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Анотація 

Козак Л.В. Турбулентні процеси в навколоземному космічному 

просторі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної 

системи» (10 – природничі науки; 104 – фізика та астрономія). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ; Інститут космічних 

досліджень НАН-ДКА України, Київ; Головна астрономічна обсерваторія 

НАН України, Київ, 2022. 

Приклади турбулентних рухів можна знайти в галактиках, зорях, 

міжзоряних та міжпланетних середовищах, атмосферах планет та ін. Вони 

відіграють вирішальну роль у динаміці плазми, генерації в ній 

електромагнітного випромінювання, прискоренні космічних променів, 

формуванні та еволюції астрофізичних об’єктів. При цьому навколоземний 

космічний простір – привілейована область для дослідження турбулентних 

процесів, оскільки ми можемо безпосередньо (in situ) отримати 

експериментальні дані про властивості турбулентності на масштабах, 

недоступних в лабораторних експериментах на Землі. Ефекти, пов'язані з 

турбулізацією потоків, спостерігаються в межах від сантиметрів до 

мегапарсеків та від секунд до мільйонів років. Тому розуміння основних 

процесів зміни параметрів плазми внаслідок турбулентності має принципове 

значення як для розуміння еволюції Всесвіту в цілому, так і для пояснення 

еволюції його окремих структур.  

В космічній плазмі ми зазвичай стикаємося із високопровідною 

плазмою, в якій виконується умова вмороженості. Тому взаємовплив динаміки 

плазми та зміни магнітних полів є вирішальним у формуванні плазмових 

характеристик. Незважаючи на більш ніж шістдесят років досліджень i ряд 

вагомих результатів, МГД-теорія турбулентності все ще залишається 
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незавершеною і не пояснює значну кількість спостережних фактів. 

Найбільш важливі невирішені питання, які стоять при розгляді 

турбулентних процесів в космічній плазмі це:  

– Яким чином турбулентність посилюється і підтримується магнітними 

полями? Яка структура i спектр флуктуацій цих полів на великих i малих 

масштабах?  

– Як відбувається передача енергії і її дисипація в турбулентних 

середовищах?  

– Як турбулентність впливає на розігрів та прискорення частинок?  

– Яка роль магнітних полів і турбулентних потоків у формуванні 

популяції високоенергетичних частинок – космічних променів? 

І це далеко не повний перелік запитань, які стоять при аналізі як 

космічної плазми в цілому, так і навколоземної зокрема. 

Тому проведені в рамках дисертаційної роботи дослідження, що 

направлені на поглиблення наших знань про властивості турбулентних 

процесів та самоорганізації складних систем, які включають плазму і магнітне 

поле, є актуальними та практично важливими. Для досягнення мети 

дисертаційної роботи використовувалися аналітичні методи розв’язку рівнянь 

МГД, теоретичний аналіз  моделей та  чисельне моделювання  турбулентних 

процесів в плазмі, аналіз  даних супутникових та наземних  вимірювань для 

верифікації теоретичних моделей. Методи обробки включали як статистичні  

(фрактальні і мультифрактальні (аналіз розширеної самоподібності, аналіз 

ексцесу)) і спектральні (Фур’є, вейвлет, бі-спектральний), так і 

багатосупутникові методи (таймінг-аналіз, метод хвильової зйомки) 

досліджень.   

Наукова новизна одержаних результатів та практичне застосування 

Вперше визначено тип турбулентних процесів та масштаби їх зміни в 

різних областях магнітосфери Землі (форшок, постшок, магнітошар, область 

магнітопаузи,  касп та хвіст магнітосфери) із використанням спектральних, 

статистичних та багатосупутникових методів досліджень.   
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Вперше визначено передумови фіксації зламу спектральних 

залежностей густини потужності магнітного поля на гірочастотах важких іонів 

у турбулентних областях на відстанях до 17RЗемлі. 

Вперше отримано взаємозв’язок магнітного, теплового (протонів та 

електронів) та динамічного (протонів) тисків у геомагнітних пульсаціях та  

визначено, що інтенсивність Рс4 пульсацій для теплового тиску електронів 

удвічі менша  в порівнянні з динамічним і тепловим тиском протонів. 

Вперше зареєстровано спонтанну генерацію когерентних структур 

(самоорганізацію) в турбулентних областях під час багатократної 

диполяризації (посилення квазідипольних компонент під час розриву 

струмового шару) як для магнітних структур, так і для потоків плазми на 

основі фіксації прямих і обернених каскадів. 

Вперше отримано нелінійний енергетичний каскад із побудови  

дисперсійних кривих у турбулентних областях під час розриву струмового 

шару магнітосферного хвоста, використовуючи багатосупутникові виміри.  

Вперше визначено зв’язок між величиною ексцесу, параметрами 

логпуассонівської каскадної моделі, спектральними індексами та 

коефіцієнтом дифузійного перенесення. 

Вперше знайдено/оцінено узагальнений коефіцієнт дифузії 

(супердифузія в турбулентних областях магнітосфери Землі), використовуючи 

аналіз висоти максимуму функції густини розподілу  флуктуацій магнітного 

поля та коефіцієнти логпуасонівської каскадної моделі.  

Вперше визначено роль взаємодії «хвиля – частинка» в турбулентних 

областях за змінами потоків частинок у різних енергетичних каналах та  

аналізом потужності коливань магнітного поля на різних гірочастотах. 

Вперше показано, що зафіксовані КА зміни температури і динаміки 

верхньої атмосфери від тропосферних джерел можна пояснити турбулентними 

шарами на висотах 95 – 105 км, причиною яких є приріст швидкості вітру та 

температури в результаті наявності гравітаційних хвиль.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні цілісної 
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картини розвитку спостережуваних турбулентних процесів у суміжних 

областях магнітосфери Землі за спокійних і збурених умов та впливу цих 

процесів на стан навколоземного космічного простору. 

Отримані результати можуть бути використані не тільки для 

інтерпретації/верифікації спостережних ефектів в навколоземному 

космічному просторі, а й для теоретичного опису процесів у складних 

магнітогідродинамічних середовищах та планування наукових задач 

наступних космічних експериментів.  

Отримані результати та розроблені методики включено до програм 

курсів «Основи фізики плазми», «Планетні атмосфери», «Навколоземний 

космічний простір» та «Турбулентні процеси в плазмі», що читаються 

студентам кафедри астрономії та фізики космосу на фізичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 

відображено в двох навчальних посібниках (один із яких із грифом МОН).  

Ключові слова: турбулентні процеси, магнітосфера, нейтральна 

атмосфера, геомагнітні пульсації, статистичний аналіз, фрактальний та 

мультифрактальний аналіз, моделі опису турбулентних процесів. 
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Examples of turbulent motions can be found in galaxies, stars, interstellar and 
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interplanetary environments, planetary atmospheres, etc. They play a decisive role 

in plasma dynamics, generation of electromagnetic radiation in it, acceleration of 

cosmic rays, formation and evolution of astrophysical objects. At the same time, 

near-Earth space is a privileged area for the study of turbulent processes, since we 

can directly (in situ) obtain experimental data on the properties of turbulence on 

scales that are not available in laboratory experiments on Earth. The effects 

associated with flow turbulence are observed on timescales from centimeters to 

megaparsecs and from seconds to millions of years. Therefore, understanding the 

main processes of changing plasma parameters due to turbulence is of fundamental 

importance both for understanding the evolution of the universe as a whole and for 

explaining the evolution of its individual structures. 

In space plasma, we usually encounter highly conductive plasma in which the 

condition of freezing is fulfilled. Therefore, the mutual influence of plasma 

dynamics and changes in magnetic fields is decisive in the formation of plasma 

characteristics. Despite more than sixty years of research and a number of important 

results, the MHD theory of turbulence is still incomplete and does not explain a 

significant number of observed facts. 

The most important unsolved questions that arise when considering turbulent 

processes in space plasma are: 

– How is turbulence enhanced and supported by magnetic fields? What is the 

structure and spectrum of fluctuations of these fields on large and small scales? 

– How does energy transfer and its dissipation occur in turbulent 

environments? 

– How does turbulence affect the heating and acceleration of particles? 

– What is the role of magnetic fields and turbulent flows in the formation of a 

population of high-energy particles - cosmic rays? 

And this is far from a complete list of questions that arise when analyzing both 

cosmic plasma in general and near-Earth plasma in particular. 

Therefore, research conducted within the framework of the dissertation aimed 

at deepening our knowledge about the properties of turbulent processes and self-
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organization of complex systems, which include plasma and a magnetic field, are 

relevant and practically important. To achieve the goal of the dissertation, analytical 

methods of solving MHD equations, theoretical analysis of models and numerical 

modeling of turbulent processes in plasma, analysis of satellite and ground 

measurement data for verification of theoretical models were used. Processing 

methods included both statistical (fractal and multifractal (extended self-similarity 

analysis, kurtosis analysis)) and spectral (Fourier, wavelet, bi-spectral) and multi-

satellite methods (timing analysis, wave survey method) of research. 

Scientific novelty of the obtained results and practical application 

For the first time, the type of turbulent processes and the scale of their changes 

in different regions of the Earth’s magnetosphere (foreshock, postshock, 

magnetosphere, magnetopause region, cusp, and tail of the magnetosphere) a using 

spectral, statistical, and multisatellite research methods was determined. 

For the first time, the prerequisites for fixing the break in the spectral 

dependences of the magnetic field power density at the gyrofrequencies of heavy 

ions in turbulent regions at distances up to 17R from the Earth have been determined. 

For the first time, the relationship between magnetic, thermal (protons and 

electrons) and dynamic (proton) pressures in geomagnetic pulsations was obtained, 

and it was determined that the intensity of Pc4 pulsations for the thermal pressure of 

electrons is half as small as compared to the dynamic and thermal pressure of 

protons. 

For the first time, the spontaneous generation of coherent structures (self-

organization) in turbulent regions during multiple dipolarization (amplification of 

quasi-dipole components during the breakdown of the current layer) was reported 

for both magnetic structures and plasma flows based on the fixation of forward and 

reverse cascades. 

For the first time, a nonlinear energy cascade was obtained from the 

construction of dispersion curves in turbulent regions during the breakup of the 

current layer of the magnetospheric tail, using multisatellite measurements. 

For the first time, the relationship between the magnitude of the kurtosis, the 
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parameters of the log-Poisson cascade model, the spectral indices, and the diffusion 

transfer coefficient was determined. 

For the first time, the generalized diffusion coefficient (superdiffusion in the 

turbulent regions of the Earth’s magnetosphere) was found/estimated using the 

analysis of the height of the maximum of the density function of the distribution of 

magnetic field fluctuations and the coefficients of the log-Poisson cascade model. 

For the first time, the role of "wave–particle" interaction in turbulent regions 

was determined based on changes in particle flows in different energy channels and 

analysis of the power of magnetic field fluctuations at different gyro frequencies. 

For the first time, it was shown that changes in the temperature and dynamics 

of the upper atmosphere from tropospheric sources recorded by the SC can be 

explained by turbulent layers at altitudes of 95–105 km, the cause of which is the 

increase of wind speed and temperature increase as a result of the presence of gravity 

waves. 

The practical significance of the obtained results lies in the creation of a 

complete picture of the development of the observed turbulent processes in adjacent 

regions of the Earth's magnetosphere under calm and disturbed conditions and the 

impact of these processes on the state of the near-Earth space. 

The obtained results can be used not only for the interpretation/verification of 

observational effects in near-Earth space, but also for the theoretical description of 

processes in complex magnetohydrodynamic environments and the planning of 

scientific tasks for subsequent space experiments. 

The obtained results and developed methods are included in the programs of 

the courses "Fundamentals of Plasma Physics", "Planetary Atmospheres", "Near 

Earth Space", and "Turbulent Processes in Plasma", which are read to students of 

the Department of Astronomy and Space Physics at the Faculty of Physics of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. It is is also reflected in two training 

manuals (one of which is marked with the Ministry of Education). 



9 
 

Keywords: turbulent processes, magnetosphere, neutral atmosphere, 

geomagnetic pulsations, statistical analysis, fractal and multifractal analysis, models 

of turbulent processes. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні наукові праці у реферованих фахових виданнях 

 

1. Cheremnykh, O., Cheremnykh, S., Kozak, L. & Kronberg, E. (2018). 

Magnetohydrodynamic waves and the Kelvin-Helmholtz instability at the boundary 

of plasma mediums. Physics of Plasmas, 25(10), 102119.  

2. Kozak, L. V., & Lui, A. T. (2008). Statistical analysis of plasma turbulence 

based on satellite magnetic field measurements. Kinematics and Physics of Celestial 

Bodies, 24(4), 209-214. 

3. Kozak, L. V., Petrenko, B. A., Grigorenko, E. E., & Kronberg, E. A. (2022). 

Comparison of ground-based and satellite geomagnetic pulsations during 

substorms. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 38(1), 1-10. 

4. Kozak, L. V., Petrenko, B. A., Kronberg, E. A., Grigorenko, E. E., Kozak, P. 

M., & Reka, K. D. (2020). Variations in the plasma parameters of the Earth’s 

magnetotail during substorm initiation. Kinematics and Physics of Celestial 

Bodies, 36(2), 94-102. 

5. Kozak, L., Dzubenko, M. & Ivchenko, V. (2004). Temperature and 

thermosphere dynamics behavior analysis over earthquake epicentres from satellite 

measurements. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 29(4-9), 507-515.  

6. Kozak, L., Lui, A. & Savin, S. (2013). Statistical analysis of the magnetic field 

measurements. Odessa Astronomical Publications, 26(2), 268-270. 

7. Kozak, L., Lui, A., Kronberg, E. & Prokhorenkov, A. (2017). Turbulent 

processes in Earth’s magnetosheath by Cluster mission measurements. Journal of 

Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 154, 115-126.  



10 
 
8. Kozak, L., Petrenko, B., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2018). 

Characteristics of the Turbulence Processes in the Magnetohydrodynamic 

Environment. Athens Journal of Sciences, 5(2), 101-124.  

9. Kozak, L., Petrenko, B., Kronberg, E., Grigorenko, E., Lui, E., & 

Cheremnykh, S. (2018). Spectra of turbulence during the dipolarization of the 

magnetic field. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 34(5), 259-270. 

10. Kozak, L., Petrenko, B., Lui, A., Kronberg, E. & Daly, P. (2021). Processes 

in the current disruption region: From turbulence to dispersion relation. Journal of 

Geophysical Research: Space Physics, 126(1), e2020JA028404. 

11. Kozak, L., Petrenko, B., Lui, A., Kronberg, E., Grigorenko, E. & 

Prokhorenkov, A. (2018). Turbulent processes in the Earth’s magnetotail: spectral 

and statistical research. Annales Geophysicae, 36(5), 1303-1318.  

12. Kozak, L., Prokhorenkov, A. & Savin, S. (2015). Statistical analysis of the 

magnetic fluctuations in boundary layers of Earth’s magnetosphere. Advances in 

Space Research, 56(10), 2091-2096.   

13. Kronberg, E., Gorman, J., Nykyri, K., Smirnov, A., Gjerloev, J., Grigorenko, 

E., Kozak, L., Ma, X., Trattner, K. & Friel, M. (2021). Kelvin-Helmholtz instability 

associated with reconnection and ultra low frequency waves at the ground: A case 

study. Frontiers in Physics, 9, 738988.  

14. Kronberg, E., Grigorenko, E., Malykhin, A., Kozak, L., Petrenko, B., Vogt, 

M., Roussos, E., Kollmann, P., Jackman, C., Kasahara, S., Malova, K., Tao, C., 

Radioti, A. & Masters, A. (2019). Acceleration of ions in Jovian plasmoids: Does 

turbulence play a role? Journal of Geophysical Research: Space Physics, 124(7), 

5056-5069.  

15. Kronberg, E., Grigorenko, E., Turner, D., Daly, P., Khotyaintsev, Y. & Kozak, 

L. (2017). Comparing and contrasting dispersionless injections at geosynchronous 

orbit during a substorm event. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 

122(3), 3055-3072.  



11 
 
16. Malykhin, A., Grigorenko, E., Kronberg, E., Daly, P. & Kozak, L. (2019). 

Acceleration of protons and heavy ions to suprathermal energies during 

dipolarizations in the near-Earth magnetotail. Annales Geophysicae, 37(4), 549-559.  

17. Malykhin, A., Grigorenko, E., Kronberg, E., Koleva, R., Ganushkina, N., 

Kozak, L. & Daly, P. (2018). Contrasting dynamics of electrons and protons in the 

near-Earth plasma sheet during dipolarization. Annales Geophysicae, 36(3), 741-

760.  

18. Petrenko, B. A., & Kozak, L. V. (2020). Dynamics of Magnetic Structures 

during a Magnetospheric Substorm. Kinematics and Physics of Celestial 

Bodies, 36(5), 238-242. 

19. Prokhorenkov, A., Kozak, L. & Lui, A. (2015). Magnetosheath and solar wind 

turbulence processes features identification. Advances in Astronomy and Space 

Physics, 5(2), 93-98.  

20. Prokhorenkov, A., Kozak, L., Lui, A. & Gala, I. (2015). Diffusion processes 

in the transition layer of the Earth's magnetosphere. Advances in Astronomy and 

Space Physics, 5(2), 99-103.  

21. Pylypenko, S., Motsyk, O. & Kozak, L. (2016). Temperature changes over 

storms from measurements of spacecraft TIMED. Advances in Astronomy and Space 

Physics,. 6(1), 50-55.  

22. Rapoport, Y., Gotynyan, O., Ivchenko, V., Kozak, L. & Parrot, M. (2004). 

Effect of acoustic-gravity wave of the lithospheric origin on the ionospheric F region 

before earthquakes. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 29(4-9), 607-

616.  

23. Savin, S., Amata, E., Zelenyi, L., Lutsenko, V., Safrankova, J., Nemecek, Z., 

Borodkova, N., Buechner, J., Daly, P., Kronberg, E., Blecki, J., Budaev, V., Kozak, 

L., Skalsky, A. & Lezhen, L. (2012). Super fast plasma streams as drivers of 

transient and anomalous magnetospheric dynamics. Annales Geophysicae, 30(1), 1-

7.  

24. Savin, S., Zelenyi, L., Amata, E., Budaev, V., Buechner, J., Blecki, J., 

Balikhin, M., Klimov, S., Korepanov, V., Kozak, L., Kudryashov, V., Kunitsyn, V., 



12 
 
Lezhen, L., Milovanov, A., Nemecek, Z., Nesterov, I., Novikov, D., Panov, E., 

Rauch, J., Rothkaehl, H., Romanov, S., Safrankova, J., Skalsky, A. & Veselov, M. 

(2011). ROY – A multiscale magnetospheric mission. Planetary and Space Science, 

59(7), 606-617.  

25. Козак, Л. & Пилипенко, С. (2011). Изменение температуры верхней 

атмосферы Земли над ураганами по спутниковым измерениям. Вісник 

астрономічної школи, 7(1-2), 42-47. 

26. Козак, Л. (2010). Статистичний розгляд турбулентних процесів у 

магнітосфері Землі за вимірами супутника «Інтербол». Космічна наука і 

технологія, 16(1), 28-39. 

27. Козак, Л. (2016). Методи і підходи для визначення характеристик 

турбулентного середовища. Космічна наука і технологія, 22(2), 60-77.  

28. Козак, Л. В., & Петренко, Б. А. (2016). Статистичний аналіз 

турбулентності плазми за даними місії Кластер-2. Вісник Астрономічної 

школи, (12,№ 2), 179-184. 

29. Козак, Л., Костик, Р., Черемних, О. & Прохоренков, А. (2015). Прояви 

процесів самоорганізації плазми в атмосфері Сонця та навколоземному 

просторі. Космічна наука і технологія, 21(4), 66-80. 

30. Козак, Л., Петренко, Б., Кронберг, E., Прохоренков, A., Григоренко, О., 

Черемних, О., Черемних, С., Луї, Е., Козак, П. & Кунделько, I. (2018). 

Турбулентні процеси у хвості магнітосфери Землі: статистичний та 

спектральний аналіз, Космічна наука і технологія, 24(3), 55-68.  

31. Козак, Л., Савин, С., Луї, А. & Цупко, О. (2012). Особливості 

турбулентних процесів у магнітосфері землі за вимірами місії 

«Кластер». Космічна наука і технологія, 18(2), 43-54. 

32. Пилипенко, С. & Козак, Л. (2010). Аналіз поширення та затухання 

атмосферних гравітаційних хвиль. Космічна наука і технологія, 16(4), 22-29. 

33. Пилипенко, С. & Козак, Л. (2012). Ветровые сдвиги в атмосфере Земли 

над мощными ураганами. Космічна наука і технологія, 18(6), 43-50. 



13 
 
34. Пилипенко, С. & Козак, Л. (2013). Зміни фізичних властивостей 

атмосфери при поширенні та затуханні атмосферних гравітаційних 

хвиль. Журнал фізичних досліджень, 17(2), 2905. 

35. Черемних, О., Гримальський, В., Івантишин, О., Івченко, В., Козак, Л., 

Кошовий, В., Мезенцев, В., Мельник, М., Ногач, Р., Рапопорт, Ю., Селіванов, 

Ю. & Жук, І. (2015). Експериментальні та теоретичні дослідження штучної 

акустичної модифікації атмосфери та іоносфери. Космічна наука і технологія, 

21(1), 48-53. 

36. Черемных, О., Черемных, С., Козак, Л. & Кронберг, E. (2019). 

Неустойчивость Кельвина–Гельмгольца и магнитогидродинамические моды 

на границе геомагнитного хвоста. Космічна наука і технологія, 25(2), 43-59.  

37. Черемных, О., Ямпольский, Ю., Агапитов, А., Зализовский, А., Ивченко, 

В., Козак, Л., Парновский, А., Рапопорт, Ю., Селиванов, Ю., Колосков, А. & 

Черемных, С. (2013). Исследования МГД-колебаний внутренней 

магнитосферы земли в космическом проекте РЕЗОНАНС. Космічна наука і 

технологія, 19(2), 5-42. 

 

Навчальні посібники 

 

38. Козак Л. (2010) Вступ до фізики космічної плазми, К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2010, 317 с. (ISBN 978-966-439-

351-2). 

39. Козак Л. (2020) Турбулентні процеси в гідродинамічному та 

магнітогідродинамічному середовищі, К.: Видавництво «Друкарик», 2020. 236 

с. (28.03.2022 (друге видання) ISBN 976-617-7901-59-3). 

 

Матеріали конференцій та тези доповідей 

 

40. Kozak, L., Petrenko, B., Kronberg, E., & Lui, A. (2020). Application of 

statistical and spectral analysis for investigation of the turbulent processes in the 



14 
 
magnetohydrodynamics. In AIP Conference Proceedings, 2293(1), 420049. AIP 

Publishing LLC. 

41. Pylypenko, S. & Kozak, L. (2011). Variations of the temperature of 

mesosphere above storms from satellite measurements. WDS'11 Proceedings of 

Contributed Papers: Part II – Physics of Plasmas and Ionized Media. pp. 97-101. 

42. Amata, E., Savin, S., Treumann, R., Zeleniy, L., Consolini, G. & Kozak, L. 

(2008).  Observation of  high kinetik energy density jets in the Earth’s 

magnetosheath. 37th COSPAR Scientific Assembly 2008, Space Plasmas in the Solar 

System, including Planetary Magnetospheres (D), Multiscale Magnetospheric 

Processes: Theory, Simulations and Multipoint Observations.  2008. 

43. Bovchaliuk, A., Kozak, L. & Savin, S. (2009). Statistical features of the 

magnetic field fluctuations from satellite Interball data. 16th Open Young Scientists' 

Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 27 April – 2 May 

2009. p. 45. 

44. Gala, I., Kozak, L., Prokhorenkov, A. & Lui, A. (2015). Transfer processes in 

the transition layer of solar wind and the Earth's magnetosphere. 22nd Young 

Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 20–25 April 

2015. p. 34-35.  

45. Kozak, L. & Lui, A. (2008). Statistical analysis of magnetic field fluctuations 

in the Earth`s magnetotail from the measurements of Geotail spacecraft. 37th 

COSPAR Scientific Assembly 2008. 2008. 

46. Kozak, L. & Motsyk, O. (2007). Influence of the large-scale weather 

structures onto the temperature of upper Earth's atmosphere from the satellite 

TIMED measurements. General Assembly 2007 of the European Geosciences 

Union. Vienna, Austria, 15–20 April 2007. 

47. Kozak, L. & Savin, S. (2009). Plasma turbulence in the Earth’s 

magnetosphere: statistical approach. 36th Annual European Meeting on 

Atmospheric Studies by Optical Methods. Kyiv, Ukraine. 17–22 August 2009. p. 21. 



15 
 
48. Kozak, L. & Savin, S. (2009). Statistical analysis of plasma turbulence. 

General Assembly 2009 of the European Geosciences Union. Vienna, Austria. 19–

24 April 2009.   

49. Kozak, L. & Tsupko, A. (2011). Analysis of the turbulent processes in the 

boundary layers of the Earth’s magnetosphere. International Conference 

«Astronomy and Space Physics in Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

dedicated to 90-th Anniversary of P.R. Romanchuk». Kyiv, Ukraine. 24–27 May 

2011. p. 84.   

50. Kozak, L., Lui, A. & Ivchenko, V. (2007). Statistical analysis of magnetic 

field fluctuations in the Earth's magnetotail. General Assembly 2007 of the European 

Geosciences Union. Vienna, Austria, 15–20 April 2007.  

51. Kozak, L., Lui, A., Grigorenko, E., Kronberg, E. & Prokhorenkov, A. (2016).  

Statistical properties of magnetic field fluctuations in the Earth’s magnetosphere. 

WMESS 2016. Prague, Czech Republic. 5–9 September 2016. p. 430.  

52. Kozak, L., Lui, A., Kronberg, E., Grigorenko, E., Savin, S. & Budaev, V. 

(2017). Analysis and comparison of different methods to characterize turbulent 

environment. EGU General Assembly 2017. 2017.  

53. Kozak, L., Petrenko, B. & Kronberg, E. (2021). Manifestations of substorm 

initiation by satellite and ground measurements. International Conference 

«Astronomy and Space Physics in Kyiv University». 2021. p. 103.  

54. Kozak, L., Petrenko, B., Kronberg, E. & Grigorenko, E. (2021).  Variations 

of Plasma Parameters During Substorms. 9th Annual International Conference on 

Physics. Athens, Greece. 2021.  pp. 18-19.  

55. Kozak, L., Petrenko, B., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2018).  

Turbulent processes in the Earth’s magnetotail: statistical and spectral analysis. EGU 

General Assembly 2018. 8–13 April 2018.  

56. Kozak, L., Petrenko, B., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2019). 

Processes in the dipolarizing flux bundles region: from turbulence to dispersion 

relation. Cluster 29th workshop. Lanzarote. 2019. p. 48.  



16 
 
57. Kozak, L., Petrenko, B., Kronberg, E., Lui, A. & Kundelko, I. (2018). Features 

of the turbulent processes in the Earth’s magnetosphere tail space applications. 18 

Українська конференція з космічних досліджень. Київ, Україна. 17–19 вересня 

2018. c. 15.  

58. Kozak, L., Petrenko, B., Kronberg, E., Prokhorenkov, A., Grigorenko, E. & 

Lui, A. (2018). Investigation of Turbulent Processes in Magnetosphere Plasma. 6th 

Annual International Conference on Physics. Athens, Greece. 23–26 July 2018. pp. 

30–31. 

59. Kozak, L., Petrenko, B., Lui, A. & Kronberg, E. (2019). Turbulent processes 

during dipolarization in the Earth's magnetotail. Fifth UK–Ukraine–Spain Meeting 

on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine. 26–30 August 2019. p. 35.  

60. Kozak, L., Petrenko, B., Lui, A. & Kronberg, E. (2019). Turbulent processes 

during dipolarization in the Earth's magnetotail. Fifth UK–Ukraine–Spain Meeting 

on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine, 2019. p. 35.  

61. Kozak, L., Petrenko, B., Reka, K., Lui, A. & Kronberg, E. (2019). Changes of 

the pressures in the Earth's magnetotail during the substorm initiation. Fifth UK–

Ukraine–Spain Meeting on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine. 26–30 

August 2019. p. 37. 

62. Kozak, L., Petrenko, B., Reka, K., Lui, A. & Kronberg, E. (2019). Changes of 

the pressures in the Earth’s magnetotail during the substorm initiation. Fifth UK–

Ukraine–Spain Meeting on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine, 2019. 

p. 37.  

63. Kozak, L., Prokhorenkov, A., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2017). 

Analysis of the turbulent processes in geospacer. Fourth UK–Ukraine–Spain 

Meeting on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine. 28 August – 1 

September 2017. p. 22.  

64. Kozak, L., Savin, S., Budaev, V. & Pilipenko, V. (2010). The statistical 

approach for turbulent processes in the Earth's magnetosphere. 38th COSPAR 

Assembly 2010. Bremen, Germany. 18–25 July 2010.   



17 
 
65. Kronberg, E., Grigorenko, E., Turner, D.,  Daly, P., Khotyaintsev, Y. & 

Kozak, L. (2017). Comparing and contrasting dispersionless injections at 

geosynchronous orbit during a substorm event: Dispersionless injections. EGU 

General Assembly 2017. 23–28 April 2017.  

66. Kronberg, E., Grigorenko, E., Malykhin, A., Kozak, L., Petrenko, B., Vogt, 

M., Roussos, E., Kollmann, P., Jackman, C., Kasahara, S., Malova, Kh., Tao, C., 

Radioti, A. & Masters, A. (2019). Acceleration of ions in Jovian plasmoids: do 

magnetic fluctuations play a role? Fall Meeting of American Geophysical Union 

(AGU). San Francisco, USA. 08–15 December 2019.  

67. Kundelko, I., Kozak, L., Kronberg, E., Petrenko, B. & Prokhorenkov, A. 

(2017). Analysis of the geomagnetic pulsations during a substorm. Fourth UK–

Ukraine–Spain Meeting on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine. 28 

August – 1 September 2017. p. 15. 

68. Kundelko, I., Kozak, L., Kronberg, E., Prokhorenkov, A. & Petrenko, B. 

(2017). Geomagnetic pulsations as an indicator of substorm. 24th Young Scientists' 

Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 24–29 April 2017. p. 

43.  

69. Malykhin, A., Grigorenko, E., Kronberg, E., Koleva, R., Ganushkina, N., 

Kozak, L., & Daly, P. (2018). Dynamics of suprathermal electron and proton fluxes 

during magnetotail dipolarization associated with magnetic flux pile up in the near-

Earth plasma sheet. EGU General Assembly 2018. 8–13 April 2018.  

70. Petrenko, B., Kozak, L. & Kronberg, E. (2019). Characterization of turbulent 

plasma fluctuations inside dipolarizing flux bundles in the Earth’s magnetotail. EGU 

General Assembly 2019. Vienna, Austria. 2019.   

71. Petrenko, B., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2017). The 

turbulence processes in the Earth magnetotail. Fourth UK–Ukraine–Spain Meeting 

on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine. 28 August – 1 September 2017. 

p. 21.  

72. Petrenko, B., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2018). 

Turbulence spectra in region of magnetic depolarization. 25th Young Scientists' 



18 
 
Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 24–29 April 2018. p. 

41.  

73. Petrenko, B., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2019). 

Dispersion relation concept to turbulent medium of the geomagnetic tail. 26th Young 

Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 22–27 April 

2019. p. 17.  

74. Petrenko, B., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2019). 

Dispersion relations in turbulent wave fields in the geomagnetic tail. Fifth UK–

Ukraine–Spain Meeting on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine. 26–30 

August 2019. p. 36.  

75. Petrenko, B., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2017). 

Characteristics of the Turbulence Processes in the Magnetohydrodynamic 

Environment.  5th Annual International Conference on Physics. Athens, Greece. 

2017. pp 18–19. 

76. Petrenko, B., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A. (2019). 

Dispersion relation concept to turbulent medium of the geomagnetic tail. 26th Young 

Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine, 2019. p. 19  

77. Petrenko, B., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui. A. (2018). 

Turbulence spectra in the regions of magnetic dipolarization events. 27th Annual 

Student Conference Week of Doctoral Students 2018 focused on physical study 

branches. Prague, Czech Republic. 5–7 June 2018. 

78. Petrenko, B., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Prokhorenkov, A. 

(2017). The turbulent and dynamic processes in the Earth's magnetotail. 24th Young 

Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 24–29 April 

2017. p. 38.  

79. Petrenko, B., Kozak, L., Lui, A., Kronberg, E. & Grigorenko, E. (2021).  

Plasma Wave Recognition by Multipoint Filtering Techniques. 27th Young 

Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. 2021. p. 41.  

80. Petrenko, B., Коzak, L., Kronberg, E. Grigorenko, E. & Lui, A. (2019). 

Dispersion Relations of Turbulent Wave Fields in the Geomagnetic Tail. Fifth UK–



19 
 
Ukraine–Spain Meeting on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine, 2019. 

p. 36. 

81. Prokhorenkov, A., Kozak, L. & Lui, A. (2014). Magnetic field fluctuation 

properties in the transition layer of the Earth’s magnetosphere. 21th Open Young 

Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 28 April – 

3 May 2014. p. 38. 

82. Prokhorenkov, A., Kozak, L. & Lui, A. (2015). Statistical analysis of the 

transition processes in the Earth's magnetosheath. 22nd Young Scientists' 

Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 20–25 April 2015. p. 

39.  

83. Prokhorenkov, A., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E. & Lui, A.  (2018). 

Power spectrum manifestation of Kelvin–Helmholtz instability by Cluster II mission 

measurements. 25th Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. 

Kyiv, Ukraine. 24–29 April 2018. p. 40.  

84. Prokhorenkov, A., Kozak, L., Kronberg, E., Grigorenko, E., Petrenko, B., Lui, 

A. &  Kundelko, I. (2018). Signal identification: wavelet transform and structure 

function analysis for satellite data. Book of Abstract V WCDANM, ESTG Instituto 

Politécnico do Porto. Felgueiras, Portugal. 10–12 May 2018. p. 12.  

85. Prokhorenkov, A., Kozak, L., Kronberg, E., Petrenko, B., Grigorenko, E., Lui, 

A. & Kundelko, I. (2017). Analysis of the characteristic frequencies and cascade 

processes in the Earth magnetosheath. 24th Young Scientists' Conference on 

Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 24–29 April 2017.  p. 37.  

86. Prokhorenkov, A., Kozak, L., Lui, A., Grigorenko, E. & Kronberg, E. (2016). 

Methods and approaches to characterize turbulent environment. 23nd Open Young 

Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 25–30 April 

2016. p. 33. 

87. Prokhorenkov, A., Kozak, L., Petrenko, B., Kronberg, E. & Lui, A. (2017). 

Cascade processes in the Earth magnetosphere. Fourth UK–Ukraine–Spain Meeting 

on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine. 28 August – 1 September 2017. 

p. 20.  



20 
 
88. Pylypenko, S. & Kozak, L. (2009). Atmosphere gravity waves: spread and 

dissipation. 36th Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical 

Methods. Kyiv, Ukraine. 17–22 August 2009. p. 50.  

89. Pylypenko, S. & Kozak, L. (2009). Simulation of spread and dissipation of 

atmospheric waves. 16th Open Young Scientists' Conference on Astronomy and 

Space Physics. Kyiv, Ukraine. 27 April – 2 May 2009. p. 46. 

90. Pylypenko, S. & Kozak, L. (2011). Changes of the temperature of upper 

atmosphere above storms. International Conference “Astronomy and Space Physics 

in Taras Shevchenko National University of Kyiv, dedicated to 90-th Anniversary of 

P.R. Romanchuk”. Kyiv, Ukraine. 24–27 May 2011. p. 87.  

91. Reka, K., Kozak, L., Petrenko, B.,  Lui, A. & Kronberg, E. (2019). Alteration 

of pressures in the tail of the Earth's magnetosphere during the substorm initiation. 

26th Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 

22–27 April 2019. p. 20.  

92. Reka, K., Kozak, L., Petrenko, B., Lui, A. & Kronberg, E. (2019). Alteration 

of pressures in the tail of the Earth’s magnetosphere during the substorm initiation. 

26th Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine, 

2019. p. 20.  

93. Savin, S., Belakhovsky, V., Sharma, A., Pilipenko, V., Marcucci, M., 

Consolini, G., Kozak, L., Blecki, J., Kronberg, E., Safrankova, J. & Nemecek, Z. 

(2016). The super-low frequency resonances at magnetospheric boundaries versus 

geostationary and ionospheric data. 41st COSPAR Scientific Assembly. Istanbul, 

Turkey. 30 July – 7 August 2016.    

94. Savin, S., Budaev, V., Amata, E., Zelenyi, L., Consolini, G., Jordanova, E.,   

Kozak, L., Khotyaintsev, Y., Blecki, J. & Rauch, J. (2009). Superdiffusion at outer 

magnetospheric boundaries. General Assembly 2009 of the European Geosciences 

Union. Vienna, Austria. 19–24 April 2009.   

95. Savin, S., Budaev, V., Zeleniy, L., Amata, E., Kozak, L., Buechner, J., 

Romanov, S., Blecki, J., Balikhin, M. & Lezhen, L. (2010). On statistical properties 



21 
 
of transport barriers in magnetospheric and laboratory boundary layers. 38th 

COSPAR Assembly 2010. Bremen, Germany. 18–25 July 2010.   

96. Senchenko, O., Kozak, L., Kronberg, E. & Prokhorenkow, A. (2019). 

Application the Bispectral Wavelet Analysis for Multisatellite Measurements of the 

Cluster-II Mission. Fifth UK–Ukraine–Spain Meeting on Solar Physics and Space 

Science. Kyiv, Ukraine, 2019. p. 38.  

97. Tsupko, A. & Kozak, L. (2011). Analysis of turbulent processes in the 

boundary layers of Earth’s magnetosphere. 18th Young Scientists' Conference on 

Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 2–7 May 2011. p. 73.  

98. Tsupko, A. & Kozak, L. (2013). Some features of turbulent processes in the 

Earth's magnetosphere from «Cluster II» mission measurements. 20h Young 

Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Kyiv, Ukraine. 22–27 April 

2013. p. 27. 

99. Tsupko, O. & Kozak, L. (2013). Features of turbulent processes in Earth's 

magnetosphere based on data by ESA's Cluster II spacecraft. 22nd Annual Student 

Conference “Week of Doctoral Students'2013”. Prague, Czech Republic. 4–7 June 

2013. p. 54.  

100. Tsupko, O. & Kozak, L. (2013). Statistical features of turbulent processes in 

Earth’s magnetosphere from ESA’s Cluster measurements. International 

Conference «Astronomy and Space Physics in Kyiv University». Kyiv, Ukraine. 21–

24 May 2013. p. 108.    

101. Tsupko, O., Kozak, L., Savin, S., Lui, A. & Ivchenko, V. (2013). Analysis of 

the magnetic fluctuations in the boundary region of Earth’s magnetosphere. Second 

UK–Ukraine Meeting on Solar Physics and Space Science. Kyiv, Ukraine. 16–20 

September 2013. p. 70. 

102. Козак, Л. & Луи, А. (2007). Статистический анализ флуктуаций 

магнитного поля в хвосте магнитосферы Земли по данным спутника Geotail. 

7-ма Українська конференція з космічних досліджень. Євпаторія, Україна. 3–

8 вересня 2007. c. 83. 



22 
 
103. Козак, Л. & Моцик, О. (2006). Исследование воздействия 

крупномасштабных погодных структур на температуру верхней атмосферы 

Земли. 6-та  Українська конференція з космічних досліджень. Євпаторія, 

Україна.  3–10 вересня 2006. 

104. Козак, Л. & Петренко, Б. (2017). Спектральний аналіз процесів в хвості 

магнітосфери Землі. Міжнародна наукова конференця «Астрономія та фізика 

космосу в Київському університеті». Київ, Україна.  23–26 травня 2017. c. 112.  

105. Козак, Л. & Пилипенко, С. (2010). Распространение и затухание 

атмосферных гравитационных волн. 10-та Українська конференція з 

космічних досліджень. Євпаторія, Україна. 30 серпня – 3 вересня 2010. c. 27. 

106. Козак, Л., Гала, I. & Луї А. (2014). Дифузнi процеси в магнітосферi Землi. 

Міжнародна наукова конференція «Астрономія та фізика космосу в 

Київському університеті». Київ, Україна. 27–30 травня 2014. c. 92.   

107. Козак, Л., Костик, Р., Черемних, О. & Прохоренков, А. (2015).  Прояви 

процесів самоорганізації в атмосфері Сонця та навколоземному просторі. 

Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: Міжнародна 

наукова конференція. Київ, Україна. 25–29 травня 2015. c. 51-52.  

108. Козак, Л., Луи, А. & Пилипенко, В. (2008). Турбулентные процессы в 

магнитосфере Земли. 8-ма Українська конференція з космічних досліджень. 

Євпаторія, Україна. 1–7 вересня 2008. c. 22. 

109. Козак, Л., ЛуЇ, А., Григоренко, Е., Кронберг, Е. & Прохоренков, А. 

(2016). Аналіз характеристик турбулентних процесів у магнітосфері Землі. 16-

а Українська конференція з космічних досліджень.  Одеса, Україна. 22–27 

серпня 2016. c. 21. 

110. Козак, Л., Петренко, Б., Кронберг, Е. & Луї, A. (2019). Процеси в області 

розриву струмового шару в хвості магнітосфери Землі: статистичний та 

спектральний аналіз. Українська конференція з фізики плазми та керованого 

термоядерного синтезу-2019. Київ, Україна. 11–12 грудня 2019. 

111. Козак, Л., Петренко, Б., Кронберг, О., Григоренко, О. & Луї, A. (2017). 

Аналіз флуктуацій магнітного поля в хвості магнітосфери Землі.  17-та 



23 
 
Українська конференція з космічних досліджень. Oдеса, Україна. 21–25 серпня 

2017. c. 28.  

112. Козак, Л., Савин, С. & Луи, А. (2013). Экспериментальное изучение 

турбулентных процессов в магнитосфере Земли. 13-та Українська 

конференція з космічних досліджень. Євпаторія, Україна. 2–6 вересня 2013. c. 

53.  

113. Козак, Л., Савин, С., Будаев, В., Луи, А., Ивченко, В. & Цупко, А. (2013). 

Статистический анализ измерений магнитного поля. 13-th Odessa International 

Astronomical Gamow Conference-School «Astronomy and Beyond: Astrophysics, 

Cosmology and Gravitation, Cosmomicrophysics, Radio-Astronomy and 

Astrobiology». Odessa, Ukraine. 19–25 August 2013. c. 53.   

114. Козак, Л., Савин, С., Луи, А. & Цупко, О. (2011). Особенности 

турбулентных процессов в магнитосфере Земли по измерениям миссии 

Кластер. 11-та Українська конференція з космічних досліджень. Євпаторія, 

Україна.  29 серпня – 2 вересня 2011. c. 46. 

115. Петренко, Б., Козак, Л. & Луї, A. (2019). Визначення дисперсійних 

співвідношень хвиль у космічній плазмі. Українська конференція з фізики 

плазми та керованого термоядерного синтезу – 2019. Київ, Україна. 11–12 

грудня 2019. 

116. Пилипенко, С. & Козак, Л. (2010). Розповсюдження і затухання 

атмосферних гравітаційних хвиль. 10-та Українська конференція з космічних 

досліджень. Євпаторія, Україна. 30 серпня – 3 вересня 2010. c. 27. 

