüras com essas variações para incluir 

o efeito da anomalia equatorial ou de Appleton, Esse modelo foi adotado,ba_ 

séando-se nos trabalhos deLyon andThomas(1963) eHanson andMoffett (1966). 

Nas Figuras V.4 eV.5 tomou-se por base as densidades do pico 

da camada F em Cachoeira Paulista, tendo os valores "I0xl06cm"3e 18x10* cm"3, 

que são valores tTpi cos encontrados nos meses de primavera everãof em torno 

de 20 horas, obtidos com dados de ionossonda em Cachoeira Paulista. A esca!a 

de altura na função de Chapman foi deH=55 kmabai;<o do pico da camada F, e 

H=65 km acima do pico. A altura do pi coda camada F foi considerado a 350 km em 

Cachoeira Paulista. Este vai or corresponde a uma altura medi a encontrada pa 

ra o mês de março de 1978, em torno de 20 horas em Cachoeira Paulista 

(Tabela IV.1). 0 perfil de densidade eletrônica, traçado na Figura V.3, 

corresponde ao perfil a 5°N (ângulo zenital), considerando-se a Figura 

V.5 para a anomalia equatorial. A Figura V.3 mostra ainda o perfil de 

emissão de [01 ] 6300 S, na ausência da bolha, para o perfil dedensidade. 



TABELA V.1 

ALTURA DA BOLHA EM FUNÇKO DA LATITUDE MAGNÉTICA OU ANGULO ZENITAL 

NORTE • SUL 

tesuio 
ZENITAL 
UTITUDE 
KSG.\ET:CA 

*9 ^^4J0Í 

300 

350 

400 

4S0 

soo 

$50 

too 

62S 

650 

700 

750 

830 

850 

900 

7S° 

4.29 

897 

?ez 

312 

362 

4M 

461 

$11 

560 

WS 

S10 

(60 

710 

759 

609 

859 

ÍS° 

6.94 

588 

nz 

251 

301 ' 

350 

399 

448 

498 

Í22 

S47 

596 

645 

695 

744 

793 

S5° 

8.47 

410 

155 

204 

253 

301 

350 

399 

448 

473 

497 

5*6 

595 

6«4 

693 

742 

45° 

9.48 

293 

-

167 

216 

265 

313 

362 

411 

435 

459 

503 

556 

605 

654 

702 

35° 

10.21 

207 

-

-

187 

235 

283 

332 

380 

405 

429 

477 

526 

574 

622 

671 

2SP 

10.80 

139 

• 

-

1(2 

210 

258 

306 

355 

379 

403 

451 

499 

548 

596 

644 

M° 

11.31 

80 

• 

-

-

187 

235 

283 

331 

355 

379 

428 

«76 

524 

572 

620 

5* 

11.77 

26 

-

• 

-

166 

213 

261 

309 

333 

357 

405 

«3 

501 

549 

597 

S9 

12.23 

26 

• 

• 

-

-

191 

239 

287 

311 

3ii5 

382 

430 

3'8 

526 

$74 

15° 

12,69 

50 

-

• 

-

• 

160 

216 

263 

?!\7 

311 

359 

406 

454 

501 

549 

25c 

13.20 

139 

-

-

-

-

* 

189 

236 

?M 

287 

331 

378 

426 

«73 

521 

35* 

13,79 

207 

-

-

-

-

• 

1S7 

204 

227 

251 

298 

34S 

392 

440 

487 

45° 

14,52 

293 

-

-

-

-

-

• 

.161 

185 

200 

255 

302 

349 

396 

442 

55° 

15,53 

410 

-

-

-

-

-

• -

-

-

• 

193 

239 

286 

332 

379 

65« 

17.06 

SM 

• 

-

-

-

• 

-

-

m 

• 

-

-

183 

228 

274 

7S° 

19.71 

897 

* 

• 

-

- h0 indica a altura da,bolha no equador em km. 

- D.P.O. significa distância ao ponto de observação, em horizontal, a 300 km de altura. 



- 73 -

MUSICAM: tlETRONICA (10* « » ) 

O.» 1.0 1.5 
— • . i i 

Fig. V.3 - Perfil de densidade eletrônica (a) e perfil de 
- emissão de [ OI ] 6300 X ( b ) -
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função da latitude magnética (perfil noturnlS médio). 

- Modelo (A) tomado para representar a anomalia equa 
torial. ~ 
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Fig. V.5 - Densidade eletrônica do pico da camada F (nM em fu£ 
ção da latitude magnética (perfil noturno médio). 

