Is onderzoek naar Solar Proton Events in het verleden mogelijk met 10Be onderzoek?
Deze vraag wordt door bekende onderzoekers als IG Usoskin en SK Solanki positief
beantwoord. Zij vonden daarvoor een niet geheel duidelijke bevestiging in de
gegevens uit de Dye 3 ijskern (Groenland). Men moet daarvoor echter beschikken
over materiaal met een hoge tijdsresolutie, dus met ca 1 waarneming per jaar. Het
materiaal van de ijslagen moet dan echter ook zo’n exacte datering toelaten. Dit
onderzoek komt mij voor als zeer belangrijk: Men kan daarmee immers nagaan wat
de frequenties en intensiteiten zijn van explosieve gebeurtenissen op de zon, die in
veel gevallen gepaard gaan met magnetische stormen. Zoals bekend kunnen deze
gebeurtenissen aanzienlijke schade veroorzaken oa aan onze huidige
elektriciteitsnetwerk en satellieten. De mogelijkheid bestaat om veel apparatuur
daarvoor te beschermen. Het nut daarvan hangt echter af van de frequentie van
deze gebeurtenissen en daarbij wil men dus alles weten over explosieve
gebeurtenissen op de zon in de laatste eeuwen. Niettemin is er bij ander, meer
recent onderzoek op 10Be met hoge tijdresolutie in de ijskernen geen verband
gelegd naar de SPE’s, maw de invloed van de kosmische straling uit ons eigen
zonnestelsel op de kosmische radionucleïden.
Met een geheel andere reden, namelijk om de betekenis en betrouwbaarheid van
het 10Be onderzoek uit de ijs boorkernen te bestuderen zocht ik naar 10Be
gegevens met een hoge tijdresolutie, omdat men daarmee het verloop van de 10Be
zonneproxy kan vergelijken met de ca elfjarige zoncyclus. Daarbij vond ik ca
jaarlijkse 10Be gegevens uit de ijskern van Siple Dome (Antarctica) uit een onderzoek
van K Nishiizumi ea waarvan de resultaten niet gepubliceerd zijn, maar de ruwe
gegevens staan niettemin op het internet.
FIG 1: De paarse curve van de 10Be concentratie zijn de hoeveelheden uit de
tabellen van K. Nishiizumi weer met -1 vermenigvuldigd om de negatieve
samenhang van de galactische kosmische straling met de magnetische zonsactiviteit
beter te kunnen vergelijken met de getelde zonvlekken. Er is dan inderdaad een
goede samenhang met de lange termijn variatie van de zon: Zo is het ‘dal’ van het
Dalton minimum duidelijk zichtbaar. De samenhang met de 11 jarige cyclus is echter
minder duidelijk en er zijn extreme fluctuaties met waarnemingen van zeer hoge
10Be concentraties tijdens 3 zonnemaxima. Het leek erop dat dit wellicht
veroorzaakt werd door storende factoren, die geen verband houden met de

productie van het radionucleïde in de atmosfeer. Het bleek echter dat er op deze
tijdpunten historisch beschreven magnetische stormen waren. De eerste in 1806 is
door Alexander von Humboldt beschreven en de laatste is de bekende grote
magnetische storing van 1859, door R. Carrington beschreven. Het lijkt mij daarom
waarschijnlijk dat deze magneti sche stormen gepaard gingen met grote SPE’s
waarbij in korte tijd veel 10Be geproduceerd werd in de atmosfeer, vooral op hoge
breedte. In de loop van enkele maanden volgde daarop een verhoogde 10Be
depositie in het ijs. Deze grote hoeveelheden zijn dan slechts in een dunne laag ijs
aanwezig. Bij onderzoek van 10Be uit ijslagen die in ca 10 jaar gevormd zijn vindt
men dus geen invloeden van deze variaties en treft men alleen de fluctuaties in de
galactisch kosmische straling. De rode curve zijn de getelde zonnevlekken (GSN).
FIG 2: Hier de paarse curve met de -10Be concentratie meer gedetailleerd met de
maandelijkse zonvlek tallen en de waargenomen magnetische stormen volgens de
oude index van st Petersburg, C9, uit de publicatie van Heikki Nevanlinna. De zg
Carrington storm valt dus samen met een sterk verhoogde 10Be depositie en
volgens de 10Be gegevens zou er dus in 1861 nog een groot SPE geweest zijn dat
niet gepaard ging met een CME dat op aarde magnetische storingen veroorzaakte.
Merk op date er hiaten zijn in de 10Be gegevens in FIG 1 en 2.
FIG 3: Ook uit materiaal van de NGRIP (Groenland) ijs kern zijn jaarlijkse bepalingen
van de 10Be concentraties volgens het onderzoek van .. De sterke fluctuaties in het
1oBe tijdens de 19e eeuw zijn hierin echter niet allemaal goed te herkennen. De
zwarte curve van het 10Be (x-1) staan hier ter vergelijking met de blauwe curve van
het 10Be van Siple Dome, Antarctica. Er zijn dus wel aanwijzingen voor reconstructie
van de 10Be productie door de galactische en niet galactische straling. Echter zijn er
ook verschillen in depositie en wellicht ook problemen met de datering van het
materiaal uit de NGRIP ijs kern. Ik veronderstel dat de depositie op Antarctica
gelijkmatiger is en zich meer leent voor kleine tijdsresoluties, omdat de wind daar
bijna altijd uit dezelfde richting komt.
Het onderzoek van de Siple Dome ijs kern loopt over 300 jaar, echter met grote
hiaten vooral in het materiaal uit de 20e eeuw. De jaarlijkse 10Be concentraties van
de NGRIP ijskern zijn zelfs over de laatste 600 jaar. De curve van dit onderzoek met
600 bepalingen staat in het artikel van mevr Berggren en is dan ca 12 cm breed, dus
onleesbaar. Op blz 103 – 124 van ‘Klimaat en zon compilatie’ hier zijn deze
onderzoeken volledig beschreven in meterslange curven.
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