  



24 
 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ……………… 27 

ВСТУП…………………………………………………………………… 29 

РОЗДІЛ 1 

МАГНІТОСФЕРА ЗЕМЛІ: СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА………….. 

 

39 

1.1. Процеси в області ударної хвилі…………………………………… 42 

1.2 Хвіст магнітосфери………………………………………………….. 46 

1.3 Процеси проникнення плазми в магнітосферу Землі……………... 48 

1.4 Тонкі струмові шари в магнітосфері Землі………………………… 59 

1.5 Суббурі……………………………………………………………….. 60 

Висновки до розділу 1…………………………………………………... 64 

РОЗДІЛ 2 

ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ………....... 

 

66 

2.1 Основні засади до аналізу турбулентних процесів……………….. 68 

2.2 Особливості розвиненої турбулентності…………………………… 71 

2.3 Фрактальний підхід до аналізу турбулентних процесів………….. 80 

2.4 Аспекти МГД турбулентності……………………………………… 84 

2.4.1 Ірошніков–Крейчнан……………………………………………… 85 

2.4.2 Слабка турбулентність……………………………………………. 86 

2.4.3 Турбулентність Гольдрайха–Шридхара………………………….. 88 

Висновки до розділу 2………………………………………………….. 94 

РОЗДІЛ 3 

ТУРБУЛЕНТНІ ПРОЦЕСИ В ХВОСТІ МАГНІТОСФЕРИ ЗЕМЛІ…. 

 

95 

3.1 Характеристики диполяризаційних фронтів……………………… 96 

3.2 Характеристика плазми у хвості магнітосфери під час ініціації 

суббурі…………………………………………………………………… 

 

103 

3.3 Результати спектральних досліджень…………………………….. 107 

3.4 Статистичний аналіз………………………………………………… 

3.5 Дифузійні процеси в турбулентних областях під час суббурі……. 

114 

123 

3.6 Пульсації в хвості магнітосфери Землі…………………………….. 125 



25 
 
3.6.1 Геомагнітні пульсації під час суббур…………………………….. 125 

3.6.2. Пульсації та каскади під час суббур у флуктуаціях тисків…….. 130 

3.7 Дисперсійні залежності та турбулентні процеси………………….. 136 

Висновки до розділу 3…………………………………………………... 144 

РОЗДІЛ 4 

ТУРБУЛЕНТНІ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ МАГНІТОШАРУ…………. 

 

148 

4.1 Особливості турбулентних процесів за вимірами КА  

«Інтербол-1»……………………………………………………………… 

 

149 

4.1.1 Використані данні…………………………………………………. 149 

4.1.2. Аналіз спектральних особливостей……………………………… 152 

4.1.3 Аналіз статистичних закономірностей…………………………… 154 

4.1.4 Визначення типу дифузійних процесів в різних областях 

магнітосфери та області полярного каспу……………………………... 

 

168 

4.2  Особливості турбулентних процесів за вимірами КА місії 

Кластер-2…………………………………………………………………. 

 

169 

4.2.1 Фрактальний розгляд……………………………………………… 174 

4.2.2 Ексцес………………………………………………………………. 183 

4.2.3 Мультифрактальний аналіз……………………………………….. 186 

4.2.4. Дифузійні залежності……………………………………………... 195 

4.2.5 Вейвлет аналіз……………………………………………………… 196 

4.2.6 Бікогерентний вейвлет аналіз…………………………………….. 200 

Висновки до роділу 4……………………………………………………. 201 

РОЗДІЛ 5 

ЕНЕРГЕТИКА ПОТОКІВ В ТУРБУЛЕНТНИХ ОБЛАСТЯХ………... 

 

204 

5.1 Потоки частинок для окремих подій………………………………. 205 

5.2 Потоки частинок для сукупності подій……………………………. 220 

5.3 Порівняння із потоками важких іонів в магнітосферах інших 

планет…………………………………………………………………….. 

 

224 

Висновки до розділу 5…………………………………………………... 239 

  



26 
 
РОЗДІЛ 6 

ПОРІВНЯННЯ НАЗЕМНИХ ТА СУПУТНИКОВИХ 

ГЕОМАГНІТНИХ ПУЛЬСАЦІЇ ПІД ЧАС СУББУР………………….. 

 
 
 

241 
6.1 Використані дані…………………………………………………….. 242 

6.2 Отримані результати………………………………………………… 247 

Висновки до розділу 6…………………………………………………... 254 

РОЗДІЛ 7 

ЗМІНИ ТУРБУЛЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ, ВИКЛИКАНІ ПОТОКАМИ 

ЗНИЗУ……………………………………………………………………. 

 

 
 

256 
7.1 Теоретичні передумови……………………………………………... 256 

7.2 Зміни температури і швидкості вітру за вимірами супутника 

UARS над ураганами…………………………………………………….. 

 

259 

7.3 Зміни температури за вимірами супутника TIMED над ураганами 268 

7.4 Перенесення збурення в верхню атмосферу за допомогою 

атмосферних гравітаційних хвиль……………………………………… 

 

270 

Висновки до розділу 7…………………………………………………... 281 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………… 283 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….. 288 

Додаток А  

Моделі для опису турбулентних процесів……………………………... 

 

314 

Додаток Б 

Каталог подій диполяризації магнітного поля в хвості магнітосфери 

Землі……………………………………………………………………… 

 

 

329 

Додаток В 

Вейвлет-аналіз…………………………………………………………… 

 

331 

Додаток Г 

Каталог подій перетину області магнітошару…………………………. 

 

335 

Додаток Ґ 

Список опублікованих праць за темою дисертації……………………. 

 

336 

 



27 
 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

BBF – рухомі масові потоки 

CD – розрив струмового шару 

CIS – Cluster Ion Spectrometry Experiment 

CODIF – Composition and Distribution Function analyser  

DF – диполяризаційний фронт 

ESS – Extended Self-Similarity (розширена самоподібність) 

EМНD – електронна магнітогідродинамічна турбулентність 

FGM – ферозондові магнітометри 

GSE – Geocentric Solar Ecliptic (геоцентрична система координат сонячної 

екліптики) 

GSM – Geocentric Solar Magnetospheric (геоцентрична система координат 

сонячної магнітосфери) 

Hall-MHD – Холлівська магнітогідродинамічна модель 

IK – модель Ірошнікова–Крейчнана 

NENL – перез’єднання силових ліній магнітного поля 

PDF – розподіл густини ймовірності 

PEACE – Plasma Electron and Current Experiment (вимірювання електронів та 

струмів у плазмі) 

PP – модель Пулітано–Пукке 

PSD – спектральна густина потужності 

RAPID – Research with Adaptive Particle Imaging Detectors (детектори 

частинок) 

SML – узагальнений авроральний індекс 

UT – universal time (всесвітній час) 

АГХ – атмосферні гравітаційні хвилі 

ВМ – внутрішня магнітосфера 

ГД – гідродинаміка 

ГШ95 – модель Гольдраха–Шридхара 



28 
 
ЕСГ – ефекти скінченного гірорадіусу 

К41 – модель Колмогорова 1941 року 

К62 – модель Колмогорова 1962 року 

КА – космічний апарат 

МГД – магнітогідродинаміка 

ММП – міжпланетне магнітне поле 

МП – магнітопауза 

МШ – магнітошар 

ПШ – постшок 

СВ (SW) – сонячний вітер 

СОК – модель самоорганізованої критичності 

ТПШ – турбулентний пограничний шар 

УХ – ударна хвиля 

ФШ – форшок  

ШЛ (SL)– тривимірна ізоторопна логпуассонівська модель турбулентності з 

параметрами Ше–Левека 

  

 

 

 

 

 

  



29 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Турбулентність – одна з визначальних рис як 

гідродинамічних (ГД), так і магнітогідродинамічних (МГД) потоків космічної 

плазми. Приклади турбулентних рухів можна знайти в галактиках, зорях, 

міжзоряних та міжпланетних середовищах, атмосферах планет та ін., а їх 

дисипація призводить до нагрівання плазми та прискорення заряджених 

частинок. Ефекти, пов'язані з турбулізацією потоків, спостерігаються на 

просторово-часових масштабах від сантиметрів до мегапарсеків та від секунд 

до мільйонів років. Тому аналіз основних процесів зміни параметрів плазми 

внаслідок турбулентності має принципове значення не лише для розуміння 

еволюції Всесвіту в цілому, а й для пояснення еволюції його окремих 

структур. 

В космічній плазмi ми зазвичай стикаємося iз високопровiдною 

плазмою, в якiй виконується умова вмороженостi. Тому вплив динаміки 

плазми на зміни магнітних полів та магнітних сил на динаміку плазми є 

вирішальним у формуванні плазмових характеристик. Так, турбулентна 

адвекцiя магнiтного поля i зворотна реакцiя поля разом призводять до 

розвиненої МГД-турбулентностi. Незважаючи на бiльш нiж шістдесят рокiв 

дослiджень i ряд вагомих результатiв, МГД-теорія турбулентностi  все ще 

залишається незавершеною і не пояснює значну кількість спостережних 

фактів. 

Серед найбiльш важливих невирішених питань, які стоять при розгляді 

турбулентних процесів у космічній плазмі, є такі:  

– Яким чином турбулентнiсть посилюється і пiдтримується магнiтними полями? 

Яка структура i спектр флуктуацій цих полiв на великих i малих масштабах?  

– Як відбувається передача енергії і її дисипація в турбулентних середовищах?  

– Як турбулентність впливає на розігрів та прискорення частинок?  

– Яка роль магнітних полів і турбулентних потоків у формуванні популяції 

високоенергетичних частинок – космічних променів? 
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І це далеко не повний перелік запитань, які стоять при аналізі як 

космічної плазми в цілому, так і навколоземної зокрема. 

Тому проведені в рамках дисертаційної роботи дослідження 

властивостей турбулентних процесів та самоорганізації складних систем, що 

включають плазму і магнітне поле, є актуальними і практично важливими. 

Навколоземний космічний простір – привілейована область для 

дослідження турбулентних процесів, оскільки ми можемо безпосередньо (in 

situ) отримати експериментальні дані про властивості турбулентності в 

діапазонах просторових і часових масштабів, недоступних у лабораторних 

експериментах на Землі. При цьому турбулентні процеси в різних областях 

навколоземного простору можуть суттєво відрізнятися, зокрема в магнітошарі 

основні процеси взаємопов’язані і глобально синхронізовані 

низькочастотними магнітозвуковими коливаннями [171]. На середніх 

масштабах у турбулентних перехідних шарах самоорганізація може 

спостерігатися за рахунок зворотних каскадів, які можуть бути викликані 

відбитими від границь хвилями. У хвості магнітосфери турбулентні області 

виникають за рахунок «скидання енергії», накопиченої в результаті 

витягування силових ліній магнітного поля. Отже, ми маємо справу не із 

послідовністю адитивних реакцій на збурення в сонячному вітрі (СВ) і в 

окремих областях магнітосфери Землі, а зі складною великомасштабною 

нелінійною системою, в якій відбувається «хаотична» перебудова течії і 

магнітної топології (прискорені і уповільнені потоки, перехід від ламінарних 

течій до турбулентних). Крім того, спостерігається залежність від передісторії 

та поява аномально великих кореляцій на великих часових і просторових 

масштабах, що призводить до аномального перенесення плазми [18]. Аналіз 

турбулентних потоків у навколоземному космічному просторі ускладнюється 

також через наявність переміжності (неоднорідності) – активні області 

співіснують з пасивними, в яких потік квазіламінарний.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

результати, викладені в дисертації, отримані автором за час роботи на кафедрі 
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астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України 

(основне місце роботи) та в Інституті космічних досліджень НАН України та 

ДКА України (за сумісництвом). Науково-дослідні роботи за комплексною 

науковою програмою «Астрономія та фізика космосу» проводилися в рамках 

тем (виконавець): № 01БФ051-14 «Дослідження динамічних процесів у 

геліосфері, магнітосфері та атмосфері Землі за результатами наземних та 

супутникових вимірювань» (№ держреєстрації 0101U002469); № 06БФ051-12 

«Динамічні процеси в навколоземному космосі, верхній атмосфері та 

озоносфері в аспекті сонячно–земних зв’язків» (№ держреєстрації 

0106U006356); № 11БФ051-01 «Фундаментальні дослідження в галузі фізики 

конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і 

матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» (Підрозділ 12: 

«Динаміка навколоземного космічного простору та атмосфери Землі: 

залежність від стану геліосфери») (№ держреєстрації 0106U006356); 

№ 16БФ051-02 «Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з 

конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами 

і метаматеріалами»; № 20БФ051-02 «Хвильові процеси та ефекти в активних 

резонансних шаруватих плазмових середовищах і метаматеріалах» 

(№ держреєстрації 0120U102178).  

У рамках науково-дослідних робіт НАНУ–ДКАУ дослідження 

проводилися за темами (виконавець): НДР «Дослідження та математична 

інтерпретація фундаментальних плазмових процесів у ближньому космосі» 

2020–2021 рр., бюджетна тема; НДР «Моделі спостережуваних динамічних 

процесів у близькому космосі та методи їх математичної інтерпретації і 

прогнозування» 2018–2019 рр., бюджетна тема; НДР «Дослідження хвильових 

і турбулентних процесів в плазмі ближнього космосу» 2018 р., цільова 

комплексна програма наукових досліджень НАН України «Перспективні 

дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових 

технологій»; НДР «Дослідження колективних процесів в плазмі ближнього 
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космосу, відповідальних за формування космічної погоди» 2020–2021 рр., 

цільова комплексна програма НАН України «Фізика плазми і плазмова 

електроніка: фундаментальні дослідження та застосування».  

Дослідження підтримані також спільним науково-дослідним проєктом  

науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

Національної академії наук України (тема № 9Ф «Роль турбулентних і 

хвильових процесів у космічній плазмі» (2019–2020 рр.)), відповідальний 

виконавець. Низка результатів отримана у рамках міжнародних 

програм/грантів: ДФФД 2011–2012 рр. № Ф40.2/053 «Взаємодія потоків 

плазми із перешкодою: експериментальне вивчення великомасштабної 

динаміки обтікання сонячним вітром магнітосфери», відповідальний 

виконавець; ДФФД 2013–2014 рр. № Ф53.2/039 «Експериментальне вивчення 

процесів переносу плазми із сонячного вітру вглиб магнітосфери», 

відповідальний виконавець; американський грант CRDF # UKP2-2644-KV-05 

«Plasma turbulence in magnetospheric current systems» (2005–2007 рр.), 

відповідальний виконавець; німецькі гранти Volkswagen Foundation (“VW- 

Stiftung”) Фольксваген №№ 90312, 90312-1 та 97742 «Energy transformation, 

turbulence and acceleration in space plasmas» (2016–2023 рр.) та британський 

грант The ROYAL Society International Exchanges scheme 2021 IES\R1\211177 

«Predicting natural hazards by driven ionospheric perturbations» (2021–2023 рр.), 

керівник. Робота виконувалася також за підтримки освітньої програми 

Міністерства освіти і науки України № 2201250 «Освіта, навчання студентів, 

аспірантів, наукових і педагогічних кадрів за кордоном» (стажування в 

лабораторії прикладної фізики Університету імені Джона Хопкінса, Меріленд, 

США) та грантів Міжнародного інституту космічних досліджень: International 

Space Science Institute (ISSI) «Comparative analysis of turbulence and anomalous 

transfer in space and thermonuclear plasma», Берн, Швейцарія, та International 

Space Science Institute – Beijing (ISSI–BJ), Пекін, КНР.  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – визначення 

властивостей турбулентних процесів у навколоземному космічному просторі 
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на різних просторових/часових масштабах та їх впливу на динаміку та 

енергетику частинок.  

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні ключові 

завдання: 

– визначення типу турбулентних процесів у збурених областях магнітосфери 

Землі за різних умов і на різних масштабах, використовуючи статистичний та 

спектральний аналіз супутникових вимірів; 

– визначення властивостей дифузійних процесів у турбулентних областях 

магнітосфери Землі, використовуючи результати аналізу розширеної 

самоподібності; 

– дослідження зміни потоків та енергетичних спектрів прискорених частинок 

(електронів та ядер) у турбулізованих областях; 

– визначення особливостей взаємодії «хвиля–частинка» в турбулізованих 

областях магнітосферного хвоста; 

– отримання дисперсійних кривих у турбулізованих областях, використовуючи 

багатосупутникові виміри; 

– визначення механізму ініціювання турбулентного каскаду та характеристик 

хвиль, що відповідають за перенесення збурення з хвоста магнітосфери в 

область аврорального овалу, ґрунтуючись на аналізі пульсацій; 

– оцінка впливу на інтенсифікацію турбулентності верхньої атмосфери Землі 

вертикальних градієнтів температури та вітру.  

Об’єкт дослідження – навколоземний космічний простір, зокрема 

магнітосфера та верхня атмосфера Землі. 

Предмет дослідження – варіації магнітних та електричних полів, 

потоків частинок, швидкостей, змін температури в магнітосфері Землі,  а  

також температура та складові вітру верхньої атмосфери Землі. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених у дисертації завдань 

використовувалися аналітичні методи розв’язку рівнянь МГД, теоретичний 

аналіз  моделей та  чисельне моделювання  турбулентних процесів у плазмі, 
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аналіз  даних супутникових та наземних  вимірювань для верифікації 

теоретичних моделей. 

Методи обробки та аналізу експериментальних даних включали – 

статистичні  (фрактальні і мультифрактальні (аналіз розширеної 

самоподібності, аналіз ексцесу)), спектральні (Фур’є, вейвлет, 

біспектральний), метод мінімуму варіації змінних, таймінг-аналіз, метод 

накладання епох та метод хвильової зйомки.  

 

Наукова новизна одержаних результатів.  

1. Вперше визначено тип турбулентних процесів та масштаби їх зміни у різних 

областях магнітосфери Землі (форшок, постшок, магнітошар, область 

магнітопаузи,  касп та хвіст магнітосфери) із використанням спектральних, 

статистичних та багатосупутникових методів досліджень.   

2. Вперше визначено передумови фіксації зламу спектральних залежностей 

густини потужності магнітного поля на гірочастотах важких іонів у 

турбулентних областях на відстанях до 17RЗемлі. 

3. Вперше отримано взаємозв’язок магнітного, теплового (протонів та 

електронів) та динамічного (протонів) тисків у геомагнітних пульсаціях та  

визначено, що інтенсивність Рс4-пульсацій для теплового тиску електронів 

вдвічі менша  в порівнянні з динамічним і тепловим тиском протонів. 

4. Вперше зареєстровано спонтанну генерацію когерентних структур 

(самоорганізацію) в турбулентних областях під час багатократної 

диполяризації (посилення квазідипольних компонентів під час розриву 

струмового шару) як для магнітних структур, так і для потоків плазми на 

основі фіксації прямих і обернених каскадів. 

5. Вперше отримано нелінійний енергетичний каскад із побудови  дисперсійних 

кривих у турбулентних областях під час розриву струмового шару 

магнітосферного хвоста, використовуючи багатосупутникові виміри. 

6. Вперше визначено зв’язок між величиною ексцесу, параметрами 

логпуассонівської каскадної моделі, спектральними індексами та 
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коефіцієнтом дифузійного перенесення. 

7. Вперше знайдено/оцінено узагальнений коефіцієнт дифузії, що вказує на 

супердифузію в турбулентних областях магнітосфери Землі, використовуючи 

аналіз висоти максимуму функції густини розподілу  флуктуацій магнітного 

поля та коефіцієнти логпуасcонівської каскадної моделі.  

8. Вперше визначено роль взаємодії «хвиля–частинка» в турбулентних областях 

за змінами потоків частинок у різних енергетичних каналах та з аналізу 

потужності коливань магнітного поля на різних гірочастотах. 

9. Вперше показано, що зафіксовані космічними апаратами UARS та TIMED 

зміни температури і динаміки верхньої атмосфери від тропосферних джерел 

можна пояснити турбулентними шарами на висотах 95–105 км, причиною 

яких є приріст швидкості вітру та температури в результаті наявності 

гравітаційних хвиль.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

цілісної картини розвитку спостережуваних турбулентних процесів у 

суміжних областях магнітосфери Землі за спокійних і збурених умов та впливу 

цих процесів на стан навколоземного космічного простору. Отримані 

результати можуть бути використані не тільки для інтерпретації/верифікації 

спостережних ефектів у навколоземному космічному просторі, а й для 

теоретичного опису процесів у складних магнітогідродинамічних 

середовищах та планування наукових завдань наступних космічних 

експериментів.  

Достовірність та обґрунтованість результатів досліджень. Основні 

результати, положення та висновки, що виносяться на захист, логічно 

випливають з матеріалів дисертації та опублікованих за темою дисертації 

наукових праць. Достовірність результатів забезпечена застосуванням 

перевірених сучасних експериментальних методик, а також порівнянням 

проведених оцінок з відомими у літературі даними. Надійність основних 

наукових положень і висновків роботи базується на фізичній обґрунтованості 

запропонованих моделей та підходів до аналізу супутникових вимірів. 
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Результати роботи були успішно апробовані на  численних міжнародних 

конференціях. 

Особистий внесок здобувача1. Дисертація є узагальненням результатів 

досліджень, що були виконані безпосередньо автором або за його 

безпосередньої участі, чи під його керівництвом. Роботи [26, 27] виконані 

автором одноосібно. У роботах [2, 4–12, 21, 25, 28–31] здобувач формулював 

наукову задачу дослідження, проводив розробку методики аналізу, брав 

участь у опрацюванні даних та написанні необхідного програмного 

забезпечення, аналізі отриманих результатів та написанні статей.  У роботах 

[3, 19, 20, 32–34] автору належить постановка задачі досліджень та контроль 

за її виконанням, обговорення результатів, практична участь у розв’язанні 

завдань, участь у написанні статей. У роботі [18] автору належить постановка 

задачі дослідження, участь у аналізі отриманих результатів, обговорення та 

коригування тексту статті. У роботах [1, 16, 23, 35, 36] автор брав участь у 

постановці задачі досліджень, аналізі отриманих результатів,  обговоренні та 

коригуванні тексту статей. У роботах [13–15, 22, 23] автор брав участь у 

постановці задачі, опрацюванні результатів експериментів,  аналізі отриманих 

результатів, обговоренні та коригуванні тексту статей. У роботі [17] автор брав 

участь у опрацюванні результатів експериментів (взаємодія «хвиля–

частинка»), аналізі отриманих результатів, обговоренні та коригуванні тексту 

статті. У роботах [24, 37], що є узагальнюючими роботами великої кількості 

авторів, автор брав участь у постановці задачі, підготовці матеріалу для 

публікації – а саме, своєї частини тексту, що стосується динамічних і 

турбулентних процесів у магнітосфері Землі. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали, які представлені в 

дисертаційній роботі, багаторазово апробовані на семінарах Інституту 

космічних досліджень НАНУ–ДКАУ, Головної астрономічної обсерваторії 

НАН України та кафедри астрономії та фізики космосу Київського 

                                                
1 Посилання згідно переліку поданого після анотації та в додатку Ґ 
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національного університету імені Тараса Шевченка; робочих зустрічах в 

Інституті Макса Планка, Геттінген, Німеччина, Міжнародному інституті 

космічних досліджень відділення в Берні (Швейцарія) та Пекіні (КНР), а також 

доповідалися на наступних українських та міжнародних конференціях:  

6-та, 7-ма, 8-ма 10-та, 11-та, 13-та  Конференція із космічних досліджень, 

Євпаторія, Україна, 2006, 2007, 2008, 2010,  2011, 2013 рр.;   

17-та Українська конференція із космічних досліджень, Одеса, Україна, 

2017 р.; 18-та Українська конференція із космічних досліджень, Київ, Україна, 

2018 р.; 

13th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School, Одеса, 

Україна, 2013 р.;  

V Workshop on Computational Data Analysis and Numerical 

Methods (WCDANM) Фелгейраш, Португалія, 2018 р.;  

16th, 18th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th Young Scientists' 

Conference on Astronomy and Space Physics, Київ, Україна 2009, 2011, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 рр.;  

20th,  22nd, 27th Annual Conference of Doctoral Students, Прага, Чехія, 

2011, 2013, 2018 рр.;  

36th Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 

Київ, Україна, 2009 р.;  

37th COSPAR Scientific Assembly, Монреаль, Канада, 2008 р.; 38th 

COSPAR Assembly 2010,  Бремен, Німеччина, 2010 р.; 41st COSPAR Scientific 

Assembly, Стамбул, Туреччина, 2016 р.;  

Cluster 29th workshop, Лансароте, Іспанія, 2019 р.;  

General Assembly 2007 of the European Geosciences Union (EGU2007), 

General Assembly 2009 of the European Geosciences Union (EGU2009), General 

Assembly 2017 of the European Geosciences Union (EGU2017), General Assembly 

2018 of the European Geosciences Union (EGU2018), General Assembly 2019 of 

the European Geosciences Union (EGU2019), Відень, Австрія, 2007, 2009, 2017, 

2018, 2019 рр.;  
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Fifth UK–Ukraine–Spain Meeting on Solar Physics and Space Science, Київ, 

Україна, 2019 р.; Fourth UK–Ukraine–Spain Meeting on Solar Physics and Space 

Science, Київ, Україна, 2017 р.; Second UK–Ukraine Meeting on Solar Physics 

and Space Science, Київ, Україна, 2013 р.;  

5th,  6th, 9th Annual International Conference on Physics, Афіни, Греція, 

2017, 2018, 2021 рр.;  

14th International Symposium on Numerical Analysis of Fluid Flows, Heat 

and Mass Transfer, Родос, Греція, 2019 р.;  

Fall Meeting of American Geophysical Union (AGU), Сан-Франциско, 

США, 2019 р.;  

Міжнародна наукова конференція «Астрономія та фізика космосу в 

Київському університеті», Київ, Україна, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021 

рр.; 

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016),  Прага, 

Чехія, 2016 р.;  

Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного 

синтезу, Київ, Україна, 2019 р. 

Публікації2. Результати, представлені в дисертації, опубліковано в 116 

наукових роботах [1–116]: у 37 статтях у профільних наукових журналах [1–

37], серед яких 13 статей відносяться до Q1, Q2 квартилів; двох навчальних 

посібниках, один із яких із грифом МОН [38, 39], і в 77 матеріалах та тезах 

доповідей на українських та міжнародних конференціях [40–116]. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, семи розділів основного тексту з рисунками і таблицями, висновків, 

списку використаних літературних джерел і п’яти додатків. Обсяг дисертації 

становить 350 сторінок. Вона містить 131 рисунок (з них 30 розміщені на 26 

окремих сторінках), 23 таблиці та 253 бібліографічні посилання. 

 

                                                
2 Посилання згідно переліку поданого після анотації та в додатку Ґ 
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РОЗДІЛ 1. 

МАГНІТОСФЕРА ЗЕМЛІ: СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА 

 

Процеси в магнітосфері Землі відіграють визначальну роль у 

перетворенні динамічної і магнітної енергії сонячного вітру в енергію 

заряджених частинок і змін електромагнітних полів на різних масштабах. 

Сюди можна віднести процеси в області ударної хвилі (лобовій частині 

магнітосфери), магнітошарі (надзвичайно активній області між ударною 

хвилею і межею магнітосфери), магнітопаузі, в якій, у свою чергу, виділяють 

особливі області: касп, турбулентний пограничний шар та ін., ну і звичайно 

ланцюг процесів, що відбуваються в хвості магнітосфери Землі.  Всі ці області 

характеризуються високим рівнем флуктуацій параметрів плазми,  магнітними 

переоб’єднаннями, інтенсивними конвективними рухами і локальним 

прискоренням частинок. При цьому турбулентність у них буде визначатися як 

зовнішніми параметрами набігаючого потоку СВ (сонячного вітру) і 

міжпланетного магнітного поля (ММП), так і внутрішніми процесами. 

Складна структура магнітосфери формується завдяки обтіканню 

плазмою сонячного вітру власної квазідипольної структури магнітного поля 

Землі. В результаті за спостережувані ефекти в магнітосфері Землі 

відповідають: струми, що мають місце в надрах Землі (породжують власне 

магнітне поле); поверхневі струми на границі магнітосфери (магнітопаузі) 

(струми Чепмена–Ферраро); струмова система хвоста магнітосфери (включає 

струми поперек хвоста та струми на магнітопаузі, що їх замикають); кільцевий 

струм і поздовжні струми, що утворюють тривимірні струмові системи разом 

із замикаючими їх струмами в іоносфері і магнітосфері (струми Біркеланада) 

(рис. 1.1).  

Магнітне поле в долях хвоста має соленоїдальну структуру (струми в 

хвості магнітосфери поділяють протилежно направлені магнітні поля в 

північній і південній долях хвоста і замикаються через струми магнітопаузи).  



40 
 

Кільцевий струм формується потоками іонів з енергією 1–300 кеВ, що 

рухаються в приекваторіальній області навколо Землі на відстанях 3–6RE. 

Розрізняють спокійний (симетричний) кільцевий струм і кільцевий струм, що 

розвивається під час магнітної бурі (інтенсивність збільшується більш ніж на 

порядок і струм стає асиметричним).  

Внаслідок високої провідності плазми сонячного вітру величина 

міжпланетного магнітного поля, що проникає в магнітосферу становить біля 

десяти процентів від «набігаючого» потоку, але саме вона визначає 

перенесення енергії та імпульсу всередину магнітосфери та, відповідно, 

збурення в середовищі.  

Проникнення плазми суттєво залежить від напрямку ММП (при 

південному напрямку ММП рівень збуреності магнітосфери істотно зростає), 

а формування конвективних потоків описується циклом Данжі (рис. 1.2),   хоча 

він і не демонструє корректні зміни при сильних динамічних збуреннях [8, 9, 

32].  

 

 

Рис. 1.1 Будова магнітосфери Землі [15] 
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Від орієнтації ММП залежать структури в області УХ (квазіпаралельні 

чи квазіперпендикулярні), структура форшоку, локалізація прискорених 

частинок, виникнення джетів, та умови генерації нестійкості Кельвіна–

Гельмгольца [32] (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.2 Динаміка магнітосфери при появі південної компоненти ММП [32]: 

(А) – магнітне перез’єднання між замкнутими лініями диполя та поля 

сонячного вітру в підсонячній області; (В) – формування «відкритих» ліній 

поля з’єднаних з Землею на одному кінці; (С) – через тиск СВ і часткового 

зникнення магнітного бар’єру частинки СВ транспортуються через касп і 

далі рухаються до хвоста; (D) – накопичення магнітного потоку на відкритих 

лініях хвоста та перез’єдання в області струмовому шару хвоста; (Е) – 

потоки плазми в напрямку до Землі 

 

Рівень збурення в магнітосфері характеризується індексами 

геомагнітної активності (в нТл)3: Dst, AU, AL і AE.  

                                                
3 Dst індекс – характеризує зміну горизонтальної компоненти магнітного поля, визначену за вимірами 4-х 
геомагнітних обсерваторій приекваторіальної області (Сан-Хуан, Херманус, Какіока, Гонолулу). Таким 
чином, Dst-індекс характеризує зміну глобального магнітного поля (магнітну бурю) – містить усереднені по 
довготі зміни систем струмів: струми на магнітопаузі, кільцевого струму і струмів у хвості магнітосфери. 
Мірою збурень в авроральних областях під час суббур є авроральні індекси. Вони характеризують східний і 
західний електроджет і визначаються за даними 12-ти магнітних обсерваторій північної півкулі, що 
локалізовані в  області аврорального овалу.    
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Відгук магнітосфери на зміну параметрів СВ і ММП є суттєво 

нелінійним, в результаті чого відбувається накопичення енергії в основному в 

хвості магнітосфери у вигляді енергії натягу силових ліній магнітного поля із 

наступною генерацією суббурі (пункт 1.5). Цей процес носить вибуховий 

характер і відбувається за короткий час (початок вибухової фази порядку 

десятків секунд, загальна тривалість менше однієї години). Як правило, такі 

«перевантаження магнітосфери» виникають після сонячних спалахів, 

супроводжуваних інжекцією речовини і генерацією ударної хвилі в СВ.  

 

 
Рис. 1.3 Структури в навколоземному просторі. Формування іонного і 

електронного форшоку перед фронтом ударної хвилі [135] 

 

1.1. Процеси в області ударної хвилі 

 

В результаті взаємодії надзвукового потоку СВ (число Маха ~ 5) із 

атмосферою Землі утворюється ударна хвиля, яка сповільнює і відхиляє потік 

сонячного вітру (рис. 1.2).  

                                                
 



43 
 

Вперше існування ударної хвилі перед магнітосферою було одночасно 

виявлено Келлогом і Аксфордом, а перше визначення форми і положення 

магнітосфери було проведено Нессом за даними супутника IMP–1 [138]. 

Суттєво спрощує розгляд те, що густина енергії магнітного поля в сонячному 

вітрі зазвичай істотно менша, ніж енергія кінетичного руху. Це дозволяє в 

першому наближенні розглядати взаємодію сонячного вітру з магнітосферою 

в гідродинамічному наближенні [193–195].  

Зрозуміло, що для коректного опису процесів потрібно враховувати 

внесок магнітного поля у визначення положення навколоземної ударної хвилі 

і в характеристику течії плазми в області магнітошару. Це не можливо зробити 

без оцінки турбулентних і дифузійних процесів в даних областях (!).  

Оскільки найбільш швидкою хвилею в замагніченій плазмі є 

магнітозвукова хвиля, то саме вона визначає положення і форму ударної хвилі 

перед перешкодою, яку вона обтікає.  

Ідеальна магнітогідродинаміка не описує процеси дисипації, але 

дозволяє описати зміну характеристик потоку по обидва боки ударної хвилі 

через співвідношення Ренкіна–Гюгоніо, які отримуються із законів 

збереження [77].  

Аналітичні розв'язки, експеримент і чисельне моделювання показали, 

що частина іонів відбивається від фронту завдяки спільній дії стрибків 

магнітного й електричного полів на фронті сильної квазіперпендикулярної 

ударної хвилі. Перші спостереження подвійної структури потоку іонів 

всередині фронту ударної хвилі були проведені на супутнику «Vela-4». 

Детальний аналіз спостережень відбитих іонів для різної геометрії фронту 

показує, що відбивання іонів відбувається відповідно до припущення про 

дзеркальне відбивання від фронту хвилі (рис. 1.4). 

У квазіпаралельній ударній хвилі відбиті іони йдуть вгору по потоку, що 

набігає, утворюючи двохпучковий розподіл за швидкостями і формуючи 
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форшокову область4 (рис. 1.3). При цьому виникає сильна магнітозвукова 

турбулентність, яка і призводить до дисипації енергії на фронті хвилі. У 

квазіперпендикулярному випадку (ΘBn > 45◦) форшок обмежений підніжжям 

фронту – областю, де відбиті іони повертаються до фронту під дією сили 

Лоренца. Розмір – 0.68 Ri, де Ri ларморівский радіус іонів сонячного вітру. 

При цьому виникає електрон-іонна нестійкість і сильні коливання в області 

нижньогібридного резонансу, які можуть відігравати певну роль у 

дисипативних процесах на фронті. 

 

 
Рис. 1.4 Відбиття і прискорення частини іонів сонячного вітру від фронту 

перпендикулярної ударної хвилі (а): за фронтом ударної хвилі пучок 

прискорених іонів b змішується із пучком іонів, який пройшов a. Різниця в 

русі відбитих іонів для фронту квазіпаралельних і квазіперпендикулярних 

ударних хвиль (б) 

 

У квазіпаралельній ударній хвилі ( ΘBn < 45◦) форшок являє собою 

велику область вгору по потоку від фронту хвилі.  

Перпендикулярні і квазіперпендикулярні ударні хвилі також 

поділяються за характером профілю магнітного поля на ламінарні, 

квазіламінарні, квазітурбулентні і турбулентні. Належність до тієї чи іншої 

                                                
4 Великомасштабна область, в якій існують різні типи прискорених частинок і хвиль, частина з яких 
збуджується при взаємодії зустрічних пучків іонів. 
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категорії визначається значеннями магнітозвукових чисел Маха і параметром 

β в набігаючому потоці. Стрибок магнітного поля пов'язаний зі струмом 

електронів, стабілізованим аномальним опором іонно-звукових хвиль. Відбиті 

від фронту квазіперпендикулярної хвилі іони обертаються в області, в якій 

напруженість магнітного поля підвищена і розвивається сильна 

турбулентність в діапазоні нижньогібридних хвиль. Відбиті і прискорені іони, 

що пройшли потім через фронт хвилі, утворюють «овершут» і «андершут» 

магнітного поля, відповідно, надлишок і дефіцит густини в двох областях за 

стрибком магнітного поля. Ці іони разом із тими іонами, що пройшли, 

утворюють за стрибком магнітного поля бімодальний розподіл за 

швидкостями, який формально забезпечує необхідний нагрів, згідно з умовами 

Ренкіна–Гюгоніо. Однак, цей розподіл є нестійким, і релаксує до сталого 

розподілу на великому лінійному масштабі. Таким чином, перехід від одного 

стану плазми в незбуреному потоці до відрелаксованого розподілу за фронтом 

ударної хвилі відбувається в кілька етапів і на досить великому лінійному 

масштабі. Ще більший масштаб переходу пов'язаний з квазіпаралельною 

ударнею хвилею, на якій відбитий пучок далеко поширюється вгору по потоку 

і викликає сильну турбулентність на великих відстанях від фронту хвилі [225]. 

Додаткові відхилення від рівноважного стану викликаються різними хвилями 

в плазмі, які збуджуються як локально, так і поширюються від фронту. 

На відміну від іонної компоненти, відбиті від ударного фронту 

електрони характеризуються більшою стабільністю. Електронний форшок 

утворюється поблизу зовнішньої границі фронту ударної хвилі, та має 

електрони з енергією  більше 1 кеВ, при цьому в міру віддалення всередину 

форшоку енергія електронів зменшується, тому електрони форшокової області 

спостерігаються як високоенергійний хвіст у розподілі електронів сонячного 

вітру. Такий розподіл призводить до генерації ленгмюрівських хвиль на 

передній границі електронного форшоку, де пучок відбитих електронів має 

більшу енергію. В глибині форшоку спостерігається зсув відносно електронної 

плазмової частоти [19]. 
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Сполучною ланкою між міжпланетним середовищем і магнітосферою є 

магнітошар, за допомогою якого передаються всі збурення і зміни сонячного 

вітру і міжпланетного магнітного поля. З іншого боку, процеси в області 

магнітошару накладають свій відбиток на динаміку і енергетику 

навколоземного середовища. Прикладом є швидкі рухи магнітопаузи за 

рахунок швидких локальних змін тиску плазми в магнітошарі [189]. 

Для опису наближеної картини потоків плазми в магнітошарі 

використовують гідродинамічну модель Спрайтера [192–195]. Слід зазначити, 

що зіставлення розподілу поперек магнітошару середніх значень виміряних і 

розрахованих відносних параметрів потоку іонів [137] показали, що модель 

Спрайтера в середньому спрацьовує, проте дає завищені оцінки потоку іонів 

поблизу ударної хвилі. Однією з причин цього – відбивання частини іонів 

сонячного вітру (до 10%) від фронту ударної хвилі, що не враховується в 

гідродинамічних моделях.  

 

1.2 Хвіст магнітосфери 

 

В 1962 році Несс, грунтуючись на експериментальних даних, вказав, що 

силові лінії магнітного поля Землі спотворені потоками від Сонця – сильно 

витягнуті в антисонячному напрямку [138].   

Хвіст складається з двох симетричних частин із майже однорідним 

протилежно спрямованим магнітним полем напруженістю ~ 20 – 30 нТл у 

кожній з них. У південній частині магнітне поле спрямоване від Землі, у 

північній – до Землі. Хвіст розділяється на дві частини плазмовим шаром, в 

центрі якого знаходиться тонкий нейтральний шар (завтовшки ~ 1 푅 ), при 

переході через який магнітне поле змінює напрямок. Це зумовлено наявністю 

струму, що тече з ранішньої сторони на вечірню, тобто упоперек хвоста, і 

замикається через магнітопаузу. На відстані від Землі ~ 25 푅  концентрація 

електронів в плазмовому шарі  0.3 – 30 см . Густина енергії протонів може 

бути на порядок більша, ніж електронів. Плазмовий шар заповнений 
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переважно водневою плазмою, але може містити кисень, особливо під час 

активних процесів [59]. 

Наявністю струмового шару всередині хвоста пояснюється його велика 

протяжність в антисонячному напрямку (протяжність до 3100 푅 , діаметр 50 – 

60 푅  [32]). 

У центрі плазмового шару, де радіус кривизни магнітних силових ліній 

в спокійні періоди часу перевищує ларморівський радіус іонів ρi, електрони і 

іони плазми дрейфують в різні боки в напрямку осі Y. За рахунок такого руху 

виникає великомасштабне електричне поле Ey і відповідно струм, який 

підтримує протилежно направлені магнітні поля в північній і південній долях 

хвоста. Під дією електричного поля хвоста всі плазмові частинки дрейфують 

із середньою швидкістю Vx=c[Еy×Вz]/Bz
2  у напрямку до Землі. Цей дрейф є 

повільним (~ 104 м/с) у порівнянні зі швидкостями заряджених частинок в 

хвості магнітосфери (~ 105–106 м/с). 

Динаміка частинок в хвості магнітосфери Землі визначається 

співвідношенням між мінімальним радіусом кривизни магнітної силової лінії 

(Rc) та максимальним ларморівським радіусом іона (ρL). Якщо кривизна 

магнітної силової лінії менше ніж гірорадіус, то рух частинки буде 

визначатися в дрейфовому наближенні і описуватися рівняннями МГД. В 

області, де гірорадіус обертання частинок можна порівняти з радіусом 

кривизни силових ліній магнітного поля, рух частинок стає неадіабатичним – 

заряджені частинки будуть “розмагнічуватися” і рухатися по петляючих 

траєкторіях (меандровий або серпантиновий рух). Така ситуація має місце при 

сильно витягнутій конфігурації хвоста під час суббур, та у віддалених 

областях хвоста магнітосфери (де згідно конфігурації виконується умова, що 

нормальна компонента магнітного поля буде набагато менше ніж 

тангенціальна) [116, 117, 179, 180]. Крім того рух різних типів частинок може 

відрізнятися: електрони можуть бути замагнічені і рух задовольнятиме МГД, 

а іони “розмагнічені” і їх рух буде неадіабатичний (зазвичай це виконується в 

області зміни знаку z-тової компоненти магнітного поля). Для опису зміни 
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плазми в хвості магнітосфери Землі зазвичай  використовують модель Харріса 

[60], хоча вона і має один суттєвий недолік – не врахована нормальна 

компонента магнітного поля, яка практично завжди присутня в струмовому 

шарі. 

 

1.3 Процеси проникнення плазми в магнітосферу Землі 

 

Серед процесів проникнення плазми в магнітосферу Землі, які 

відіграють визначальну роль, можна виділити: 

 перез’єднання магнітних полів, 

 ефект скінченного гірорадіусу іонів, 

 волокнисте проникнення плазми, 

 дифузію,  

 нестійкість Кельвіна–Гельмгольца, 

 перенесення за рахунок поляризаційного і градієнтного дрейфу,  

 імпульсне проникнення. 