- Modelo (B) da anomalia equatorial. 
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Fig. V.6 - Altura do pico da camada/ (hjj) em função da latj[ 
tude magnética (perfil médio noturno). 
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Quanto ao calculo da Intensidade de luminescência, para ca_ 

da latitude acima mencionada, considerou-se o perfil de densidade eletrÕ 

nica perturbado pela presença da bolha. Para o perfil de rarefação na 

densidade eletrônica da. bolha, utilizou-se, inicialmente, o perfil obti^ 

do na simulação (S-l) (Figura IV.8, Capítulo IV.), para o tempo igual a 

1450 S, desprezando-se a região de acúmulo de cargas da parte inferior 

desta figura, prevista pela simulação. 

Evidentemente, esse perfil fornecido pela simulação é um 

tanto irrealTstico, pois o modelo envolve aproximações. Assim, calculou 

-se também as intensidades com um segundo perfil de rarefação, de forma 

parabólica, com maxima rarefação de 602 e com extensão vertical de80 km 

(Figura V.7). As rarefações observadas com satélites são segundo Kelley 

et alii (1976), da ordem de 502, segundo Burke et alii (1980), da ordem 

de 802 e segundo Mc Clure et alii (1977), da ordem .de 99%. As observações 

de radar mostram rarefações da ordem de 902 (Tsunoda et alii, 1980). 

Quanto a origem das bolhas, considerou-se que elas se es_ 

tendem ao longo da linha de campo do dipolo magnético até uma altura de 

150 km (Figura V.2). Como foi visto na simulação numérica da geração da 

bolha, a eficiência de sua geração <iecresce com a latitude. Ossakow et 

alii (1979) mostrou que o desenvolvimento da bolha no equador é tanto 

mais rápido, quanto maior for a altura da camada F e quanto maior for o 

gradiente de densidade eletrônica. Em baixas latitudes, ã medida que se 

vai afastando do equador, a altura do pico da camada F é decrescente e 

a componente da aceleração da gravidade perpendicular ao campo magnético, 

que e essencial para a formação da instabilidade Rayleigh-Tayior,também 

decresce com a latitude. Assim, é razoável supor que uma vez iniciada a 

formação da instabilidade Rayleigh-Tayior no equador, o processo se pro 

pague ao longo do campo magnético, embora diminua em intensidade em fu£ 

çSo da latitude. 0 mecanismo de propagação não é, no momento, conhecido, 

mas existem evidências experimentais de que a formação da bolha ao longo 

do campo magnético processa-se num tempo bastante curto(poucos minutos), 

que se pode considerar praticamente instantâneo. Uma prova experimental 

disto e a observação da bolha em sua extensão global ao longo do campo 
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•agnético terrestre pelo observatório de Kwajalein. Em tais observações 

de varredura feitas pelo radar, a bolha e subitamente detectada ao longo 

da linha de força. 

Existem várias evidências experimentais de que as bolhas 

sejam alongadas, em grande extensão, ao longo da linha de campo magnetic 

co. Dyson and Benson (1978), utilizando ionogramas obtidos com satélites 

ALOUETTE-2 e ISIS-1, inferiram bolhas alinhadas ao longo do campo magnê_ 

tico, em grande extensão, na ionosfera equatorial, interpretando traços 

anômalos da propagação de alta freqüência na bolha de plasma. Morse et 

alii (1977), utilizando medidas de foguete, observaram correi ações entre 

as estruturas da densidade eletrônica, separadas por várias centenas de 

quilômetros em latitude, onde a distância de separação foi determinada 

pela trajetória de subida e descida do foguete. Weber et alii (1978) fi 
o — 

zeram medidas de luminescencia em 6300 A, em avião, e observaram a dimi_ 

nuição da intensidade na direção norte-sul, alinhada com o campo magn£ 

tico numa extensão superior a 1200 km, o que o* autores atribuíram a z<o 

nas de rarefaçao de plasma, alinhadas ao longo do campo magnético. Tsunoda 

(1980), utilizando medidas de varredura com radar de espalhamento incoe_ 

rente em Kwajalein, observou bolhas de plasma com cerca de 90%derarefa 

ção extendendo-se por 10° de latitude ao longo do campo magnético. 

Tomou-se arbitrariamente a altura mínima da bolha em 150 

km, pois, a densidade eletrônica na região E é muito baixa durante anoj_ 

te, e a bolha não deve penetrar nessa região. Alem do mais, nas baixas 

alturas a alta freqüência de colisão diminui a condição para a existe^ 

cia da bolha. 

A altura da bolha em função da latitude (Tabela V.l) foi 

calculada usando-se a equação, da linha de força do campo de umdipolo,da_ 

do pela equação: 

R « rR0 cos
2 e (V.9) 

onde Rn e o ralo da Terra, o êa laitude magnética, r é a distância equa 

• toriai em raios terrestres, e R é a distancia ao centro da Terra. Então, 
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a altura (h) será dada por: 

h = R0 (r cos
2 e - 1). (V 

E 
.aí 

5 
o 
ca 

5 40 -

IO 

z 
X 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,0 0,9 1,0 n/n0 

Fig. V.7 - Perfil dè densidade eletrônica n/n0 da bolha_ para 
> boiica (considerada arbitrariamente) em função da 
extensão vertical. 

- n § a densidade eletrônica da bolha, e n0 é adein 
sidade eletrônica ambiente. 
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Considerou-se também que a bolha tivesse uma velocidade 

vertical para cima de 120 m/s, ou seja, igual ao resultado obitidonasj^ 

muiação numérica (S-l) (Capitulo IV). 

Viu-se no Capítulo' IV que os acúmulos de ionização, gera 

dos na simulação, não devem representar acúmulos reais. Por outro lado, 

também não é razoável supor que não haja nenhum acúmulo, ou que odesapa 

recimento do mesmo seja instantâneo. Assim, a verdade deve estar entre 

os dois extremos. 

Como a geração da bolha e mais intensa no equador do que 

em baixas latitudes e pelo fato da altura do pico da camada F ser maior 

no equador (-450 km), a bolha se forma aproximadamente acima de 350 km, 

e o acúmulo localiza-se, em geral, abaixo de 370 km; portanto, o efeito 

do acúmulo de ionização na emissão da luminescencia es 6300 A deve ser 

maior na região do equador. 

Em baixas latitudes o efeito do acúmulo deve ser menor,pois 

os procesos de formação são menos intensos ã medida que ele se afasta do 

equador. Além disso, considerando-se as linhas de campo magnético que 

passam pela região do acúmulo (-370 km) no equador, estas atingem rapi^ 

damente baixas alturas e praticamente não têm influência no campo de var 

redura do fotÕmetro instalado em Cachoeira Paulista. 

Por outro lado, quando a bolha sobe para alturas maiores, 

os acúmulos de ionização em baixas latitudes não possuem condição de exij» 

tencia, pois seguindo-se a linha de campo magnético que passa por esses 

acúmulos em direção ao equador, encontra-se uma região de rarefação. 

Assim, para verificar o efeito do acúmulo de ionização no 

equador, fez-se o cálculo da intensidade de luminescencia em 6300 A na 

direção vertical (Seção 5.3.3). 

Outras quantidades utilizadas nocãlculo da intensidade são 

os perfis da temperatura (T) e as concentrações de N2, 0 2 e 0, que foram 

obtidas utilizando-se o modelo de Jacchia (1977) para a temperatura exos_ 

feri ca de 1200°K. 
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Os coeficientes de reação utilizados são apresentados na 

Tabela V.2. 

o 
Assim, a intensidade da linha 6300 A foi calculada usando 

-se as Equações V.7 e V.8, para várias latitudes acima mencionadas, e 

considerando-se a bolha em ascensão. Foram feitas duas integrações para 

cada posição da bolha, uma na direção de visada do fotõmetro e a outra 

na vertical. A Equação V.7 encontra-se na forma de integração na vertj^ 

cal. Na integração ao longo da visada do fotõmetro, o perfil de densidji 

de eletrônica foi mantido constante para cada visada, de maneira que a 

integração foi feita simplesmente mu1tiplicando-se a Equação V.7 por 

sec a, onde a é o ângulo zenital. 

5.3 - RESULTADOS OBTIDOS 

o 
5.3.1 - CALCULO DA LUMINESCENCIA 01(6300 A), UTILIZANDO PERFIL DE RARE 

FAÇAO DA DENSIDADE ELETRÔNICA DA BOLHA OBTIDA NA SIMULAÇÃO 

0 angulo de abertura do fotõmetro é da ordem 5 . A 300. km 

de altura, a extensão horizontal vista pelo fotõmetro varia de 13 km a 

50 km, quando o ângulo zenital varia de 0 a 60 . As bolhas geradas no 

capTtulo anterior têm sua extensão horizontal da ordem de 5 km, o que pa_ 

rece incompatível ã primeira vista. Entretanto, a geração de bolhas com 

maior extensão horizontal depende apenas do comprimento de onda da per̂  

turbação inicial, e a simulação é inteiramente análoga para este caso 

(Zalesak and Ossakow, 1980). As bolhas da ordem de 50 km em extensão hor[ 

zontal, geradas em simulações numéricas por estes autores, apresentam ca_ 

racterísticas semelhantes quando ãs rarefações nas densidades eletrõni^ 

cas e ã velocidade de ascenção das bolhas com menor extensão horizontal. 