Перез’єднання на границі магнітопаузи. На сьогоднішній момент, 

відносний внесок перез’єднання в проникнення плазми в магнітосферу 

залишається нез’ясованим. Оскільки ми визначаємо магнітопаузу як межу, що 

відокремлює Земне магнітне поле і плазму від міжпланетного поля і від плазми 

сонячного вітру, то цей опис справедливий тільки в межах ідеальної МГД, 

коли магнітне поле «вморожене» в плазму. При вмороженості довжина 

вільного пробігу частинок більша масштабу системи, що справедливо для 

магнітосфери і її границь. Вважається, що міжпланетне магнітне поле 

рухається разом з плазмою сонячного вітру, а земне поле – з магнітосферною 

плазмою, і магнітопауза (межа між ними) – непроникна. 

При зменшенні довжини вільного пробігу суттєвими стають процеси 

дисипації і умова вмороженості буде порушуватися (міжпланетні і геомагнітні 

силові лінії можуть перез’єднуватися). Умова вмороженості залишається 

гарним наближенням всюди, за винятком областей, де є електричні поля, 
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спрямовані уздовж магнітних силових ліній – прикладом є авроральні області 

прискорення частинок. При цьому слід зазначити, що після «перез’єднання» 

силові лінії намагаються якнайшвидше покинути дифузійну область і 

«відновити» умову вмороженості. 

Порушення вмороженості. Для розуміння процесів порушення 

вмороженості розглянемо узагальнений закон Ома в двох еквівалентних 

формах: 
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Тут Pe  – повний електронний тензор тиску, n – густина іонів та 

електронів, iυ  і eυ  – іонні та електронні швидкості, ei  – частота зіткнення 

електронів та іонів, pe  – електронна плазмова частота.  

Ліва частина рівняння описує стан при наявності вмороженості, доданки 

в правій частині другого рівняння (яке зручніше використовувати для опису 

динаміки іонів) відносяться до чотирьох різних процесів. Перший доданок 

описує ефект Холла (Hall), другий пояснює ефекти електронного тиску, третій 

– електронний інерційний член, і четвертий – описує ефект опору,  , плазми. 

Відносне значення цих доданків [29] пов’язане з чотирма характерними 

масштабами, електронною та іонною інерційними довжинами, 

/ ,  / ,e pe i pic c      ефективним іонним гірорадіусом, 

1/2( / ) / ,ci B e i cir k T m   і резистивною довжиною, 0/ | |.    Процес з 

найбільшим масштабом домінує при порушенні вмороженості. Холлівський 

доданок стає істотним, коли іонна інерційна довжина стає порядку 

резистивної. В дифузійній області іони, по суті, незамагнічені, в той час як 

магнітне поле залишається вмороженим в електронну рідину. Тому, 
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холлівский ефект сам по собі не призводить до «розморожуваня» при 

стаціонарному перез’єднання. Він, однак, модифікує перез’єднання. Вплив 

холлівського доданку на швидкість перез’єднання було досліджено в роботах 

[114, 126]. Для перез’єднання, що залежить від часу, це призводить до появи 

специфічної динаміки за рахунок генерації вістлерів та кінетичних 

альфвенівських хвиль. 

Для перез’єднання в плазмі без зіткнень розмір дифузійної області (d) 

буде лежати в межах між електронною та іонною інерційними довжинами. Для 

типових умов денної магнітопаузи – 1 < d < 50 км. Довжина дифузійної області 

уздовж самої магнітопаузи залишається невизначеною. Для перез’єднання при 

аномальному опорі, довжина дифузійної області не обмежена а-priori. 

Ефекти скінченного гірорадіусу. Ефекти скінченного гірорадіусу (ЕСГ) 

змінюють тензор напруги в рідинному наближенні за рахунок недисипативної 

гіров’язкості. Hau & Sonnerup (1991) [61], використовуючи двохрідинну 

модель, знайшли одномірні стійкі рівноважні розв’язки у вигляді обертальних 

розривів.  

Параметр, який визначає значення ефектів кінцевого гірорадіусу –  = 

r/L, де r – гірорадіус, і L – просторовий масштаб градієнта параметрів 

плазми/поля. Гірорадіус частинок з масою m, зарядом q, і швидкістю p , 

перпендикулярною магнітному полю, дорівнює / ,p cr    де /c qB m   – 

циклотронна частота. В ансамблі частинок з різними енергіями, швидкість 

змінюють на середню теплову швидкість vsth=(kBTs/ms)1/2. Макроскопічна 

швидкість плазми u може бути також пов’язана зі "потоковим" гірорадіусом 

/ .u cr u   На практиці це дозволяє визначити два гіропараметра s і u. 

У випадках, коли гірорадіус порівняний з масштабом градієнта або 

розміром плазмових структур, говорять про великий ефект гірорадіуса. Для 

явищ, що залежать від часу, df / dt ~ f, ми маємо c ~ rc/L, так що ефекти 

ЕСГ стають все більш і більш важливими для масштабів часу порядку або 

менше, ніж гіроперіод. 
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Ефекти скінченного гірорадіусу входять в МГД рівняння через тензор 

тиску P у рівнянні імпульсу 

/ [ ] ( ),d dt grad e i    u j B P P  

і через узагальнений закон Ома: 

0
1 1 ,e e× × P
en en t
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де /e pec   – електронна інерційна довжина. Перший і другий доданки в 

правій частині цього рівняння представляють собою двохрідинний ЕСГ ефект, 

лінійний відносно u і s, відповідно. Третій доданок має більш високий 

порядок. Він стає важливим у холодній плазмі, коли інерційна електронна 

довжина стає більшою, ніж іонний гірорадіус. 

У загальному випадку вираз для тензора тиску в плазмі без зіткнень: 

( ) ,ij p ij i j i j ijP p bb p bb G     

де ,  pp p   – скалярні компоненти тиску і b1=В1/|В|. 

Додатковий член Gij являє собою в’язкість, яка є незалежною від будь-

яких зіткнень і створюється неоднорідним потоком плазми без зіткнень з 

кінцевим гірорадіусом іонів [122, 200]. 

В системі, в якій магнітне поле спрямоване по z, тензор в’язкості набуває 

вигляду: 
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Параметр / 2 ,i cp   де рi  є перпендикулярним іонним тиском. Число 

Рейнольдса R = uL /  пов’язано з гіров’язкістю. Для умов на магнітопаузі 

число Рейнольдса для L ~ 10 RE, R ~ 100 – 600. Динаміка рідини з високими 

числами Рейнольдса призведе до турбулентного потоку і хаотичної поведінки. 
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Для холодної плазми i ~ 0, але u може бути великим – ефекти скінченного 

гірорадіусу можуть бути істотними навіть у холодній плазмі. 

Динамічний тиск сонячного вітру і ММП – найважливіші фактори, що 

керують природою магнітопаузи. Місцезнаходження магнітопаузи 

визначається, перш за все, динамічним тиском сонячного вітру psw і рухається 

всередину при південному ММП: Rs = 11.3 ±0.25Вz,  де Rs виражений в 

радіусах Землі і Вz, в нТл [4, 188]. Ця ерозія розглядається і як свідчення 

перез’єднання.  

Волокнисте проникнення плазми. При розширенні плазми можливе 

виникнення волокнистих структур, менших, ніж іонний гірорадіус. 

Лабораторні експерименти з інжекцією плазмових пучків перпендикулярно до 

магнітного поля показали, що плазма втікає всередину магнітного бар’єру, 

поки не досягне критичної величини магнітного тиску: 

Кu2 =Bс
2/20 

з К ~ 2/3. Теоретично, коефіцієнт К повинен бути 1/2 для нееластичної  

взаємодії і К=1 для дзеркального відбивання частинок в бар’єрі. Подальше 

проникнення поперек магнітного бар’єру відбувається за рахунок наявності 

індукованого [ЕxВ] дрейфу, якщо поляризаційні заряди з’являються на 

границях плазмового пучка. Необхідна умова цього – пучок зі швидкістю u 

повинен мати достатню енергію, щоб створити необхідне електричне поле: pi 

>> ci, що зазвичай виконується в магнітосферній плазмі. Інша необхідна 

умова випливає з необхідності, щоб максимальна різниця потенціалів еФ=eEd 

впоперек пучка ширини d не перевищувала початкову кінетичну енергію 

пучка (ширина повинна задовольняти нерівності d<ru/2) [225]. 

Механізм генерації малих структур при розширенні плазми в область з 

магнітним полем пов’язаний з нестійкістю типу Релея–Тейлора, в якій важка 

рідина (плазма) сповільнюється легкою (магнітне поле). 

Коли іонний гірорадіус стає великим у порівнянні з іншими 

характерними плазмовими масштабами, тобто коли іони незамагнічені, а 



53 
 
електрони залишаються замагнічені, нестійкість розвивається набагато 

швидше, ніж початкова МГД нестійкість. Плазмові структури тоді будуть 

менше іонного гірорадіуса і будуть зростати швидше, ніж іонний гіроперіод. 

Процес структурування важливий, тому що це веде до істотного переносу 

плазми поперек магнітного поля через утворення плазмових струменів. 

Дифузія. Дифузія включає мікро, макро, і турбулентні процеси. 

Поперечна дифузія плазми в області магнітошару може відігравати істотну 

роль в областях, коли магнітне перез’єднання неефективне, особливо для 

північного ММП. Для розділення дифузії та перез’єднання, необхідно 

порівнювати теоретичні передбачення з детальними даними за частинками і 

полями. 

Розгляд процесів дифузії базується на умові стаціонарності дифузійних 

потоків. Дифузна швидкість визначена тензором дифузії D і залежить від 

відношення квадрата теплової швидкості і частоти зіткнень. Дифузія має сенс 

тільки в неоднорідній плазмі і, таким чином, обмежена різними межами в 

магнітосфері. Дифузія призводить до спотворення орбіт частинок. 

Для визначення тензора дифузії слід враховувати, що квазіпаралельна 

складова до зовнішнього магнітного поля задається як D||=kBТ/m для кожного 

типу частинок. Квазінейтральність призводить до амбіполярної дифузії 

поперек магнітного поля Da=(iDe + eDi)/i+e); тут  |q|/m – рухливість 

частинок маси m і заряду q. Коефіцієнт амбіполярної дифузії в напрямку, 

перпендикулярному до магнітного поля: Da = rce
2/(1 + Tpi/Tpe), де rce – 

ефективний електронний гірорадіус. Підводячи підсумок, можна відмітити, 

що при відсутності зіткнень не повинно бути ніякої дифузії навіть в 

неоднорідній плазмі. Але не слід забувати, що за відсутності фактичних 

зіткнень, до зміни траєкторії частинок можуть призвести взаємодії хвиля–

частинка (аномальна резистивна дифузія). 

Оскільки магнітопауза – поперечний струмовий шар, в якому мають 

місце градієнти густини, температури, магнітного поля й потоку, – то є велика 

кількість нестійкостей для генерації аномальних дифузійних процесів. При 
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розгляді перехідних областей магнітосфери Землі найбільш вивченою є 

нестійкість Кельвіна–Гельмгольца [26, 104]. Вона сприяє перемішуванню 

плазми на великих масштабах і створює необхідні умови для 

мікронестійкостей, які можуть фактично розсіювати частинки, змінюючи їх 

траєкторії.  

До зміни траєкторії в рамках пункту про дифузійні процеси можна 

віднести також пітч-кутове розсіювання в сильних хвильових полях [204], та 

зміну дифузії внаслідок еволюції в часі (прольоти Levy (Levy flights)) [202]. 

Зрозуміло, що навіть помірні амплітуди хвиль, викликаних різними 

типами нестійкостей (наприклад дрейфова нижньогібрідна нестійкість (як і 

іонно-звукові хвилі)), забезпечують досить флуктуацій, щоб ініціювати 

перез’єднання у вузькій дифузійній області. Дифузійні процеси, що майже 

безперервно виникають при  градієнтах густини і температури в області денної 

магнітопаузи, достатні, щоб призвести до локального перез’єднання в тих 

областях, де магнітні поля з обох боків магнітопаузи мають антипаралельні 

компоненти. По суті ці флуктуації – необхідна передумова для початку цілого 

комплексу квазілінійних процесів, що викликає  дифузію в плазмі без зітнень. 

Домінуючі градієнтні нестійкості – нижньогібрідна нестійкість, і іонно-

звукова. Серед джерел вільної енергії в області магнітопаузи – градієнти 

густини, швидкості, температури і магнітного поля, анізотропія тиску і 

струмів. Тому важко очікувати, що окрема нестійкість домінує. Замість цього, 

виникає широкий спектр конкуруючих нестійкостей. Присутність цього 

спектру зачіпає зростання тих нестійкостей, які зазвичай вносять найбільший 

внесок у дифузію. Дифузія прослідковується і в коливаннях магнітного поля – 

основний механізм, ймовірно, змішування силових ліній (stochasticity), який є 

деякою хаотичною версією перез’єднання. Теорії дифузії можуть базуватися і 

на більш екзотичних процесах, таких як "перельоти Levy (Levy flights)". У 

цьому випадку дифузія є не класичною, а залежною від часу.  

Перенесення за рахунок поляризаційного і градієнтного дрейфу. 

Спостереження показали, що сонячна плазма отримує доступ в земний 
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плазмовий шар не тільки при південному ММП, але також і при північному 

[45]. Згідно традиційному уявленню, магнітопауза повинна бути 'закритою' 

при цих обставинах. Можливо, найменш дослідженим з усіх запропонованих 

механізмів взаємодій між сонячними частинками та земним магнітним полем 

є перенесення за рахунок градієнтного дрейфу плазми магнітошару на флангах 

хвоста. Олсон і Пфайтзер [144] розглянули орбіти окремих частинок близько 

магнітопаузи, і показали, що протони МШ з енергіями  1–10 кеВ відбиваються 

від магнітопаузи для більшості напрямків, крім вузького 'конуса входу' в 

межах 25 градусів в площині геомагнітного екватора. Іони можуть входити в 

магнітосферу на ранковій стороні, електрони – на вечірній, як проілюстровано 

на рис. 1.5. Частинки з протилежними зарядами відповідно відбиваються. Т.ч. 

невелика частина надтеплових протонів повинна безперервно проникати з 

МШ з ранішнього боку (оскільки протони в МШ є істотно більш енергійними, 

ніж електрони). Кривизна магнітопаузи може посилити цей процес. 

Головний ефект градієнтного дрейфу – генерація струмів, які локально 

спотворюють магнітопаузу. Різниця в гірорадіусах електронів та іонів може 

генерувати електричне поле на магнітопаузі (див. рис. 1.5). Зміни з часом 

цього поля призведуть до дрейфу іонів по нормалі до магнітопаузи. І якщо 

поле змінюється на масштабах гірочастоти іона з амплітудою в декілька мВ/м, 

дрейф іонів буде порядку декількох км/с, що істотно для проникнення 

частинок через магнітопаузу. 

Теплові та енергійні частинки магнітосферного походження зазвичай 

спостерігаються в межах вузького шару в МШ біля магнітопаузи. Потік 

енергії, який несуть електрони з енергіями понад 10 кеВ, знаходяться в межах 

від 3108 Вт протягом спокійних періодів до 31011 Вт при наявності збурень. 

Іони з енергіями понад 50 кеВ несуть порівнянний потік енергії. Потік 

енергійних електронів є максимальним за ранковою магнітопаузою, а потік 

енергійних іонів за вечірньою, що пояснюється градієнтним дрейфом іонів на 

захід, а електронів – в східному напрямку. Крім того, втрата електронів з пітч-

кутами ~ 90 градусів на ранковій магнітопаузі викликає їх відсутність (так 
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звані розподіли типу 'метелики') в магнітосфері після опівдня, і навпаки, для 

іонів.  

 

 

Рисунок 1.5а – Розшарування плазми за рахунок нестійкості. Фронт 

розбивається на шари товщиною менше половини гірорадіусу  

 

 

Рисунок 1.5б – Вгорі рух частинок в екваторіальній площині в магнітному 

полі, направленому на нас. Внизу характеристики електричного поля [144] 

 

Імпульсне проникнення. У 1978 р Лем’є і Рос (Lemaire & Roth) 

запропонували концепцію плазмових елементів з надлишком імпульсу [112]. 

Дані елементи проникають імпульсно через магнітопаузу в магнітосферу 

внаслідок тонкої структури в ММП та плазмі сонячного вітру.  

В кінці сімдесятих, лабораторні експерименти показали можливість 

існування незамагнічених плазмових структур, які при імпульсному введені 

поперек магнітного поля можуть вільно поширюватися поперек магнітних 
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силових ліній. Пояснення цих лабораторних спостережень було дано Шмідтом 

у 1960. У теорії Шмідта рух розглядається в наближенні провідного центру, 

оскільки через велику діелектричну проникність (104 – 105 в космічній плазмі), 

колективні ефекти поляризації є суттєвими. При цьому плазмовий елемент, 

названий 'плазмоїд', імпульсно введений в магнітне поле може рухатися 

поперек силових ліній. Виникає електричне поле, перпендикулярне до 

напрямку руху і магнітного поля, що призводить до Е×В дрейфу. 

Лем’є узагальнив теорію Шмідта на випадок плазмової дифузії впоперек 

нахиленого магнітного поля [111].  Коли напрям зовнішнього магнітного поля 

обертається, то електричне поле в плазмоїді обертається на той же кут, в 

результаті Е і В залишаються ортогональними один одному. 

Плазмоїд, що проникає в магнітосферу, може бути прискорений або 

сповільнений в залежності від орієнтації його магнітного моменту по 

відношенню до моменту геомагнітного диполя. Тому напрямок магнітної 

сили, що діє на плазмоїд залежить від місця розташування на поверхні 

магнітопаузи і від орієнтації ММП в прилеглому МШ. Для антипаралельного 

ММП щодо магнітосферного поля сила спрямована до Землі, що збільшує 

швидкість вприскування плазмоїду. Для паралельного ММП сила магнітного 

поля діє так, щоб зменшити швидкість входу.  

Потрібно відзначити, що плазмова теорія імпульсного проникнення 

поки ще не розвинена повністю. Були зроблені тільки якісні оцінки і 

передбачення [174, 175]. Однак, основний опис фізичного механізму, що 

встановлює поляризацію електричного поля і дозволяє плазмоїду проникати в 

геомагнітне поле, добре встановлений теоретично і підтверджується 

лабораторними експериментами. Спостереження відштовхування і 

притягання плазмоїдів в лабораторії узгоджуються з диполь-дипольною 

взаємодією земного дипольного моменту з проникаючим в магнітосферу 

діамагнітним плазмоїдом [164]. 
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Тройман із співавторами в 1990 році знайшли 'магнітні діри' з щільною 

плазмою відразу під магнітопаузою, але вони інтерпретують це не як 

імпульсне проникнення плазми [202, 203]. 

Таким чином, незважаючи на те, що порушення вмороженості плазми і 

зміна топології геомагнітного поля очевидні (з наявності прикордонних шарів 

і особливо полярного каспу), питання про послідовність перетворення енергії 

потоку сонячної плазми за ударною хвилею (і відповідно, про механізми 

проникнення плазми всередину і назовні геомагнітної пастки) залишається 

відкритим. У більшості робіт прямо пропонується або мається на увазі 

наступна схема: перез’єднання магнітних полів, близьких до антипаралельних, 

вивільняє енергію деформованого потоком плазми магнітного поля в малій 

дифузійній області, так що за рахунок анігіляції магнітного поля 

прискорюються поперечні потоки плазми, випромінюються хвилі кінцевої 

амплітуди і відбувається подальше прискорення і нагрів частинок. Однак, на 

великих масштабах порядку декількох радіусів Землі навіть при стабільному 

сонячному вітрі, наприклад, з південним магнітним полем експериментально 

не виявлені передбачувані стаціонарні течії в екваторіальних і 

високоширотних пограншарах. З іншого боку, як уже зазначалося, ця 

концепція первинного перез’єднання протилежно спрямованих магнітних 

полів правильно пояснює найбільше число експериментальних спостережень 

в магнітосфері та іоносфері Землі. 

Альтернативою є хаотизація потоку при взаємодії його з локальною 

перешкодою у вигляді, наприклад, горловини каспу з генерацією каскадів 

нелінійних флуктуацій – так званого турбулентного пограншару. При цьому 

вторинне (по відношенню до первинного потоку енергії) перез’єднання 

флуктуючих полів складає необхідну ланку в процесі переносу маси. Оскільки 

мінімум магнітного поля очікується саме при переході між протилежно 

спрямованими всередину і зовні магнітними полями, то глобальні прогнози 

для порівняння з експериментом мають подібний характер при обох підходах. 

Відзначимо також, що нестійкість Кельвіна–Гельмгольца в істотно нелінійній 
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стадії також включає вторинне перез’єднання і може розглядатися як окремий 

випадок ТПШ. 

Підкреслимо, що постійна присутність нелінійних коливань на границі  

магнітосфери може якісно змінити властивості самої границі, незалежно від 

первісного джерела збурень (включаючи великомасштабне ламінарне 

перез’єднання і посилені флуктуації в горловині каспу). 

 

1.4 Тонкі струмові шари в магнітосфері Землі 

 

Струмові шари товщиною порядку або менше іонного гірорадіуса в 

різних областях магнітосфери називаються тонкими струмовими шарами. 

Вперше  вони були виявлені в різних областях хвоста магнітосфери в 

підготовчій фазі суббурі [35, 129]. З точки зору МГД-теорії такі шари – 

тангенціальні розриви [108], які є енергетичними «резервуарами» і за 

допомогою яких відбувається трансформація електромагнітної енергії плазми 

СВ в кінетичну енергію потоків плазми в магнітосфері.  

Схема розташування областей в магнітосфері Землі де 

експериментально виявлено тонкі струмові шари подано на рис. 1.6 [225]. 

Схема формування тонких струмових шарів наступна: при взаємодії СВ та 

ММП із магнітним полем Землі  створюються сприятливі умови для  

перез'єднання силових ліній магнітного поля в підсонячній області5. При 

цьому потоки зносяться течією СВ в область магнітосферного хвоста, що 

призводить до додаткового витягуванню хвоста в антисонячному напрямку.  

Відбувається підсилення великомасштабного електричного поля хвоста 

магнітосфери (Ey) (за рахунок індукційного електричного поля). За рахунок 

наявності електричного поля буде виникати дрейф заряджених частинок  в 

напрямку z зі швидкістю  vd ~ Ey × Bx, зменшуючи товщину шару до 250–1500 

км (тонкий струмовий шар) [179]. Товщина струмового шару зазвичай складає 

                                                
5 Особливо при південному напрямку ММП  
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~ 10000 км. Струмовий шар виникає переважно під час фази зародження 

суббурі і є метастабільним (тривалий час, порівняно з розвитком суббурі, 

зберігає стійкість).  

 

   
 

Рис. 1.6 Схема локації тонких струмових шарів в магнітосфері Землі:  1 – 

магнітопауза, що розділяє магнітне поле сонячного вітру і магнітне поле 

Землі; 2 – навколоземна частина магнітосферного хвоста (15 – 20RE) в фазі 

підготовки і на початку суббурі; 3 – віддалена частина хвоста (100 – 150RE)  

 

Віддалена частині хвоста6 (турбулентний струмовий шар) – «величезний 

резервуар», де може накопичуватися енергія магнітного поля (до 1022 ерг). 

 

1.5 Суббурі 

 

Термін “суббуря” (англ. – “substorm”) було введено Сюнь-Ічі Акасофу у 

1964 році при описі розвитку полярних сяйв в області аврорального овалу за 

вимірами камер всього неба [1]. За сучасними уявленнями суббуря 

складається з трьох фаз: фаза зародження (підготовки); фаза розвитку;  фаза 

відновлення [74]. 

В ході суббурі конфігурація магнітосфери зазнає суттєвих змін. У період 

першої фази суббурі спостерігається поступове зменшення вертикальної 

компоненти магнітного поля та зростання горизонтальної компоненти, тобто 

                                                
6 Детально досліджував КА «Geotail» 
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відбувається збільшення нахилу – «витягування» силових ліній у хвіст 

магнітосфери за рахунок накопичення магнітного потоку в долях хвоста 

магнітосфери [21, 128, 129], зменшується потік частинок і змінюється пітч-кут 

розподілу енергетичних електронів, оскільки при витягуванні силових ліній 

частинки з більшими пітч-кутами зміщуються ближче до Землі, а з малими – 

віддаляються [113]. Під час вибухової фази відбувається різка 

«диполяризація» магнітного поля – зменшення горизонтальної компоненти 

магнітного поля у долях хвоста та збільшення вертикальної компоненти – як 

наслідок, «витягнутість» силових ліній зменшується і  відбувається перехід 

конфігурації поля до більш дипольної [135]. Розпад струму супроводжується 

великими флуктуаціями магнітного поля, інжекцією частинок – швидким 

збільшенням потоку частинок всіх енергій за рахунок прискорення в 

індукційному електричному полі в області різкої зміни магнітного поля при 

диполяризації [8]. Диполяризація магнітного поля у ближній до Землі області 

магнітосфери супроводжується потоками плазми з хвоста магнітосфери у бік 

Землі [35], а конвективна швидкість таких потоків може досягати кількох 

сотень км/с [118, 142].  

Протягом фази відновлення відбувається повільне затухання протягом 

кількох годин всіх активних процесів, повернення магнітосфери до спокійного 

стану. 

Є дві моделі розвитку суббурі, які по суті визначають перші три етапи: 

розрив струмового шару – модель СD [121],  або утворення  нейтральної X-

лінії [113, 225].  

Вони класифікуються на два типи, залежно від того, в якій частині 

хвоста починається активна фаза суббурі. Для першої моделі (рис. 1.7) активна 

фаза знаходиться на відстані ~ 6 – 15 RE , в для другої (рис. 1.8) – ~ 20 – 30 RE  

(середина хвоста).  

Модель розриву струмового шару – CD-модель (Current disruption 

модель). Відбувається руйнування поперечного струмового шару в 

навколоземній області хвоста, що призводить до формування струмового 



62 
 
клину. В областях CD розтягнуті лінії магнітного поля повертаються до 

дипольної конфігурації, що супроводжується розширенням плазмового шару. 

Від місця руйнування струму розповсюджується хвиля розрідження, оскільки 

в місці CD утворюється ділянка низької концентрації плазми. Це провокує 

наступні CD і диполяризаційні збурення, в результаті чого плазмовий шар 

знову звужується і зростає густина поперечного струму.  

 

 
 

Рис. 1.7 Ланцюг процесів в рамках CD моделі: 1 – Розрив струмового шару,  2 

– авроральна арка в напрямку до екватора, 3 – інжекція високо енергетичних 

частинок, 4 – зменшення товщини плазмового шару, 5 – багатократні розриви 

при зменшенні товщини струмового шару, 6 – зростання турбулентних 

процесів, 7 – утворення нейтральної лінії Х-типу та фаза відновлення [82] 

 

Послідовні CD призводять до розвитку струмової системи суббурі, що 

спостерігається в іоносфері на більш і більш високих широтах. В свою чергу 

CD може призвести до перез’єднання ліній в середній області хвоста та до 

значного розширення плазмового шару. 

Модель перез'єднання силових ліній магнітного поля – NENL модель 

(Near-Earth neutral line модель). Даний сценарій розвитку суббурі починається 

з магнітного перез’єднання в середньому хвості на відстані приблизно 20–30 

푅  від Землі. Від активної області до Землі спрямовується високошвидкісний 
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потік частинок, який поступово сповільнюється сильним магнітним полем і 

високим плазмовим тиском у навколоземному регіоні, збуджуючи інерційний 

струм у східному напрямку (з вечірньої сторони до ранішньої) для 

встановлення струмового клину суббурі [120]. 

 
Рис. 1.8 Ланцюг процесів в рамках NENL моделі: 1 – перез’єднання силових 

ліній магнітного поля на відстані 20 – 30 푅 , 2 – високошвидкісний потік іонів 

на відстані 10 – 20 푅 , 3 – зміна характеристик потоку, 4 – струмовий клин 

вздовж магнітного поля, 5 – світіння в області аврорального овалу, 3  – 

інерційний струм направлений вниз , 4  – стиснення, 5  – інжекція частинок, 5 

– геомагнітні пульсації [82] 

 

Кожна модель успішно пояснює спостережні явища, які характерні для 

суббурі: диполяризація, прискорення частинок та їх інжекція, утворення 

струмового клину та ін. Оскільки моделі відрізняються першими трьома 

етапами, то неодноразово робилися спроби порівняти момент проходження 

супутника через область перез’єднання силових ліній магнітного поля із часом 

реєстрації початку суббурі на Землі. Численні експерименти підтвердили і 

першу і другу модель [120, 225]. Це пов’язано з тим, що різниця між даними 

моментами лише декілька хвилин, а точне її знаходження ускладнюється 

наявністю так званих псевдорозривів.  

Крім того, що дві феномологічні моделі (розпаду струму та магнітного 

перез’єднання) суттєво рознесені у просторі, вони відрізняються різними 
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фізичними механізмами їх генерації. Для пояснення перез’єднання 

використовують, головним чином, розривну нестійкість (характеризується 

низькочастотною модою: 휔 ≪  훺  і k ≈ 푘 , 푘  퐿  ≈ 1, де k – хвильове число, 푘  

– хвильове число вздовж осі хвоста магнітосфери, 퐿   – товщина струмового 

шару). А для моделі  розриву струмового шару – це нестійкість струму, що 

тече поперек хвоста, яка виникає при досягненні певного критичного рівня, 

що визначається співвідношенням дрейфової та теплової швидкостей іонів. Ця 

нестійкість характеризується широким спектром частот ω = (0,1 – 10) 훺  і 푘 ≈

 푘 , де 푘  – хвильове число поперек хвоста магнітосфери, при цьому 푘  퐿  ∼ 1 

– 10 [118–121].  

Важливо, що нестійкість струму поперек хвоста має поріг істотно 

нижчий за поріг розривної нестійкості і тому її розвиток може спричиняти 

генерацію аномального опору, необхідного для початку магнітного 

перез’єднання. 

Розвиток нестійкостей як у першому, так і у другому сценарії суббурі 

може призводити до виникнення турбулізованої області у хвості магнітосфери 

Землі [23].  

 

Висновки до розділу 1 

 

Розглянуто систему струмів та структуру магнітосфери Землі, що 

формується під впливом суперпозиції власної квазідипольної структури та 

потоку плазми від Сонця.  

Визначено, що для коректного аналізу динамічних процесів, які 

відбуваються в навколоземному просторі, потрібно враховувати/знати 

турбулентні та дифузійні процеси в досліджуваних областях. Зважаючи на 

велику кількість факторів, які впливають на навколоземну плазму, для аналізу 

турбулентних процесів в даній області ми можемо розглядати магнітосферу як 

відкриту систему, в якій відбувається велика кількість нелінійних процесів. 

При цьому ми аналізуємо ситуацію, коли завершаться всі перехідні процеси, і 
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система досягне квазістаціонарного стану, при якому можна не вникати в усі 

деталі лінійної і нелінійної еволюції нестійких мод і їх взаємодії один з одним. 

Тобто на практиці нас цікавить тільки  кінцева просторово-структурована 

картина багатомасштабних згустків магнітного поля, між якими по складних 

хаотичних траєкторіях рухаються частинки, що підтримують струм, 

необхідний для самого існування такої плазмової конфігурації. 

Процеси в області ударної хвилі суттєвим чином залежать від 

конфігурації ММП та енергетики потоків плазми від Сонця. 

Динаміка частинок у хвості магнітосфери визначається 

співвідношенням між ларморівським радіусом частинки і масштабом 

неоднорідності магнітного поля (мінімальний радіус кривизни магнітної 

силової лінії).  

Аналіз процесів в плазмовому шарі, показав, що він є по суті 

тангенціальним розривом, в якому може відбуватися трансформація 

електромагнітної енергії в кінетичну енергію потоків плазми, за рахунок якої 

можливий перерозподіл системи струмів та полів як у магнітосфері, так і в 

іоносфері Землі. 

Результати, представлені в даному розділі, частково опубліковано в [26, 

174, 176, 232, 251, 252]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ 

 
Турбулентність – природний стан гідродинамічних та 

магнітогідродинамічних потоків, що є динамічними системами з великою 

кількістю ступенів вільності. Для визначення характеру турбулентності на 

різних часових і просторових масштабах використовують методи статистичної 

фізики та каскадні моделі1. В рамках МГД теоретичний розгляд суттєво 

ускладнюється необхідністю врахування змін параметрів середовища під 

впливом магнітних та електричних полів. У плазмових потоках 

турбулентність може формуватися багатьма класами нестійкостей – 

дрейфово–дисипативними, кінетичними, магнітогідродинамічними (МГД) та 

ін. [227, 228]. Як приклад, нестійкості магнітогідродинамічного типу 

призводять до флуктуацій магнітного поля, дрейфово–дисипативні та 

кінетичні нестійкості викликають флуктуації електричних полів, густини і 

температури плазми. Також слід відмітити, що виникнення та розвиток 

турбулентності може відбуватися і при наявності декількох нелінійно 

зв’язаних нестійкостей. 

Аналіз супутникових вимірів дозволяє отримати експериментальні дані 

про властивості турбулентності в діапазонах просторових і часових масштабів, 

недоступних в лабораторних експериментах на Землі. Чисельна відмінність 

діапазонів пов'язана з відмінностями величини магнітного поля (на границі 

магнітосфери поле – порядку 10 – 100 нТл) та, в свою чергу, гірочастот і 

гірорадіусов іонів, які в часовій і просторової області обмежують інтервали 

застосовності МГД підходу. В магнітошарі основні процеси взаємопов'язані і 

глобально синхронізовані низькочастотними магнітозвуковими коливаннями 

денного магнітошару як цілого [171–173]. На середніх масштабах в 

турбулентних перехідних областях самоорганізація можлива за рахунок 

                                                
1 Детальний розгляд каскадних моделей зроблено в рамках гідродинамічних підходів  
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зворотних каскадів, які можуть бути викликані відбитими від кордону 

хвилями. які фокусуються локальною перешкодою – як приклад, горловина 

каспу. Таким чином, ми маємо справу не із послідовністю адитивних реакцій 

на збурення в сонячному вітрі і магнітошарі, а зі складною нелінійною 

великомасштабною системою. В результаті ми будемо мати «катастрофічну» 

перебудову потоків та топології магнітного поля, які супроводжуються 

появою аномально великих кореляцій на великих часових і просторових 

масштабах, що призводить до утворення когерентних структур у вигляді 

струменів, які відповідають за аномальне перенесення плазми [175]. 

В магнітогідродинаміці на характер турбулентності впливає не тільки 

кінетичне число Рейнольдса, Re, але і магнітне число Рейнольдса, Rem. За 

малих значень чисел Рейнольдса (Re, Rem < 103 – 104) та при наявності 

«границь» турбулентні процеси можуть бути неоднорідними – переміжність 

турбулентних процесів (активні області співіснують з пасивними, в яких потік 

квазіламінарний (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1 Приклад чергування квазіламінарних і турбулентних форм руху. 

Відношення t1/t2 називається коефіцієнтом переміжності [234] 

 

При наявності переміжності параметри плазми спостерігаються як 

випадкові змінні з негаусовою функцією розподілу, коли турбулентні 

пульсації великої амплітуди представлені в процесі з імовірністю, значно 
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більшою, ніж передбачається нормальним розподілом (розподілом Гауcа). 

Переміжність спостерігається в гідродинамічних потоках [224] та замагніченій 

плазмі (див., наприклад, [41] та ін.). 

Особливостями переміжності в плазмових пограничних шарах є 

наявність магнітних і електричних полів, що призводять до додаткової 

анізотропії процесу [241]. У центральних областях плазмового середовища, 

коли вплив меж незначний, властивості плазмової турбулентності можуть 

значно відрізнятися. 

 

2.1 Основні засади до аналізу турбулентних процесів 

 

Прямі чисельні розрахунки турбулентних потоків ускладнюються 

наявністю великого діапазону масштабів турбулентного руху, при цьому 

майже вся реальна турбулентність має безперервний спектр. Тому стандартна 

процедура усереднення, що передбачає розбиття потоку на повільний і 

швидкий, є «тонким» питанням теорії турбулентності. 

Для аналізу найбільш зручним виявляється теоретико–імовірнісний 

підхід, який трактує поля гідродинамічних величин в турбулентному потоці як 

випадкові. Якщо зафіксувати початкові і граничні умови (з тим ступенем 

точності, на яку ми здатні) і багаторазово повторювати експеримент, то 

середнє арифметичне всіх реалізацій виявляється стійким, тобто воно слабо 

коливається щодо деякого середнього рівня [235]. 

Наявність стійких середніх величин означає, що реалізується 

статистичний ансамбль. А отримане таким чином середнє значення – 

теоретико–ймовірнісне середнє значення, яке для довільної функції F від 

випадкової величини   визначається як F( ) F( )p( )d .        При цьому 

значення швидкості в точці турбулентного потоку – випадкова величина, яка 

характеризується певним розподілом ймовірності. 
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Для множини ж випадкових полів, середнє значення довільної функції 

може бути обчислено за формулою [242] 

   
1 N1 N M ,M 1 N 1 NN

F F , p , d d .            

Однак, при такому підході відразу ж виникає питання про зіставлення 

висновків теорії з даними вимірювань. Тому для емпіричного визначення 

середніх значень зі значною точністю ми повинні були б мати результати дуже 

великого числа аналогічних дослідів. Тобто припущення про існування 

розподілів ймовірності саме по собі ще не знімає питання про законність 

використання в теорії турбулентності звичайних часових або просторових 

середніх, а лише змінює постановку питання.  На практиці ми замінюємо 

теоретичні «середні по ансамблю» (середні за сукупністю можливих станів 

системи) безпосередньо спостережуваними часовими (просторовими) 

середніми2. 

                                                
2 Моменти випадкових величин 

 N N1 2 1 2

1 2 N

k kk k k k
k ,k , 1 2 N 1 2 N 1 2 N 1 2 NN

B p , , . d d d ,                     

де 1 2 Nk ,k , k  – цілі невід'ємні числа, ik – порядок моменту. 
Центральні моменти (моменти відхилень величин від їх середніх значень) 

     1 2 N

1 2 N

k k k

k ,k ,k 1 1 2 2 N Nb .             

Стаціонарні випадкові функції (процеси) 
     

 

1 2 N 1 2 N 2 1 N 1t ,t , ,t 1 2 N t h,t h , t h 1 2 N t t , t t 1 2 N

T / 2

T / 2

p , , p , , p , , ,

(t) const,
1(t) (t )d (t),  T .
T

        

 

    

       



    

 

   

 

Однорідні випадкові поля 
     

1 2 N 1 2 N 2 1 N 1x ,x , ,x 1 2 N x h ,x h , x h 1 2 N x x , x x 1 2 Np , , p , , p , , ,                     
Імовірні розподіли, знайдені на практиці, не обов'язково є гаусовими за формою, тому 
корисним є аналіз характеристик розподілів. Це можна зробити з точки зору моментів, що 
дозволяє досить просто виявити асиметрію чи інші відхилення від розподілу Гауса. 
Формулу для середнього значення для випадку довільної функції по   можемо 
переписати як 

( ) ( ) ( )d .f p f        
Частинним випадком буде 

( ) d ,n np      

де n – момент n-го порядку розподілу ( ).p   
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Справедливість такої заміни може бути в деяких спеціальних випадках 

доведена строго (ергодична теорема Дж. Біркгофа3) [76], в більшості ж 

випадків достатньо ергодичної гіпотези (середні значення при необмеженому 

збільшенні інтервалу усереднення (простору і/або часу) сходяться до 

відповідних теоретичних середніх значень). 

При ламінарному потоці рівняння гідродинаміки дозволяють 

однозначно визначити значення всіх характеристик потоку в будь-який 

момент за початковими значеннями полів (і граничними умовами). У 

турбулентному потоці значення початкових умов також будуть визначати за 

допомогою рівнянь гідродинаміки всі майбутні значення, але ці майбутні 

значення будуть істотно залежати від незначних, неконтрольованих збурень 

початкових і граничних умов. І, крім того, будуть мати складний і заплутаний 

                                                
Ми можемо виразити будь-який розподіл з точки зору його моментів, ввівши 
характеристичну функцію ( )m k , яка є просто перетворенням Фур'є від ( ),p  тобто 

( ) ( )exp( )d ,

( ) exp( ) .

m k p ik

m k ik

  





  
  

Розкладаючи експоненту в ряд по k отримаємо 
2 2 ( )

( ) 1 .
2! !

n nk ik
m k ik

n
 

         

Отримавши значення для моментів n  ми можемо знайти спочатку ( )m k , а потім 
( )p  . 

Моменти функції розподілу можна виразити через кумулянти2 nC  розподілу. розклавши в 
ряд логарифм характеристичної функції: 

2
2

1

( )ln{ ( )} .
2! !

n
nk C ik Cm k ikC

n
      

Порівнюючи між собою формули для ( )m k та ln ( )m k  можемо знайти зв'язок між 
кумулянтами і моментами 

1
2 2 2

2
3

3
4

4

,
,

( ) ,
( ) .

C
C
C
C

 
  
 
 

   
    
   
   

 

 
 
 
3 Часове середнє для майже всіх початкових точок дорівнює просторовому 
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характер, тому точне визначення їх – це практично марне завдання, тому 

рівняння гідродинаміки використовують для дослідження відповідних 

розподілів ймовірності.  

Середнє значення для конкретного експерименту (N одночасних 

незалежних однакових версій нашого експерименту) можемо записати як 

середнє значення по ансамблю ( )

0

1( , ) lim ( , ).n

x n
x t x t

N
 

 

     Отримані середні 

значення при цьому задовольняють умовам усереднення Рейнольдса 

; , (  );  / / ,  / / ;
;  .

A A при A const t t x x
g g g g

       

   

                      

               
 

 

2.2 Особливості розвиненої турбулентності 

 

Розвинена турбулентність характеризується наявністю пульсацій різних 

масштабів, при цьому, основну роль відіграють саме великомасштабні 

пульсації, розмір яких близький до лінійного розміру системи/області L ( L – 

зовнішній масштаб турбулентності). Великомасштабні вихрові рухи 

створюють пульсації швидкості, які можна порівняти зі зміною середньої 

швидкості потоку на відстані L. Дрібномасштабні турбулентні рухи (вивчені 

набагато менше, саме тому на їх дослідженні і робиться акцент у цій 

дисертаційній роботі), беруть участь у потоці зі значно меншими амплітудами, 

що накладається на основні великомасштабні турбулентні рухи.  Ще в 1922 

році Льюїс Фрай Річардсон [163] запропонував розглядати розвинену 

турбулентність, як ієрархію вихорів різних порядків, що характеризуються 

своєрідним каскадним процесом. Від пульсацій великих масштабів енергія 

переходить до пульсацій з меншими масштабами практично без втрат. В тепло 

енергія починає переходити тільки на рівні самих дрібномасштабних 

пульсацій. При цьому середня кількість дисипуючої енергії за одиницю часу в 

одиниці маси  (розмірність  – [Дж/(кгс)]=[м2/c3]) – потік енергії, що постійно 
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передається від вихорів більшого масштабу до вихорів меншого масштабу, 

задається співвідношенням:  
3 3/2 2

3

u b M~ ~ ,
L L c

   
  

 де b – енергія турбулентного руху 2
i

1b u
2

  . 