No presente trabalho, não foi feita a simulação de bolhas de grande ex̂  

tensão horizontal, devido ao tempo de simulação ser maior que o da gera 

ção de bolhas de menor extensão horizontal. 



TABELA V.2 

COEFICIENTES DE REAÇÕES QUÍMICAS, BASEADA EM SOBRAL (1973) 

P M M K E T R O 

•J 

»1 

R 

•a 

» l 

VALOR USADO 

U95 « IO-7 - (M)0,7 Cffis ,-i 
n 

3,5 • IO'10 [ Tn(h) ]-0.»5 cm» f » 

0.45 

4,1 . 1,0-' (4J2) em' s-* 
'n 

2 •> IO*1* em» s-1 

VALOR PUBLICADO 

1,95 » 10-' * (M)0.7 0,3 s.j 
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o 
A Figura V.8 mostra a intensidade da linha de 6300 AnoâV 

guio de visada do fotÕmetro, em função do angulo zenital e da altura da 

bolha. Essa figura foi obtida utilizando-se as densidades e alturas do 

pico da camada F, mostradas nas Figuras V.4 e V.6, respectivamente. 
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Fig. V.8 - Intensidade de luminescência [ 01 ] 6300 A no ângulo 
• de visada do fotômetro, em função do ângulo zenital 
e da altura da bolha, considerando-se a Figura V.4pa_ 
ra a anomalia equatorial. 

- h0 corresponde a altura da bolha no equador magnético. 
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O h0 indicado na Figura V.8 e nas Figuras de V.9 a V.13 

correspondem a altura do centro da bolha no Equador. Os cálculos foram 

feitos com h0 a 450, 550, 650 e 750 km. Considerando-se que a velocidade 

de subida da bolha seja de 120 ro/s, velocidade esta obtida na simulação 

(S-l), as alturas h0 acima correspondem aos tempos t = 0, 14, 28 e42 mî  

nutos, respectivamente. Então, a Figura V.8 mostra que, i medida que a 

bolha sobe de 450 a 750 km, a perturbação na intensidade (vale) propaga^ 

-se de norte a sul, levando aproximadamente uma hora para percorrer o 

campo de Varredura do fotômetro. 

Quando a bolha sobe de 450 a 550 km em 14 minutos no equa_ 

dor, o seu deslocamento no mesmo período de tempo de norte para sul, na 

altura de 300 km, ê de 270 km (Tabela V.l), resultando, para ovale, uma 

velocidade de 320 m/s ao norte doponto de observação. Analogamente, quan_ 

do a bolha sobe de 650 a 750 km, a extensão percorrida pelo vale é de 

210 km, o que resulta numa velocidade de 250 m/* ac sul doponto deobseir 

vação, caso se considere os mesmos 14 minutos. Estas velocidades acham-se 

em boa concordância com as velocidades horizontais de fase, observadas 
o 

nas medidas em varredura de intensidade de 01(6300 A ) , que foi de (304 ± 

159) m/s ao norte de Cachoeira Paulista e (246 ± 105) m/s ao sul. 

As intensidades obtidas de 200 a 1400 Rayleighs estãoapro 

ximadamente dentro dos valores observados (Figura II.3). 

Na Figura V.8 a curva tracejada corresponde ã intensidade 

na ausência da bolha. A intensidade menor na direção norte, e a cresceji 

te intensidade, a medida que se caminha para o sul, é devida ao pico da 

densidade eletrônica da anomalia equatorial se encontrar ao sul doponto 

de observação. Esse comportamento de curva da densidade pode ser obse£ 

vado nas Figuras II.3 ou II.4.. 

Na Figura V.8 observa-se que a amplitude de perturbação d£ 

cresce de norte para sul. Esse decrescimento é devido ao fator geometric 

co da bolha alinhada com o campo magnético, "vista" pelo fotômetro, ees. 

ta de acordo com a analise estatística de variação da amplitude de pe£ 

turbação em função da latitude feita no Capitulo II. 
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Entretanto, o pico da anomalia equatorial pode se encon 

trar ao norte do ponto de observação, ou mesmo no zênite. Se fosse cal 

culada a intensidade com o pico da anomalia equatorial ao norte, a curva 

da intensidade seria ao contrário da que a apresentada na Figura V.8,is 

to e, seria decrescente de norte para o sul. Assim, as curvas decresceji 

te de norte para sul, observadas na Figura II.2 (após as 22 horas do dia 

3 de fevereiro de 1978), talvez sejam causadas pelo fato do pico da an£ 

mal ia equatorial se encontrar ao norte do ponto de observação. 

Se o pico da anomalia equatorial fosse colocado no zênite, 

a curva da intensidade teria uma forma semelhante ã gaussiana, com pico 

no centro, e os vales apareceriam ao longo dessa curva. Provavelmente, 

na região do pico não haveria formação do vale. 

A Figura V.9 mostra o calculo da intensidade na direção 

vertical para cada latitude, conforms seria visto nos vários fotômetrcs 

zeniths, colocados em varias latitudes ao longo do meridiano magnético. 

Na Figura V.9, pode-se observar a formação do pico de intensidade, que 

corresponde ao pico da anomalia equatorial. 

A Figura V.IO é semelhante ã Figura V.8 e foi obtida ut± 

lizando-se as densidades do pico da camada F, mostrada na Figura V.5.Ejs 

sas densidades são da ordem de duas vezes maiores que as usadas anterior 

mente. Para as alturas do pico da camada F, usaram-se as mesmas alturas 

que aparecem na Figura V.6. 

A Figura V.U mostra o cálculo da intensidade na direção 

vertical, nas mesmas condições do cálculo das intensidades da Figura 

V.IO. Uma das diferenças entre este caso e o anterior é que neste caso 

as intensidades aumentam, devido ao aumento das densidades eletrônicas. 

Os demais comentários são análogos aos das Figuras V.8 e V.9. 
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5.3.2 - CALCULO DA LUMINESCENCIA 01(6300 A) UTILIZANDO PERFIL DE RAREFA 

ÇflO DA DENSIDADE ELETRÔNICA DE FORMA PARABÓLICA 

O calculo da intensidade neste caso (os parâmetros utili 

zados) e semelhante ao caso do calculo das Figuras V.10 e V.11, com a 

única diferença no perfil da rarefação da bolha, que i dada pela Figura 

V.7. 

A Figura V.12 mostra a intensidade para várias latitudes 

e alturas de bolha na linha de visada do fotômetro. 

A Figura Y.13 mostra o cálculo da intensidade na direção 

vertical, nas mesmas condições da Figura V.12. 

Comparando-se as Figuras V.12 e V.13 com as Figuras V.10 

e V.il, observa-se que elas são semelhantes, com a única diferença nos 

decréscimos das intensidades causadas pela bolha. 

Neste caso, o decréscimo ê da ordem de 30Í para o caso 

h0 = 550 km, enquanto que no caso da Figura V.10, esse decréscimo é da 

ordem de 45%. 

Os demais comentários da seção anterior são inteiramente 

aplicáveis a este caso. 

Em resumo, as Figuras de V.8 a V.13 mostram que, . conside 

•rando-se os perfis de densidade eletrônica perturbado pela presença da 

bolha ao longo do campo magnético, e este possuindo movimento vertical 

para cima, a bolha produz perturbações na intensidade de luminescência 

(vales) que se propagam de norte a sul, concordando com as observações 

experimentais. 

5.3.3 - CALCULO DA LUMINESCENCIA 01(6300 A) NO EQUADOR MAGNÉTICO 

Nesta seção faz-se o cálculo da intensidade de luminescêri 

d a em 6300 A, na direção vertical, sob a influência da bolha edo acúmu 

Io de densidade no equador magnético. 
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Fig. V.12 - Intensidade de luminescencia [01] 6300 A na direção 
de visada do fotômetro, em função do angulo zenital 
e da altura da bolha, utilizando-se a Figura V.5 pa_ 
ra a anumalia equatorial e a Figura V.7 para o pe£ 
fil parabólico da bolha. 

- h0- corresponde aaltura da bolha no equador magnetic 
CO. 
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O perfil de densidade eletrônica ê dado pela função de 

Chapman, com o pico da camada F em 450 km. 0 perfil de rarefação eacúmu 

Io na densidade utilizado foi o perfil obtido na simulação S-l, para o 

tempo igual a 1450 s (Figura IV.9). A bolha foi centrada em 450 km e,as_ 

sim, a região de acúmulo se estendeu de 350 a 400 km de altura. A Figû  

ra V.14 mostra o perfil de densidade eletrônica e o perfil perturbadope 

Io acúmulo e rarefação na densidade eletrônica. 

Então, calculando-se a intensidade de luminescencia dada 

pelas Fórmulas V.7 e V.8, obteve-se os seguintes resultados: 

1(6300} = 240,0 Rayleighs considerando-se a bolha e o acúmulo de 

densidade; 

1(6300) = 160,0 Rayleighs na.ausência da bolha e do acúmulo de den̂  

sidade. 

Portanto, obteve-se uma intensidade maior na presença da 

bolha do que na ausência dela, o que seria de se esperar, pois, o acúmu 

Io de densidade encontra-se na região de emissão e a bolha, praticamen_ 

te, fora da região de emissão. 