Оскільки турбулентна в'язкість K (розмірність [M2c–1]), що є мірою 

турбулентних процесів, пов’язана  із числом Рейнольдса через коефіцієнт 

молекулярної в'язкості   Re ~L u K   , то дисипація турбулентної 

енергії пов’язана степеневою залежністю із турбулентною в'язкістю і 

масштабом: 
3 3 3

4 4

u ( uL) K~ ~ .
L L L


 

  

Розвинена турбулентність характеризується багатомасштабною 

структурою поля швидкостей, що призводить до величезної кількості ступенів 

свободи. При цьому будь який підхід до опису розвиненої турбулентності – по 

суті, той чи інший спосіб обмеження числа ступенів свободи, що призводить 

до відповідних підходів чи моделей. У підході Рейнольдса [41, 221, 235, 240], 

використовується представлення величин у вигляді сум середніх полів і 

пульсацій. При цьому, записуємо миттєву швидкість як суму середнього U та 

коливання u   від середнього: ( , ) ( , ) ( , ),U r t U r t u r t   
    де u  і є пульсацією. 

Аналогічно тиск можна записати як ( , ) ( , ) ( , )P r t P r t p r t 
   , де ( , )P r t  – 

середнє значення, а ( , )p r t – коливальний тиск (пульсація тиску) (будь який 

параметр задається тоді як: ( , ) ( , ) ( , ).f r t F r t f r t 
   ). З цих визначень 

випливає, що ( , ) 0,  ( , ) 0u r t p r t    
  . Фізично цей результат має просту 

інтерпретацію, що коливання в середньому настільки ж часто додатні, як і 

від'ємні. Розкладання гідродинамічних полів на середні і пульсації – це 

основне в міркуваннях Рейнольдса. 

В принципі можна вважати, що просторові і часові турбулентні 

неоднорідності можуть мати як завгодно малі масштаби, аж до довжини 

вільного пробігу молекул і часу між послідовними зіткненнями молекул. Але 

в разі малих масштабів використання макроскопічних рівнянь гідродинаміки 
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було б неправомірним. Насправді, турбулентні неоднорідності ніколи не 

мають настільки малих просторово–часових розмірів. На мікроскопічних 

масштабах витрати енергії на подолання сил в'язкого тертя стають такі великі, 

що саме існування таких рухів неможливо. 

Мінімальні часові та просторові масштаби турбулентних пульсацій у 

всіх випадках на кілька порядків перевищують відповідні характеристики 

молекулярних рухів. При цьому безпосереднє використання рівнянь 

гідродинаміки/магнітогідродинаміки неможливе через нестійкість, оскільки 

існує залежність вигляду розв’язків від найдрібніших непідконтрольних 

деталей початкових умов. Це, однак, не означає, що рівняння 

гідродинаміки/магнітогідродинаміки взагалі не можуть бути використані при 

вивченні турбулентності (індивідуальні реалізації гідродинамічних полів 

задовольняють вказаним рівнянням). При цьому на практиці використовують 

усереднені рівняння (рівняння Рейнольдса):   

( , )
0

U r t
x











 

21 .U U PU u u U
t x x x
 

   
  




   
     

   
 

Де використано що 0.Uu U u       

Порівняння даного рівняння із рівнянням Нав’є–Стокса показує, що 

рівняння для середньої швидкості – це лише рівняння Нав'є Стокса, записане 

в вигляді середніх змінних, але з додаванням доданку, що включає u u  . 

Величина u u   – тензор напруг Рейнольдса (тензор додаткових напруг). 

Ці напруги виникають через наявність турбулентних пульсацій і своїм 

походженням вони зобов'язані нелінійності рівнянь гідродинаміки. 

Слід ще зазначити, що якщо в вихідному рівнянні Нав'є–Стокса 

присутня якась зовнішня сила, яку можна уявити як суму середнього значення 

і пульсації, то в результаті процедури усереднення в рівнянні Рейнольдса 

також з'явиться додатковий член, який описує дію усередненої зовнішньої 
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сили. Отримані рівняння Рейнольдса – це рівняння балансу імпульсу 

усередненого руху, а напруги Рейнольдса, що входять у дане рівняння, 

описують турбулентне перенесення цього імпульсу [107, 132]. 

Система рівнянь Рейнольдса є незамкненою, оскільки число рівнянь 

менше, ніж число невідомих функцій. Ми маємо систему із 4–х рівнянь для 

десяти невідомих функцій!!! 

Незамкнутість системи Рейнольдса – це «розплата» за перехід до 

середніх значень. Для замикання системи отримують динамічні рівняння на 

величини. Для цього використовується метод Фрідмана–Келлера4 [132]. 

Навіть незважаючи на те, що у загальному випадку в еволюційне рівняння для 

моменту порядку N будуть завжди входити моменти N + 1 порядку, складання 

таких рівнянь дозволяє зробити ряд якісних висновків про властивості 

турбулентних течій. Серед них є рівняння балансу турбулентної енергії, яке 

описує зміну густини кінетичної енергії пульсаційного руху: 
2 2

, ,
.

2 2
U uU u

x x x x
  

      

 


     
                 

   

                                                
4 Суть даного методу полягає в наступному. На першому етапі до шуканої величини 

/u u t   застосовуються стандартні правила диференціювання в поєднанні з 

правилами усереднення Рейнольдса .
uuu u u u

t t t


   

 
 

  
 

На другому етапі пульсація під знаком похідної за часом визначається через повну і 

середню швидкість .u U U
t t t
    
 

  
 

Перший доданок в правій частині цього рівняння прямо виражається із рівняння Нав'є-
Стокса,  а другий – з рівняння Рейнольдса. Останній і найбільш громіздкий етап полягає в 
множенні отриманого результату на пульсацію швидкості з подальшим виконанням 
процедури усереднення. В результаті отримуємо рівняння для моментів другого порядку, 
але вони містять нові невідомі функції – моменти другого і третього порядку! Для цих нових 
невідомих функцій знову можна скористатися методом Фрідмана–Келлера і скласти 
еволюційні рівняння, але в них, зрозуміло, виникнуть нові невідомі – моменти вищого 
порядку, і так далі. У загальному випадку в еволюційне рівняння для моменту порядку N 
будуть завжди входити моменти N + 1 порядку. Причому з ростом порядку моменту N, що 
знаходимо, розрив між числом невідомих і числом рівнянь буде тільки збільшуватися. 
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Для конкретного випадку однорідної турбулентності середні градієнти 

швидкості будуть рівні нулеві і у нас середня швидкість дисипації 

турбулентних рухів буде визначатися лише дисипацією 

пульсаційних/флуктуаційних рухів. Тобто 
2

,
.

2
uu

x x


   


 

       
  

Таким чином, швидкість зміни енергії визначається швидкістю, з якою 

зовнішні сили впливають на рідину за вирахуванням швидкості, з якою в’язкі 

ефекти перетворюють кінетичну енергію в тепло.  

Для замикання системи рівнянь Рейнольдса необхідно визначити шість 

різних компонент симетричного тензору турбулентних напруг. При цьому 

визначення цього тензору стає моделюванням турбулентності тільки в тому 

випадку, коли даний тензор виражено через параметри усередненого потоку. 

Слід зауважити, що ми маємо ряд наближень які не завжди виконуються, а 

саме: хаотичність пульсацій – усереднені пульсації визначаються характером 

усередненого потоку (не виконується для виродженої однорідної ізотропної 

турбулентності); локальність пульсацій – залежність тензора Рейнольдсових 

напруг від локальних характеристик в конкретній точці в даний момент часу 

(не виконується для граничних областей із раптовою зміною швидкості руху 

границі). 

Для замикання рівнянь Рейнольдса/рівнянь кінетичної енергії 

турбулентності існує зовсім небагато гіпотез [242]: (1) гіпотеза Буссінеска5; (2) 

                                                
5 Найпростіший шлях замикання рівнянь Рейнольдса полягає у встановленні зв'язків 

між напруженнями Рейнольдса i усередненими полями в рамках якого Буссінеск висунув 
припущення про існування коефіцієнта турбулентної в'язкості K.  

d dU d dU
uw [ K] ,

dz dz dz dz
     

   
   
   

 

де 
dU

K uw /
dz

    

Звичайно дане співвідношення не вирішує проблему замикання, а тільки замінює 
одні невідомі функції uw   іншими невідомими функціями – коефіцієнтами турбулентної 
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гіпотеза градієнтної дифузії; (3) заміна дисипації лінійним масштабом (шлях 

зміщення Прандтля); (4) гіпотеза Колмогорова; а також (5) гіпотеза 

Невзглядова–Драйдена.   

У даних гіпотезах необхідні для замикання системи Рейнольдса 

додаткові зв'язки і величини емпіричних коефіцієнтів отримують спираючись 

на результати фізичних експериментів. З великої кількості експериментальних 

даних, що мають місце далеко від граничних поверхонь, виділяють два 

основних емпіричних закони розвиненої турбулентності [41, 242]:  

1. закон «двох третіх/п'ять третіх»; 

2. закон кінцевої дисипації енергії. 

Відповідно до закону «двох третіх», в турбулентному потоці при дуже 

великих числах Рейнольдса середній квадрат різниці швидкостей в двох 

точках, що знаходяться на відстані r одна від одної, дорівнює 2/3C( r) , де C – 

універсальна числова стала.  

Іншою формою цього закону є закон «п'яти третіх», згідно з яким 

густина розподілу кінетичної енергії по спектру хвильових чисел k має вигляд 
2/3 5/3

1C k  . 

Важливим експериментальним фактом є виконання даного закону тільки 

в межах інтервалу масштабів (інерційний інтервал). Зі зростанням числа 

Рейнольдса інерційний інтервал розширюється і може досягати 2–3 порядків. 

Описати отримані результати вдалося Колмогорову і Обухову в 1941 

році. А.Н. Колмогоров у своїй класичній роботі [240], що поклала початок 

систематичного вивчення дрібномасштабної турбулентності, сформулював 

                                                
в’язкості. Причому на відміну від молекулярних коефіцієнтів, турбулентні коефіцієнти 
характеризують не фізичні властивості рідини або газу, а статистичні властивості 
турбулентного руху, отже, вони зовсім не зобов'язані бути постійними величинами. Як 
правило, дані коефіцієнти залежать від просторових координат і часу. Крім того, далеко від 
стінок їх значення суттєво перевищують відповідні молекулярні характеристики: K  . 
Вирішити проблему замикання – в даному конкретному випадку – можна, якщо 
припустити, що коефіцієнт турбулентності залежить від координат певним чином. При 
цьому ми приходимо до напівемпіричної теорії, заснованої на гіпотезі, яка в подальшому 
може бути перевірена на експерименті. 
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дві гіпотези, які стосуються статистичних властивостей однорідної і 

ізотропної турбулентності при великих числах Рейнольдса [41, 81]. 

Колмогоров доповнив існуючі до нього уявлення про каскадний процес 

передачі енергії від великомасштабних вихорів до дрібномасштабних 

міркуваннями про те, що, внаслідок хаотичності передачі енергії, вплив 

середньої течії при кожному переході до більш дрібних збурень повинен 

слабшати. Тобто, цей вплив ніяк не позначається на рухах малого масштабу. І, 

як наслідок, навіть незважаючи на те, що середня течія неоднорідна і 

анізотропна, дрібномасштабна турбулентність має бути однорідною і 

ізотропною. 

Перша гіпотеза Колмогорова – статистичні характеристики 

дрібномасштабних компонентів розвиненої турбулентності повністю 

визначаються двома розмірними параметрами: питомою дисипацією 

турбулентної енергії  [м2/с3] та кінематичною в'язкістю  [м2/с].  

Тоді типовий просторовий масштаб, час життя і швидкість внутрішнього 

руху для дрібних вихорів: 
0

1/4 1/23
1/4

0 0;  ;  ( ) .ll v  
 

          
   Величина 0l  – 

«внутрішній масштаб турбулентності». Фізичний зміст цієї величини – 

характерний розмір найменших вихорів або масштаб довжини, на якому 

в'язкість стає істотною. 

Друга гіпотеза Колмогорова – статистичні властивості турбулентності в 

інерційному інтервалі універсальні і залежать тільки від швидкості дисипації 

енергії  і масштабу l. 

З боку малих масштабів до інерційного інтервалу «приєднується» так 

звана область дисипації, а з боку великих масштабів – «область енергії». В 

«області енергії» відбувається генерація турбулентної енергії, а в інерційному 

інтервалі енергія передається практично без втрат «вниз по масштабах» 

переходячи надалі в тепло (рис. 2.2) 
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Рис. 2.2 Прямий каскадний процес турбулентних вихорів та турбулентний 

спектр (зліва направо) [135] 

 

Друга гіпотеза Колмогорова дозволила встановити відомий закон 

Колмогорова–Обухова  1/ 3~ ( )l l  , який найчастіше використовують в 

спектральній формі, де спектральна  енергія E(k)  [м3c–2] визначається як 
2/ 3 5/ 3E(k) ~ k ,   а повна енергія турбулентного руху E0:  

 
0

0

1/2 /3
1/ 2 / 3 2/3 2/ 3 2/ 3

0 02/ 3k
k

E E(k)d
k

,k ~ ( )
l

l l l l        

Де враховано що 0l l . Нижня межа інтегрування відповідає 

турбулентним вихорам максимальних розмірів l, а верхня межа – 

внутрішньому масштабу турбулентності. 

Оскільки основну роль в енергії турбулентного руху  відіграють 

великомасштабні пульсації ( 2
0 ~ lE  ), то автоматично отримується формула, 

що відповідає закону Колмогорова–Обухова (і першому експериментальному 

закону) – 2 2 / 3~ ( ) .l l    

Аналогічно до розподілу енергії в діапазоні хвильових чисел 

визначається і розподіл енергії по частотному діапазону:  

2/ 3 5/ 3 2/ 3 5/ 3 5/ 3 2 /3 5 / 3 2 /3 5/ 3E(k)dk ~ k dk U d (U ) d ,  ( ) ~ (U ) .
U

E              
 

  

Тут величина E( )d   –  це енергія турбулентного руху в межах інтервалу 

частот. 
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Закон кінцевої дисипації енергії формулюється наступним чином: якщо 

в експерименті з турбулентним потоком всі параметри підтримуються 

постійними, крім в'язкості, яка знижується до мінімально можливої, то питома 

дисипація прямує до позитивного кінцевого значення  0
lim  const 0
v




  . 

Ефективний перехід кінетичної енергії течії в тепло відбувається тільки 

на малих просторових масштабах, тому зважаючи, що   
2

,2
uu

x x


   


 

       
  

закон кінцевої дисипації енергії буде виконуватися автоматично. 

Закон «двох третіх/п'ять третіх»  відносно добре описав спектр 

розвиненої ізотропної гідродинамічної турбулентності, проте точніші 

вимірювання спектру однорідної турбулентності показали відмінність 

показника степені в законі 퐸 ~푘  від «п’яти третіх» γ = 1,71 ± 0,02 [41,  

221]. Ця незначна відмінність є принциповою, оскільки вона пов’язана з 

наявністю структурної неоднорідності турбулентного процесу.  

Гіпотези Колмогорова містять відповідь на питання, які величини 

можуть впливати на динаміку інерційного інтервалу, при цьому аналіз 

турбулентних потоків включає в себе перш за все розподіл енергії  між рухами 

різного масштабу, і що важливо, поле швидкості – це поле випадкової 

величини і щоб описати його, потрібно знати функцію розподілу ймовірності, 

або, що те ж саме, сукупність всіх статистичних моментів цієї величини. 

Класичний підхід дослідження статистичних властивостей поля 

швидкостей υ(x) в турбулентному потоці на масштабі l полягає в дослідженні 

структурних функцій (статистичних моментів функції розподілу)  різних 

порядків q:  Sq(l)= |υ(x+l)–υ(x)|q, де … – усереднення по ансамблю. В 

інерційному діапазоні при великих числах Рейнольдса теорія Колмогорова 

(К41) припускає статистику Гаусса пульсацій швидкостей і передбачає  

степеневий закон для структурної функції Sq(l)~lζ(q) з лінійною 

функціональною залежністю показника ζ(q)=q/3.  
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Експериментальні дослідження і комп’ютерне моделювання 

турбулентних гідродинамічних течій показали відхилення від колмогорівської 

теорії, викликане переміжністю турбулентності [175]. Випадкові пульсації в 

середовищі з переміжністю мають функцію розподілу, що відрізняється від 

розподілу Гауса. Дослідження статистичних симетрій турбулентності 

дозволяє отримати інформацію про показники степені (скейлінги) 

турбулентності, не вдаючись до детального розгляду конкретних умов її 

збудження. Розгляд самоподібних (автомодельних) властивостей 

турбулентності призвів до створення ряду моделей розвиненої турбулентності 

гідродинамічних систем: –модель, р–модель, лог–пуассонівська модель та 

інших [41] (докладний опис ряду моделей подано у Додатку А).  

 

2.3 Фрактальний підхід до аналізу турбулентних процесів 

 

В колмогорівській моделі однорідної турбулентності (К41) 

спостерігається рівномірне заповнення простору вихорами кожного масштабу 

(рис. 2.3А). Інша схема відповідає турбулентності з переміжністю (рис. 2.3Б) 

[235], в якій показано, що частина вихорів не отримує енергію.  У результаті в 

просторі утворюється багатомасштабна система активних і пасивних 

областей, яка за побудовою являє собою фрактальну множину [132, 224]. 

Використання фракталів для опису структури поля дисипації енергії було 

запропоноване в роботі Новікова та Стьюарта в 1964 р. [241], а найпростіша 

динамічна модель інерційного інтервалу що включає фрактали, запропонована 

в роботі [42]. 
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Рис. 2.3  Схема каскаду енергії від вихорів: А – однорідний турбулентний 

потік, Б – турбулентність з переміжністю [235] 

 

Фрактали принесли в теорію турбулентності ще одну важливу ідею – 

ідею про неоднозначність масштабних показників, інакше кажучи, ідею про 

співіснування в розвинених турбулентних полях підмножин з різними 

законами масштабної подібності (скейлінга). 

Система диференціальних рівнянь в часткових похідних має симетрії 

(групи Лі) [68]. Знання таких симетрій дозволяє передбачити розв’язок, знайти 

часткові розв’язки, іноді знизити порядок рівнянь. Властивості переміжності 

турбулентного потоку визначаються масштабною інваріантністю і 

властивостями груп, відповідальних за анізотропію процесу. 

Рівняння Нав'є–Стокса6 підкоряються шести принципам інваріантності 

(типам симетрій): 

1. Зсув в просторі GR: t,r,   t, r + R, ,  R 3.  

2. Зсув у часі Gt: t,r,   t+, r, ,  .  

3. Претворення Галілея GG: t,r,  t,r + Ut,  + U, U 3. 

4. Парність: t,r,   t, -r, -  

5. Обертання GА: t,r,   t,Ar,A, A  SO(3).  

                                                
6 Симетрії рівнянь Нав’є-Стокса еквівалентні симетріям МГД рівнянь. 
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6. Масштабна інваріантність (скейлінг) Gh: 


 hh rtrt  ,,,, 1 ;   λ, h .  

Перетворення Галілея призводить до взаємного знищення доданків /t  

і . Парність - виконується тільки за умови нехтування нелінійним 

доданком. Симетрія обертання не може зберігатися, якщо розглядається 

задача із періодичними межами. Всі симетрії (крім масштабної інваріантності) 

рівнянь Нав’є–Стокса є наслідками симетрій рівнянь Ньютона.  

Симетрії, що відповідають за масштабну інваріантність, формують 

властивості каскаду енергії в турбулентному потоці. Масштабні 

(автомодельні) перетворення змінних  
1, , , ,h ht r t r     

    

призводять до появи в рівнянні руху наступних множників: 

2 1 2 1 1 2( ) .h h hP v
t


                    

     

При кінцевій в'язкості масштабна інваріантність (подібність) 

забезпечується єдино можливим розв’язком 1h   (число Рейнольдса 

зберігається – збільшення масштабу призводить до відповідного зменшення 

швидкості). При в’язкості   0 інваріантність можлива при будь-якому 

індексі h. Отже, можна розглядати велику кількість симетрій масштабної 

інваріантності. Монофрактальна модель розвиненої турбулентності 

Колмогорова К41 характеризується h=1/3. Біфрактальна модель передбачає 

співіснування в потоці двох підмножин з різними законами подібності 

(різними h), а мультифрактальна модель розглядає безперервну послідовність 

таких підмножин (безперервний спектр індексів h [hmax , hmin]), приводячи до 

поняття мультифрактального спектру (Додаток А). Співіснування в 

турбулентному потоці областей з різними скейлінгами розглядається вже в 

моделі Колмогорова К62 [81]. 

Однаковий закон самоподібності ( /h ;   ВВ/h  ;   /h) 

спостерігається для швидкості , магнітного поля В і  густини  свідчить на 
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користь того, що закони масштабної інваріантності у поля швидкостей, 

індукції магнітного поля та густини подібні. Ця подібність в законах дозволяє 

в експериментах досліджувати скейлінг масштабної інваріантності флуктуацій 

густини плазми чи магнітного поля в рамках методів, розвинутих для аналізу 

поля швидкостей. 

Наступним «проривом» в аналізі турбулентних процесів було відкриття 

явища розширеної самоподібності (Extended Self Similarity (ESS)) – це 

експериментально встановлений факт (!). 

Перші результати були отримані при вимірах властивостей 

дрібномасштабної турбулентності в аеродинамічній трубі і опубліковані в 

роботі [7]. При вивченні властивостей структурних функцій ( )qS l  і  

( ) q
q lT l    (рис. 2.4) виявилося, що при представленні результатів в 

координатах ( 3ln ,lnqS S ) інерційний інтервал стає більш вираженим – 

прямолінійна ділянка на графіку продовжується до масштабів, які лише в 

кілька разів перевищують дисипативний масштаб, а нахил кривої залишається 

при цьому незмінним. Виявлений ефект дозволив значно збільшити точність 

визначення показників q  та призвів до появи «інерційного інтервалу» при 

відносно низьких числах Рейнольдса.  

У загальному вигляді розширена автомодельність (ESS–аналіз) 

проявляється при будь-якому представленні структурних функцій у вигляді  
/( ) ,q p

q pS l S   

збільшення інерційного інтервалу відбувається при використанні осей 

координат будь-якої пари структурних функцій. 
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Рис. 2.4  Результати вимірювання структурної функції другого порядку, 

отримані для течії в аеродинамічній трубі при трьох значеннях числа 

Рейнольдса (квадрати – Re = 6000 , кружки – Re = 22500 та плюси – Re = 

47000) [7] 

 

2.4 Аспекти МГД турбулентності 

 

Розглянуті вище підходи є загальними для гідродинамічних та 

магнітогідродинамічних турбулентних потоків, оскільки в космічній плазмі 

ми, зазвичай, стикаємося із високопровідною плазмою, в якій виконується 

умова вмороженості, тому турбулентна адвекція магнітного поля і зворотна 

реакція поля разом призводять до статистично рівномірного стану – 

розвиненої МГД турбулентності.  

При аналізі МГД турбулентності ми знову ж таки натикаємося на 

наріжний камінь усіх теорій  – універсальність на малих масштабах.  
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2.4.1 Ірошніков–Крейчнан 

 

В МГД середовищі ми стикаємося із ситуацією, коли потоки 

витягуються прямим однорідним магнітним полем, а збурення, викликані 

турбулізацією середовища, є малими (схожі на хвилі збурення, що 

поширюються уздовж середнього поля) [131]. Турбулентність з такими 

параметрами називають ще альвенівською і вона апріорі є анізотропною. 

Задовільну МГД  теорію  в 1965 році розробив Крейчнан, використавши 

представлення МГД рівнянь через поля Ельзассера (змінних Ельзассера 

z B   


). Такий підхід дозволив враховувати лише нелінійні взаємодії між 

зустрічними флуктуаціями, при цьому флуктуації, які поширюються в будь-

якому напрямку, утворюють послідовність просторово–локалізованих 

альвенівських хвильових пакетів в паралельному (до середнього поля) 

напрямку l‖  і в перпендикулярному напрямку l . Феноменологічна теорія, яку 

він і, незалежно від нього, Ірошніков, розвинули (теорія ІК) [97, 226], 

відрізняється від К41 відсутністю однозначності  у визначенні часу каскаду, 

тому що два фізичних часових масштаби співвіднесені з кожним хвильовим 

пакетом: альвенівський час A A( ) ~ /l l ‖  і час напруги (або «вихровий час») 

s( ) ~ / ll l  . Тобто в МГД турбулентності є три безрозмірні комбінації 
3

A/ ,  / / ,l ll l l    ‖ тому аналіз розмірностей неоднозначно визначає скейлінг. 

Два зустрічних хвильових пакета проходять один відносно іншого за 

альвенівський час. Протягом цього часу, амплітуда кожного пакета змінюється 

на величину 
2

A
A

s

~ ~ .l
l ll

   


  

Теорія ІК передбачає можливість слабких взаємодій 

A s.l l       Час каскаду l  оцінюється, як час, необхідний (після 

багатьох взаємодій), щоб змінити l  на величину, порівнянну з ним. Якщо 
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зміни в амплітуді є результуючими, то A

s A

~ ~
t

l l l

t  
 

  для  

2 2
s A

2
A

~ ~ ~ .l l
l

lt
l

 
 




‖

 

Зважаючи, що 2~ /l l   , отримаємо  1/ 4 1/ 4 1/ 2
A~ .l l l  

‖  Останнім 

припущенням моделі ІК, було наявність ізотропії ( / ~ 1)l l‖ що призвело до 

співвідношення –    1/ 4 1/ 21/ 4 3/ 2
A A~ ( ) ~ .l l E k k     

 

2.4.2 Слабка турбулентність 

 

Аналіз турбулентних процесів в плазмі сонячного вітру [127, 131] 

показав степеневі спектри швидкостей і магнітних флуктуацій в інерційному 

інтервалі, масштаби якого охоплювали від 103 до 106 км. Середнє магнітне 

поле при цьому варіювалося в межах 2
0 ~ 10 10B  нТл, а значення 

флуктуюючої частини в кілька разів менше. Дисперсія швидкостей 2~ 10

км/с. Флуктуації   і B добре корелюють на всіх масштабах. Тому плазму 

сонячного вітру природно використовують для перевірки теорії альвенівської 

турбулентності в астрофізичних умовах («космічній лабораторії»).  

Протягом приблизно 30 років, теорія ІК приймалася як коректне 

розширення К41 в МГД турбулентність, яка із незначними модифікаціями 

пояснювала, що спостерігається дисбаланс між енергіями z z,   флуктуацій. 

Однак, вимірювання турбулентності в сонячному вітрі показали, що вона була 

сильно анізотропна з l l‖  і що її спектральний індекс був ближче до –5/3, 

ніж до –3/2. Чисельне моделювання підтвердило анізотропію МГД 

турбулентності при наявності сильного середнього поля. 

Розуміння того, що припущення про ізотропію має бути відхилено, 

призвело до повторного розгляду взаємодій альвенівських хвиль в МГД 

турбулентності. Якщо прийняти припущення про слабкі взаємодії, то МГД 
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турбулентність може розглядатися як ансамбль хвиль, хвильові вектори і 

частоти яких A( )k k v  


‖  мають задовольняти умовам резонансу, для того 

щоб взаємодія мала місце. Для трьох хвильових взаємодій (хвилі 1 і 2, які 

рухаються назустріч, призведуть до виникнення хвилі 3), 

     1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 3
,  .k k k k k k k k k k k k            

     
‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

Звідки 2 3 10,  .k k k ‖ ‖ ‖  Таким чином,  

(I) взаємодії не змінюють k‖ ;  

(II) взаємодії визначаються модами 0k ‖ . 

Перший з цих висновків передбачає швидку поправку до теорії ІК: 

приймають 1
0

~l k const ‖ ‖  (хвильове число, на якому генеруються хвилі) і 

~l l  (паралельні каскади відсутні). Тоді спектр буде 

   1/ 2
2

A0
~ .E k k k 

 ‖  

Такий же результат може бути отриманий, використовуючи формальний 

підхід, заснований на стандартній теорії слабкої турбулентності. Однак, ця 

умова виконується не для всіх k . Для слабкої взаємодії: A s    і 1
0

~l k 

‖ ‖ : 

   
1/ 4 1/ 2 2

A
3/ 4 3/ 2* 2 21/ 2

s A 0A A0 0

1~ 1 ~ ,Ll l
k Lk l k

   
  





  
‖‖ ‖

 

де L  швидкість на зовнішньому масштабі (середньоквадратична швидкість). 

Таким чином, якщо / ,  /L m LRe L R L      досить великі, то інерційний 

інтервал завжди буде містити масштаб *l , менше якого взаємодії не будуть 

слабкими. 
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2.4.3 Турбулентність Гольдрайха–Шридхара 

 

У 1995 р., Гольдрайх і Шридхар (ГШ95) [51] припустили, що сильна 

турбулентність нижче масштабу *l  повинна задовольняти умові критичної 

рівноваги ( A s A~ / ~ / ll l    ‖  ). Тоді, при A s  , теорія слабкої 

турбулентності «штовхає» спектр до фіксації відношення між двома з трьох 

безрозмірних комбінацій в МГД турбулентності. Оскільки тепер є тільки один 

природний часовий масштаб, асоційований з флуктуаціями на масштабі l , цей 

часовий масштаб і буде характерним часом каскаду («вихровий час») s~ .l   

В результаті для перпендикулярного каскаду будемо мати співвідношення, 

аналогічне до спектру Колмогорова 2/3 5/3)( ( ) ~E k k  : 

 1/ 3 2 /3 5 /3~ ,  ( ) ~ .l l E k k   
    

Каскад у паралельному напрямку також присутній, але він слабший: 

 2/31/3 2/3 1
A *0

~ ~ / .l l k l l   
 ‖ ‖  

Дане рівняння і степеневі залежності Колмогорова повинні 

виконуватися на всіх масштабах *l l   і вище масштабу дисипації: або 

в'язкого  1/43~ /l   , або резистивного  1/43~ /l   , залежно від того, який 

більший. Порівнюючи ці масштаби із *l , можна відмітити наявність сильної 

турбулентності, якщо    
3 3

0
,  Re / .m A LRe k L   ‖  Дана ситуація має місце для 

більшості астрофізичних об’єктів.  

Отже, модель ГШ95 (модель проміжної (intermediate) турбулентності) 

враховує баланс нелінійних членів в МГД рівнянні, а спектр каскаду в 

перпендикулярному напрямку до силових ліній магнітного поля близький до 

колмогорівського.  

Теорію ГШ95 на сьогоднішній момент частіше використовують для 

опису МГД турбулентності, ніж теорію ІК.  Хоча є велика кількість 
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експериментальних даних, які вказують на те, що спектральний індекс дуже 

сильно залежить від значення середнього поля в плазмі. 

 

 
 

Рис. 2.5 Схематичне представлення форми турбулентних збурень, що 

рухаються з альвенівськими швидкостями VA в сильному магнітному полі B. 

Зліва направо: у моделі Ірошнікова–Крейчнана – симетрична; Гольдрайха–

Шридхара – у формі еліпса витягнутого вздовж поля; Болдирева – 

стрічкоподібна, витягнута уздовж поля 

 

Тому ми ще далеко від фізичного розуміння того, що насправді 

відбувається в турбулентному МГД потоці на динамічному рівні. При цьому 

зафіксована одна концептуальна різниця між МГД і гідродинамічною 

турбулентністю – наявність довготривалих кореляцій (елементи потоку в МГД 

можуть випадково блукати значний час, перш ніж напруга поверне їх назад в 

стан рівноваги), але їх роль не вивчена/не відома [131]. 

Модель МГД турбулентності Болдирева [12] розвиває підхід моделі 

ГШ95 і розглядає анізотропію турбулентних областей із введенням у розгляд 

листової (стрічкової) геометрії турбулентних структур (рис. 2.5). Дані 

структури спостерігаються в чисельних експериментах,  представлених в 

роботах [10, 196] (Рис. 2.6). 

Візуалізація розвиненої турбулентності показала, що в потоці існують 

довгоживучі ниткоподібні (філаментарні) структури різної довжини [206], а 

діаметр філамента і його час життя залежать від його довжини: більш довгі 

структури мають більший діаметр і більш тривалий час життя. Крім того, 
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турбулентні області можуть змінювати свою характерну форму на різних 

масштабах – це експериментально спостерігається для багатьох турбулентних 

середовищ [222].  

 

 
 

Рис. 2.6 Результати чисельного моделювання турбулентного потоку, з [196]. 

Завихреність (vorticity) великої амплітуди, більше трьох стандартних 

відхилень, з’являється у вигляді трубок (показані жовтим кольором). 

Дисипація великої амплітуди (показана червоним кольором) не так явно 

організована, але концентрується поблизу трубок максимальної завихреності. 

Малі амплітуди не характеризуються такою структурою 

 

Структури у вигляді вихрових ниток дуже часто використовують для 

аналізу турбулентних процесів з переміжністю навіть при великих числах 

Рейнольдса [222].  При цьому розглядаються структури як великих масштабів, 

так і малих розмірів (аж до колмогорівского масштабу), а для опису їх 

використовують логпуассоновські моделі (Додаток А) (див. [222], та 

посилання). Коротку інформацію про розглянуті вище моделі та моделі 

Електронної МГД (EМHD) та Холлівської МГД (Hall-MHD) зібрано в таблиці 

2.1.   
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Tаблиця 2.1 Інформація про моделі 
Модель 
турбулентності 
та 
Піонерські 
роботи 

Припущення Особливості та характерні 
параметри 

Енергетичний 
спектр 
турбулентності в 
інерційному 
діапазоні 

K41 
 
Колмогоров А., 
1941 
 
[240] 
 
 

1. Однорідність 
(відсутність 
особливих точок 
в інерційному 
діапазоні). 
2. Масштабна 
інваріантність 
(відсутність 
особливих 
масштабів).  
3. Ізотропність 
(відсутність 
виділених 
напрямків). 
4. Локальність 
взаємодій 
(домінування 
взаємодії між 
сусідніми 
масштабами). 

Гідродинамічна 
феноменологічна теорія 
турбулентності, розвинута на 
основі аналізу розмірності. 
Перенесення енергії 
відбувається від масштабу 
інжекції до масштабу дисипації 
(прямий каскадний процес) 
через нелінійну взаємодію між 
сусідніми масштабами. 
Ключові параметри: 
 характерний час каскаду 
휏  в околі масштабу 푙: 휏 ∼
푙/훿푢 ; 
 потік енергії в 
каскадному процесі 휖 ∼ 훿푢 /푙 
(훿푢  -флуктуація швидкості); 
Колмогорівське масштабування 
флуктуацій швидкості (один з 
результатів теорії): 훿푢 ∼
(휖푙) /  

퐸(푘) ∼ 휖 / 푘 /  
Тут і надалі 휖 — 
потік енергії по 
турбулентному 
каскаду, 푘— модуль 
хвильового вектора. 

IK 
 
Ирошников Р., 
1963 
 
[226] 
 
Kraichnan R, 1965 
 
[97] 
 

1. Локальність 
взаємодій. 
2. Слабкість 
взаємодій 
(малість зміни 
флуктуації 
швидкості у 
часі). 
3. Ізотропність. 
4. Турбулентні 
елементи 
нескорельовані 
вздовж 
напрямку 
магнітного поля. 

Теорія ІК розглядає флуктуації 
як сукупність альвенівських 
хвильових пакетів, що 
розповсюджуються у 
протилежних напрямках вздовж 
силових ліній магнітного поля. 
Турбулентний елемент має  
багато некорельованих 
взаємодій з протилежно 
рухомими елементами перед 
тим, як його енергія 
переноситься на менший 
масштаб. 
Ключові параметри: 
 Альвенівський час 휏 ∼

 ; 

 Вихровий час 휏 ∼ 푙 /
훿푢  ; 
 Характерний час каскаду 
휏 ∼ 푙 /훿푢 (푢 /훿푢 ).  
푢  альвенівська швидкість 
Масштабування флуктуацій 
швидкості: 훿푢 ∼ (휖푢 ) / 푙 /  

퐸(푘) ∼ (휖푢 ) / 푘 /
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EMHD  
 
(Two-dimensional 
electron magneto-
hydrodynamic 
turbulence) 
 
Biskamp D., 
Schwarz E.,  
Drake J, 1996  
 
[11] 
 
 

1. Припущення 
K41. 
2. Швидкість 
дисипації енергії 
не залежить від 
значення 
коефіцієнта 
дисипації. 
 

EMHD описує поведінку 
плазми на масштабах нижче 
іонної інерційної довжини 푐/
휔 , де динаміка плазми 
регулюється потоками 
електронів та 
самоузгодженим магнітнім 
полем, тоді як іони утворюють 
фон, що нейтралізує 
статичний заряд. 
Ключові параметри: 
● Альвенівський час 

휏 → ∞ ; 
● Вістлерний час  

휏 = 푙 (푑 훺 )  
● Характерний час 
каскаду: 휏 ∼ 푑 훺 /푢 .  

퐸(푘) ∼ 휖 / 푘 / , 푘푑
> 1  
퐸(푘) ∼ 휖 / 푘 / , 푘푑
< 1  
푑  — електронна 
інерційна довжина. 

Hall-MHD 
 
(Hall-magneto-
hydrodynamic 
turbulence) 
 
 
Galtier S., Buchlin 
E., 2007 
 
[46] 
 
 

1. На великих 
масштабах > 푑 , 
приймаються 
припущення K41.  

МГД холлівську модель 
можна розглядати як 
природну нелінійну модель, за 
допомогою якої можна 
пояснити сильне збільшення 
крутизни спектру магнітних 
флуктуацій із супутникових 
вимірювань. 
Ефект Холла з'являється в 
рівнянні індукції як 
додатковий доданок, 
пропорційний інерційній 
довжині іонів 푑 . EMHD 
отримується з Hall-MHD при 
푑 → ∞. 
Ключові параметри: 
● характерний час 
каскаду 휏  в околі масштабу 푙 
(푘푑 < 1): 휏 ∼ 푙/훿푢 ; 
● характерний час 
каскаду 휏  в околі масштабу 푙 
(푘푑 > 1), коли кінетична 
енергія перевищує енергію 
магнітного поля: 휏 ∼ 푙 /
(푑 퐵 ); 
● характерний час 
каскаду 휏  в околі масштабу 푙 
(푘푑 > 1), коли енергія 
магнітного поля перевищує 
кінетичну: 휏 ∼ 푙훿푢 /퐵 ; 
퐵  — нормалізоване на 
альвенівську швидкість 
магнітне поле на масштабі 
інжекції 퐿. 

퐸(푘) ∼ 푘 / , 푘푑
< 1  

Кінетична енергія 
перевищує енергію 
магнітного поля: 
퐸(푘) ∼ 푘 / , 푘푑

> 1  
Енергія магнітного 
поля перевищує 
кінетичну: 
퐸(푘) ∼ 푘 / , 푘푑 >
1 . 
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GS 
 
ГШ95 
 
Goldreich P., 
Sridhar S., 1995 
 
[51] 
 

1. На 
масштабі 퐿 
інжекції енергії в 
систему 
виконується 
умова: 푢 ∼ 푢  
(сильна 
турбулентність). 
Виконується 
умова критичної 
рівноваги, тобто 
підтримка балансу 
між часовими 
масштабами 
альвенівського 
часу (період хвилі 
в лінійному 
наближенні) та 
нелінійним 
часовим 
масштабом 
передачі енергії на 
менші просторові 
масштаби: 휏 ∼ 휏 . 
 

Описує сильну альвенівську 
турбулентність (сильна 
означає виконання першої 
умови).  
Ключові параметри: 
● Альвенівський час 
휏 ∼  ; 
● Вихровий час 휏 ∼ 푙 /
훿푢  ; 
● Характерний час 
каскаду 휏 ∼ 휏 ∼ 휏 .  
Умова критичної рівноваги 
дає висновок про 
скорельованість паралельних і 
перпендикулярних масштабів 
турбулентних елементів: 

푘 ∼ 푘 / 퐿 /  
Масштабування флуктуацій 
швидкості:  

훿푢 ∼ 푢 (푙 /퐿) /  

퐸(푘 , 푘 ) ∼
푢

푘 / 퐿 /

퐸(푘 ) ∼ 푘 / , 
푓 — додатня, 
симетрична функція: 

푓(푢)푑푢 = 1 

Boldyrev MHD 
model 
 
Boldyrev S., 2005 
 
[12] 
 

1. Припущення 
теорії GS. 
Редукція 
нелінійної 
взаємодії.  

Як і модель GS, описує 
сильну альвенівську 
турбулентність. Нелінійна 
взаємодія (нелінійні члени в 
МГД р-ні) зустрічних 
флуктуацій редукована  
множником (훿푢 /푢 ) , де 
коефіцієнт 훼 приймає 
значення 0 ≤ 훼 ≤ 1. 
Ключові параметри: 

● Альвенівський час 
휏 ∼  ; 

● Вихровий час 휏 ∼
푙 /훿푢  ; 
 

Масштабування флуктуацій 
швидкості:  

훿푢 ∼ 푙 /  

퐸(푘 ) ∼ 푘 ( )/( )

 
퐸(푘 ) ∼ 푘  
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Висновки до розділу 2 

 

У турбулентному середовищі переміжність спостерігається у вигляді 

пульсацій великої амплітуди. Закони масштабної подібності (скейлінг) такої 

турбулентності з переміжністю описуються параметрами, залежними від 

масштабу (багатомасштабність). З теоретичного розгляду випливає, що 

властивість переміжності турбулентності пов'язана з прихованими 

статистичними симетріями (симетріями масштабної інваріантності) 

динамічних рівнянь, які описують рух. Випадкові пульсації швидкості, 

магнітного поля, потоків частинок та інших параметрів турбулентного потоку 

з переміжністю мають негаусову статистику та не описуються класичним 

(нормальним) законом дифузії. З самих загальних теоретичних уявлень 

динаміка такого процесу може описуватися степеневими законами розподілу, 

що характеризуються багатомасштабністю (характеризуються цілим набором 

(спектром) характерних масштабів). Аналітично або чисельно розв'язати 

задачу про динаміку турбулентної плазми (з врахуванням  різних напрямків 

розповсюдження збурення) і визначити показники степені (скейлінги) 

турбулентності з необхідною детальністю на великих часових масштабах на 

даний час не вдається. Тому найпростіший підхід – з експерименту визначити 

статистичні властивості турбулентності, пов'язані з масштабною 

інваріантністю, і отримати оцінки для скейлінгу (показників степеня 

залежності параметрів плазми в припущенні степеневих законів). Такий підхід 

дозволяє не тільки якісно, а й кількісно описати особливості турбулентних 

процесів та зрозуміти властивості переносу в розглянутих областях.  

Матеріал, представлений в даному розділі частково опубліковано в 

наступних роботах [176, 234, 235]. 
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РОЗДІЛ 3 
 

ТУРБУЛЕНТНІ ПРОЦЕСИ В ХВОСТІ МАГНІТОСФЕРИ ЗЕМЛІ 
 
Як зазначалося в розділі 1 у хвості магнітосфери Землі може відбуватися 

трансформація електромагнітної енергії в кінетичну енергію потоків плазми, за 

рахунок якої можливий перерозподіл системи струмів і полів у різних областях 

земної атмосфери. «Скидання» накопиченої енергії відбувається під час 

вибухової фази суббурі через диполяризацію магнітного поля [40] і 

супроводжується потоками плазми [113, 118–121].  

Протиставлення основних сценаріїв розвитку суббурі (CD та NENL) 

відбувається через їх ініціацію (локалізація і фізичні механізми). При цьому вони 

мають спільні закономірності: магнітне перез’єднання та неминуче 

розповсюдження диполяризації у хвостову частину [34, 120, 159]. Завдяки цьому 

вони однаково успішно можуть забезпечити правильну інтерпретацію проявів 

суббурі, таких як прискорення частинок, утворення струмового клину, інжекцію 

[141, 225].  

Суттєву роль у характеристиках розвитку суббурі відіграють і важкі іони. 

Їх наявність призводить до зміни структури та товщини струмового шару, зміни 

передумов для магнітного перез’єднання та виникнення нестійкості Кельвіна–

Гельмгольца [26, 104].  

Турбулентність, яка виникає в хвості магнітосфери завдяки розвитку 

нестійкостей, суттєво ускладнює аналіз процесів у хвості магнітосфери та 

призводить до перебудови потоку і структури магнітного поля [41, 42, 221]. 

Як уже зазначалося, складні турбулентні процеси, які спостерігаються в 

магнітосфері Землі, не можна описати в рамках аналітичних МГД-моделей, тому 

для опису властивостей турбулентності на різних часових і просторових 

масштабах необхідно використовувати методи статистичної фізики і каскадні 

моделі, які успішно себе зарекомендували для аналізу гідродинамічних потоків. 

Необхідно також враховувати, що при статистичному розгляді система 

характеризується самоподібністю – її можна розглядати як фізичний фрактал з 

характерним розміром, рівним ефективному ларморівському радіусу частинок, і 
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властивості турбулентності пов’язані не стільки з фізичними передумовами 

розвитку нестійкостей, скільки з симетріями, що описують масштабну 

інваріантність [25, 174]. 

В ході виконання роботи проаналізовано турбулентні процеси в хвості 

магнітосфери Землі під час диполяризації/розриву струмового шару, що 

супроводжують вибухову фазу суббурі. При цьому проведено спектральний, 

статистичний та дисперсійний аналіз подій за 2001 – 2019 роки зі списку, 

зібраного в Додатку Б (97 подій). Спектральний та статистичний аналіз подій які 

апробовані в статтях [82, 85–88, 93–95, 150, 155, 156, 238] коротко представлено 

в даному розділі.  

 

3.1 Характеристики диполяризаційних фронтів 

 

Як вказувалося в розділі 1, різке зростання Вz-компоненти магнітного 

хвоста Землі (направленої на північ) називається диполяризацією.  

Спостереження з космічних апаратів показали, що швидкі зміни BZ-компоненти 

поля являють собою просторові структури – фронти диполяризації (DF), які 

зазвичай спостерігаються на передньому краї потоків, що рухаються у напрямку 

до Землі (BBF) [2, 133, 165–167]. Ці потоки можуть відповідати за перенесення 

енергії і маси із віддалених областей хвоста магнітосфери до областей близько 

10 радіусів Землі, де дані потоки сповільнюються [185]. 

Якщо розглядати конкретно диполяризаційні фронти, то можна відмітити, 

що їх можна розділити на дві групи – ізольовані (спостерігаються протягом 

декількох хвилин) та «вторинні» (тривалість до кількох годин), які пов’язані із 

системою струмів (клин) під час генерації суббурі. 

Детально проаналізовано виміри ферозондових магнітометрів (FGМ) [6], 

встановлених на космічних апаратах (КА) місії «Кластер-2» в близькому 

геомагнітному хвості для подій 2005 – 2015 років під час диполяризації 

магнітного поля. 
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Події диполяризації обиралися за наступними критеріями [14]: 

– різкі сильні флуктуації компоненти 퐵  (max 퐵  − min 퐵  ≥ 4 нTл); 

– великий кут інкланації (нахилу) 휃 = arctan(
 

) магнітного поля  

– (max(θ) ≥ 45º); 

– великі зміни кута інкланації від мінімального до максимального  퐵  (휃 −

 휃  ≥ 10°); 

– значення |퐵 | ≤ 15 нTл. 

Приклади розглянутих флуктуацій як модуля магнітного поля, так і 

компонент магнітного поля, подано на рис. 3.1–3.3. Частота дискретизації 

вимірювань – 22.5 Гц. В ході дослідження проведено розгляд особливостей 

флуктуацій магнітного поля для моментів до диполяризаціі (відносний рівень 

флуктуацій ~ 0.1 – 0.3 (інтервал – 1) і під час диполяризації магнітного поля 

(відносний рівень флуктуацій ~ 0.5 – 1 (інтервал 2). КА місії перебували на 

геоцентричної відстані 10–16 RE в антисонячному напрямку (RE  – радіус Землі). 

Приклад локації космічних апаратів подано на рис. 3.4. Ініціація суббурі і 

диполяризація магнітного поля для всіх подій спостерігається в просторовому 

діапазоні −10 > XGSE> −17RЕ,  –5 <YGSE < 9 RЕ  і –1 < ZGSE< 4 RЕ.  Всі події 

характеризуються суттєвими флуктуаціями компонент магнітного поля (зміни 

магнітного поля, нормовані на поточне середнє значення, можуть досягати 

одиниці), але найбільший рівень флуктуацій фіксується саме для Bz-компоненти.  

Оскільки у нас область диполяризації фіксується 4-ма космічними 

апаратами, то вдалося оцінити швидкість, напрямок руху диполяризаційного 

фронту, товщину фронту та значення нормалей. Приклад отриманих результатів 

зібрано в таблиці 3.1 та таблиці 3.2. Для розрахунків використано метод 

мінімуму варіацій та таймінг аналіз [135, 150]. 
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Рис. 3.1 Приклади проаналізованих флуктуацій модуля магнітного поля: 

інтервал 1 – до диполяризаціі; інтервал 2 – під час диполяризації [88] 

 
Рис. 3.2 Приклади флуктуації магнітного поля для апаратів, що були найближче 

до нейтрального шару геомагнітного хвоста. Світлі області – області 

високоамплітудних флуктуацій, що досліджуються в роботі [87] 
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Рис. 3.3 Приклад зміни магнітного поля та кута інкланації для події 12 серпня 

2014 року (GSM) [94] 

 

Форму диполяризаційного фронту (зміну Вz) вдалося визначити за 

формулою Fu et al. (2012) [44]: tanh ,
2 / 2 2fit
a t aB c

b
        

   
 де DFt t t    

включає інтервал від 60 секунд до і 15 секунд після диполяризаційного фронту. 

Коефіцієнти a, b, c – коефіцієнти фітування, а   – стандартне відхилення. 

Приклади розрахованих коефіцієнтів та порівняння їх із значеннями, 

отриманими в роботі Fu et al. (2012) [44] для «типових диполяризаційних 

фронтів» подано в таблиці 3.3. А профілі фітування подано на рис. 3.5. 
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Рис. 3.4 Приклад локації КА місії Кластер при фіксації областей диполяризації 

магнітного поля [87] (GSM), [88] (GSE) 

 

Таблиця 3.1. Приклад зафіксованих швидкостей ДФ та їх нормалей 

Подія КА Час 
фіксації  
гг:хв:сс 

Локація в GSM, RE  Нормаль вектора 
 

Швидкість,  
км/с 

2014-09-09  C1 00:25:08 [-11.7206,5.2453,0.8922] [0.81,0.58, -0.06]  182.837.0 
(до Землі) C2 00:24:39 [-12.6336,4.6444,0.4986] [0.92, 0.39, -0.07]  

C3 00:25:07 [-11.7446,4.9088,0.7311] [0.93, 0.08, -0.36]  
C4 00:25:06 [-11.7829,4.9024,0.6965] [0.94, 0.05, -0.35]  

2014-09-11 C1 04:03:41 [-13.7289,4.8852,-1.4666] [0.70,0.55, -0.46]  511.619.0 
(до Землі) C2 04:03:20 [-14.4944,4.3410,-1.7819] [0.92, 0.36, 0.13]  

C3 04:03:38 [-13.7054,4.5255,-1.7082] [0.93, -0.16, 0.34]  
C4 04:03:37 [-13.7315,4.5106,-1.7426] [0.87, 0.04, 0.50]  

2015-07-24 C1 20:58:18 [-11.1808,-4.4589,4.1481] [0.85,-0.05, -0.52]  705.377.1 
(до Землі) C2 20:58:21 [-11.3921,-5.4118 ,3.8585] [0.93, -0.35, -0.10]  

C3 20:58:25 [-10.9493,-4.7014,3.8686] [0.92, -0.24, -0.31]  
C4 20:58:26 [-10.8930,-4.6372,3.9200] [0.90, -0.25, -0.37]  
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Таблиця 3.2. Приклад швидкостей та товщини диполяризаційних фронтів 

Подія КА Товщина 

фронту, 

км 

Швидкість 

диполяризаційного 

фронту, км/сек 

Напрямок 

руху 

фронту 

21/09/2005 C1 345 216 До Землі 

C2 456 

C3 489 

C4 563 

01/10/2005 C1 46 208 До Землі 

C2 277 

C3 584 

C4 148 

15/10/2005 C1 105 284 До Землі 

C2 128 

C3 1056 

C4 838 

17/10/2005 C1 103 312 До Землі 

C3 234 

C4 301 

12/09/2015 C1 95 350 До Землі 

C2 284 

C3 809 

C4 620 

 
Можна відмітити, що  передній край диполяризаційного фронту для 

вимірів в діапазоні −17RE < XGSM < −10RE рухається в напрямку до Землі зі 

швидкістю від 182 км/с  до 705 км/с; товщина фронту – від 49 до 1056 км; 

спостерігається відмінність нормалей у різних точках.  
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Рис. 3.5 Приклад апроксимації/профілю – червона лінія – через функцію 

гіперболічного тангенсу для першого фронту диполяризації (подія  20 липня 

2013 р.).  На рисунку вказано коефіцієнти, стандартну похибку, відносний час та 

локацію КА  

 
Спостерігається хороше узгождення форми диполяризаційного фронту із 

формулою Fu et al. (2012) [44]. 
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Таблиця 3.3. Особливості диполяризаційних фронтів 
 

  Час 
проходже

ння 
фронту 

Локалізація Амплітуда 
фронту a, 

нТл 

Тривалість  
фронту b, 

сек 

σ, 
нТл 

XGSE, RE YGSE, 
RE 

ZGSE, RE 

Fu H. 
S. et 
al.  

     a > 4 нТл b < 8 сек σ < 
2.5 
нТл 

2005-
10-01 

 

C1 04:44:16 -16.4133 4.6566 0.2978 4.56 0.22 2.09 
C2 04:43:28 -16.3271 6.1018 0.8937 4.02 1.33 3.37 
C3 04:44:19 -15.1508 5.1772 0.6914 9.08 2.81 2.15 
C4 04:44:23 -15.0671 5.0758 0.6914 4.53 0.71 1.38 

2005-
10-15 

C1 06:55:29 -13.4200 6.0945 2.8734 4.59 0.37 3.67 
C2 06:56:06 -13.1518 7.6310 3.4116 2.16 0.45 1.08 
C3 06:56:00 -11.6814 5.9581 3.4140 7.93 3.72 2.13 
С4 06:56:00 -11.5448 5.7908 3.5521 7.54 32.62 1.03 

2013-
07-20 

C1 01:37:15 -9.1336 -2.7539 1.7696 7.59 1.13 1.19 
C2 01:39:24 -9.5714 -3.8395 1.0012 3.33 0.73 0.91 
C3 01:37:30 -9.0589 -3.0258 1.6837 8.85 3.03 0.89 
C4 01:37:30     -9.0574 -3.0181 1.6852 8.71 3.02 0.92 

2015-
09-12 

C1 13:47:39 -12.0675 5.1244 3.4005 8.89 0.27 1.56 
C2 13:47:25 -12.8409 4.6692 3.0676 9.20 0.81 1.08 
C3 13:47:30 -12.0455 4.7940 3.0293 9.69 2.31 1.29 
C4 13:47:31 -11.9729 4.7978 3.0873 9.80 1.77 1.42 

 
3.2 Характеристика плазми у хвості магнітосфери під час ініціації 

суббурі 
 

Для розрахунків параметрів плазми в області диполяризації магнітного 

поля було використано виміри температури, швидкості та концентрації 

електронів та різних типів іонів з експериментів PEACE [159] та CIS-CODIF 

[162] (дискретність вимірів 0.125–0.25 Гц). Приклади характеристик плазми в 

області диполяризаційних фронтів зібрано в таблиці 3.4. 

Приклад зміни температури, швидкості, концентрації параметрів плазми 

під час ініціації суббурі для події 11 серпня 2015 року для космічного апарату з 

найбільшою репрезентативністю (КА С4) представлено на рис. 3.6 і рис. 3.7. 

Серед отриманих результатів можна відзначити суттєве збільшення температури 

(більше ніж в два рази) під час ініціювання суббурі, при цьому швидше за все 

відбувається нагрів протонів.  
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Таблиця 3.4. Приклад  характеристик плазми в області диполяризаційних 
фронтів 

 
Параметр 09/09/2014 11/09/2014 24/07/2015 11/08/2015 

Гірочастота електронів, Гц 486 382 442 333 
Гірочастота протонів, Гц 0.265 0.208 0.241 0.181 

Плазмова частота 
електронів, Гц 

3640 4980 3060 380 

Плазмова частота іонів, Гц 84.9 116 71.3 88.7 
Електронна інерційна 

довжина, км 
13.1 9.58 15.6 12.6 

Іонна інерційна довжина, 
км 

562 411 669 538 

Концентрація електронів, 
см-3 

0.336±0.126 0.581±0.082 0.339±0.059 0.516±0.206 

Концентрація протонів, см-3 0.164±0.142 0.307±0.151 0.116±0.035 0.179±0.068 
Концентрація іонів гелію, 

см-3 
0.008±0.007 

 
0.019±0.019 0.010±0.018 0.012±0.010 

Концентрація іонів кисню, 
см-3 

0.010±0.021 0.019±0.031 0.013±0.040 0.005±0.009 

Густина електронів 
(×10-31), г∙см-3 

3.06±1.15 5.29±0.75 3.09±0.54 4.70±1.88 

Густина протонів (×10-28), 
г∙см-3 

2.74±2.38 5.13±2.53 1.94±0.59 2.99±1.14 

Густина гелію (×10-28),  
г∙см-3 

0.53±0.47 1.26±1.26 0.67±1.20 0.80±0.67 

Густина кисню (×10-28), 
г∙см-3 

2.66±5.58 5.05±8.24 3.45±10.6 1.33±2.39 

Густина іонів (×10-28), г∙см-3 5.93±6.09 11.4±8.71 6.06±10.68 5.12±2.73 
Альвенівська швидкість, 

км∙с-1
 

635.9 360.3 571.8 468.8 

Тиск електронів, нПа 0.103±0.018 0.176±0.023 0.184±0.025 0.168±0.019 
Тиск протонів, нПа 0.155±0.039 0.335±0.056 0.183±0.043 0.240± 0.051 

Тиск іонів гелію, нПа 0.009±0.011 0.023±0.022 0.009±0.012 0.013±0.011 
Тиск іонів кисню, нПа 0.009±0.008 0.026±0.018 0.004±0.004 0.004±0.005 

Тиск плазми, нПа 0.276±0.045 0.560±0.067 0.380±0.051 0.425±0.293 
Тиск магнітного поля, нПа 0.124±0.044 0.083±0.047 0.109±0.054 0.063±0.042 

Параметр-бета (β) 2.23 6.75 3.49 6.75 
Швидкість потоку в системі 

GSE, кмс-1 
[47.31, -9.35, 

17.22] 
[89.60, 33.66, 

54.24] 
[34.44, -6.22, 

-56.34] 
[-28.05,  

-19.64, 4.11] 
Швидкість потоку в системі 

GSM, кмс-1
 

[47.31,-34.02, 
26.22] 

[89.60, 50.98, 
38.42] 

[34.44, -9.82, 
-55.83] 

[-28.05, 
-18.84, 6.90] 
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Рис. 3.6 Зміни температури і швидкості плазми під час ініціювання суббурі. 

Результати отримані ковзним усередненням по 9-ти точках [86]  

 

Затримка в часі між зростанням температури протонів і іонів кисню 

становить близько 10 хвилин. Істотне збільшення температури фіксується і в 

поздовжньому, і в перпендикулярному напрямку щодо вектора магнітного поля. 

На тлі зростання, також майже в два рази, z компоненти швидкості 

спостерігається збільшення флуктуацій x і y складових. При цьому значення 

z> 0. З графіків простежується збільшення рівня флуктуацій концентрації іонів, 
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плавне їх зменшення та наявність стрибків для протонів в моменти 

диполяризації, а для іонів кисню через ~ 13 хвилин після моменту диполяризації.  

 

 
 
Рис. 3.7  Зміна концентрації іонів під час ініціювання суббурі для вимірів КА 

С4. Результати отримані ковзним зглажуванням по 9-ти точках  [86] 

 

Серед отриманих результатів можна відмітити, що під час суббурі 

концентрація протонів на порядок перевищує концентрацію іонів гелію і майже 

на два порядки перевищує концентрацію іонів кисню, альвенівська швидкість 

фіксується в межах від 640 до 360 км/с, а параметр , який характеризує 

відношення теплового тиску до магнітного, більше одиниці. 
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3.3 Результати спектральних досліджень 

 

В рамках спектрального аналізу було побудовано залежності  спектральної 

густини потужності (PSD) від частоти (f) і визначено степеневу залежність 

PSD(f) ~ fα.  Для визначення PSD сигналу для серії з  N  вимірів  Xn було 

використано Фур’є перетворення (дискретне Фур’є перетворення) в вигляді [146, 

147]: 
21

0

2 1 2exp ,
N

n
ns

N injPSD X
f N N





   
 

  

де 0,1,..., 1,  0,1,..., / 2.n N j N    

Для знаходження точок зламу і нахилу спектра ми використовували 

кусково-лінійну апроксимацію lg(PSD) від lg(f) в діапазоні частот 0.005–1.0 Гц 

до диполяризації і 0.01–1.0 Гц для області диполяризації. Обмеження частот 

зверху пояснюється присутністю інструментального шуму, а знизу – об’ємом 

вибірки даних і крайовим ефектом процедури згладжування. Результати PSD для 

абсолютного значення магнітного поля представлені на рис. 3.8 і зібрані в 

таблиці 3.5. 

В області до диполяризації (інтервал 1) для всіх розглянутих подій і КА не 

спостерігається різкої зміни степеневої залежності PSD в інерційному інтервалі 

(показник степені варіюється в діапазоні від –2.14 до –1.57). Для областей до 

диполяризації магнітного поля чітко прослідковується пік на частоті 0.25 Гц.  Ця 

частота має штучне походження, що відповідає частоті обертання КА – 15 

обертів на хвилину.  

Для інтервалу 2 (область диполяризації) ситуація істотно відрізняється. 

Спостерігається збільшення «крутизни» для частот, більших ніж частота зламу, 

що означає більш ефективну передачу енергії від великих до менших масштабів.  
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Практично для всіх спектрів інтервалу 2 частота зламу менша або близька 

до середнього значення гірочастоти протонів.  

 
До диполяризації Під час диполяризації 

 

 
Рис. 3.8 Результати спектрального аналізу даних [88] 
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Таблиця 3.5. Результати спектрального аналізу 
 
Подія КА Інтервал 1 

до диполяризації 
Інтервал 2 

під час диполяризації 
Показ-

ник 
нахилу 

Показник 
середного 

нахилу 
 

Частота 
зламу 
f, Гц 

Показник 
нахилу до 
зламу f 

Показник 
середнє 

з-ня 
нахилу до 
зламу f 

Показник 
нахилу 
після 

зламу f 

Показник 
середнього 
з-ня нахилу 
після зламу 

f 
01/10/
2005 

C1  -2.0794 
±0.034 

-2.04 
±0.04 

0.13 -1.6442 
±0.026 

-1.66 
±0.18 

-2.8159 
±0.045 

-2.73 
±0.16 

C2  -2.0237 
±0.046 

0.07 -1.8831 
±0.031 

-2.4860 
±0.048 

C3  -1.9987 
±0.026 

0.08 -1.5828 
±0.033 

-2.8022 
±0.035 

C4  -2.0665 
±0.038 

0.1 -1.5261 
±0.045 

-2.8221 
±0.032 

15/10/
2005 

C1  -1.6800 
±0.017 

-1.86  
±0.16 

0.19 -2.1634 
±0.020 

-2.03 
±0.33 

-2.5265 
±0.036 

-2.50 
±0.23 

C2  -2.0042 
±0.019 

0.07 -1.5395 
±0.026 

-2.7969 
±0.016 

C3  -1.8452 
±0.023 

0.08 -2.1995 
±0.028 

-2.3461 
±0.023 

C4  -1.9003 
±0.045 

0.08 -2.1992 
±0.044 

-2.3504 
±0.047 

12/09/
2015 

C1  -1.7535 
±0.022 

 -1.86 
±0.10 
 

0.14 -1.6340 
±0.031 

-1.59 
±0.07 

-2.8914 
±0.038 

-2.77 
±0.20 

C2  -1.8758 
±0.036 

0.12 -1.6619 
±0.034 

-2.4966 
±0.04 

C3  -1.8722 
±0.036 

0.15 -1.5310 
±0.042 

-2.8527 
±0.033 

C4  -1.9552 
±0.046 

0.15 -1.5421 
±0.044 

-2.8473 
±0.029 

17/10/
2005 

C1  -1.7386 
±0.0516 

 -1.74 
±0.05 
 

0.06  -1.9236 
±0.0306 

-1.89 
±0.05 

-2.4320 
±0.0552 

-2.55 
±0.06 

C2  -1.6831 
±0.036 

0.08  -1.8831 
±0.046 

-2.6122 
±0.042 

C3  -1.5699 
±0.0508 

0.09  -1.7689 
±0.0615 

-2.6340 
±0.0482 

C4  -1.9672 
±0.0494 

0.09  -1.9989 
±0.0478 

-2.5089 
±0.0303 

21/09/
2005 

C1  -2.0454 
±0.025 

 -2.06 
±0.08 
 

0.18 -2.1241 
±0.0582 

-1.93 
±0.15 

-2.8532 
±0.0401 

-2.66 
±0.04 

C2  -2.1352 
±0.0181 

0.13 -2.16613 
±0.0894 

-2.4911 
±0.0422 

C3  -2.0702 
±0.0091 

0.06 -1.8284 
±0.1530 

-2.6834 
±0.0292 

C4  -2.0042 
±0.0413 

0.06 -1.6163 
±0.2213 

-2.6243 
±0.0292 
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Частота зламу визначає характерну частоту зміни типу (тобто швидкості 

передачі енергії) турбулентного каскаду в інерційному діапазоні. Зокрема для 

події 12 вересня 2015 року злам відповідає половині протонної гірочастоти 

(С/2). Те, що злам спостерігається на частотах, менших ніж гірочастота 

протонів, може вказувати на істотний вплив важких іонів на розглянутих 

відстанях (приклад процентного вмісту іонів подано в таблиці 3.6). При цьому на 

великих часових масштабах 0.01 – С показник степені лежить в діапазоні 1.53 – 

2.2, а на менших часових масштабах С – 2 Гц значення лежать у межах 2.35–

2.89. Найменший перепад в спектрах, представлених на рис 3.8, спостерігається 

для події 15 жовтня 2005 року. А найбільша відмінність на різних часових 

масштабах спостерігається для події 2015 року. 

 

Таблиця 3.6. Концентрації іонів під час диполяризації 
Подія КА ( )n H  , 

см-3 
( )n He , 
см-3 

( )n O ,  
см-3 

( )
100,

( )
n He
n H






% 

( )
100,

( )
n O
n H






% 

2005/10/01 C3 0.071±0.006 0.0017±0.0002 0.015± 0.007 2.4±0.3 21.1±10.0 

C4 0.194±0.022 0.0093±0.0009 0.018±0.002 4.8±0.7 9.3±1.5 

2005/10/15 C4 0.278±0.031 0.0093±0.0008 0.017±0.002 3.4±0.5 6.1±1.0 

2015/09/12 C4 0.090±0.014 0.0142±0.0043 0.017±0.006 15.8±5.4 18.9±7.3 
 

Порівняння значення спектральних індексів в моменти до суббурі і після її 

повної релаксації показує, що вони дещо вищі, ніж перед початком суббурі (рис. 

3.9 та таблиця 3.7). 

Таблиця 3.7. Порівняння спектрального індексу до і після суббурі 

Подія КА 
До диполяризації 
(20:00-20:10 UT) 

Під час диполяризації 
(20:30-20:40 UT) 

Після 
(21:00-22:00 UT) 

2014/08/12 С1 -1.931±0.041 -2.418±0.059 -2.118±0.020 
 С2 -2.084±0.043 -2.263±0.053 -1.942±0.020 
 С3 -2.076±0.031 -2.400±0.054 -2.061±0.018 
 С4 -2.023±0.035 -2.245±0.056 -2.099±0.019 
 2005/10/17 С1 -1.739±0.052 -2.432±0.055 -1.813±0.043 
 С2 -1.57±0.051 -2.634±0.048 -1.679±0.061 
 С3 -1.967±0.049 -2.509±0.03 -1.997±0.058 
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Рис. 3.9 Приклад PSD (power spectral density) до (a), під час (b) та після (c) 

диполяризації для події 20/09/2015.  [93] 
 

 
Оскільки область диполяризації характеризується якраз зміною Вz-

компоненти магнітного поля, то було  проведено порівняння внеску саме даної 

компоненти у загальну картину процесів, яка спостерігається. Результат 

порівняння спектральних залежностей під час суббурі (що супроводжується 

диполяризацією магнітного поля) подано на рис. 3.10 

Для всіх спектрів – і для модуля магнітного поля, і для Вz-компоненти 

спостерігається злам (таблиця 3.8), при цьому частота зламу знову ж таки менша 

або близька до середнього значення гірочастоти протонів (таблиця 3.4). При 

цьому абсолютні значення показника степені для модуля магнітного поля на 

всьому розглянутому часовому інтервалі подібні в межах похибки, хоча і 

здебільшого мають більші значення. Це може вказувати на те, що вздовж z-

тового напрямку енергія перетворюється швидше. Найбільші відмінності між 

показниками степенів для менших і більших масштабів спостерігаються для 

події 2014-09-11, що знову ж таки вказує на більшу зміну механізму 

перетворення енергії через просторово–часові шкали. 
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Рис. 3.10 Результати порівняння спектральних залежностей для модуля 

магнітного поля та Bz-компоненти під час суббур (розриву струмового шару). 

[87] 
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Таблиця 3.8 Приклад результатів спектрального аналізу (порівняння для 

модуля магнітного поля і Вz-компоненти) для СDs 
Подія Параметр КА Часто

та 
зламу 
f, Гц 

До зламу f Після зламу f 

2014-09-09 
 

B 
 

C1 0.1 -1.50660.0312 -2.91270.0119 
C2 0.1 -1.36220.0218 -2.82910.0099 
C3 0.1 -1.69760.0114 -2.68830.0087 
C4 0.1 -1.70170.0098 -2.78610.0156 

2014-09-09 Bz 
 

C1 0.1 -1.30860.0089 -2.33330.0132 
C2 0.1 -1.13550.0221 -2.79300.0347 
C3 0.07 -1.43810.0098 -2.64060.024 
C4 0.07 -1.58120.0051 -2.62010.0097 

2014-09-11 
 

B 
 

C1 0.1 -1.41180.0093 -2.84160.0099 
C2 0.1 -1.31830.0065 -2.99480.0124 
C3 0.1 -1.46720.0033 -2.76200.0085 
C4 0.1 -1.47690.0128 -2.83340.0099 

2014-09-11 
 

Bz C1 0.1 -1.40410.0059 -2.70740.0561 
C2 0.1 -1.46160.0099 -2.99120.0076 
C3 0.1 -1.49310.0176 -2.75690.0054 
C4 0.1 -1.58110.0095 -2.83310.0251 

2015-07-24 B 
 

C1 0.24 -2.00510.0981 -2.92450.0981 
C2 0.24 -1.85540.0544 -2.43340.0169 
C3 0.24 -1.84040.0387 -2.92660.0329 
C4 0.2 -1.82900.0096 -2.81940.0122 

2015-07-24 Bz 
 

C1 0.24 -1.98510.0561 -2.68950.0084 
C2 0.24 -1.79420.0834 -2.43060.0099 
C3 0.24 -1.80530.0624 -2.67330.0129 
C4 0.2 -1.65320.0092 -2.77370.0086 

2015-08-11 
 

B 
 

C1 0.18 -1.62470.0173 -2.45920.0449 
C2 0.18 -1.54490.0117 -2.95370.0331 
C3 0.18 -1.66670.0083 -2.87790.0075 
C4 0.18 -1.57190.0931 -2.85410.0083 

2014-09-11 
 

Bz 
 

C1 0.1 -1.57570.0067 -2.92480.0031 
C2 0.18 -1.45470.0151 -2.83730.0079 
C3 0.18 -1.62160.0079 -2.81830.0125 
C4 0.18 -1.55530.0028 -2.85020.0322 
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3.4 Статистичний аналіз 

 

При наявності неоднорідності турбулентних процесів, внаслідок 

концентрації енергії на обмежених ділянках простору, енергетичний каскад 

характеризується неоднорідним нелінійним перенесенням енергії між різними 

областями. Слід відмітити, що на наявність переміжності (неоднорідності 

турбулентних процесів) вказує негаусовий розподіл флуктуацій магнітного поля.  

Оцінити переміжність зі спектрального розгляду не можна, тому для оцінки 

особливостей переміжності процесів було проведено статистичний розгляд: 

аналіз PDF-розподілу, аналіз ексцесу та особливостей структурних функцій.  

При цьому аналізувалися статистичні властивості абсолютного значення 

варіацій магнітного поля на різних часових масштабах. Використання гіпотези 

Тейлора для різних областей магнітосферного хвоста обґрунтовано в роботі [13] 

та описано детально в статті [28]. 

Приклад зміни розподілу густини ймовірності флуктуацій магнітного поля 

на різних часових масштабах подано на рис. 3.11.  Чітко прослідковується, що 

під час диполяризації хвости розподілів ймовірностей стають більш широкими. 

Форма розширюється щонайменше в чотири рази. Це вказує на наявність 

переміжності, яка викликана нелінійним, неоднорідним переносом енергії [219]. 

Особливості функції густини ймовірностей флуктуацій магнітного поля в 

хвості магнітосфери Землі аналізувалися і за вимірами супутника Geotail1 в 1997, 

1999 та 2000 роках, коли космічний апарат знаходився в струмовому шарі. Дані 

представлені з роздільною здатністю 0.062–0.063 с. При аналізі передбачалося, 

що зміни/флуктуації є часовими, а не просторовими [28]. Проаналізовані 

моменти розриву струмового шару представлені на рис. 3.12. 

  

                                                
1 Супутник Geotail був запущений 24 липня 1992 року. Орбіта супутника – від 8 до 210 радіусів Землі. 
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а) б) 

 
 

 
Рис. 3.11  Еволюція PDF-розподілів флуктуацій магнітного поля на різних 

часових масштабах кратних дискретності вимірів (0.0445 с) для події 12/08/2014: 

а) – до диполяризації, б) – під час диполяризації магнітного поля за вимірами 

місії «Кластер-2» [94] 

 
Рис.  3.12   Зміна значення індукції  магнітного поля в моменти розриву 

струмового шару [82]  

 

Для розглянутих подій розриву струмового шару стрибок абсолютного 

значення магнітного поля перевищує 25 нТл. Для подій з меншим значенням 

зміни магнітного поля статистичні особливості не спостерігалися. Події 
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характеризуються тривалістю впродовж декількох хвилин і локалізовані в 

області від 8 до 10 радіусів Землі, а значення гірочастоти іонів лежить в межах ~ 

0.7–0.89 Гц. 

Для дослідження поведінки зміни величини абсолютного значення 

магнітного поля  вибирався  різний крок по ,  кратний дискретності вимірів t 

= 0.0625 і аналізувались зміни функції 0 0( , ) ( ) ( )P dB B t B t      (рис. 3.13).  

 
Рис.  3.13 Перша колонка - нормована функція розподілу густини ймовірності 

флуктуацій магнітного поля для часового масштабу t = 0.0625 до CD, друга 

колонка – функції розподілу густини ймовірності флуктуацій магнітного поля 

від кроку по часу при наявності  CD [82] 
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На рис. 3.13 (зліва) показано нормоване значення функції густини 

ймовірності флуктуацій магнітного поля до моменту виникнення суббурі, а на 

рис. 3.13 (справа) представлено еволюцію функції густини ймовірності для 

різних часових масштабів. Для того, щоб краще було видно крила розподілів, 

дані представлені в логарифмічній шкалі. Еволюцію зміни/зменшення висоти 

максимуму функції густини ймовірності (Р(0)) для різних часових масштабів 

показано на рис. 3.14. Перетин двох асимптот близький до значення гірочастоти 

іонів.  

 
 

 

Рис.  3.14 Залежність значення максимуму 

функції розподілу густини  ймовірності 

флуктуацій магнітного поля P(0) від кроку по 

часу, експериментальні точки 

апроксимувалися прямою Р~ st  : 1 – подія 31 

серпня 1999 р. (15:25 – 15:54:10), для 

пунктирної лінії s ~0.9, для неперервної s ~ 

0.546; 2 – подія 4 вересня 1997 р., для 

пунктирної лінії s ~0.8, для неперервної s ~ 

0.49; 3 – подія 7 червня 1999 р., для 

пунктирної лінії s ~0.88, для неперервної  s ~ 

0.45; 4 – подія 31 серпня 1999 р. (22:15 – 

22:46:40), для пунктирної лінії s ~0.74, для 

неперервної  s ~ 0.5 [82] 

 

Таким чином, ми маємо два асимптотичні режими зміни положення 

максимуму функції густини ймовірності Р(0), які характеризуються різними 

степеневими законами stP ~)0( : на великих часових масштабах зміна максимуму 

функції густини ймовірності характеризується Гаусовим процесом, для малих 

часових масштабів спостережувані властивості описуються розподілом Леві. 

Наявність двох режимів можна інтерпретувати як присутність двох фізичних 
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процесів – для опису процесів з характерними часовими масштабами більше 1/fci 

можемо використовувати рівняння магнітогідродинаміки, а для опису процесів з 

малими характерними часовими масштабами потрібно враховувати кінетичні 

ефекти. 

Про відхилення функції розподілу густини ймовірності флуктуацій 

досліджуваних параметрів від нормального розподілу можна говорити й із 

аналізу значення ексцесу. 

Значення  ексцесу визначалося через моменти другого і четвертого 

порядку формулою [215]: 

 
4

2
2

( )( )
( )

SK
S





 , 

де Sq(τ) = 〈|B(t + τ) – В(t)|q〉 – структурна функція q-го порядку, 〈…〉 – усереднення 

даних по часу, τ – часовий масштаб (зсув по часу), кратний дискретності вимірів 

0.0445 с. При визначенні значення ексцесу флуктуацій магнітного поля 

будувалися залежності функції K()  від масштабного параметра . Приклади 

значень ексцесів для різних КА місії і різних подій подано на рис. 3.15 та рис. 

3.16. 

 
01/10/2005 15/10/2005 12/09/2015 

   
 

 

Рис. 3.15. Результати порівняння значення ексцесу до диполяризації (суцільна 

лінія) та під час диполяризації (пунктирна лінія). Виміри із різних КА подано 

кольором: C1 – чорний колір; С2 – червоний колір; С3 – зелений колір; С4 – синій 

колір [88] 
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Рис. 3.16 Приклад зміни ексцесу під час суббурь із відміченими гірочастотами 

протонів. Виміри із різних КА подано кольором: C1 – чорний колір; С2 – 

червоний колір; С3 – зелений колір; С4 – синій колір [87].  

 

Із графіків чітко видно, що до диполяризації майже всіх КА значення K() 

коливається біля 3, що близько до нормального розподілу. Для області 

диполяризації функція K() на малих масштабах варіюється від 100 (КА С1 для 

події 12/09/2015) до 8 (КА C3, С4 для події 15/10/2005). Для події  15/10/2005 

завдяки близькому розташуванню КА С3 і С4 (лінії синього та зеленого кольору) 

значення ексцесу дуже подібні. Найбільше значення ексцесу спостерігається для 

події 12/09/2015. Для всіх розглянутих подій, різке падіння ексцесу 

спостерігається на масштабах до іонно-циклотронної частоти (таблиця 3.4).  

«Завал» значень під час диполяризації магнітного поля при дуже малих  

можна пояснити інструментальною похибкою спостережень. 

Таким чином, для області диполяризації на малих часових масштабах ми 

маємо розподіл з більш високою вершиною і широкими крилами (значення 

ексцесу більше 3), ніж у нормального розподілу, і масштаб переходу – 

менший/рівний гірочастоті протону. 

Для КА, які знаходяться ближче до Землі – значення ексцесу зменшується 

повільніше, ніж для тих, які знаходяться на відстанях більше 15 радіусів Землі 

[95]. 

Наявність переміжності також підтверджується і при аналізі першого 

порядку структурної функції (рис. 3.17). Для само-афінного сигналу   
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( ) ( ) ( ) hS В t B t       , де h – показник Гельдера (показник Херста 1-го 

порядку. Для броунівського руху h = 0.5). Для області диполяризації для подій, 

поданих на рисунку 3.17, показник Гельдера знаходиться в околі 0.659±0.005. 

Значення, вище ніж для броунівського руху (0.5) , вказує на стійкий сигнал з 

більшою кореляцією, ніж випадковий шум, і може означати виникнення 

реорганізації під час диполяризації [23, 27].  

Також для інтервалу до диполяризації чітко прослідковуються 

зміни/коливання, обумовлені обертанням КА (0.25 Гц). 

 

 
Рис. 3.17 Приклад визначення показника Гелдера в області диполяризації 

магнітного поля [88] 

 

Для порівняння типу турбулентних процесів із наявними моделями 

турбулентних процесів було проведено аналіз структурної функції високих 

порядків, що дозволило охарактеризувати властивості неоднорідності на малих 

часових масштабах. 

При цьому структурна функція визначалася співвідношенням [89]: 
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( ) ( ) ( ) q
qS В t B t    ( ) ,q  

де <...> означає усереднення експериментальних даних за часом, а  – зсув по 

часу. 

Наявність критерію узагальненої самоподібності  для довільної пари 

структурних функцій Sq()~ Sp()(q)/(p) дозволяє знайти (q) і оцінити тип 

турбулентних та дифузійних процесів [31]. При цьому нелінійна функціональна 

залежність (q) від порядку моменту q для експериментальних даних є наслідком 

переміжності процесів. Для інтерпретації нелінійного спектра (q) застосовують 

логпуассонівські моделі турбулентності. Для таких моделей показник степеня 

структурної функції визначається співвідношенням [31, 182]: 

3( ) (1 ) 1 ,
3 1

qqq 

 

             
де β і Δ – параметри підгонки, які характеризують переміжність та дисипацію, 

відповідно. Важливо, що в рамках даної моделі розглядається стохастичний 

мультиплікативний каскад, і логарифм енергії задовольняє розподілу Пуассона.  

У випадку ізотропної тривимірної турбулентності Δ = β = 2/3 (SL) [182]. 

Знову ж таки, самоподібність рядів даних (степенева залежність ( )qS 

( )q ) спостерігається на обмеженому інтервалі (рис. 3.18), що добре корелює 

із значенням іонної гірочастоти. 

Порівняння експериментальних даних із тривимірними моделями 

турбулентних процесів проводилося шляхом розгляду скейлінга структурної 

функції, нормованого на скейлінг для третього моменту. Оскільки для 

колмогорівської моделі турбулентності К41 (3)=3/3=1. Значення (q)/(3) 

отримують із нахилу графіка в логарифмічному масштабі. Для порівняння ж 

експериментальних значень із моделлю двомірної турбулентності Ірошнікова–

Крейчнана знаходять залежність (q)/(4), оскільки для неї (4) =4/4=1. 
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Рис.  3.18 Залежність порядку структурної функції для різних часових масштабів 

(подія 15/10/2005) 

 

Результати розрахунку скейлінгів для різних порядків q при аналізі 

маломасштабної турбулентності та порівняння їх із колмогорівською моделлю 

[240] показані на рис. 3.19.  

 

 
 

Рис.  3.19 Результати ESS-аналізу під час диполяризації магнітного поля. 

Відношення показника степені структурної функції q-го порядку до третього 

порядку. Символом позначено експериментальні дані для магнітного поля; 

суцільна лінія – логпуасонівська модель з параметрами  =  = 2/3 (параметри 

Ше–Левека (SL), пунктирна лінія відповідає q=3 (K41 (модель Колмогорова)) 
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Результат порівняння із моделлю Ірошнікова–Крейчнана подано на 

рис. 3.20. Можна вказати, що для даної події не спостерігається кореляція між 

експериментальними залежностями і 2D моделлю турбулентних процесів. 

 

(q)/(4) 

 
Рис.  3.20 Залежність структурної функції q-го порядку до четвертого 

порядку. Символом позначено експериментальні дані для магнітного поля; 

суцільна лінія відповідає q=4 (ІK (модель Ірошнікова–Крейчнана)) 

 

Результати ESS аналізу супутникових вимірів вказують на неоднорідність 

турбулентних процесів під час диполяризації, описати які можна 

логпуасонівською каскадною моделлю із параметрами підгонки.  

Отримані значення  параметрів  β і Δ подано в табл. 3.9  Діапазон зміни 

параметру β в межах від 0.34 до 0.68, а Δ – 0.2 до 0.92. 

 

3.5 Дифузійні процеси в турбулентних областях під час суббурі 

 

Випадкові пульсації в середовищі з переміжністю характеризуються 

негаусовою статистикою, що призводить до появи аномальних дифузійних 



124 
 
потоків (дивної кінетики)2. Зазвичай побудувати замкнену систему рівнянь, що 

описує аномальні процеси переносу, не вдається і результати зводяться до 

напівкількісних оцінок на основі великої кількості експериментальних даних 

[151]. Винятком із цього є випадок слабкої турбулентності, коли вдається 

описати аномальні процеси переносу в квазілінійному наближенні. На практиці, 

визначення характеру дифузійних процесів зводиться до аналізу пов’язаних із 

масштабною інваріантністю статистичних властивостей флуктуацій 

досліджуваних параметрів.  

Отримані значення параметрів підгонки логпуасонівської каскадної 

моделі, які характеризують переміжність і сингулярність дисипативних 

процесів, можна використати для визначення особливостей дифузійного 

перенесення плазми. При цьому коефіцієнт узагальненої дифузії R визначається 

через параметри структурної функції (q) (переміжність і сингулярність) 

співвідношенням [115, 156]: 

D   R  , (1 1)R   . 

Такий підхід використовується для оцінки переносу в статистично 

неоднорідному середовищі, де показник R залежить від фрактальних 

властивостей середовища, що характеризують стохастичний каскад 

Отримані значення R лежать в межах 0.2  0.77 (табл. 3.9).  

Враховуючи, що закон зміщення частинок з часом задається 

співвідношенням [24, 202, 203, 214]: x2  D   , з показником    1+ R  

1.2  1.77 > 1, то така залежність означає існування супердифузії. 