Assim, considerando-se que a geração da bolha produza acú 

mulo de densidade abaixo da bolha, e que este aí permaneça durante otem 

po de observação, a presença da bolha-nas proximidades do equador magne 
o ~ 

tico deve produzir um aumento na intensidade da linha de 6300 A, ao ™ 
ves de diminuição. 

Desta maneira, para a detecção do acúmulo de densidade de 

ionização gerada na formação da bolha, sugere-se a observação dalumines_ 

cência em 6300 A no equador magnético, ou nas suas proximidades. 
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CAPITULO VI 

INTERPRETAÇÃO 

6.1 - EVIDENCIAS EXPERIMENTAIS DE QUE AS PERTURBAÇÕES NA LUMINESCÊNCIA 

[OI] 6300 8 EM CACHOEIRA PAULISTA SAO MANIFESTAÇÕES DE BOLHAS DE 

PLASMA EQUATORIAL 

•o 
a) As perturbações na luminescência [OI ] 6300 A tem o seu início 

após o pôr do Sol e termina geralmente antes da meia noite. Esta 

característica é semelhante a das bolhas de plasma equatoriais 

(Woodman e La Hoz, 1976; Mc Clure et alii, 1977). 

b) No plano meridional, em geral, a velocidade de propagação da pe£ 

turbaçáo na luminescincia e maior ao norte que ao sul de Cachoei^ 

ra Paulista. A velocidade «lédia ao norte resultou em 304 m/s e 

• ao sul, em 245 m/s (Capitulo II). Considerando-se que avelccida_ 

de de subida da bolha seja constante, esse resultado etnais uma 

indicação de que as bolhas são alinhadas com o campo magnético. 

Em alguns casos a velocidade ao sul é maior que ao norte, este 

fato poderia ser causado pela variação na velocidade de subida, 

isto é", a bolha terid inicialmente uma pequena velocidade que 

iria aumentando a medida que atingisse alturas maiores. Asvaria_ 

çoes na velocidade de propagação da perturbação em função da la_ 

titude servem também-pará mostrar que as perturbações observadas 

não são devidas a ondas de gravidade. 

o 

c) As perturbações na luminescência [ 01 ] 6300 A propagam-se de 

oeste para leste, com velocidade da ordem de 150 m/s. Este com 

portamento concorda cornadas bolhas de plasma ionosfericas obser^ 

vadas pom radar em Jicamarca (Woodman e La Hóz, 1976), com sat£ 

lite (Mc Clure et alii, 1977) e com cintilação (Basu e Kelley, 

1979). 



- 96 -

d) A analise dos dados de luminescência [01] 6300 A mostra que a 

amplitude da perturbação decresce de norte para sul no plano me 

ridional. Esse decrescimento na amplitude esta de acordo com as 

amplitudes decrescentes de perturbações calculadas no Capitulo 

V, e é devido ao fator geométrico da bolha "vista" pelo fotome 

tro. Outros fatores possíveis são a diminuição da rarefaçao e/ou 

a espessura da bolha, a medida que aumenta a latitude.Portanto, 

esse resultado mostra mais uma evidência de que as bolhas são 

alinhadas com o campo magnético. 

e) A correlação entre a ocorrência e a não-ocorrencia de perturb^ 

ções na luminescência [01 ] 6300 X, com espalhamento F do tipo 

altura, em Cachoeira Paulistai ê de 100%. A freqüência de ocojr 

rência dessas perturbações e do espalhamento F apresentam um com 

portamento sazonal com máximo nos meses equinociais.de março e 

outubro, e mínimo no inverno (Sobral el alii, 1980b). 

f) As observações de satélite mostram que as bolhas de.plasma ionos^ 

féricas se estendem por longas distancias ao longo da linha de 

campo magnético (Dyson e Benson, 1978). 0 cálculo da intensidade 

de luminescência (Capitulo V), que utiliza este fato, concorda 

com as observações de perturbações na luminescência em Cachoeira 

Paulista. 

g) As Figuras de II.2 a II.6, das-observações de luminescência,mo£ 

tram que na varredura meridional os "vales" são muitomais exteji 

sos que na varredura leste-oeste, indicando que a extensão da bc< 

lha é muito maior ao longo da linha de campo magnético, que na 

direção leste-oeste. 

h) Os dados de ionossonda, mostram que a altura do pico da camada 

F em Fortaleza é sempre maior que em Cachoeira Paulista.Este fa 

to favorece mais a formação de bolha, através da instabilidade 

Rayleigh-Taylor, na região de Fortaleza (equatorial), que na re 

gião de Cachoeira Paulista. Outro indicio é que o inicio de ejs 

http://equinociais.de
http://de.pl
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palhamento F em Fortaleza antecede cerca de vinte minutos o seu 

início em Cachoeira Paulista (Medeiros, a ser publicada). 