  

                                                
2 Для нормальної дифузії, середньоквадратичне зміщення частинки 

    22r r r    є лінійною функцією часу, а у випадку нелінійної залежності від часу – 

маємо  аномальну дифузією [107].   
При цьому на практиці середньоквадратичне зміщення можна розглядати як 

 2r Dt  , де D – узагальнений коефіцієнт дифузії, t – час, що пройшов від початку 

спостереження за частинкою. Для нормального дифузійного процесу 1  . Якщо 1  , то 
явище називається супердифузія. Якщо 0 1  , то частинка бере участь у субдифузії.  
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Таблиця 3.9 Параметри дифузійних процесів 

Дата Космічний 
апарат 

ß Δ  ( 1) 1 1R      

2015/09/12 C1 0.5±0.029 0.77±0.026 0.77 
C2 0.6±0.018 0.45±0.019 0.30 
C3 0.52±0.091 0.43±0.009 0.40 
C4 0.58±0.016 0.46±0.014 0.33 

2005/09/21 C1 0.56±0.015 0.92±0.012 0.72 
C2 0.52±0.025 0.82±0.019 0.76 
C3 0.52±0.027 0.67±0.026 0.62 
С4 0.45±0.026 0.29±0.028 0.36 

2005/10/01 
 

C1 0.45±0.015 0.41±0.013 0.5 
C2 0.51±0.013 0.2±0.021 0.2 
C3 0.45±0.024 0.21±0.019 0.26 
C4 0.51±0.026 0.54±0.018 0.52 

2005/10/15 C1 0.51±0.029 0.67±0.029 0.64 
C2 0.68±0.029 0.72±0.029 0.34 
C3 0.34±0.029 0.22±0.029 0.43 
C4 0.51±0.029 0.24±0.029 0.23 

2005/10/17 С1 0.58±0.034 0.51±0.017 0.37 
С3 0.42±0.022 0.48±0.028 0.66 
С4 0.54±0.024 0.55±0.025 0.47 

2014/08/12 C1 0.53±0.012 0.67±0.011 0.43 
C2 0.68±0.018 0.72±0.01 0.66 
C3 0.34±0.009 0.22±0.012 0.19 
C4 0.51±0.015 0.24±0.012 0.27 

 

3.6 Пульсації в хвості магнітосфери Землі 

 

3.6.1 Геомагнітні пульсації під час суббур 

 

Прояви суббурі і в іоносфері, і в магнітосфері супроводжуються 

генерацією ультра-низькочастотних (1 мГц – 5 Гц) хвиль (геомагнітних 

пульсацій)3. З фізичної точки зору вони є гідромагнітними коливаннями 

магнітосферної плазми. Малі значення частот цих хвиль відповідають їх великим 

просторовим масштабами, а характерний масштаб основних геомагнітних 

пульсацій можна порівняти з розмірами магнітосфери. При цьому структура і 

                                                
3 Детальніше в розділі 6 
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глобальні процеси, які відбуваються в магнітосфері, у вирішальній мірі 

визначають тип геомагнітних пульсацій. Пульсації поділяють на два великі 

класи: безперервні Pc (pulsations continuous), які характеризуються 

квазісинусоїдальними коливаннями; і нерегулярні – Pi (pulsations irregular). 

Залежно від періоду виділяють в класі Pc шість підкласів – це Pc1 з періодами 

від 0.2 до 5 с, Pc2 – 5–10 c, Pc3 – 10–45 c, Pc4 – 45–150 c, Pc5 – 150–600 c, Pc6 – 

більше 600 c. У класі Pi – діапазон Pi1 з періодами менше 40 c, Pi2 – 40–150 c і 

Pi3 – більше 150 c.  

На практиці визначити пульсації можна за допомогою вейвлетів. 

Детальний опис використаного в рамках досліджень вейвлет перетворення 

подано в додатку В.  

В рамках вейвлет аналізу для серії вимірів Xn (n = 0 … N − 1) було 

використано вейвлет Морле з огинаючою гаусіаною [201]: 
2

01/4 /2
0 ( ) ,ie e        

де 0  – безрозмірна частота, η – безрозмірний “часовий” параметр. 

Неперервне вейвлет перетворення дискретного сигналу Хn визначалося як 

згортка материнського вейвлету, аргумент якого масштабують та транслюють, з 

сигналом [36, 58, 72]: 
1

* ( )(s) ,
N

n n
n

n n tW x
s







     
  

де (*) означає комплексне спряження, 2( )nW s  спектр вейвлет потужності 

сигналу, s – вейвлет шкала,  δt – зсув по часу. Індекс 0 у функції ψ вказує, що ця 

функція є нормованою. 

Приклад порівняння результату вейвлет-перетворення для модуля 

магнітного поля під час суббурі 20/09/2015 подано на рис. 3.21.  Під час суббурі 

фіксуються потужні сигнали з періодами 50, 125, 400 с, а для моментів до і після 

чітко спостерігається частота обертання супутника (0.25 Гц).  
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а б в 

 
 
Рис. 3.21 Приклад результату вейвлет-перетворення для модуля магнітного поля: 

а – до ініціації суббурі; б – під час суббурі, та c – після суббурі 20 вересня 2015 р. 

 

 Приклади проведеного неперервного вейвлет-перетворення модуля 

магнітного поля в області диполяризації, яка супроводжує вибухову фазу 

суббурі, представлено на рис. 3.22. Часовий діапазон був обраний з метою 

включення інтервалу початку диполяризації з деяким запасом для виключення 

впливу крайових ефектів вейвлет-перетворення. Верхня межа перетворення 

обмежена частотою Найквіста. Частота дискретизації вимірювань дозволяє крім 

низькочастотних складових аналізувати також наявність високочастотних 

збурень. В рамках даного аналізу отримано, що під час диполяризації 

магнітометри всіх КА зафіксували потужні сигнали з періодами 66, 83, 100, 166, 

200 с, які відповідають пульсаціям Рс4 (45 – 150 с) і Рс5 (150 – 600 с [141]), а 

також прямі і зворотні каскадні процеси4. Наявність зворотних каскадних 

процесів вказує, що разом з розпадом вихрових структур має місце і 

самоорганізація – вихори менших розмірів групуються в вихори великих 

розмірів. Також слід зазначити, що Pc пульсації фіксуються на всіх КА – в 

просторовому діапазоні 10 – 16 RE. Найбільша кількість каскадних процесів 

зафіксовано на відстані 15 – 16 RE, а найбільша кількість зворотних каскадів в 

діапазоні 10 – 15 RE. 

                                                
4 Термін ‘каскад’ відноситься до характеру передачі енергії по спектру турбулентних пульсацій. У випадку 
прямого каскаду дрібномасштабні пульсації отримують енергію в результаті дроблення великомасштабних 
пульсацій, формуючи так званий інерційний інтервал, де дисипація енергії є дуже малою. 
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Рис. 3.22 Результати вейвлет аналізу для подій 12/09/2015 та 15/10/2005 [88] 
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На рис. 3.23 приведені результати порівняння вейвлет-аналізу для модуля 

магнітного поля та його Вz-компоненти для космічного апарату, який найближче 

знаходився до нейтрального шару під час процесу розриву струмового шару. Для 

події 2014-09-09 спостерігається група прямих та обернених каскадів на початку 

та в кінці інтервалу з високим рівнем флуктуацій. Найбільші значення 

потужності спостерігаються на частотах 0.08 Гц та 0.05 Гц з тривалістю менше, 

ніж півхвилини. Подія 2014-09-11 є цікавою з точки зору одночасного існування 

двох схрещених каскадів, прямого та оберненого, з точкою у часі їх взаємного 

перетину 04:08 UT. Кожен з цих каскадів триває не більше двох хвилин та має 

покриття по частоті від 0.02 Гц до 0.1 Гц. Обернений каскад є більш виразним 

для Bz-компоненти, аніж для модуля магнітного поля.  

 

Рис. 3.23 Результати вейвлет аналізу. Прямі та обернені каскадні утворення 

позначені на спектрах перетворення зеленими та червоними прямокутниками, 

відповідно [87] 
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3.6.2. Пульсації та каскади під час суббур у флуктуаціях тисків 

 

Для кількісної оцінки реакції плазми на зміни магнітного поля, які 

відбуваються під час суббурі, було проведено порівняння пульсацій магнітного 

поля (магнітного тиску 
2

02
B


) із коливаннями динамічного тиску 21
2    

 
 

 та 

теплового тиску (nαkBTα) окремо для кожного типу частинок α. Були використані 

виміри флуктуацій магнітного поля з ферозондових магнітометрів (FGM) з 

частотою опитування 22.5 Гц, а також дані температури, швидкості і 

концентрації різних типів іонів з вимірювань датчика CIS-CODIF [162], та для 

електронів із вимірів датчика PEACE [73] з частотою опитування 0.125 – 0.25 Гц. 

Дані взято із архіву вимірювань місії «Кластер-2» (https://csa.esac.esa.int/csa-

web/).  

Приклади розрахованих значень зміни тисків під час суббур подано на рис. 

3.24.   Для всіх подій найбільші значення має  тепловий тиск протонів, потім в 

порядку спадання слідують тепловий тиск для електронів, магнітний тиск та 

динамічний тиск.  

Порівняння результатів вейвлет-аналізу для різних тисків під час розриву 

струмового шару для суббур 9 та 11 вересня 2014 року за вимірами КА С4 (для 

цього КА були наявні виміри концентрації, швидкостей та температури 

(необхідних параметрів для розрахунків тисків)) подано на рис. 3.25. Для події 

2014-09-09 пульсація на рівні 0.008 Гц повторюється для всіх тисків, окрім 

динамічного. Потужність спектру для електронного тиску приблизно в чотири 

рази менша за магнітний та тепловий протонний тиск. Причому для останнього 

є збільшення частоти від 0.005 до 0.01 Гц, а також наявність більш 

високочастотних флуктуацій, починаючи приблизно з 0.02 Гц. Для динамічного 

тиску на момент проходження диполяризаційного фронту спостерігається 

короткий сплеск тривалістю понад 10 секунд. Для події 2014-09-11 кількість 

частот, які спостерігаються  під час CD, є суттєво більшою.  
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Початок CD (04:03-04:04 UT) для події 2014-09-11 для магнітного тиску 

відслідковується як стрибок потужності з тривалістю 15–20 секунд на частоті 

0.06 Гц.  Для протонного теплового тиску на початку CD з’являються коливання 

на частоті 0.04 Гц. Далі фіксуються більш низькочастотні флуктуації з 0.015, 

0.01 Гц. На графіках для динамічного тиску маємо тривалу 5-хвилинну 

пульсацію з невисоким значенням потужності (0.004 нПа2) та з коротким 

потужним сплеском на 0.04 Гц посередині неї. 

 

 
Рис. 3.24 Приклад зміни тисків під час суббур  [87] 
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Рис.  3.25 Приклад порівняння результатів вейвлет аналізу для різних тисків 

під час розриву струмового шару [87]  
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Аналогічні результати порівняння вейвлет аналізу для тисків представлено 

і для події 11 серпня 2015 року (рис. 3.26). Для теплового тиску електронів (рис. 

3.26б) максимум інтенсивності спостерігається на частоті 0.015 Гц 

безпосередньо в момент диполяризації. Істотним є збурення на частотах 0.003 Гц 

в 22:45, 0.005 Гц в 21:50 і 0.006 Гц в 22:15. Вейвлет аналіз збурення динамічного 

тиску протонів (рис. 3.26в) вказує на наявність потужного сплеску під час 

диполяризації магнітного поля з максимумами на частотах 0.005 і 0.025 Гц. 

Максимальні сплески для теплового тиску протонів (рис. 3.26г) спостерігаються 

на частоті 0.01 і 0.025 Гц в момент ініціювання суббурі (22:00:24) і на частоті 

0.025 Гц через 9 хвилин після. Крім того, спостерігаються також прямі і зворотні 

каскади. При цьому, зворотний каскад характеризується переходом від більшої 

частоти до меншої (злиттям/самоорганізацією малих структур в структури 

побільше), а прямий каскад проявляється в розпаді великих структур, в 

результаті якого ми будемо спостерігати перехід від менших частот до великих 

частотах. Для тиску магнітного поля (рис. 3.26д) крім збурень на частотах 0.0025, 

0.01, 0.02, 0.04 Гц дуже чітко простежується зворотний каскад з великим рівнем 

флуктуацій через 10 хвилин після початку моменту диполяризації.  

Таким чином, пульсації, які спостерігаються для магнітного тиску, 

спостерігаються і для теплового протонного та електронного тисків. Хоча 

потужності сигналів суттєво різняться. Для динамічних тисків гелію і кисню, а 

також для теплових тисків даних параметрів мають місце тільки пульсації в 

високочастотній області, аналогічні до тих, що спостерігаються для теплового 

протонного тиску в діапазоні більше 0.07 Гц. 

Для кількісної оцінки інтенсивності геомагнітних пульсацій було 

використано усереднення вейвлет перетворення для інтенсивності в частотному 

діапазоні 0.0067 – 0.022 Гц (рис. 3.27). 
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Рис. 3.26 Результати вейвлет-аналізу за вимірами КА С4 флуктуацій тисків в 

області диполяризації магнітного поля під час суббурі 11 серпня 2015 р.: а – 

динамічний тиск  для іонізованого кисню; б – тепловий тиск для електронів; в – 

динамічний тиск для протонів; г – тепловий тиск для протонів; д – тиск 

магнітного поля; е – тепловий тиск для іонізованого гелію 
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Рис. 3.27 Зміни інтенсивності геомагнітних пульсацій в діапазоні Рс4 пульсацій 

(45 – 150 с) під час суббурі 11 серпня 2015 року: а – тепловий тиск електронів; б, 

в – динамічний і тепловий тиск протонів; г – тиск магнітного поля [86]  

 

Можна відзначити, що у флуктуаціях теплового тиску електронів, протонів 

і для тиску магнітного поля чітко простежуються Рi2 пульсації, інтенсивність 

яких істотно зростає в момент ініціювання суббурі. Найбільша інтенсивність 

пульсацій спостерігається для тиску магнітного поля. 
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3.7 Дисперсійні залежності та турбулентні процеси 

 

Параметри плазми, виміряні приладами, встановленими на КА, 

характеризуються змішаними проявами просторових та часових масштабів через 

динамічність самого середовища. При цьому для одноапаратних даних не є 

можливим розмежування часових та просторових варіацій. Для переходу від 

частотного діапазону (у нас має місце зміна характеристик плазми з часом) до 

просторових масштабів використовують гіпотезу вмороженості Тейлора, або 

визначають певне дисперсійне співвідношення для обраної хвильової моди. 

Гіпотеза Тейлора ґрунтується на використанні ефекту Доплера. Частота в системі 

КА ω  пов’язана з частотою в системі нерухомої плазми ω через перетворення 

Галілея [136, 199]: 

ω = ω + k⃗ ∙ u⃗, 

де  u⃗ є вектором швидкості плазми відносно КА, k⃗ ∙ u⃗ – конвекційний доданок. 

Хвильовий вектор k⃗ є інваріантним відносно перетворення Галілея, а частота 

зазнає доплерівського зсуву. Гіпотеза Тейлора полягає в тому, що якщо 

конвекційний доданок k⃗ ∙ u⃗ є набагато більшим за частоту ω в системі спокою 

плазмового середовища, то спостерігач реєструє просторові варіації  як часові 

ряди з характерною частотою ω : ω ~k⃗ ∙ u⃗ [191]. 

Багатосупутникові ж вимірювання дозволяють отримати дисперсійні 

залежності і розділити частотні та просторові характеристики.  

Для отримання експериментальної картини 휔 − 푘 використовують 

найрізноманітніші методи: проекційні методи, k-фільтрація, алгоритм MUSIC 

(MUltiple SIgnal Classification),  техніка MSR (Multi-point Signal Resonator), метод 

фазової різниці та хвильової зйомки. В роботі для отримання дисперсійної 

картини в області диполяризації магнітного поля використано саме метод 

хвильової зйомки. Алгоритм даного методу детально описано в роботі [208].  

Перевагою методу хвильової зйомки є можливість безпосередньо 

отримати з багатосупутникових даних дисперсійну залежність  푘⃗ = 푘⃗(휔). Крім 
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прямого знаходження дисперсійного співвідношення, до переваг можна віднести 

меншу кількість обчислювальних операцій та відсутність впливу ізотропного 

білого шуму на результат. 

Єдиним недоліком цього методу є те, що на певній частоті алгоритм 

знаходить лише домінуючу моду. Кількість реєструючих сенсорів (космічних 

апаратів) 푆 в цьому алгоритмі можна варіювати від двох та більше 푆 ≥ 2. Повна 

просторова структура флуктуацій є відновленою тоді і тільки тоді, коли кількість 

сенсорів 푆 ≥ 4. Якщо 푆 = 2, то хвильовий вектор 푘⃗ проєктується на лінію, що 

сполучає сенсори. Якщо 푆 = 3, то хвильовий вектор 푘⃗ проєктується на площину, 

яка стягується точками положень сенсорів. В загальному випадку довжина 

хвиль, яка характеризується модулем 푘⃗, має перевищувати найбільшу відстань з 

поміж усіх відстаней, що сполучають КА між собою.  

Алгоритм дозволяє провести аналіз як скалярних, так і векторних величин. 

На вході алгоритму подаються: часові ряди досліджуваної величини, координати 

сенсорів (КА), середній вектор потокової швидкості середовища. Значення 

потокової швидкості середовища необхідне для переходу до системи спокою 

середовища у виділеній системі координат: 

휔 (휔 ) = 휔 − 푘⃗(휔 )휐⃗,     푘⃗ = 푘⃗(휔 ) = 푘⃗(휔 (휔 )), 

де 휔  є частотою в системі спокою середовища, 휔  є частотою в системі, 

пов’язаній із сенсором.  

Для ряду даних ( )B t


 з J-компонентами ( ), 1, ,jB t j J   , виміряними в S 

точках простору, , 1, ,r S   
 (для місії Кластер J = 3 і S = 4). Фур'є 

перетворення ( ( ))b 


 для неперервних функцій визначаються через 
i( ) const ( )e  dtt bB 

    


. 

Для дискретних вимірів ми маємо i( ) const ( )e tB t b 
 


 


, де константа 

залежить від обраної реалізації перетворення Фур'є.  

Формули для знаходження дисперсійних співвідношень для скалярної та 

векторної величини розмірністю 퐽 визначаються як [208]: 
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푘⃗(휔 ) = 푟⃗ 푟⃗ 휃 (휔 )푟⃗  

푘⃗(휔 ) = 푟⃗ 푟⃗ 훼 휃 (휔 )푟⃗  

Тут 푟⃗  – це відцентрові координати, так що ∑ 푟⃗ = 0, 푟⃗ = 푟⃗ − 푟⃗ , де 

положення центру 푟⃗  визначається через абсолютні положення сенсорів 푟⃗  

наступним чином: 푟⃗ = ∑ 푟⃗ , 푟⃗ = (푥 , 푦 , 푧 ). Символ 푇 означає 

транспонування стовпчика у ряд. Піднесення у степінь −1 означає взяття 

оберненої матриці, або псевдо-оберненої  (для випадків 푆 = 2, 3). 휃 (휔 ) є 

фазами комплексно-значного власного вектора 푐⃗  матриці коваріації5 у Фур’є-

представленні 푪 для найбільшого власного числа 훾  з множин усіх власних чисел 

훾 , 푙 = 0, … , 퐿, де 퐿 є розмірністю матриці 푪 для 푗-тої компоненти вектора 

величини. 훼  є множником, що по суті являє собою вагу 푗-тої компоненти: для 

нормованого власного вектора 훼 = П풋푐⃗ , де П풋 є матрицями проєкції: 

                                                
5 Фур’є-перетворення даних магнітного поля з часової області в частотну область задається співвідношенням: 

2

0
( ) ( )e

T i ftf t dtB B  
 

, де B(t) – дані магнітного поля в момент часу t, а  ( )B f


 – це їх Фур’є перетворення. 

При цьому розміри спостережуваного поля та його перетворення Фур’є відрізняються. T – тривалість 
вимірювання. Матриця кросспектральної густини (CDS) будується із Фур’є-перетворень як 

  †1R ( ) ( )B f fB
T


 

 

Розмір кожного елемента матриці задано в одиницях квадратної амплітуди на частоту (густина енергії в частотній 
області, nT2/Гц.) Усереднення (позначене символом <· · ·>) проводиться за багатьма реалізаціями, які часто 
замінюються шляхом усереднення за великою кількістю часових інтервалів, вважаючи, що середнє значення у 
часовій області є статистично репрезентативним (наприклад, ергодична гіпотеза). Для даних магнітного поля 
матриця CSD подається як ермітова матриця три на три. 

* * *

* * *

* * *

1R

x x y x z x

x y y y z y

x z y z z z

B B B B B B

B B B B B B
T

B B B B B B

 
 
 
 
 
 

     

     

     
 

При спрямуванні 1/T до одиниці, і ми просто записуємо матрицю CSD як   †
R B B

 
. 

Діагональні елементи Rxx, Ryy і Rzz є дійсними числами і представляють потужність хвилі у відповідних 
компонентах. Тоді загальна потужність хвилі як функція частоти буде: 

* * *
x x y y z zP B B B B B B         
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П풋 =
1 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1

, 

де 1 = (0, … , 1⏞
та позиція

, … ,0). 

Основним етапом цього алгоритму є знаходження матриці коваріації у 

Фур’є-представленні 푪, як матричне усереднення добутків перетворень Фур’є по 

ансамблю: 

푪(휔 ) = 〈푏⃗(휔 )푏⃗⧾(휔 )〉, 

де ⧾ – ермітове спряження, 푏⃗ є вектором Фур’є-перетворення розмірністю 퐿 =

퐽 ∙ 푆: 

푏⃗ =
푏 (휔 )

⋮
푏 (휔 )

 – для скалярної величини, 

1
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2
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 – для векторної величини. 

 

Резюмуючи, можна відмітити, що метод хвильової зйомки [208] є 

інструментом прямої ідентифікації дисперсійних залежностей через  матрицю 

коваріації, і вона, по суті, обчислює хвильовий вектор безпосередньо з різниці 

фаз хвилі, виміряної на різних датчиках в наближенні плоскої хвилі. Власні 

вектори матриці коваріації подаються у вигляді набору комплексних чисел, а їх 

фази θi, що відповідають i-му власному значенню, повинні бути рівні або близькі 

до фази просторової хвилі в системі спостерігача (система космічного апарату). 

Тому ми мінімізуємо квадратне відхилення між ідеальним зсувом фази для 

плоскої хвилі та виміряним зсувом фази, тобто мінімізуємо функцію 
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відносно хвильового вектора k та початкової фази .  

Завдяки такому підходу метод хвильової зйомки дозволяє безпосередньо 

знайти хвильовий вектор, асоційований з частотою ω, шляхом дослідження 

різниці фаз між датчиками. 

Для аналізу дисперсійних залежностей було використано флуктуації 

магнітного поля КА місії «Кластер-2» в області диполяризації в хвості 

магнітосфери Землі за 9 та 11 вересня 2014 року та 24 липня 2015 року. 

Результати хвильової зйомки для компоненти магнітного поля 퐵  

приведені на рис. 3.28. Заповнені сірим кольором області визначають сукупність 

двох гілок дисперсійного рівняння при різних кутах поширення хвилі до 

середнього вектора магнітного поля: 

(휔 − 휐 푘 )(휔 − 휐 푘 cos  휃) − = 0. 

Тут 휐  є альвенівська швидкість, 훺  є протонна гірочастота. Верхня гілка 

відповідає магнітному звуку, нижня – альвенівській хвилі. 

Кути поширення хвилі при певній частоті можна отримати з дисперсійного 

аналізу для багатосупутникових даних з кількістю апаратів, яка перевищує 

чотири. Метод хвильової зйомки для чотирьох апаратів (не продемонстровано 

тут) показав, що поширення хвиль відбувається з різними кутами 휃 , що в 

середньому дає значення кута в 90°. Але кути, знайдені як кути між фоновим 

полем та усередненим ортом хвильових векторів, 휃 , відрізняються від перших, 

особливо для подій 2014-09-09, 2014-09-11 (таблиця 3.10). 
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Рис. 3.28 Результати знаходження дисперсійного співвідношення за 
допомогою вимірів Bz-компоненти апаратами SC C1, C2. Хрестики 
визначають сам результат методу хвильової зйомки (чорні хрестики є точками, 
за якими виконувалася операція фітування). Пунктирні лінії блакитного 
кольору означають альвенівську хвилю та значення гірочастоти. Темні області 
вказують на множину дисперсійних кривих магнітозвуку та альвенівської 
хвилі при будь-якому куті поширення до магнітного поля. Чорні суцільні лінії 
є теоретично передбаченими кривими за відомим значенням кута поширення. 
Пунктирні лінії є кривими з фітування [87] 
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Таблиця 3.10. Значення середніх кутів, альвенівської швидкості та протонної 

гірочастоти 

Подія 〈휃〉 , град 〈휃〉 , град 휐 , км/с 훺 , рад/с 

2014-09-09 94.99 124.28 635.9 1.67 

2014-09-11 82.16 22.23 360.3 1.31 

2015-07-24 92.43 88.07 571.8 1.51 

 

Для знаходження кута поширення ми профітували експериментальні 

дисперсійні залежності явною залежністю частоти від модуля хвильового 

вектора, що представлено вищезгаданим дисперсійним співвідношенням, 

причому в якості відомих параметрів виступали альвенівська швидкість та 

протонна гірочастота. Невідомим коефіцієнтом є параметр cos  휃. Звідки є 

можливим знаходження кута поширення з неоднозначністю в 180º. Точки для 

фітування в області нижньої гілки (на рисунку ці точки мають чорний колір) 

задовольняють умовам ω < kυ , ω < Ω  (нижче штрихованих блакитних 

прямих) для. υ  та Ω  усереднені по інтервалу аналізу. Успішне фітування було 

проведено для подій 2014-09-09, 2014-09-11 (чорні пунктирні лінії). Отримані 

кути поширення з фітування мають значення 147.2º ±4.9º, та 24.6º±9.8º для подій 

2014-09-09, 2014-09-11, відповідно, які відносно недалекі від значень θ  124.3º та 

22.2º. Теоретичні дисперсійні криві, що відповідають цим кутам, відображені 

чорними суцільними лініями. Для події 2015-07-24 кількість точок під 

протонною гірочастотою та альвенівською прямою виявилася недостатньою для 

проведення фітування. Для цієї події характерні впорядковані згущення точок, 

які вище kυ , що можна інтерпретувати як сплески значень альвенівської 

швидкості. Точки на частоті 4.5 рад/с відповідають υ ≈ 1400 км/с. 

Дисперсійну залежність в області плазми сонячного вітру та хвості 

магнітосфери Землі на відстані 25RЗемлі (для порівняння) подано на рис. 3.29–

3.31.  
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Рис.  3.29 Зміни Bz-компоненти 

магнітного поля у хвості 

магнітосфери для події 2001-08-08 

Землі та отримані дисперсійні 

залежності методом хвильової 

зйомки  

Рис.  3.30 Зміни Bz-компоненти 

магнітного поля в плазмі сонячного 

вітру для події 2002-02-16 та 

отримані дисперсійні залежності 

методом хвильової зйомки 

 

  
Рис. 3.31а Зміни Bz-компоненти 

магнітного поля для 11 серпня 2015 

р. під час диполяризації магнітного 

поля 

Рис. 3.31б Дисперсійна залежність для 

Bz-компоненти магнітного поля для 11 

серпня 2015 р. під час диполяризації 

магнітного поля 

 

Для події 2001-08-08  КА були локалізовані на геоцентричній відстані 19.1 

RE ((–17.3, –8.1, 0.0) RE в GSE). Дисперсійні залежності отримувалися для Bz-
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компоненти магнітного поля в інтервалі з 02:05 UT до 06:00 UT. Для події 2015-

08-11 аналізувалися зміни Bz-компоненти під час диполяризації магнітного поля 

з 22:00 UT до 22:12 UT, локація – 13.46 RE ((–12.9, –1.7, 3.2) RE в GSE). 

 Для події 2002-02-16 проаналізовано зміни з часом Bz-компоненти 

магнітного поля (з 07:00 UT до 07:45 UT). КА були локалізовані в плазмі 

сонячного вітру на геоцентричній відстані 17.4 RE ((15.4, –6.0, 5.4) RE в GSE). 

Міжпланетне магнітне поле направлено на південь. Дисперсійна залежність 

відповідає альвенській хвилі. 

 Таким чином ми маємо суттєві відмінності від залежності, отриманої в 

області диполяризації магнітного поля.  

Отже, турбулентні флуктуації в області CD не можна охарактеризувати як 

такі, що мають чітко окреслені дисперсійні властивості. Спостерігаються ознаки 

існування косої альвенівської хвилі. Розкид точок в дисперсійних картинах 

можна пов’язати з наявністю нелінійного енергетичного каскаду, а також 

швидкою змінністю  характеристик плазмового середовища. Так, наприклад, 

змінність альвенівської швидкості вносить змінність нахилу концентрації точок 

на площині 휔 − 푘, а непостійність вектора потокової швидкості дає внесок у 

розкид точок вздовж частоти (зсув Доплера). 

 

Висновки до розділу 3 

 

В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що  передній 

край диполяризаційного фронту для вимірів в діапазоні −17RE < XGSM < −10RE 

рухається в напрямку до Землі зі швидкістю від 182 км/с (09-09-2014) до 705 км/с 

(2015-07-24), що узгоджується зі значеннями отриманими в роботі Шмід та ін. 

(2016) [177].  

Відносні варіації магнітного поля під час диполяризації перевищують 

значення до диполяризації більше, ніж у 5 раз. Функція розподілу флуктуацій 

магнітного поля під час розриву струмового шару вказує на негаусову 
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статистику процесів, що є проявом надлишку великомасштабних збурень які 

генеруються джерелом. 

Порівняння структурних функцій флуктуацій магнітного поля під час 

диполяризації магнітного поля із моделями Колмогорова–Крейчнана показало, 

що ці турбулентні процеси неможливо на малих часових масштабах описати за 

допомогою однорідних моделей. Використовуючи знайдені в рамках ESS-

аналізу коефіцієнти переміжності і сингулярності турбулентних процесів, 

отримано степеневу залежність узагальненого коефіцієнта дифузії від масштабу 

(показник степені варіюється в межах  0.2 – 0.77), що вказує на наявність 

супердифузійних процесів.  

Одним із важливих результатів є відмінність спектрального індексу для 

моментів до і під час диполяризації. Так, до диполяризації, на розглянутих 

інтервалах, де відносний рівень флуктуацій варіюється від 0.2 до 0.5, 

спектральний індекс лежить в межах від –2.14  до  –1.57 (модель  Колмогорова – 

~ –5/3), а під час диполяризації змінюється тип турбулентних рухів: на більших 

часових масштабах спектральний індекс лежить в діапазоні –2.00 – –1.31 

(близько до однорідної МГД), а на менших часових масштабах спектральний 

індекс –2.99 – –2.33 (Hall-MHD модель).  

Модель Hall-MHD включає в себе наявність холлівського доданку в 

рівнянні магнітної індукції, а значення спектрального індексу варіюється в 

залежності від співвідношення між енергіями магнітного поля та кінетичних 

рухів.  

Спостерігається кореляція між значенням спектрального індексу на малих 

часових масштабах зі значенням параметра бета. При збільшенні параметра бета 

абсолютне значення спектрального індексу зростає, вказуючи, таким чином, що 

кінетичні ефекти стають суттєвішими. Згідно з роботою [46], при домінуючому 

впливу кінетичних процесів спектральний індекс може досягати значення 11/3. 

Зміна спектрального показника потужності, яка чітко спостерігається під 

час диполяризації для модуля магнітного поля, спостерігається також і для Вz- 

компоненти. При цьому перепад значень спектрального індексу для різних 
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масштабів і для модуля магнітного поля, і для його z-тової компоненти в межах 

похибки подібний.   

При вейвлет аналізі в флуктуаціях магнітного поля і Вz-компоненти чітко 

спостерігаються Pc4 і Pi1 пульсації. Наявність даних пульсацій вказує на 

інжекцію високоенергетичних частинок, а також на наявність нестійкостей 

(зокрема нестійкостей Кельвіна–Гельмгольца,  потокової нестійкості та ін.) [104, 

169]. 

Слід відзначити, що геомагнітні пульсації, які спостерігаються для 

магнітного тиску, чітко проявляються і при аналізі динамічного тиску протонів 

та теплового тиску протонів та електронів. Хоча амплітуди флуктуацій для них 

суттєво різняться. Для динамічних тисків гелію, кисню, а також для їх теплових 

тисків спостерігаються тільки пульсації в області високих частот.  

  В області диполяризації магнітного поля чітко виявляються як прямі, так і 

зворотні каскадні процеси. Наявність каскадів, а особливо зворотніх каскадів 

(перехід до менших хвильових чисел/більших вихорів), згідно з [11], вказує на 

спонтанне породження масштабних когерентних структур (самоорганізацію).  

Спостерігається кореляція між статистичними та спектральними 

дослідженнями: більша величина ексцесу відповідає більшому абсолютному 

значенню спектрального індексу, а його різкі зміни близькі до гірочастоти 

протонів; для великих часових масштабів як спектральний індекс (значення 

варіюється в діапазоні 2.0–1.31), так і значення ексцесу вказують на відсутність 

переміжності  турбулентних рухів. При цьому для КА, які знаходяться ближче 

до Землі – значення ексцесу зменшується повільніше, ніж для тих, які 

знаходяться на відстанях більше 15 радіусів Землі 

 Також в рамках дослідження отримано, що логпуасcонівська модель 

турбулентних процесів з параметрами Ше–Левека відповідає варіаціям значення 

K() в діапазоні 30 – 40; спектральний індекс корелює також зі значенням 

коефіцієнта дифузії. 

Піки потужності для динамічного тиску визначають початок розривів CD 

або плазми (що добре видно для подій 9 вересня 2014 р. та 11 вересня 2014 р.). 
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Причому зміни тиску відбуваються приблизно в однакові часові масштаби з 

наявністю зворотних каскадів. Тобто процес самоорганізації відбувається як для 

магнітних структур, так і для потоків плазми.  

Розкид точок в дисперсійних співвідношеннях, отриманих методом 

хвильової зйомки, демонструє наявність нелінійного енергетичного каскаду та 

швидку зміну характеристик плазми.  

Результати отримані за допомогою різних методів і підходів як 

спектральних, так і статистичних, узгоджені один з одним і вказують на 

складний ланцюжок процесів у хвості магнітосфери Землі під час диполяризації 

та розривів струмового шару, які супроводжують вибухову фазу суббурі. 

Більш детально із матеріалом, який представлено у цьому розділі, можна 

ознайомитися в роботах [82, 85–88, 93–95, 150, 155, 156, 238]. 



148 
 

 
 

РОЗДІЛ 4 

ТУРБУЛЕНТНІ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ МАГНІТОШАРУ 

 

Внаслідок заокругленості перешкоди, якою є магнітосфера Землі для 

набігаючого надзвукового сонячного вітру, навколоземна ударна хвиля не 

прилягає впритул до границі магнітосфери (магнітопаузи), а відсунута від неї 

на деяку відстань. При цьому між ударною хвилею і магнітопаузою 

утворюється область, яка називається магнітошаром або перехідною областю. 

[225]. 

Турбулентна область між ударною хвилею (УХ) і магнітопаузою (МП) – 

магнітошар (МШ), займає особливе значення в дослідженні сонячно–земних 

зв’язків, оскільки магнітосфера, по суті, взаємодіє не з сонячним вітром (СВ) і 

міжпланетним магнітним полем (ММП), а саме із МШ! При цьому МШ 

виявляється не просто однорідною турбулентною областю, а структурованим 

утворенням зі складною динамікою, яка визначається як зовнішніми 

параметрами СВ і ММП, так і внутрішніми процесами [186, 187, 190]. 

Енергія надзвукового потоку сонячної плазми (MA >> 1) і вмороженого 

в неї поля, різко гальмуючись на фронті УХ, переходить не тільки в тепло, а й 

в енергію пульсацій плазми і магнітного поля в МШ. Механізми генерації 

хвиль і зміни турбулентності у форшоковій області (ФШ) і МШ різні. 

Хвильова активність у ФШ є результатом кінетичного ефекту, і її не можна 

описати співвідношеннями Ренкина–Гюгоньо – кінетичної нестійкості пучка 

відбитих протонів [54]. Природа нестійкостей в МШ пов'язана з 

нерівноважністю гарячої анізотропної плазми. Інтенсивність і природа 

турбулентних пульсацій, які генеруються в МШ, буде визначатися орієнтацією 

ММП. Для квазіперпендикулярної ударної хвилі відбувається різке зростання 

тиску, тангенціальної компоненти магнітного поля і анізотропії температур 

іонів, при цьому зростання параметру  (відношення плазмового тиску до 

магнітного) виявляється невеликим. Ці умови сприятливі для наростання 
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іонно-циклотронної нестійкості та призводять до генерації коливань з 

частотами порядку половини  гірочастоти ~0.5 i  . Для квазіпоздовжніх 

ударних хвиль зміна параметрів на фронті більш плавна. Магнітне поле 

направлено по нормалі до межі і не змінюється. Тому стрибок тиску 

призводить до сильного зростання параметра  в, результаті якого будуть 

фіксуватися «ями» магнітного поля, а варіації поля і плазми будуть в 

протифазі. При цьому будуть переважно збуджуватися великомасштабні (у 

порівнянні з ларморовським радіусом) збурення [153].  

Даний розділ складається із двох частин – у першій частині проводиться 

аналіз турбулентних процесів у пограничних областях магнітосфери за 

вимірами супутника Інтербол-1, а у другій – за вимірами космічних апаратів 

місії Кластер-2. 

 

4.1 Особливості турбулентних процесів за вимірами КА Інтербол-1 

 

4.1.1 Використані дані 

 

Для дослідження явищ в області магнітопаузи було використано виміри 

КА Інтербол-1 за 16 червня 1996 р. Протягом проаналізованого інтервалу 

супутник, рухаючись із плазми сонячного вітру, пройшов через форшок, двічі 

перетнув УХ і, пройшовши через магнітошар та магнітопаузу, увійшов у 

внутрішню частину магнітосфери Землі (рис. 4.1). Хоча виділені для цієї події 

закономірності спостерігаються не при всіх прольотах КА, але вони є 

достатньо типовими.  
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Рис. 4.1 Положення КА Інтербол-1 16 червня 1996 року: 1 – плазма 

сонячного вітру; 2 – магнітошар; 3 – магнітопауза; 4 – внутрішня магнітосфера 

 

Параметри сонячного вітру та ММП:  швидкість V ~ 340 км/с, 

динамічний тиск P ~ 2.8 нПa, альвенівське число Маха MA ~ 9.5.  

Проаналізовані флуктуації магнітного поля та потоку частинок із 

розрахованими параметрами плазми під час проходження різних областей 

магнітосфери подано на рис. 4.2. Із графіків чітко прослідковується, що 

Інтербол-1, рухаючись із плазми СВ, увійшов в ФШ в ~ 13.50. При цьому в 

плазмі сонячного вітру рівень флуктуацій порівнянний із точністю 

вимірювання магнітометрів (0.1 нТл), а у ФШ фіксується помірний рівень 

флуктуацій магнітного поля: δBy/B ~ 0.3, δB/B ~ 0.2 і плазми δF/F ~ 0.2–0.3. 

Відносна стисливість плазми в коливаннях, яка характеризує співвідношення 

між нормованими варіаціями потоку плазми і магнітного поля,  

F BC
F B
        
   

 ~ 1.0. Коливання B і F висококогерентні і синфазні, коефіцієнт 

кореляції між ними RBF ~ 0.8, що типово для ФШ [33, 184]. При цьому 

відбуваються сильні флуктуації поля як за величиною, так і за напрямком. 



151 
 

 
 

Потім КА перетнув фронт ударної хвилі і в ~ 14.45 увійшов в постшокову 

область (ПШ). У ПШ рівень флуктуацій зростає в кілька разів у порівнянні з 

ФШ: δBy/B ~ δB/B ~ 0.5–0.6, δF/F ~ 0.5. 

 

 

 
Рис. 4.2 Параметри плазми в різних перехідних областях магнітосфери Землі 

[91].             
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При цьому стисливість коливань збільшується до C ~ 2. Однак 

коливання виявляються некогерентними, коефіцієнт кореляції RBF спадає до 

нуля. Магнітне поле сильно флуктуює. Міра варіацій напрямку поля1 

1

1
1 ~ 0.4

N

i i
i

RB N B B



 
  
 

 . 

В середині МШ (15.10–16.20) рівень магнітних і плазмових флуктуацій 

спадає: δB/B ~ δF/F ~ 0.1. Коливання поля в цій області відбуваються в 

основному за величиною, як вказує RВ ~ 0.1. Когерентність між флуктуаціями 

В і F, як і раніше, мала. 

Зміну інтенсивності магнітних флуктуацій в ~ 15.10 можна трактувати 

двояко. З одного боку, ця зміна приблизно збігається з моментом перевищення 

кутом між ММП та нормаллю до фронту магнітосферної ударної хвилі2 θBn 

значення 45°, що має відповідати переходу від квазіпоздовжньої до 

квазіперпендикулярної УХ. А з іншого боку, цю зміну можна трактувати як 

перехід від постшокової області в область магнітошару. 

 

4.1.2. Аналіз спектральних особливостей 

 

Спектри варіацій магнітного поля й потоку плазми для події 16 червня 

1996 показано на рис. 4.3. Тренд у даних видалений фільтрацією з частотою 

відсічки 0.002 Гц. Спектральні оцінки усереднені в діапазоні частот Pc3–4 

діапазону: 10 – 60 мГц, для порівняння рівня пульсацій як в ФШ, так і в ПШ і 

МШ. 

Загальний вигляд спектрів показує, що спектральна густина, 

представлена в подвійному логарифмічному масштабі, відчуває злам на 

частоті ~ 0.5 Гц. Лінійна апроксимація S (f) ~ f-p розрахована окремо в 

низькочастотному (0.003–0.5 Гц) і високочастотному (0.5–4.0 Гц) діапазонах. 

                                                
1  Якщо змінюється тільки величина поля, а не напрямок, то RВ 0, при повністю хаотичних 
флуктуаціях RВ 1 
2 Розраховується за співвідношеннями Shue et al.,1998 [187] 
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Спектральні індекси помітно змінюються при переході з однієї області в іншу. 

Нахили спектрів магнітного поля в низькочастотній (1) та високочастотній (2) 

областях з довірчим інтервалом (2):  ФШ (13.50–14.30): pВ1 = 2.5 ± 0.05, pВ2 = 

1.7 ± 0.03, ПШ (14.45–15.10): pВ1 = 1.8 ± 0.06, pВ2 = 2.7 ± 0.04, МШ (15.30–

16.20): pВ1= 2.7 ± 0.05, pВ2 = 2.2 ± 0.03. 

Спектри потоків іонів оцінювалися тільки для низькочастотної області: 

ФШ (13.50–14.30): pF1 = 2.4 ± 0.06, ПШ (14.45–15.10): pF1 = 1.7 ± 0.02, МШ 

(15.30–16.20): pF1 = 2.0 ± 0.02. 
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Рис. 4.3 Спектральний аналіз в форшоковій області, постшоковій області та 

області магнітошару [91] 

 

Порівняння спектрів поля показує, що в ФШ і МШ високочастотна 

частина спектра більш полога, ніж низькочастотна. У той же час у  ПШ маємо 

зворотну ситуацію – високочастотна частина спектра крутіша, ніж 

низькочастотна. Нахили спектрів F і B для низькочастотної області в ФШ і ПШ 

практично збігаються (pB1 і pF1 змінюються від ~ 2.4 до ~ 1.7 для 

квазіпоздовжньої хвилі; для квазіперпендикулярної (має місце в середині 
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магнітошару) нахили спектрів флуктуацій В і F відрізняються: pB1 ~ 2.7, pF1 ~ 

2.0.), що може говорити про загальну природу турбулентності магнітного поля 

і плазми в цих областях. 

Показники спектрів F і B в низькочастотному діапазоні при переході з 

ФШ в ПШ стають більш пологими ( "жорсткими"): Таким чином, при переході 

із ФШ до ПШ спостерігається збільшення високочастотної складової.  

Відмінність у спектральних індексах ПШ і МШ свідчить про різну 

природу низькочастотної (великомасштабної) турбулентності в даних 

областях. 

 

4.1.3 Аналіз статистичних закономірностей 

 

Особливості функції густини ймовірності флуктуацій. Для 

дослідження особливостей функції густини ймовірності флуктуацій 

магнітного поля 16 червня 1996 р., вибирався зсув по часу τ, кратний 0.0625 с. 

Аналізувалися статистичні властивості абсолютного значення варіацій 

магнітного поля ( ) ( ).dB B t B t     

Як уже зазначалося, функція розподілу густини ймовірності ( , )P r t   

містить повну інформацію про випадкове поле ( , )f r t  однак, її визначення в 

повному обсязі практично неможливе. При наявності самоподібності, як 

зазначалося в розділі 2, внаслідок властивості симетрії рівнянь, які 

використовуються для опису фізичної природи процесів, будемо мати зв'язок 

між структурною функцією першого порядку (функцією густини ймовірності) 

та масштабом розглянутих подій  [28]:  

( ) ( ) .sB t B t      

При цьому при 0.5s   ми маємо нормальний гаусовий розподіл 

флуктуацій магнітного поля, який властивий для довільного випадкового 

процесу (броунівський рух). Чим суттєвіше значення s  відрізняється від 
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значення 0.5, тим на довших масштабах є кореляції в системі, що вказує на 

наявність реорганізаційних процесів.  

Функції густини ймовірності абсолютного значення індукції магнітного 

поля в різних областях навколоземного простору і для різних часових 

масштабів подано на рис. 4.4–4.6. 

Сонячний вітер. Функції розподілу густини ймовірності флуктуацій 

магнітного поля для різних зсувів за часом Δτ під час перебування супутника 

у плазмі СВ (12:00–12:50) показані на рис. 4.4а.  При русі супутника на цьому 

інтервалі максимальний розкид значень поля не перевищує ~0.5 нТл, були 

відсутні різкі зміни. На рис. 4.4а видно, що ширина функції розподілу по мірі 

зростання τ збільшується, тобто при збільшені масштабів статистична 

ймовірність значних флуктуацій поля зростає. 

Про відхилення розподілу від гаусового можна говорити при аналізі 

залежності значення максимуму функції розподілу густини ймовірності 

флуктуацій магнітного поля P(0) від кроку по часу (рис. 4.4б). В 

логарифмічному масштабі експериментальні точки можна апроксимувати 

прямою Рτ-s . Для малих масштабів 0.01 с < τ < 1 с (пунктирна лінія) – s ~ 

0.54, а для великих масштабів 1 с < τ < 10 c (неперервна лінія) – s ~ 0.50. Таким 

чином, у всьому інтервалі досліджуваних масштабів розподіл близький до 

гаусового. Наявність гаусового розподілу на малих часових масштабах для 

плазми сонячного вітру може бути викликана тим, що середнє квадратичне 

відхилення флуктуацій магнітного поля для розглянутої області порівняне з 

похибкою вимірювання даного параметра (інструментальна похибка). 
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Рис. 4.4 Аналіз флуктуацій магнітного поля в плазмі сонячного вітру [233] 

 

Форшок. Функції розподілу густини ймовірності флуктуацій магнітного 

поля під час знаходження космічного апарата у ФШ (13:50–14:30) показані на 

рис. 4.5а.  

Залежність P(0) від зсуву за часом Δτ подана на рис. 4.5б. Для малих 

масштабів (τ < 1с, пунктирна лінія) степенева апроксимація дає s ~ 0.83, а для 

великих масштабів (τ > 1с, неперервна лінія) – s ~0.44. Таким чином, для 

низьких частот (неперервна лінія) розподіл, як і раніше, близький до 

гаусового. В той же час, на високих частотах (малих масштабах) розподіл 

відхиляється від нормального.  
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Рис. 4.5 Аналіз флуктуацій магнітного поля в ФШ області [233] 

 

Магнітошар. Функції розподілу густини ймовірності флуктуацій 

магнітного поля під час знаходження КА у МШ (15:10–16:20) для різних зсувів 

по часу показані на рис. 4.6а. 

Залежність значення максимуму функції розподілу густини ймовірності 

флуктуацій магнітного поля P(0) від зсуву по часу подана на рис. 4.6б. Для 

малих масштабів (пунктирна лінія) степенева апроксимація дає s ≈ 0.99, а для 

великих масштабів (неперервна лінія) – s ≈ 0.59. Таким чином, для малих 

масштабів розподіл помітно відхиляється від гаусового (відповідає розподілу 
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Коші), а на великих масштабах близький до нього. Злам залежності 

спостерігається поблизу часового зсуву τ ~ 1 с. 

 
Рис. 4.6 Аналіз флуктуацій магнітного поля в ПШ області [233] 

 

Ексцес. Перевірити масштаби переходу від переміжності турбулентних 

процесів до нормального розподілу можна через аналіз ексцесу (kurtosis). 

Зазвичай розрізняють два типи можливих відхилень від нормального 

розподілу [215, 216]: 

• одна із гілок подовжена, розподіл асиметричний. При цьому, коли 

подовжена ліва гілка, то маємо від’ємну асиметрію, а якщо подовжена права 

гілка, то асиметрію називають додатньою; 
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• максимум розташований вище або нижче, ніж у нормального 

розподілу. Якщо максимум вище, і крива гостріша – додатній ексцес. При 

від’ємному (негативному) ексцесі максимум нижче, і розподіл плоскіший. 

Значення ексцесу визначалося через моменти другого і четвертого 

порядку.  

Величина ексцесу є одним із способів відображення характеру 

переміжності, проте він не дозволяє зробити кількісного порівняння ступеня і 

механізму переміжного процесу. Якщо значення ексцесу на різних часових 

масштабах залишається постійним, то це вказує на відсутність переміжності. 

При визначенні значення ексцесу флуктуацій магнітного поля 

будувалися залежності функції  K   від масштабного параметра τ , де зсув за 

часом, як і при розгляді особливостей функції густини ймовірності флуктуацій 

магнітного поля, був кратним 0.0625 с.  Значення ексцесів для плазми 

сонячного вітру, форшокової області та магнітошару представлені на рис. 4.7. 

 
 

Рис. 4.7 Залежність величини ексцесу від масштабного параметра   для 

флуктуацій магнітного поля за 16 червня 1996 року в різних областях 

магнітосфери: СВ (сонячний вітер), МШ (магнітошар), ФШ (форшокова 

область) [233] 
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З графіків дуже чітко видно, що для плазми СВ значення функції K(τ) 

коливається близько 3 (нормальний розподіл). Для області ФШ і МШ значення 

функції K(τ) на малих масштабах близьке до 20, при Δτ ~ 1 с ексцес різко падає, 

а на часових масштабах понад 2 с виходить на значення, близьке до 3. Крім 

того, «завал» значень для області ФШ при t → 0 також можна пояснити 

інструментальною похибкою спостережень. Таким чином, для ФШ і МШ на 

малих часових масштабах ми маємо розподіл з гострішою вершиною і 

крутизною крил, більшою, ніж для нормального розподілу. Отримані 

залежності повністю підтвердили результати, отримані в попередньому 

підпункті. 

 

ESS-аналіз.  Для конкретизації типу турбулентних процесів проводять 

аналіз статистичних моментів (структурних функцій) високих порядків.  

При аналізі змінних в часі флуктуацій  МГД параметрів (X(t)) структурна 

функція Sq порядку q визначається на масштабі , як статистичне середнє по 

ансамблю співвідношень Sq()= | X(t+) – X (t)|q ~ ζ(q). Тут степенева 

залежність від часового масштабу отримується при умові, що всі статистично 

усереднені моменти Sq(τ) поля X(t) на масштабі τ залежать лише від середньої 

швидкості дисипації і даного масштабу τ  (властивість локальності). Важливо, 

що для інерційного інтервалу спостерігається інваріант потоку енергії 

(середній потік енергії зберігається) та відсутність залежності від способу 

генерації турбулентності.  

Для колмогорівської ізотропної турбулентності К41 (q) =q/3, а для 

двовимірної моделі турбулентності Ірошнікова–Крейчнана (ІК) (q) =q/4 [96, 

97, 226, 240].  

Нелінійна функціональна залежність (q) від порядку структурної 

фунції q для експериментальних даних вказує на наявність переміжності 

турбулентних процесів, а для її інтерпретації використовують різні моделі 

(детальніше в додатку А). Отримані експериментальні залежності в ході 
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виконання роботи порівнювалися із моделлю К41, ІК та логпуасонівською 

моделлю турбулентних процесів, в яких показник степеня структурної функції 

(q) визначався через параметри переміжності та сингулярності дисипативних 

процесів (β і Δ, відповідно).  Крім того, в рамках даної моделі розглядається 

стохастичний мультиплікативний каскад, і логарифм енергії задовільняє 

розподіду Пуассона.  Для ізотропної тривимірної турбулентності Ше і Левек 

(SL) запропонували Δ = β = 2 / 3 [181], а варіюючи значення параметрів Δ і  β 

можна отримати показник степеня для різних типів моделей [31, 41]. 

Результати ESS-аналізу для ФШ та МШ представлено на рис. 4.8 та рис. 

4.9, відповідно.  

На рис. 4.8а та рис. 4.9а подано відносні масштаби структурної функції 

q-го порядку від структурної функції третього порядку для форшокової 

області та області магнітошару, відповідно. Відношення показника степені 

структурної функції q-го порядку до третього порядку для даних областей 

подано на рис. 4.8б та рис. 4.9б. Хрестиками відмічені значення, розраховані 

для досліджуваних областей, пунктирна лінія відповідає значенню, 

розрахованому по формулі логпуассонівської каскадної моделі турбулентності 

з параметрами, запропонованими Ше і Левеком, неперервна лінія відповідає 

моделі Колмогорова. В результаті ESS-аналізу спостерігається нелінійна 

функціональна залежність (q) (наявність переміжності турбулентних 

процесів), при цьому для плазми форшокової області ці значення дуже близькі 

до однорідної ізотропної 3D-турбулентності, запропонованої Колмогоровим, 

а для плазми магнітошару описуються логпуассонівською каскадною моделлю 

з параметрами β=Δ=2/3.  
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Рис. 4.8 Результати порівняння показників степені структурної функції q-го 

порядку до структурної функції третього порядку для форшокової області із 

колмогорівською моделлю турбулентних процесів та логпуассонівською 

каскадною моделлю з параметрами Ше–Левека: (а) – відносні масштаби 

порівняння, (б) – відношення експоненціального значення структурної функції 

q-го порядку до третього порядку. Експериментальні дані відмічено 

символами: хрестики – магнітне поле, ромби – потік іонів. Пунктирна лінія 

відповідає значенню, розрахованому за формулою логпуасонівської каскадної 

моделі з параметрами Ше–Левека β = Δ = 2/3 (SL). Неперервна лінія відповідає 

значенню q/3 (К41) (τmax = 16Δτ, (Δτ = 0.0625))  
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Рис. 4.9 Результати порівняння показників степені структурної функції q-го 

порядку до структурної функції третього для області магнітошару із 

колмогорівською моделлю турбулентних процесів та логпуассонівською 

каскадною моделлю з параметрами Ше–Левека: (а) – відносні масштаби 

порівняння, (б) – відношення експоненціального значення структурної функції 

q-го порядку до третього порядку. Експериментальні дані відмічено 

символами: хрестики – магнітне поле, ромби – потік іонів. Пунктирна лінія 

відповідає значенню, розрахованому за формулою логпуасонівської каскадної 

моделі з параметрами Ше–Левека β = Δ = 2/3 (SL). Неперервна лінія відповідає 

значенню q/3 (К41) (τmax = 16Δτ, (Δτ = 0.0625)).  

 

За вимірами супутника Інтербол-1 статистичні дослідження рівня 

флуктуацій магнітного поля проведено також для події 23 червня 1998 року 
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(частота опитування 4 Гц), під час якої космічний апарат фіксував збурення в 

області каспу. На рис. 4.10 окремо показано зміну як модуля магнітного поля, 

так і Ву-складової (GSM – система координат). Максимальний рівень 

флуктуацій  (δB/B=0.6) відповідає моменту входження супутника із 

магнітошару в область каспу (турбулентний пограничний шар (ТПШ)) (03:50–

05:00). Надалі, при проходженні безпосередньо каспу (05:00–05:50), рівень 

флуктуацій зменшується до 0.3. Оскільки дискретність вимірів для 23 червня 

1998 р. суттєво гірша за дискретність вимірів 16 червня 1996 р., то флуктуації 

магнітного поля в авроральних областях були використані тільки для ESS-

аналізу та оцінки зміни ексцесу.  

Отримані значення ексцесу подано на рис. 4.11. 

 

 

Рис. 4.10 Зміни модуля магнітного поля (а) та компоненти Ву (б) за вимірами 

КА “Інтербол-1” для події 23 червня 1998 року [233]  
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Рис. 4.11 Залежність величини ексцесу від масштабного параметра τ для 

флуктуацій абсолютного значення магнітного поля (зліва)  та його Ву-

компоненти (справа) в різних областях магнітосфери (23 червня 1998 року, 

супутник "Інтербол-1"): 1 – ТПШ, 2 – касп  

 

На графіках спостерігаються значні відхилення від розподілу Гауса на 

малих часових масштабах (близько 4 с) як для модуля магнітного поля, так і 

для Ву-компоненти, які більш істотні для області ТПШ. 

Результати ESS-аналізу для події 23 червня 1998 р., а саме відношення 

експоненціального значення структурної функції q-го порядку до третього 

порядку при входженні КА із магнітошару в область каспу для модуля 

магнітного поля подано на рис. 4.12а, а для Ву-компоненти – на рис. 4.12б. 

Дані параметри, розраховані при знаходженні КА в області каспу для модуля 

магнітного поля та Ву-компоненти, подано на рис. 4.13а та б, відповідно.  

З огляду на значення ексцесу для даних вимірювань, приведених вище, 

максимальне значення за часом вибиралося рівним 4 с. (Оскільки саме в 

часовому інтервалі від 0 до 4 с спостерігається найбільша відмінність від 

гаусового процесу).  Відмінність результатів аналізу для модуля магнітного 

поля і Ву-компоненти вказує на неізотропність процесів у перехідних областях 
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аврорального овалу. При входженні КА в касп із аналізу абсолютного 

значення магнітного поля ми маємо суттєве відхилення як від моделі 

Колмогорова, так і логпуассонівської моделі з параметрами Ше і Левека, а для 

області аврорального овалу параметри турбулентності описуються 

логпуассонівською моделлю.  

Порівняння експериментальних результатів з моделлю Ірошнікова–

Крейчнана проведено при аналізі відношення показника степені структурної 

функції q-того порядку до показника четвертого порядку. Результати для 

модуля магнітного поля в ТПШ показано на рис. 4.14а, а для Ву-компоненти – 

на рис. 4.14б. Для каспу дані представлені на рис. 4.15а і рис. 4.15б, відповідно. 

Для Ву-компоненти магнітного поля під час знаходження КА в області каспу 

для значень q<7 спостерігається відповідність із моделлю Ірошнікова–

Крейчнана. 

 

 
Рис.4.12 Відношення показника степені структурної функції q-го порядку до 

третього порядку. Пунктирна лінія – розрахунок по формулі лог-

пуассонівської каскадної моделі для βΔ=2/3 (SL), неперервна лінія 

відповідає значенню q/3 (К41) (Δτ = 0.25). Хрестиками на (а) відмічено 

результати, розраховані для модуля магнітного поля при входженні КА в касп 

(ТПШ), на (б) – для Ву-складової [233] 



167 
 

 
 

 
Рис. 4.13 Відношення показника степені структурної функції q-го порядку до 

третього порядку. Пунктирна лінія – розрахунок по формулі лог-

пуассонівської каскадної моделі для βΔ=2/3 (SL), неперервна лінія 

відповідає значенню q/3 (К41) (Δτ = 0.25) . Хрестиками на (а) відмічено 

результати, розраховані для модуля магнітного поля під час перебування КА в 

каспі, на (б) – для  Ву-складової  

 
Рис. 4.14 Відношення показника степені структурної функції q-го порядку 

до четвертого порядку. Пунктирна лінія – розрахунок по формулі лог-

пуассонівської каскадної моделі для βΔ=2/3 (SL), неперервна лінія 

відповідає значенню q/4 (ІК) (Δτ = 0.25). Хрестиками на (а) відмічено 

результати, розраховані для модуля магнітного поля при входженні КА в 

касп (ТПШ), на (б) –  для Ву-складової 
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Рис. 4.15 Відношення показника степені структурної функції q-го порядку 

до четвертого порядку. Пунктирна лінія – розрахунок по формулі лог-

пуассонівської каскадної моделі для βΔ=2/3 (SL), неперервна лінія 

відповідає значенню q/4 (ІК) (Δτ = 0.25). Хрестиками на (а) відмічено 

результати, розраховані для модуля магнітного поля в каспі, на (б) – для Ву-

складової  

 

4.1.4 Визначення типу дифузійних процесів в різних областях 

магнітосфери та області полярного каспу  

 

В результаті ESS-аналізу із експериментально отриманих залежностей 

ми можемо визначити параметри β і Δ як для області манітошару, так і для 

областей каспу та знайти залежність від часу узагальненого коефіцієнта 

дифузії [24, 173, 174]: D ~K(-1), де в загальному випадку ( ) (3 ),K q q q    а 

( 1) (1/ 1)K     .  

Параметри дифузійних процесів в перехідних областях магнітосфери 

Землі зібрано в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1. Параметри дифузійних процесів в перехідних областях 

магнітосфери 

Дата 
Положення 
супутника β Δ К(-1) 

Тип диффузійного 
 процесу 

16/06/1996 FSH, │В│ q=9 1.02 0.95 0 дифузія 
  FSH, F q=9 0.85 0.33 0.06 дифузія 
  MSH, │В│ q=9 0.30 0.32 0.75 супердифузія 
  MSH, F q=9 0.79 0.93 0.25 супердифузія 
23/06/1998 ТПС, │В│q=6 0.99 0.57 0.75 супердифузія 
  ТПС, By q=9 0.66 0.71 0.27 супердифузія 
  ТПС, F q=9 0.74 0.94 0.33 супердифузія 
  Касп, │В│, q=6 0.93 0.71 0.38 супердифузія 
  Касп, By q=9 0.71 0.97 0.02 дифузія 
  Касп, F q=9 0.87 0.93 0.14 супердифузія 

 

4.2  Особливості турбулентних процесів за вимірами КА місії 

Кластер-2 

 

Для аналізу було проведено відбір фізично однорідних вимірів 

ферозондових магнітометрів космічних апаратів С3, С4 місії Кластер-2 [6] з 

частотою опитування 22.5 Гц. Всього опрацьовано 48 подій (дані були 

отримані за участі професора Антоні Луї, лабораторія прикладної фізики 

університету імені Джона Хопкінса, США). Для коректного відбору даних 

було використано візуалізацію траєкторії польоту космічного апарату за 

допомогою програми 3D Veiwer. Приклади траєкторій польоту супутника С3 

космічної місії Кластер-2 показано на рис. 4.16, де видно (зліва направо) 

область внутрішньої магнітосфери, магнітошар та міжпланетний простір 

пронизаний сонячним вітром. Темною поверхнею позначено границю 

магнітопаузи. 
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а б 

  
Рис. 4.16 Положення супутника С3: а – 1 травня 2008 року; б – 20 березня 2007 

року 

 

Приклади флуктуацій магнітного поля в області магнітошару, 

включаючи і збурення в «сусідніх» областях, подано на рис. 4.17–4.19.  

Із 48 проаналізованих подій тільки для десяти випадків (серед поданих 

на рис. 4.17–4.19 це: 2004/01/02, 2005/05/03, 2006/02/20) супутник перетинав 

магнітошар, переходячи із області магнітопаузи в міжпланетне середовище. 

Також, зважаючи на те, що при переході від квазіпаралельної до 

квазіперпендикулярної УХ рівень флуктуації магнітного поля в магнітошарі 

суттєво зменшується (результат отриманий при аналізі флуктуацій магнітного 

поля  за вимірами супутника Інтербол-1), було розглянуто окремо ситуацію із 

квазіпоздовжніми/квазіпаралельними та квазіперпендикулярними УХ.  На 

рис. 4.18 представлено варіації магнітного поля для квазіпаралельних УХ 

(значення кута між міжпланетним магнітним полем і вектором нормалі до 

фронту УХ ΘBn <15°) [84]. 

Навіть не зважаючи на кращу, порівняно із попереднім аналізом, 

дискретність вимірів ферозондових магнітометрів, інтервали перетину фронту 

УХ виявилися занадто короткими для статистичного аналізу, оскільки 

невеликий розмір вибірки може вносити псевдонестаціонарність і суттєво 

спотворювати результат [80]. З цієї ж причини проаналізувати процеси в 
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області магнітопаузи вдалося тільки для 10 подій. Тому вагомими є результати 

для плазми сонячного вітру, форшоку, постшоку та магнітошару. 

 
|B|, нТл                                           2004/01/02 

 
 

2004/03/03 

 
 

2005/01/03 

 
 

Рис. 4.17 Приклад варіацій значення модуля магнітного поля для подій 

перетину магнітошару Землі космічним апаратом (2004, 2005 рр.) 
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|B|, нТл                                    2005/05/03          

 
2006/02/20 

 
2006/04/03 

 
2006/05/04 

 
2007/04/02 

 
2008/05/01 

 
UT 

 

Рис. 4.18 Значення модуля магнітного поля для подій перетину магнітошару 

Землі космічним апаратом (2005–2008 рр.) 
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Рис. 4.19 Приклад вимірів флуктуацій модуля магнітного поля (за вимірами 

FGM) із вказаними змінами концентрації протонів (за вимірами CIS) [84] 

 

Із рисунків добре прослідковується, що флуктуації в магнітошарі 

суттєво відрізняються від незбуреного сонячного вітру насамперед набагато 
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більш високою мінливістю параметрів плазми (концентрація протонів та 

значення магнітного поля).  

Виміряні за допомогою датчиків, встановлених на КА, значення 

магнітного поля (як модуля магнітного поля B так і його компонент) вельми 

сильно флуктуюють щодо своїх середніх значень.  При цьому відносні варіації 

поля (відхилення параметра на деякому інтервалі, віднесене до його 

середнього значення на цьому інтервалі) в МШ мають значно більш широкий 

розподіл, а їх середні значення перевищують відповідні значення в сонячному 

вітрі приблизно в 2–3 рази. 

Зокрема:  в плазмі СВ дисперсія варіацій нормована на поточне середнє 

значення складає B B  = 0.05 – 0.25; в ФШ області рівень флуктуацій yB B

= 0.3 – 0.4, B B = 0.2 – 0.3;  після перетину ударної хвилі (УХ) в ПШ рівень 

флуктуацій зростає у декілька разів в порівнянні з ФШ і відповідає значенням 

– ~ 0.5;yB B B B    в глибині МШ рівень флуктуацій спадає  до B B ~ 0.3. 

 

4.2.1 Фрактальний розгляд 

 

На сьогоднішній день немає однозначного визначення «фракталу». 

Згідно Лаверьє [110], фрактал – геометрична фігура, в якій один і той же 

фрагмент повторюється при кожному зменшенні масштабу, а фрактальні 

множини характеризуються рядом основних властивостей:  

– мають тонку структуру (містять довільно малі масштаби); 

– занадто нерегулярні, щоб могли бути описані за допомогою геометричних 

підходів; 

– мають форму самоподібності; 

– зазвичай «фрактальна розмірність» множини більша, ніж його топологічна 

розмірність; 

– у більшості випадків фрактальні множини визначаються рекурсивно. 
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При фрактальному розгляді на масштабі , який кратний дискретності 

вимірів у часі індукції магнітного поля ,t весь часовий діапазон ( )N t    

розділений на підмножину [119] 

  , ( ), ( ), ( 2 ),...., ( ( ) / ) ,k mB B m t B m t B m t B m t N m k            

Де / ,  1,2,...,k t m k    і в квадратних дужках вказано значення, що не 

перевищує весь часовий інтервал вимірювань. 

Тоді фрактальна довжина ( )mL   підмножини ,k mB  визначається як 

1
( ( ) ( ( 1) ) )

( ) ,
m

i
m

B m t i B m t i A
L

 





     



 

де коефіцієнт mA , визначається співвідношенням  ( 1) / ( ( ) / )N N m k k   і є, 

фактично, коефіцієнтом нормування для регулювання розходження в числі 

даних (кількості вимірів) розглянутої підмножини. При усередненні довжини 

( )mL   по k точках отримують співвідношення ( ) ,dL    де d –  фрактальна 

розмірність [37], а B(t) – самоаффінні дані.   

Для флуктуацій магнітного поля можна провести і спектральний аналіз, 

при цьому для такого типу даних має місце залежність спектральної 

потужності від частоти ( ) .nP f f   Крім того, показник степені пов’язаний із 

фрактальною розмірністю співвідношенням [143]: 5 2 ,  1,  2.n d d d     

 Приклад дослідження масштабних властивостей флуктуацій магнітного 

поля в форшоковій області і порівняння отриманих результатів із Фур’є 

аналізом подано на рис. 4.24, де на рис. 4.24а представлено результати 

фрактального аналізу, а на рис. 4.24б – результати Фур’є аналізу.  

Із рисунка прослідковується, що фрактальна довжина характеризується 

«гладенькою» структурою, а Фур'є-спектр демонструє значну кількість 

нерегулярних коливань. Ці переваги фрактального аналізу над традиційним 

Фур'є-аналізом були відмічені ще в роботі [143]. 
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Рис. 4.20 Приклад порівняння між лінійним фрактальним аналізом (а) та 

спектральним аналізом (б) змін флуктуацій магнітного поля для ФШ області 

(2010/03/27) 

 

Результати, отримані за допомогою фрактального підходу, можна 

апроксимувати двома пунктирними лініями, що вказує на наявність двох 

режимів/областей. Зміна нахилу фрактальної довжини відбувається на 

масштабі біля 1.8 с, а фрактальна розмірність першої області рівна 1.4. 

Отримане значення добре узгоджується із значенням спектрального індексу із 

спектрального аналізу (5 – 2×1.4 = 2.2).  

 Масштаб (часовий масштаб), на якому відбувається зміна фрактальної 

розмірності, близький до значення іонно-циклотронної частоти і, таким чином, 
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характеризує різні масштаби розгляду турбулентних процесів в форшоковій 

області магнітосфери Землі. 

Аналізуючи результати фрактального і спектрального аналізу 

флуктуацій магнітного поля можна виділити наступні закономірності: 

фрактальний аналіз характеризується суттєво більшою стабільністю і 

локалізацією в часі в порівнянні із спектральним аналізом; за допомогою нього 

можна отримати надійні результати навіть на масштабах, які складають значну 

частину всього інтервалу вимірів.  

Отримані результати підтверджують лінійний зв'язок між спектральною 

розмірністю і показником степені перекачки енергії в турбулентному процесі 

для ФШ. 

 Представлений фрактальний аналіз базується на методі (критерії) 

«yardstrick» довжини, який розглядає залежність фрактальної довжини на 

різних масштабах, кратних дискретності вимірів. Даний підхід не дозволяє 

охарактеризувати еволюцію системи. Для отримання даної характеристики 

аналізують функцію густини ймовірності флуктуацій досліджуваних 

параметрів (PDF–аналіз) [28, 89, 92].  

PDF–аналіз. Для дослідження особливостей функції густини 

ймовірності флуктуацій магнітного поля вибирався зсув по часу, кратний 

дискретності вимірювань – min  =0.0445 c. На рис. 4.21, 4.22 подано приклади 

розподілів на різних часових масштабах (різних часових зсувів) в плазмі 

сонячного вітру, постшоковій області, магнітошарі та на магнітопаузі.  

Із графіків добре видно, що для плазми сонячного вітру крила набагато 

менші, ніж для інших розглянутих областей. Найбільше уширення крил, що є 

наслідком найбільшого відхилення розподілу флуктуацій від нормального 

процесу, фіксується для постшокової області магнітошару.  

Хороша дискретність вимірів дозволила знайти залежність значення 

максимуму функції розподілу густини ймовірності флуктуацій магнітного 

поля (0)P  від кроку по часу на малих масштабах (менше 1 с).  
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Рис. 4.21 Залежність функції розподілу густини ймовірності флуктуацій 

магнітного поля для 03 березня 2004 р. від кроку по часу для: а ⎯ плазми 

сонячного вітру; б ⎯ постшокової області; в ⎯ області магнітошару 
       P(dB) 

Рис. 4.22 Приклад залежності функції розподілу густини P ймовірності 

флуктуацій магнітного поля для 20 лютого 2005 р. від кроку по часу: а ⎯ для 

плазми сонячного вітру, б ⎯ для магнітошару, в ⎯ для області магнітопаузи (1 

⎯ τ = τmin = 0.0445 с, 2 ⎯ 16τmin, 3 ⎯ 32τmin, 4 ⎯ 64τmin, 5 ⎯ 128τmin, 6 ⎯ 222τmin) [239] 

 

Тобто ми можемо аналізувати на масштабах, менших ніж іонна 

циклотронна частота.  
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Приклад еволюції висоти максимуму функції густини ймовірності 

флуктуацій магнітного поля при аналізі на різних часових масштабах 

представлено на рис. 4.23, 4.24. 

 
Рис. 4.23 Значення еволюції  максимуму функції розподілу густини 

ймовірності флуктуацій магнітного поля Р(0) від кроку по часу в 

логарифмічному масштабі для 20 лютого 2005 р. Експериментальні точки 

апроксимувалися прямою Р ∝ τ−s: 1 – СВ, 2 − МШ, 3 − МП. Значення s подано 

в таблиці Суцільна лінія − для малих часових масштабів, штрихова − для 

великих [239] 

 

 
Рис. 4.24 Значення еволюції  максимуму функції розподілу густини 

ймовірності флуктуацій магнітного поля Р(0) від кроку по часу в 

логарифмічному масштабі. Експериментальні точки апроксимувалися прямою 

Р ∝ τ−s: 1 − ФШ, 2 − МШ, 3 − ПШ. Значення s подано в таблиці Суцільна лінія 

− для малих часових масштабів, штрихова − для великих [156] 
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Рис. 4.25 Логарифмічна залежність 

максимуму функції розподілу 

густини ймовірності флуктуацій 

магнітного поля Р0 від кроку по 

часу  для події  1 травня 2008 р. 

Експериментальні точки 

апроксимувалися прямою Р0~ s  : 

де SW– плазма сонячного вітру, 

FSH – форшок, PSH – постшок, 

MSH – магнітошар [90]  

Рис.4.26 Логарифмічна залежність 

максимуму функції розподілу 

густини ймовірності флуктуацій 

магнітного поля Р0 від кроку по 

часу  для події 3 січня 2013 р. 

Експериментальні точки 

апроксимувалися прямою Р0~ s  : 

де SW– плазма сонячного вітру, 

FSH – форшок, PSH – постшок, 

MSH – магнітошар [84] 

 

Приклади показників степеня для максимуму функції розподілу густини 

ймовірності флуктуацій магнітного поля для різних областей, подій та 

розглянутих часових інтервалів представлено в таблиці 4.2 (в діапазоні до 1 с) 

та в таблиці 4.3. 

Із отриманих графіків і параметрів зібраних в таблицях можна зробити 

висновок, що для малих масштабів, за виключенням плазми сонячного вітру, 

розподіл помітно відхиляється від гаусівського. На масштабах більше 1 с 

значення параметрів лежить в діапазоні від 0.62 до 0.47. 
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Таблиця 4.2 – Приклади показників степеня значення максимуму PDF 

флуктуацій магнітного поля в діапазоні до 1 с 

 

Злам залежності спостерігається поблизу часового зсуву 1   с, що 

добре співвідноситься зі значенням для іонно-циклотронної частоти в 

проаналізованих областях. Відмінності спостерігалися при наявності 

відносних флуктуацій в плазмі сонячного вітру, які суттєво перевищували 

значення 0.3 (події 2007/02/01, 2009/03/09, 2010/02/17). 

 

  

 SW FSH PSH MSH MP 

2004/03/05 0.47 0.60 0.90 0.88 0.62 

2004/03/06 0.51 0.71 0.92 0.88 0.67 

2007/01/06 0.54 0.74 0.96 0.94 0.71 

2007/01/09 0.49 0.74 0.95 0.90 0.73 

2007/01/30 0.51 0.67 0.90 0.89 0.71 

2007/02/01 0.69 0.77 0.98 0.91 0.69 

2008/01/20 0.54 0.72 0.89 0.84 0.74 

2009/03/09 0.65 0.75 0.93 0.86 0.68 

2009/03/11 0.52 0.68 0.89 0.82 0.70 

2009/03/28 0.56 0.72 0.95 0.92 0.73 

2009/03/30 0.53 0.88 0.99 0.99 0.71 

2009/04/04 0.48 0.67 0.91 0.87 0.80 

2010/02/17 0.70 0.77 1.02 0.90 0.72 
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Таблиця 4.3 – Приклади показників степеня значення максимуму PDF 
флуктуацій магнітного поля для різних часових масштабів   

Дата Положення S, для 
 часового масштабу  

0.0445 – 0.9968 с 

S , для 
часового масштабу 

1 – 10 с 
2004/01/02 
 

Сонячний вітер 0.54 0.48 
Магнітошар 0.97 0.56 
Магнітопауза 0.77 0.54 

2004/03/03 
 

Сонячний вітер 0.52 0.47 
Середина магнітошару 0.72 0.51 
Форшок 0.69 0.5 

2005/01/03 
 

Сонячний вітер 0.52 0.45 
Магнітошар 0.87 0.52 
Магнітопауза 0.64 0.5 

2005/02/20 
 

Сонячний вітер 0.53 0.48 
магнітошар 0.94 0.54 
магнітопауза 0.71 0.51 

2005/05/03 
 

Сонячний вітер 0.50 0.46 
Магнітошар 0.98 0.52 
Магнітопауза 0.64 0.53 

2006/02/20 
 

Сонячний вітер 0.46 0.45 
Магнітошар 0.7 0.5 
Магнітопауза 0.79 0.56 

2006/04/03 
 

Сонячний вітер 0.55 0.56 
Постшок  0.98 0.52 
Форшок 0.78 0.51 
магнітошар 0.81 0.52 

2006/05/04 
 

Сонячний вітер 0.5 0.49 
Форшок 0.77 0.46 
магнітошар 0.91 0.6 

2007/03/20 
 

Сонячний вітер 0.54 0.43 
Магнітошар  0.87 0.51 
Магнітопауза 0.76 0.53 

2007/03/01 
 

Сонячний вітер 0.51 0.47 
Форшок  0.69 0.51 
Магнітопауза 0.67 0.55 

2007/04/02 
 

Сонячний вітер 0.51 0.49 
форшок 0.86 0.5 
Магнітошар 0.93 0.53 

2008/05/01 
 

Сонячний вітер 0.51 0.49 
Форшок 0.76 0.53 
Постшок 0.99 0.52 
Магнітошар 0.86 0.53 
Магнітопауза 0.61 0.53 
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4.2.2 Ексцес 

 

При визначенні значення ексцесу флуктуацій магнітного поля 

будувалися залежності функції  ( )K   від масштабного параметра   , де зсув 

за часом для вимірів місії Кластер-2, як і при розгляді особливостей функції 

густини ймовірності флуктуацій магнітного поля, був кратним 0.0445 с. Для 

нормального розподілу, як і вказувалося вище,  ( ) 3.K    Значення ексцесів 

для різних областей, розглянутих в рамках досліджень і опублікованих в 

статтях [84, 90, 239], представлено на рис. 4.27–4.30. 

 

  
Рис. 4.27 Залежність величини 

ексцесу K від масштабного 

параметра τ для флуктуацій 

магнітного поля в різних областях 

магнітосфери для події 01/05/2008 

[90] 

Рис. 4.28 Залежність величини 

ексцесу K від масштабного 

параметра τ для флуктуацій 

магнітного поля: 1 – СВ; 2 – ФШ; 3 

– МШ для події 09/04/2014 [84] 
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03/03/2004 01/06/2009 

 
1 – СВ; 2 – ФШ; 3 – ПШ 1 – СВ; 2 – ФШ; 3 – МШ 

 

30/04/2010 

01/03/2013 

1 – СВ; 2 – ФШ; 3 – ПШ 1 – СВ; 2 – ФШ; 3 – ПШ 

Рис. 4.29 Залежність величини ексцесу K від масштабного параметра τ для 

флуктуацій магнітного поля [84] 
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Рис. 4.30 Залежність величини ексцесу K від масштабного параметра τ 

для флуктуацій магнітного поля в різних областях магнітосфери: 1 – перехідні 

області (2006 р. – середина магнітошару, 2007 р. – форшок), 2 – область 

магнітопаузи, 3 – плазма сонячного вітру [239] 

 

З графіків видно, що для плазми СВ значення функції  ( )K   коливається 

близько 3 (нормальний розподіл). Для інших областей функція  ( )K   на малих 

масштабах приймає значення від 120 до 10, при 1 c   ексцес різко спадає, а 

на часових масштабах більше 1–2 с виходить на значення, близьке до 3. Таким 

чином, для перехідних областей на малих часових масштабах ми маємо 

розподіл з гострішою вершиною і крутизною крил, більшою, ніж для 

нормального розподілу. Отримані залежності повністю підтвердили 

результати, отримані при аналізі функції густини ймовірності флуктуацій 

магнітного поля стосовно двох різних режимів, та підтверджують наявність 

переміжності турбулентних процесів на малих масштабах у перехідних 

областях магнітосфери. 
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4.2.3 Мультифрактальний аналіз 

 

При наявності переміжності турбулентних процесів зазвичай 

стикаємося з випадками, в яких одне або два значення фрактальної розмірності 

не відображають реальні властивості масштабування. Для опису 

характеристик даної системи використовують поняття самоорганізованої 

критичності (СОК) [248]. При цьому досліджують характер структурної 

функції Sq, яка для змінних з часом флуктуацій досліджуваних параметрів   

визначається на масштабі , як статистичне середнє по ансамблю 

співвідношень ( )( ) ( ) ( ) q q
qS В t B t       , де q – порядок структурної 

функції. 

Оскільки результати вимірів показали суттєвий рівень флуктуацій 

магнітного поля, то аналіз розширеної самоподібності проводився не тільки 

при порівнянні із однорідними моделями турбулентних процесів 

(Колмогорова (К41) та Ірошнікова–Крейчнана (ІК)), а й із логпуасонівською 

моделлю з параметрами Ше–Левека (((q)=q/9+2(1–(2/3)q/3) та моделлю  

Політано–Пукке [154] (((q)=q/8+1–(1/2)q/4).  

Скейлінг структурної функції, нормований на скейлінг для 

третього/четвертого моменту, визначався із нахилу графіка в логарифмічному 

масштабі (рис. 4.31). При цьому в першому випадку ми проводимо порівняння 

із колмогорівською моделлю турбулентності, а в другому – із двомірною 

моделлю Ірошнікова–Крейчнана. Слід зазначити, що степенева залежність 

типу Sq( )~(q) (тобто найпростіша самоподібність) спостерігається лише в 

обмеженому діапазоні (інерційному діапазоні). Виявилося, що у постшоковій 

області це значення менше 1 с, а в магнітошарі такий інтервал спостерігається 

на масштабах ~ 1 с – значення, близьке до іонно-циклотронної частоти для 

проаналізованих вимірів КА. Для плазми сонячного вітру лінійна залежність 

спостерігається майже на всьому проаналізованому інтервалі (до 10 с). Тобто 
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інерційний діапазон в перехідних областях магнітосфери Землі на порядок 

менший, ніж інерційний діапазон для плазми сонячного вітру.  

 

а б 

 
 

Рис. 4.31  Демонстрація розширеної самоподібності для події 20/03/2006: а – 

графік для визначення скейлінгу структурної функції (q)/(3), б – графік для 

визначення скейлінгу структурної функції  (q)/(4) 

 

Результати розрахунку скейлінгів моментів функції густини ймовірності 

флуктуацій магнітного поля для різних порядків q для маломасштабної 

турбулентності та порівняння їх із різними моделями подано на рис. 4.32–4.36. 

Серед отриманих результатів можна відмітити, що турбулентні процеси 

в плазмі сонячного вітру близькі до двовимірної моделі Ірошнікова–

Крайчнана у випадку, коли дисперсія варіацій, нормована на поточне середнє 

значення, складає / 0.25B B  (приклад – подія 2010/02/17), в іншому 

випадку описуються колмогорівською моделлю турбулентних процесів 

(приклад – подія 2009/03/30 – дисперсія варіацій, нормована на поточне 

середнє значення, складає / 0.05B B  ) Турбулентні процеси в середині 

магнітошару добре описуються ізотропною логпуасонівською каскадною 

моделлю, а процеси в форшоковій області близькі до однорідних 
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турбулентних процесів. Найбільша неоднорідність (переміжність) та 

неізотропність турбулентних процесів спостерігається в постшоковій області.  

Рис. 4.32а  Значення ζ(q)/ζ(3): 1 – 

розраховані по моделі 

Колмогорова (К41), 2 – по 

ізотропній логпуасонівській 

моделі, 3 – експериментальні дані 

для області МП, 4 – для перехідних 

областей (2005 р. – МШ, 2006 р. – 

середина МШ, 2007 р. – ФШ), 5 – 

для плазми СВ [239] 

Рис. 4.32б  Значення ζ(q)/ζ(4): 1 – 

розраховані по моделі 

Ірошникова–Крейчнана (ІК); 2 – 

експериментальні дані для плазми 

СВ, 3 – для області магнітопаузи, 4 

– для перехідних областей (2005 р. 

– МШ, 2006 р. – середина МШ, 

2007 р. – ФШ) [239] 
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Рис. 4.33 Відношення експоненціального значення структурної функції q–того 

порядку до третього порядку. Експериментальні значення показано 

символами: 3 – СВ; 4 – форшок; 5 – магнітошар; 6 – постшок; пунктирна лінія 

– значення, розраховані по ізотропній логпуассонівській каскадній моделі; 

неперервна лінія – значення, розраховані по моделі Колмогорова (К41) [84] 



190 
 

 
 

 

 

 
Рис. 4.34 Відношення експоненціального значення структурної функції q–того 

порядку до четвертого порядку. Експериментальні значення показано 

символами: 2 – СВ; 3 – форшок; 4 – магнітошар; 5 – постшок;  неперервна лінія 

– значення розраховані по моделі Ірошнікова–Крайчнана [84] 
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Рис. 4.35 Відношення експонен-

ціального значення структурної 

функції q–того порядку до третього 

порядку для події  1 травня 2008 р. 

Експериментальні значення 

показано символами. Лінії – К41 – 

значення розраховані по моделі 

Колмогорова (К41); SL – значення 

розраховані по ізотропній лог-

пуасонівській каскадній моделі [90]  

Рис. 4.36 Відношення 

експоненціального значення 

структурної функції q–того 

порядку до четвертого порядку 

для події 1 травня 2008 р 

Експериментальні значення 

показано символами. Лінії –  

значення розраховані по моделі 

Ірошнікова–Крейчнана (ІК); РР – 

значення розраховані по моделі 

Пулітано–Пукке [90] 

 

В рамках проведеного ESS-аналізу можна отримати значення параметрів 

логпуассонівського скейлінга β і Δ (табл. 4.4). 