i) A ocorrência de, espalhamento F equatorial e de eintilações estão 

intimamente relacionados (Aarons, 1977) com a freqüência de ocor 

rência máxima no verão e mínima no inverno. As perturbações na 

luminescência em Cachoeira Paulista apresentam o mesmo comporta 

mento. 

j) A velocidade de deriva vertical dirigida para cima do plasma i£ 

nosferico, na região equatorial (magnética), após o pôr do Sol 

apresenta as seguintes características sazonais: atinge seu va 

lor máximo nos meses de março e outubro e apresenta-se com valor 

mais alto durante a primavera e verão, que no outono e inverno 

(Fejer et alii, 1979). Tal elevação do plasma ionosfériro fav£ 

revê fortemente a formação de bolhas ionosféricas atravec da ins_ 

tabilidade Rayleigh-Taylor (Ossakow et alii, 1979). Poro^tro la_ 

do, observa-se que as irregularidades de luminescência noturna 

que aparecem em Cachoeira Paulista têm freqüência de ocorrência 

análoga, ou seja, atingem o máximo nos meses de marçoe outubro, 

e são claramente maiores na primavera e verão, que no outono e 

inverno. 

6.2 - CÁLCULOS TEÓRICOS DE ACORDO COM AS EVIDENCIAS EXPERIMENTAIS DA SE 

ÇftO 6.1 

a) 0 desenvolvimento da bolha é mais intenso (rareração, velocida 

de, e t c , maior) na região equatorial, que na região de Cachoei^ 

ra Paulista, como mostra a simulação (Capítulo IV). 

b) 0 desenvolvimento da bolha depende fortemente da altura do pico 

da camada F, sendo que, para alturas menores que 350 km, as bo 

lhas não se desenvolvem, ou são muito fracas, e não conseguem ul_ 

trapassar o pico da camada F (Ossakow et alii, 1979). 
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c) O cálculo da intensidade de luminescência [01] 6300 A, consider 

rando o perfil de densidade eletrônica perturbado pela presença 

da bolha ao longo do campo magnético e tendo movimento vertical 

para cima de 120 m/s, mostram a propagação da fase de perturba 

ção de norte para sul, com velocidade de 320 m/s ao norte do poji 

to de observação e 250 m/s ao su1, concordando com as observa 

ções experimentais. 

Assim, considerando-se as evidências experimentais e teÕri^ 

cas acima, sugere-se que as perturbações detectadas com fotometro e i£ 

nossonda sejam causadas por bolhas alinhadas ao longo do campo magnêti 

co, deslocando-se para cima e para leste. Estas bolhas, geradas pela ins 

tabilidade Rayleigh-Taylor, iniciam-se nas proximidades do equador magn£ 

tico e propagam-se para baixas latitudes. 



CAPITULO VII 

CONCLUSÕES 

* 

As principais conclusões deste trabalho são descritas a s£ 

guir. 

Quanto as simulações numéricas da geração de bolhas ria re 

giao equatorial, baseadas na instabilidade Rayleigh-Taylor colisional, 

verificou-se que o desenvolvimento das bolhas (i.e., a progressão de sua 

extensão e de seu grau de rarefação da sua denLÍJade iõnica), assim c£ 

mo suas velocidades da ascençao são tanto maiores, quanto maior for a am 

plitude da perturbação inicial da densidade eletrônica. A simulação da 

bolha para a região de Cachoeira Paulista mostra que é possível asuage_ 

ração nesta região, embora a sua extensão vertical, assim como sua vel£ 

cidade de ascençao sejam da ordem do dez vezes menores que as bolhas sĵ  

muiadas*para a região equatorial. 

Os perfis de luminescência [OI] 6300 A mostram as pertur 

bações, "vales", mais extensas no plano meridional, que na direção leŝ  

te-oeste, e isto fornece uma indicação de que as bolhas temiam uma exteji 

são bem maior ao longo da linha do campo magnético, que na direção leste 

-oeste. 

A amplitude da 'perturbação na luminescência [01 ] 6300 A, 

obtida, a partir da análise dos dados experimentais, decresce de norte 

para sul no plano meridional. Esse resultado concorda com os cálculos da 

intensidade de luminescência, considerando-se bolhas alinhadas ao longo 

do campo magnético e com movimento vertical para cima. 

A velocidade de propagação da perturbação,determinada teo 

ricamente no plano meridional a uma altura de 300 km, resultou em 320 

m/s ao norte do ponto de observação e 250 m/s ao sul, considerando-se 

que a bolha tivesse uma velocidade de subida de 120 m/s no equador. Es_ 

tes resultados concordam com as velocidades determinadas a partir dos dj* 
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dos de propagação das perturbações na luminescencia, que resultou em 

(304 +159) m/s ao norte do ponto de observação e (246 _+ 104) m/s ao sul 

deste ponto. 

Assim, sugere-se que as irregularidades observadas com fo 

tÔmetro e detectadas na forma de espalhamento F, com ionossonda em fa 

choeira Paulista, sejam zonas de rarefaçao de plasma ionosfêrico, alinha 

das ao longo do campo magnético,, com movimento vertical para cima e p£ 

ra leste; tais irregularidades saogeradas pelas instabilidades Rayleigh 

-Taylor colisional na região equatorial. 
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APÊNDICE A 

MÉTODO DE TRANSPORTE COM FLUXO CORRIGIDO 

» 

O método de Transporte com Fluxo Corrigido (TFC) foi deseja 

volvido por Boris and Book (1973) e Book et alii (1975), para solução mj 

mérica da equação do tipo continuidade. Este método, além da propriedade 

de conservação da massa de algoritmos convencionais, mantém a positive 

dade da massa, tornando-se assim conveniente quando existe fortegradier^ 

te de densidade ou problemas de choque. 0 algoritmo de TFC consiste ba_ 

sicamente em dois estágios, o primeiro de transporte e outro deantidifu^ 

são ou estagio corretivo. 0 estágio de transporte e geralmente caracte 

rizado por um erro numérico na forma de difusão, e o estágio deantidifu 

são corrige estes erros numéricos introduzidos durante o primeiro está 

gio. A solução numérica desse método em duas dimensões é feita integrarr 

do-se a Equação A.l na direção x e em seguida na direção y. Seja então 

uma equação de continuidade unidimensional da forma. 

onde S é um termo escalar de fonte conservativa. 

Sejam dados ín?}, {v.}, {S.}, 6 e ót para i = 1,2, .., m 
I I I A 

numa grade espacial e condições de contorno para determinação den^ e nR 

usando-se valores intermediários de n. e velocidades. 

Inicialmente, calcula-se o fluxo não-transportado euma sc> 

lução com difusão não-tranportada: 

onde D representa difusão. 
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Em seguida, são calculados alguns fatores de convecção de 

transporte para cada ponto da grade: 

E* = 1/2 ± v.(6t/ôx) (A.4) 

Pi " E Í '<E Í + i + 9 <A-5> 

P; + j = 1 - Pt (A.6) 

Agora, calcula-se a solução transportada com difusão: 

nT - «[ p í i 2 n+i/2 - 4 t p ; i 2 1 - 1 / 2 + p í K - s i + i / 2 ) + 

+ p í <n? - s i - i/2) Í A - ? ) 

e, então, são calcyUoos as variações devicu: ao transporte: 

ón! = nTD - n? (A.8) 

Usando-se estas variações devidas ao transporte, os fluxos n? são modj 

ficados e as diferenças nas soluções transportadas com difusão são ca^ 

culadas: 

A „ T D n T D J D ÍA <n 
6 "i + 1/2 = " i + 1 " n i < A ' 9 ) 

f í + 1/2-1 + 1/2 + H * l ' W í ) - ÍAJ0) 

Finalmente, calcula-se a correção no fluxo e na antidifusão da seguinte 

maneira: 

f i + l / 2 " S 9 " ( f I + I / 2 ) " n a X { ° - m Í n [ S«"<f1 + l /2>- 6 n i D - 1/2, 

. abs(f{ + 1 / 2 ) , sgn(f| + 1/2) 6n]\ , / 2 ] } ( / u l ) 



- A.3 -

onde sgn indica sinal; max indica o valor máximo; e o índice 1 refere 

-se ao novo valor. A Equação A.12 é a solução para um ciclo do transpor 

te do fluxo corrigido. 



APÊNDICE B 

FLUXOGRAMA DO PROGRAMA DO CALCULO DA INSTABILIDADE 

RAYLEIGH-TAYLOR COLISIONAL PARA A GERAÇRO E 

EVOLUÇÃO DA BOLHA DE PLASMA IONOSFERICO 

CALCULO DC 

T, • „ 02 . O 
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JL 
*in' "r 
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INICIAL EU n 

JL 
CALCULO DE POTENCIAL 

INICIAL ( í o ) DA 

EQUAÇÃO IV.? 

CALCULO CE DENSIDADE 

ELETRÔNICA (n { ) DA EQUAÇÃO 1V.I 

CALCULO DE PERFIL DE 

OCKSIDAOE ELETRÔNICA AKSIENTE (no> 

(CHAPHAH) 

JL 

CALCULO DO POTENCIAL ( • , ) 

DA EQUAÇÃO I V . 2 

*i * U + 4 t 

I 
SAÍDA 