Вказані значеня параметрів підтверджують можливість описання 

процесів в середині магнітошару ізотропною логпуассонівською каскадною 

моделлю турбулентних процесів.  
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Таблиця 4.4 Параметри ESS-аналізу для перехідних областей 

магнітосфери Землі 

Дата Положення ß Δ 
2004/01/02 Магнітошар 0.58 0.62 

Магнітопауза 0.41 0.71 
2004/03/03 
 

Середина магнітошару 0.67 0.69 
Форшок 0.41 0.54 

2005/01/03 Магнітошар 0.62 0.59 
Магнітопауза 0.45 0.53 

2005/02/20 
 

магнітошар 0.74 0.68 
магнітопауза 0.4 0.7 

2005/05/03 
 

Магнітошар 0.45 0.68 
Магнітопауза 0.34 0.15 

2006/02/20 
 

Магнітошар 0.58 0.63 
Магнітопауза 0.17 0.05 

2006/04/03 
 

Постшок  0.71 2.02 
Форшок 0.58 0.3 
магнітошар 0.68 0.77 

2006/05/04 
 

Форшок 0.63 0.35 
магнітошар 0.66 0.6 

2007/03/20 
 

Магнітошар  0.36 0.54 
Магнітопауза 0.28 0.17 

2007/04/02 
 

форшок 0.62 0.51 
Магнітошар 0.54 0.63 

2008/05/01 
 

Форшок 0.25 0.18 
Постшок 0.58 1.41 
Магнітошар 0.5 0.6 
Магнітопауза 0.47 0.68 

 

Визначивши з експериментальних даних за допомогою 

мультифрактального аналізу значення (q), можна побудувати і 

мультифрактальний спектр (спектр сингулярностей), що описує глобальну 
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природу розподілу областей із різним скейліном [213]. Для отримання спектру 

сингулярностей D(h) і показників Гельдера h можна використати 

послідовність розрахунків:  
( )( ) ( ) ( ) ~  ( ) min( ( ) 1), / .q q

q q
S B t B t D h qh q h d dq             

Вигляд мультифрактального спектру для різних областей представлено 

на рис. 4.37. 

Як і зазначалося в розділі 2 – за аналогією між мультифрактальним 

формалізмом і статистичною термодинамікою [16, 107, 132], змінні h і q 

відіграють таку ж роль в статистичному описі процесу, як енергія і обернена 

температура в термодинаміці. 

В більш загальному підході (більш корректно) спектр сингулярності 

можна отримати із перетворень Лежандра функції  (q) – 1 [123] та 

використовуючи WTMM (Wavelet transform modulus maxima) метод [5], що 

дозволяє детектувати всі сингулярності в сигналі шляхом пошуку локальних 

максимумів для даного масштабу. 

 

 
 

Рис. 4.37 Значення мультифрактального спектру D(h) в залежності від 

показника Гельдера для різних перехідних областей магнітосфери Землі для 

події 2010/04/30: трикутники – форшокова область, кружки – постшокова 

область, хрестики – область магнітошару; квадрат –  h=1/3 [84] 
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Для флуктуації магнітного поля, які було зареєстровано в перехідних 

областях магнітосфери Землі, має місце уширений (параболічний) вигляд 

мультифрактального спектру. Саме уширення і дугоподібність – типові ознаки 

мультифрактальності стохастисних процесів. Слід відмітити, що для 

броунівського процесу (турбулентність колмогорівського типу) D(h) є точкою 

з показником Гельдера h=1/3, тобто процес характеризується одним 

показником (значенням) [16–18].  Різниця hmax – hmin є кількісною 

характеристикою спектру, яку можна використовувати як показник степені 

відхилення від ізотропної турбулентності – колмогорівського процесу. 

Уширення спектру D(h) для проаналізованих областей магнітосфери лежить в 

межах від 0.4 до 0.7. Найбільше уширення спостерігається для ПШ області, а 

найменше значення для ФШ. Значення узагальненої розмірності (D), 

відповідно до логнормальної моделі, пов’язане із коефіцієнтом переміжності 

β співвідношенням 2 /qdD dq    при 0.q  При цьому узагальнена 

розмірність близька до логнормальної моделі тільки для невеликого діапазону 

порядку моментів. Це вказує на те, що логнормальна модель є складовою 

каскадної моделі, в ході якої генерується мультиплікативний випадковий 

сигнал  [41]. Для події 2010/04/30 значення коефіцієнта переміжності 

знаходиться в діапазоні від 0.2 до ~ 0.4. Тобто при розгляді турбулентних 

процесів необхідно вводити коррекцію на переміжність. Також не слід 

забувати, що ми в цьому пункті аналізуємо флуктуації магнітного поля, а не 

потоку швидкості, тому може бути різниця між гідродинамікою і МГД-

середовищем (для однорідного потоку в рамках гідродинамічного підходу 

показник степені спектрального індексу – 5/3, а для випадку МГД-речовини – 

3/2).  
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4.2.4. Дифузійні залежності 

 

Як зазначалося вище та у розділі 3, розподіл ймовірностей амплітуд 

флуктуацій найпростішого випадкового процесу підпорядковується 

гаусівському закону (так званому нормальному закону) [28, 82]. 

З поведінки функції розподілу густини ймовірності (PDF) можна 

визначити характерний просторовий або часовий масштаб, що визначається 

кроком, на якому PDF сигнал перестає задовільняти гаусовому розподілу. При 

цьому неоднорідність турбулентних процесів проявляється у значному  

«розпливанні» PDF.  

Оцінку характеристик зміщення частинок можна провести з «польотів 

Леві» (Levy flights) [24, 202, 203]:  X2()   2s, де s – показник степеня 

максимуму розподілу густини ймовірності флуктуацій магнітного поля (0)P . 

Крім того, для турбулентного поля X(t) структурна функція (статистичне 

середнє) порядку q визначається як статистичне середнє по ансамблю 

співвідношень [221, 240]:  δX =X(t+) – X (t),  Sq()= |δX|q~ ζ(q), де показник 

степеня ζ(q) характеризує тип турбулентного процесу, а також дозволяє 

визначити дифузійні властивості середовища.  

При цьому існує зв'язок між показником степеня, який характеризує 

еволюцію PDF, та  параметром R (показник степеня коефіцієнта узагальненої 

дифузії) (докладніше в пункті 4.1.4). Закон зміщення частинок з часом 

задається співвідношенням: X2 ()  D   2S  з показником 2S = 1+ R 

[24, 202, 203]. Тут для нормальної дифузії  = 1, а конвективний рух 

(балістичний) характеризується значенням  = 2. 
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Порівняння між показником степеня коефіцієнта узагальненої дифузії та 

показником степеня максимуму розподілу густини ймовірності флуктуацій 

магнітного поля подано в таблиці 4.5. 

Значення узагальненого коефіцієнта дифузії зростає при зміні масштабів 

розгляду процесів.  Так, при аналізі еволюції функції розподілу густини 

ймовірності флуктуацій магнітного поля показник степені залежності 

узагальненого коефіцієнта дифузії від масштабів (R) в перехідних областях 

магнітосфери землі – форшоковій області, постшоку та магнітошарі – варіюється 

в межах 0.32 – 0.92. При цьому найбільші значення спостерігаються для 

постшокової області. В результаті аналізу властивостей статистичних моментів 

отримані значення параметра R лежать в межах 0.30 – 0.98. Найбільші значення 

також спостерігаються для області постшоку. 

Таким чином, можна відмітити, що різні підходи до аналізу турбулентних 

процесів дають подібні результати і вказують на наявність супердифузійних 

процесів в перехідних областях магнітосфери Землі.  

 

4.2.5 Вейвлет аналіз 

 

 Хороша дискретність вимірів флуктуацій магнітного поля дозволяє 

провести аналіз високочастотної області спектру. 

Досить неочікуваним результатом була фіксація  в області магнітошару 

прямих і зворотніх каскадних процесів. Виокремлені два прямих та два 

зворотних каскадних процеси для події 2004/05/23 подано на рис. 4.38 та рис. 

4.39, відповідно [84]. Прямий каскад починається зі значення періоду 

приблизно з 16 с і часу 5 с. Через 20 с з моменту його появи період 

зменшується до 5 с (рис. 4.38а). Ми маємо різкий перехід від більших періодів 

до менших (перехід від низьких до високих частот) при однакових амплітудах, 

що характерно саме для прямих каскадних процесів.    
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Таблиця 4.5 Приклад зміни параметрів дифузійних процесів  

Дата Положення β Δ R(–1)=Δ(1/β–1) s=(1+R(–1))/2 
20/02/2005 СВ Відсутність 

переміжності процесів 
0 0.5 

20/02/2006     
01/03/2007  Нормальна дифузія    
01/05/2008       
20/02/2005 МШ 0.5 0.4 0.8 0.9 

 MП 0.26 0.12 0.35 0.68 

20/02/2006 
Середина 

магнітошару 0.67 0.69 0.34 0.67 
 MП 0.25 0.18 0.54 0.77 

01/03/2007 ФШ 0.62 0.51 0.31 0.66 
 MP 0.34 0.15 0.29 0.65 

01/05/2008 ПШ 0.71 2.22 0.91 0.96 
 MP 0.17 0.05 0.25 0.63 

30/01/2007 

СВ Нормальна дифузія ~ 0 ~ 0.5 

01/02/2007 
01/03/2007 
01/05/2008 
09/03/2009 
30/03/2009 
21/03/2010 
23/03/2010 
27/03/2010 

30/01/2007 МШ 0.5 0.4 0.81 0.9 
ФШ 0.26 0.12 0.33 0.68 

01/02/2007 ФШ 0.67 0.69 0.35 0.67 
МШ 0.32 0.37 0.77 0.89 

01/03/2007 
ФШ 0.64 0.5 0.28 0.64 
ПШ 0.61 1.35 0.86 0.93 
МШ 0.52 0.89 0.82 0.91 

01/05/2008 
ФШ 0.51 0.46 0.44 0.72 
ПШ 0.71 2.22 0.91 0.96 
МШ 0.69 1.6 0.8 0.9 

09/03/2009 ФШ 0.62 0.51 0.31 0.66 
МШ 0.52 0.82 0.76 0.88 

30/03/2009 ФШ 0.25 0.18 0.54 0.77 
МШ 0.48 0.81 0.88 0.94 

21/03/2010 
ФШ 0.49 0.44 0.46 0.73 
ПШ 0.54 0.99 0.84 0.92 
МШ 0.6 0.69 0.46 0.73 

23/03/2010 ФШ 0.45 0.29 0.36 0.68 
МШ 0.58 0.83 0.6 0.8 

27/03/2010 ФШ 0.51 0.52 0.5 0.75 
МШ 0.53 0.88 0.78 0.89 
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Тривалість другого прямого каскаду менше 10 с (рис. 4.38б), але 

спостерігається набагато більший період та амплітуда на максимумі процесу, 

ніж для першого випадку. 

Щодо зворотних каскадних процесів (перехід від високих частот до 

низьких), для першого каскаду (рис. 4.39а) тривалість 27 с (починаючи з 8 с і 

до 35 с) а для другого (рис. 4.39б) тривалість 23 с. Для обернених каскадів 

зафіксовано менші періоди, ніж для прямого каскаду: період 3–16 с для 

прямого та 6–12 с для зворотного, хоча амплітуди процесів знаходяться в 

одному діапазоні.   

Усі представлені результати вейвлет аналізу мають відмітну 

особливість: існує попередній процес з невеликою тривалістю часу (близько 1 

с) та невеликим періодом (близько 5–6 с) з дуже низьким спектром потужності.  

Наявність каскадних процесів, як прямих, так і зворотних, свідчить про 

багатомасштабний характер динаміки магнітосфери. 

Реєстрація міжмасштабної взаємодії на прикладі гідродинамічних 

потоків представлена в [41], показує що за збудження на багатьох різних 

шкалах/масштабах відповідають нелінійні доданки у рівняннях рівняннях 

Нав’є–Стокса. 

Традиційний сценарій гідродинамічної турбулентності представляє 

прямий каскад як фрагментацію [41]. Протилежне явище, зворотний каскад, в 

якому структури сукупно породжують вихори більшого масштабу, 

теоретично/схематично описано у випадку 2D турбулентності в роботі  [98].  
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Рис. 4.38 Виокремлений результат вейвлет аналізу для демонстрації 

фіксації прямого каскадного процесу в магнітошарі Землі для події 2004/05/23 

[84] 

Рис. 4.39 Виокремлений результат вейвлет аналізу для демонстрації 

фіксації зворотного каскадного процесу в магнітошарі Землі для події 

2004/05/23 [84] 
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4.2.6 Бікогерентний вейвлет-аналіз 

 

Бікогерентне вейвлет-перетворення являє собою розрахунок 

вейвлетного біспектру, який є узагальненням вейвлет-перетворення. 

Нормалізований біспектр (бікогерентність) характеризує фазові 

співвідношення (фазовий зв’язок) між різними частотними складовими, які 

присутні в сигналі. Про фазовий зв'язок можна говорити тільки в тому 

випадку, коли в сигналі, який аналізується, одночасно присутні дві частоти, 

сума чи різниця яких, а також сума фаз цих частотних компонент залишаються 

сталими протягом деякого проміжку часу. Бікогерентність, по суті, – це 

кількісна міра такого фазового зв’язку.  

Таким чином, бікогерентний вейвлет аналіз використовують для пошуку 

взаємодії «хвиля–хвиля». Використаний в роботі бікогерентний вейвлет аналіз 

визначався за [27]: 
2

2 1 2
1 2 2 2

1 2

( , )
( , ) ,

( , ) ( , ) ( , )

W
W

f f f

B a a
b a a

W a W a d W a d    
   

 
 

де 1 2( , )WB a a  –   нормалізований  біспектр, який задається співвідношенням 
*

1 2 1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ,W
f f fB a a W a W a W a d      

а ( , )fW a    – вейвлет-перетворення, яке визначається в часовому інтервалі 

0 1t t t  ; а визначається зі співвідношення  1 21/ 1/ 1/a a a   – це, по суті, 

правило сумування частот. Знак ∗ означає комплексне спряження. 

 Вейвлетний взаємний біспектр можна інтерпретувати як фазовий зв'язок 

між хвилями (вейвлетами), частоти яких задовольняють правилу сумування 

частот. 

 Результати проведеного біспектрального аналізу для області 

магнітошару розраховано в програмі SWAN і подано на рис. 4.40. Серед 

результатів можна відмітити наявність двох бі-максимумів на частоті f1 ~ 1.5 

Гц і 3.25 Гц та для частоти  f2 ~ 3.5 Гц і 7.1 Гц. При цьому f1+ f2  рівне ~ 5  і 
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10.35 Гц, відповідно, для першого і другого максимуму. Значення 

бікогерентного максимуму як для першого, так і для другого випадку 

перевищує 50% (значення 0.5 на сірій шкалі відтінків). 

 

 
Рис. 4.40 Результати біспектрального аналізу для області магнітошару для 

події 27 березня 2010 року [234] 

 

 Проведений біспектральний аналіз вказує на наявність фазового зв’язку 

між різними частотними сигналами, які мають місце у флуктуаціях магнітного 

поля і свідчить про багатомасштабний характер динаміки магнітосфери [173].  

 

Висновки до роділу 4 

 

Використаний набір методик для визначення статистичних властивостей 

флуктуацій показав наявність областей з різними характерними 

властивостями: ФШ, МШ та перехідні області аврорального овалу. ФШ-

область заповнена висококогерентними, синфазними коливаннями магнітного 

поля та потоку. При перетині УХ не лише зростає інтенсивність флуктуацій, 

але змінюється і їхня структура: у постшоковій області переважають майже 

ізотропні коливання, де магнітне поле демонструє сильні флуктуації як за 

величиною, так і за напрямом. Варіації поля і плазми в цій області інтенсивні, 

але низькокогерентні. У глибині МШ магнітне поле із сильними флуктуаціями 
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за напрямом переважно стискається. Характер турбулентності плазми в МШ 

не пов'язаний безпосередньо з турбулентністю в СВ, і в значній мірі є проявом 

власних процесів в МШ. Амплітуда флуктуацій в МШ відразу ж після 

перетину УХ у декілька разів перевищує амплітуду флуктуацій у незбуреному 

СВ або ФШ. 

Використання методу функції густини ймовірності магнітних 

флуктуацій показало, що на високих частотах (малих масштабах) структура 

турбулентності відмінна від низькочастотної області. Можна відзначити 

наступні характерні особливості турбулентності при переході із СВ через ФШ 

вглиб МШ. При проходженні супутника через плазму СВ (відносний рівень 

флуктуацій ~0.5) турбулентних процесів немає. Максимум функції густини 

ймовірності Р(0) відповідає гаусовому розподілу. При аналізі даних для 

форшоку і магнітошару ми маємо два асимптотичні режими зміни максимуму 

функції густини Р(0), яка характеризується різними степеневими законами 

(0)~ SP  : на великих часових масштабах зміна максимуму функції густини 

подібна до типового гаусового розподілу (s ~ 0.5). Для малих часових 

масштабів спостережувані особливості краще описуються розподілом Леві (s 

~ 1). Перетин двох асимптот приблизно відповідає значенню 1 с, що означає 

критичний масштаб * .L Цей масштаб розділяє два різні режими 

турбулентності: на великих масштабах вона описується гаусовою 

статистикою, а на малих – статистикою Леві. Реєстрація двох різних режимів 

вказує на можливість використання двох різних підходів: для опису процесів 

із характерним масштабом *L L  можемо використовувати рівняння МГД, а 

для опису процесів з малим характерним масштабом *L L  – електронною 

МГД або кінетичними рівняннями. Для типових умов в МШ L* ~100 км. Даний 

масштаб природно пов'язати з одним із характерних плазмових параметрів: 

іонний ларморівський радіус чи іонна інерційна довжина. Для В ≈ 30 нТл, N ≈ 

25 см-3, Ti ≈ 360 еВ, іонно-циклотронна частота 1 Гц, іонна інерційна довжина 

біля 50 км, а ларморівський радіус біля 100 км. Таким чином, критичний 
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масштаб, на якому відбувається зміна властивостей турбулентності, відповідає 

іонному ларморівському радіусу (L* ~ ρi). 

Визначити тип турбулентних процесів в різних перехідних областях 

магнітосфери Землі і на різних часових масштабах вдалося в результаті 

проведеного ESS-аналізу. Виявилося, що дрібномасштабна турбулентність в 

ФШ, МШ та в областях аврорального овалу суттєвим чином відрізняється: 

процеси в ФШ близькі до моделі однорідної ізотропної 3D-турбулентності, 

запропонованої Колмогоровим, а для плазми МШ і області входження в касп 

– логпуассонівської каскадної моделі з параметрами β=Δ=2/3. 

Перехідні області характеризуються переміжністю турбулентних 

процесів, найбільші значення якої фіксуються саме в постшоковій області.  

Для плазми сонячного вітру, за умови малих флуктуацій манітного поля, 

варіації магнітного поля малі ( ( / 0.25),B B   розподіли подібні до типового 

розподілу Гауса – переміжність відсутня. При цьому турбулентні процеси в 

плазмі сонячного вітру можна описати двовимірною моделлю Ірошникова–

Крайчнана (при середніх варіаціях ~ 0.25) та ізотропною моделлю 

Колмогорова, якщо варіації значно менші (0.05 – 0.15). 

Інерційний діапазон у перехідних областях магнітосфери Землі на 

порядок менший, ніж у плазмі сонячного вітру. 

Узагальнений коефіцієнт дифузії при збільшенні масштабів зростає, а 

числові значення, розраховані з аналізу висоти максимуму функції розподілу 

флуктуацій магнітного поля та отримані при аналізі статистичних моментів, 

добре корелюють між собою. 

Таким чином, можна відзначити, що різні підходи до аналізу 

турбулентних процесів дають подібні результати і свідчать про наявність  

переміжності та супердифузійних процесів у магнітошарі Землі. 

Більш детально із матеріалом, який представлено в цьому розділі, можна 

ознайомитися в роботах [84, 90, 92, 155, 156, 236, 239, 252]. 
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РОЗДІЛ 5  

ЕНЕРГЕТИКА ПОТОКІВ У ТУРБУЛЕНТНИХ ОБЛАСТЯХ 

 

Джерелом іонів в магнітосфері можуть бути як сонячний вітер, так і 

іоносфера. Для розрізнення іонів різного походження використовують ту 

особливість, що іоносферні частинки є однократно іонізованими, в той час як 

іони сонячного вітру майже повністю іонізовані. Активність заповнення 

магнітосфери іонами буде залежати від рівня геомагнітної активності і  

визначатися значною кількістю факторів: іони сонячного вітру можуть 

розігріватися на фронті ударної хвилі, модулюватися в області перез’єднання 

силових ліній та ін. Зрозуміло, що турбулентність також може впливати на 

розподіл іонів в магнітосфері – за рахунок турбулентності можливий розігрів 

іонів до різних температур в залежності від їх маси і заряду та зміна дифузії 

поперек силових ліній магнітного поля та ін. 

Наявність важких іонів на висотах магнітосфери буде суттєво 

змінювати фізику процесів, які там відбуваються, оскільки крім зміни 

основних характеристик плазми (тиск, альвенівська швидкість, товщина 

струмового/плазмового шару) будуть змінюватися умови і темп розвитку 

нестійкостей (зокрема нестійкості Кельвіна–Гельмгольца).   

В рамках даного розділу розглянуто особливості потоків частинок, як 

електронів, так і іонів, в області диполяризації магнітного поля, що 

характеризується турбулентністю і суттєвою мінливістю параметрів плазми. 

Серед головних чинників, які впливають на динаміку потоків в 

магнітосфері Землі, виділяють: ультрафіолетове випромінювання Сонця, 

перез’єднання в  області магнітопаузи та прискорення електронів (рис. 5.1). 

Дані фактори підвищують температуру та висоту перебування іонізованої 

компоненти, а взаємодія хвиля–частинка прискорює іони далі – у 

магнітосферу [100]. 
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5.1 Потоки частинок для окремих подій 

 

Для визначення властивостей потоків електронів, протонів та важчих 

типів іонів в турбулентних областях було детально розглянуто подію 20 

липня 2013 року. Вдале розташування КА місії Кластер-2 дозволило, крім 

аналізу особливостей турбулентності в даній області, дослідити спектри 

«інжекцій» електронів та протонів.  

 
Рис. 5.1 Основні джерела важких іонів та відповідні траєкторії витікаючих 

іоносферних іонів (модель Д. Делькурта): полярний вітер, авроральна 

область та низькі/середні широти. Лінії зеленого кольору – джерела, для яких 

вміст кисню значний. Траєкторії синього кольору вказують на джерела з 

незначною кількістю кисню. Червоні лінії – це силові лінії магнітного поля. 

Cтрілкою вказано напрямок надходження енергії в іоносферу [100] 
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Раптове збільшення потоків частинок з енергією від кількох до сотень 

кеВ (інжекції) – типові ознаки суббур, що спостерігаються в хвості 

магнітосфери.  

В залежності від розташування космічного апарату відносно джерела 

інжекції, вони класифікуються на “бездисперсійні” та “дисперсійні” [170]. 

Якщо посилення потоку спостерігається одночасно в широкому діапазоні 

енергій – це бездисперсійна інжекція. Якщо космічний апарат знаходиться 

далеко від джерела, спостерігається затримка в зміні потоку – спочатку  

надходять більш енергетичні частинки, а потім менш енергетичні [217].   

Для аналізу характеристик і магнітного поля, і потоків частинок було 

використано виміри ферозондових магнітометрів (FGМ) [6]; потоки частинок 

CODIF (COmposition DIstribution Function) визначалися в діапазоні енергій 0–

38 кеВ. Потоки високоенергетичних електронів та протонів із вимірів 

спектрометрів RAPID (Research with Adaptive Particle Imaging Detectors) 

отримано в діапазоні енергій 20–400 кеВ [211].  

Положення КА та флуктуації магнітного поля з вказаними кутами 

інкланації показано на рис. 5.2 та рис. 5.3, відповідно. 

Початок диполяризації проявляється у різкій зміні BZ-компоненти, що 

вказує на наявність диполяризаційного фронту, починаючи від C1 близько 

01:37:20 UT  і закінчуючи С4 о 01:37:35 UT. Оскільки дуже мала відстань між 

супутниками C3 та C4 – декілька десятків км (таблиці 5.1 та 5.2), то 

спостереження на цих КА дуже схожі.  Відмінність у флуктуаціях магнітного 

поля, яка спостерігається для космічного апарату С2, також викликана його 

просторовою локалізацією – траєкторія  С2 зміщена далі у хвіст.  

Затримка в часі між спостереженнями на різних КА дозволяє оцінити 

напрям розповсюдження збурення магнітного поля. 
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Рис. 5.2 Локація космічних апаратів в GSE системі координат під час суббурі 

20 липня 2013 року 

 

  

  
 

Рис. 5.3 Флуктуації магнітного поля для всіх 4-х КА місії Кластер із 

вказаними кутами інкланації (GSM) 
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Таблиця 5.1 Положення апаратів місії «Кластер-2» в радіусах Землі у системі 
GSE у різні моменти часу 

00 год.   00 хв. 01 год.    00 хв. 02 год   00 хв КА 
  X Y Z X Y Z X Y Z 

С1 -10.615 -4.177 0.708 -9.754 -3.317 1.370 -8.717 -2.399 2.007 

С2 -10.958 -5.196 -0.091 -10.169 -4.398 0.571 -9.230 -3.536 1.223 

С3 -10.533 -4.414 0.556 -9.679 -3.579 1.257 -8.650 -2.682 1.933 

С4 -10.532 -4.406 0.557 -9.678 -3.571 1.258 -8.649 -2.674 1.935 

  

Таблиця 5.2 Відстань між апаратами місії Кластер-2 в радіусах Землі у різні 
моменти часу 

КА 00 год.   00 хв. 01 год.    00 хв. 02 год   00 хв 
С1-С2 1.3396 1.4070 1.4728 
С1-С3 0.2928 0.2954 0.2997 
С1-С4 0.2864 0.2883 0.2924 
С2-С3 1.1006 1.1753 1.2530 
С2-С4 1.1068 1.1819 1.2600 
С3-С4 0.0078 0.0080 0.0081 

 

Протягом 13 хвилин між 01:37 та 01:50 UT поступове зростання BZ-

компоненти фіксується на всіх КА. На фоні цього зростання фіксується ряд 

імпульсів (додатне значення BZ). Флуктуації BZ можуть бути пов'язані з МГД 

хвилями, якщо їх амплітуда  2 нТл [218]. Для події 20 липня 2013 року 

амплітуда деяких імпульсів перевищує  5 нТл,  тому згідно з роботою 

Боровського 1993 р. [14] ми можемо віднести це до диполяризації магнітного 

поля. 

Подальше дослідження полягало в зіставленні зміни потоків електронів 

та різних типів іонів зі змінами магнітного поля. Для визначення змін у 

спектрах було використано формулу для диференціального потоку 

електронів у вигляді Flux(e)~Еnergy-γ  [69]. 
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Оскільки у нас задано виміри в різних інтервалах енергій, то для 

визначення спектрального індексу було використано співвідношення  [99]: 

2 1 2 1ln( / ) / ln( / ),e e eff effJ J E E    

де Je2 та Je1 –це диференціальний потік електронів у сусідніх енергетичних 

каналах. В якості ефективних енергій Eeff2 та Eeff1  використовують найменші 

значення енергії відповідних каналів. 

Результати зафіксованих за допомогою експерименту RAPID потоків 

іонів, електронів та розраховані значення показника спектра (γ) подано на 

рис. 5.4.  та рис. 5.5. 

 

 

 
Рис. 5.4 Зафіксовані за допомогою експерименту RAPID потоки електронів і 

протонів та розраховані значення показника спектра 
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Рис. 5.5 Зафіксовані за допомогою експерименту RAPID потоки гелію та 

розраховані значення показника спектра 

 

Зростання енергетичного потоку електронів спостерігалося кожним КА 

після настання диполяризації. Після початку диполяризації поведінка потоків 

енергетичних електронів нагадує динаміку поля Bz у плазмовому шарі. А 

саме, спостерігається поступове зростання потоку енергетичних електронів 

разом із поступовим зростанням поля BZ. На фоні зростання спостерігаються 

множинні та короткі (кілька хвилин) посилення потоку. Згідно з означенням, 

потоки електронів високих енергій (надтеплових) можна розглядати як 

інжекцію, якщо потоки у двох і більше енергетичних каналах зросли більш 

ніж у 1.7 рази. Інжекції потоків на рис. 5.4 та рис. 5.5 вказано вертикальними 

лініями.  

При розгляді потоків протонів фаза інжекції визначається як 

збільшення потоку протонів щонайменше у двох енергетичних каналах більш 

ніж у 5 разів у порівнянні зі значенням, що спостерігалося до посилення 

потоку. 

Для події 20 червня 2013 року неперервний набір вимірів потоків 

протонів для інструменту RAPID був тільки для КА С4. На рис. 5.6 показано 

набір даних для проведення ототожнення потоків протонів.  
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Рис. 5.6  Значення магнітного й  електричного (компонента Y) поля та 

потоків протонів і електронів за вимірами КА С4 для суббурі 20 липня 2013 

року (а–d). Потужність флуктуацій магнітного поля на гірочастоті протонів 

(e) [125] 

 

На рис. 5.6b показано електричне поле ранок–вечір; на рис. 5.6c –

потоки протонів у різних енергетичних каналах (27.7, 75.3, 92.2 та 159.7 кеВ); 

на рис. 5.6d – потоки надтеплових електронів (для порівняння), а на рис. 5.6е 

– зміна протягом суббурі потужності вейвлет-сигналу на гірочастоті 

протонів. Значення гірочастоти знаходилося в межах від 0.051 до 0.56 Гц. 
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Інтервал дисперсійної інжекції протонів показано світло-зеленим кольором, а 

бездисперсійної – сірим [125]. 

Поведінка потоків протонів високих енергій відрізняється від 

поведінки електронів з енергіями > 50 кеВ. У той час як надтеплові 

електрони демонструють поступове зростання потоку разом із зростанням BZ 

під час диполяризації (між 01:38 та 01:55 UT), рівень потоків протонів майже 

не змінюється в цей період часу і реєструється менша кількість інжекцій 

протонів. Для всіх інжекцій протонів спостерігається кореляція зі стрибками 

електричного поля [125]. 

Інжекція електронів спостерігалася до диполяризації магнітного поля, а 

протонів – після. Для пояснення цього явища можна припустити, що і 

електрони, і протони прискорювалися сильним електричним полем EY, 

пов'язаним зі зміною магнітного поля (імпульсом BZ).  При цьому електрони, 

будучи адіабатичними, дрейфували до переднього краю імпульсу через 

градієнтний дрейф, і, отже, вони спостерігалися до імпульсу. І навпаки, 

протони відчували неадіабатичне прискорення полем EY і поширювались у 

«вечірньому» напрямку (тобто в напрямку задньої границі імпульсу), і, отже, 

спостерігалися після імпульсу .  

Дві наступні інжекції  протонів є бездисперсійними (див. рис. 5.6b) та 

спостерігаються відповідно о 01:42:46 та 01:44:54 UT. Інжекцію 2 

спостерігали за імпульсом BZ, а інжекцію 3 – при наступному імпульсі BZ. 

Різниця у спостереженнях за інжекцією електронів та протонів може бути 

викликана складною структурою області накопичення потоку, що 

складається з декількох імпульсів, які рухаються один за одним. Наявність 

декількох локалізованих імпульсів BZ призводить до ускладнення 

багатомасштабної картини градієнтів магнітного поля, що буде впливати на 

траєкторії дрейфу електронів і викликати утворення множинних і коротких 

інжекцій електронів, а не монотонне збільшення потоку надтеплових 

електронів [125]. 
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Серед особливостей інжекції протонів є свого роду антикореляція між 

змінами потоку в різних енергетичних каналах – зменшення потоку протонів 

в діапазоні енергій 27.7 кеВ, яке спостерігається одночасно з піками в 

більших діапазонах енергій. Таким чином, ми маємо не що інше, як 

селективні зміни – селективне неадіабатичне прискорення частини протонів в 

залежності від їх енергії – в результаті яких ми маємо зменшення потоку 

протонів малих енергій та зростання потоку високоенергетичних протонів. 

На відміну від електронів, інжекції протонів пов'язані лише з 

найсильнішими імпульсами магнітних та електричних полів (BZ та EY). Варто 

також зазначити, що інжекції протонів, крім першої, не збігаються з піками 

потужності коливань магнітного поля на гірочастоті протонів. Це означає, що 

в цьому випадку резонансні взаємодії протонів з низькочастотними 

електромагнітними хвилями мало впливають на прискорення саме протонів. 

Для порівняння внеску важких іонів в структуру процесів, що 

відбуваються під час множинної диполяризації магнітного поля під час 

суббурі 20 липня 2013 року, було побудовано значення потужності коливань 

магнітного поля на гірочастоті інших типів іонів (рис. 5.7а). 

Із графіків чітко спостерігається, що найбільше значення потужності 

флуктуацій магнітного поля спостерігається саме на гірочастоті важчих іонів 

(гелію і кисню). Це вказує на суттєву роль важких іонів в енергетиці й 

турбулізації в хвості магнітосфери, а також на те, що резонансні взаємодії 

іонів з низькочастотними електромагнітними хвилями суттєвіші більш 

“важчих” складових. 

Отримані результати (рис. 5.7а) прослідковуються і для події 11 

вересня 2014 року (рис. 5.7б). 
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Рис. 5.7а Значення потужності коливань магнітного поля на гірочастоті для 

різних типів іонів. Чорні вертикальні лінії відповідають моментам 

диполяризації 

  
  

Рис. 5.7б Порівняння інтенсивності вейвлет-сигналу на різних гірочастотах у 

події 11 вересня 2014 року за вимірами КА С4 (зліва) та для вимірів всіх КА 

місії Кластер-2 (справа) 
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Слід відмітити, що зміна потужності вейвлет-перетворення на 

гірочастотах різних типів іонів підтвержується при аналізі вимірів THEMIS 

(P3) (рис. 5.8), який знаходиться також в струмовому шарі, але на відстані 

~ 2RЗемлі від КА місії Кластер.  

 

  a) б) 

  

 

Рис. 5.8а–б Результати вейвлет аналізу та потужність сигналу на гірочастоті 

протонів (а) та гелію (б) 
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в) 

 

 
Рис. 5.8в Результати вейвлет аналізу та потужність сигналу на 

гірочастоті кисню 

 

Зазвичай ми стикаємося із ситуацією, коли зміни потоків протонів та 

електронів під час диполяризації магнітного поля представлено не так 

рівномірно, як для події 20 липня 2013 року, а спостерігається значна 

кількість «пропусків» (рис. 5.9). Але навіть при такій ситуації ми маємо 
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інжекції електронів та іонів (таблиця 5.3), які підтверджують отриманий 

раніше результат – селективне неадіабатичне прискорення частини протонів 

в залежності від їх енергії і, як наслідок, – зменшення потоку протонів малих 

енергій та зростання високоенергетичних протонів, а також адіабатичний рух 

електронів. 

 

  
Рис. 5.9а. Зміни магнітного поля та потоків електронів та протонів для події 

12 вересня 2015 року 
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Рис. 5.9б Зміни магнітного поля та потоків іонів гелію для події 12 вересня 

2015 року 



219 

 

Таблиця 5.3 Моменти диполяризації та збільшення потоків електронів 
та протонів для події 12 вересня 2015 року 

КА Диполяризація Збільшення 
потоку 

електронів  
(68.1 кеВ) 

Збільшення 
потоку 

електронів  
 (127.5 кеВ) 

Збільшення 
потоку 

протонів  
 (75.3 кеВ) 

Збільшення 
потоку 

протонів  
 (92.2 кеВ) 

C1 13:47:34 
13:48:38 
13:49:40 
13:50:08 
13:52:52 

 

13:18:49 
13:48:16 
13:49:41 
14:00:36 
14:03:05 

 

13:17:45 
13:47:54 
13:48:37 
13:49:20 
13:50:23 
13:57:50 
14:00:36 

  

C3 13:47:33 
13:48:27 
13:52:54 

13:18:30 
13:47:57 
13:48:56 
13:49:26 

13:18:30 
13:47:57 
13:48:56 
13:49:55 

  

C2 13:48:54 
13:52:45 

13:38:18 
13:48:55 
13:49:28 
13:50:02 

13:17:41 
13:26:26 
13:48:51 
13:49:28 
13:50:06 

 

13:29:16 
13:32:36 
13:35:56 
13:41:29 
13:47:03 
13:50:23 
14:07:02 

13:24:50 
13:43:43 
13:47:03 
13:50:23 
13:53:42 
14:09:16 

 
C4 13:47:36 

13:48:27 
13:52:57 
13:53:15 

13:18:42 
13:47:55 
13:48:44 
13:49:34 
13:50:40 

13:18:26 
13:47:55 
13:48:44 

13:18:26 
13:20:30 
13:25:19 
13:34:58 
13:37:43 
13:41:10 
13:47:22 
13:48:03 
13:50:07 
13:53:34 

13:24:58 
13:26:21 
13:32:33 
13:36:00 
13:37:43 
13:38:24 
13:42:32 
13:47:42 
13:53:34 
13:54:36 
14:07:41 
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5.2 Потоки частинок для сукупності подій 

 

Для узагальнення залежності динаміки різних типів іонів було 

проведено, крім розгляду окремих подій (приклади 20 липня 2013 року та 12 

вересня 2015 року), так званий статистичний розгляд зміни потоків частинок 

в області диполяризації. Було розглянуто 97 подій диполяризації магнітного 

поля за 2001–2019 роки (додаток 4), 86 із яких зібрано в таблиці A1 в роботі 

[56], а варіації температур іонів і електронів для більшості даних подій 

розглянуто в статті [3]. 

При порівнянні подій диполяризації магнітного поля із наявними 

вимірами потоків заряджених частинок за вимірами експерименту RAPID на 

КА місії Кластер-2 виявилося, що для аналізу можна використати тільки 24 

події із 97 (таблиця 5.4). Усі розглянуті події диполяризації складалися з 

декількох фронтів диполяризації. При цьому потоки О+ були статистично 

достовірними лише в 14 подіях.  

На рис. 5.10 показано профілі потоків (метод накладання епох) для 14 

подій [124] для кожного типу іонів в різних енергетичних каналах. Нуль – 

початок диполяризації (перший фронт диполяризації). Для кращої прив’язки 

зі змінами варіацій z-тової компоненти магнітного поля під час диполяризації 

подано також значення магнітного поля Bz, нормалізоване на максимальне 

значення Bz, яке спостерігається для даної події: Bz(t)/Bzmax. Потоки 

протонів, що спостерігаються в даному діапазоні енергій, також були 

нормалізовані подібним чином.   

Із графіків прослідковується наступна закономірність для потоків 

протонів Н+: для енергій ~ 45 кеВ (нижній діапазон) потік протонів майже не 

змінився і спектральний індекс – майже постійний; в діапазоні ~ 83 – 600 кеВ 

спостерігається зростання ще до початку диполяризації і триває близько 1 хв 

після. За цей час γ, розрахований для цього діапазону енергій, зменшується. 

 



221 

 

Таблиця 5.4 Події диполяризації із наявними вимірами потоків іонів 

Дата Час Н+ Не+ О+ 

2001-08-12 18:17 + +  

2001-09-15 00:43 + + + 

2001-09-15 01:02 + +  

2002-10-26 07:27 + +  

2003-07-25 07:05 + + + 

2003-07-25 07:21 + + + 

2003-07-27 13:45 + + + 

2003-07-29 18:36 + + + 

2003-08-01 06:32 + +  

2003-09-24 15:10 + +  

2003-09-24 16:07 + + + 

2004-10-03 18:57 + +  

2004-10-11 01:35 + + + 

2004-10-13 05:49 + + + 

2004-10-13 06:55 + + + 

2005-08-09 18:29 + + + 

2005-09-28 17:15 + + + 

2013-07-20 00:00 + +  

2014-08-12 20:00 + +  

2014-09-09 00:25 + + + 

2014-09-11 04:03 + + + 

2015-07-24 20:58 + + + 

2015-08-11 22:00 + +  

2015-09-12 13:25 + +  
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Це повністю підтвердило результат, отриманий при розгляді події 20 липня 

2013 року. Тобто, зменшення γ спостерігалося лише в обмеженому діапазоні 

енергій одночасно зі збільшенням потоку в цьому діапазоні. Це вказує на 

активацію протона до енергій ≥ 83 кеВ під час диполяризацій. Варто також 

зазначити, що після початку диполяризації γ для ~ 83 – 121 кеВ зменшується 

до нуля. Це вказує на так зване “flattening/ сплощення” спектрів протонів у 

даному діапазоні енергій. 

Зміни потоків іонів He+ виявилися дуже схожими зі змінами протонів. 

Монотонне зростання потоку гелію в діапазоні ~ 201 – 508 кеВ починається 

за ~ 1.5 хв до початку диполяризації і триває протягом ~ 1 хв після початку. 

При цьому зниження спектрального індексу γ в усьому діапазоні енергій 

спостерігається довше: протягом ~ 3 хв після початку.  Таким чином, 

прискорення He+ відбувалося протягом більш тривалого інтервалу часу після 

початку диполяризації, ніж прискорення протона.  

Для іонів кисню O+ спостерігається збільшення потоків ~ 337 – 563 кеВ 

на аналогічній шкалі часу, як і збільшення енергетичних потоків Н+ та Не+. 

Однак монотонне зменшення γ спостерігалося лише в діапазоні енергій ~ 454 

– 564 кеВ. При цьому зменшення спектрального індексу γ  починається 

безпосередньо перед початком диполяризації і триває протягом ~ 5 хв після 

початку. У нижньому діапазоні енергій γ змінюється “періодично”. Можна 

добавити, що в енергетичних спектрах іонів кисню перепади γ були 

більшими ніж ті, що виявлені в спектрах легких іонів [124]. Оскільки  

зменшення спектрального індексу γ вказує на прискорення іонів, то із 

отриманих результатів можна припустити, що важкі іони (O+) відчувають 

сильніше прискорення, ніж легкі іони (H+ і He+) під час диполяризації. 

Приклад зміни потоку іонів для всіх розглянутих подій,  

використовуючи метод накладання епох, подано на рис. 5.11. 
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Рис. 5.10 Потоки іонів в різних діапазонах енергій та розраховані спектральні 

індекси для 14 подій із використанням методу накладання епох [124]        
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Рис. 5. 11 Приклад зміни 

магнітного поля та потоків 

протонів та гелію в різних 

енергетичних каналах для 

подій 2001 – 2015 рр. 

Результати отримані методом 

накладання епох. Нуль пункт – 

початок диполяризації (перший 

фронт диполяризації) 

 

Збільшення високоенергетичних потоків як протонів, так і гелію 

спостерігається перед початком диполяризації магнітного поля. 

 

5.3 Порівняння із потоками важких іонів в магнітосферах інших 

планет 

 

Зважаючи на подібність в структурі магнітних полів різних планет 

сонячної системи, за аналогією із аналізом впливу важких іонів на процеси в 

магнітосфері Землі, було проведено оцінку їх внеску в магнітосфери інших 

планет, зокрема Юпітера. Турбулентність плазми в магнітосфері Юпітера 

показує спектральні розриви на гірочастотах важких іонів [198], аналогічно 

до результатів, які були отримані в розділі 3 для магнітосфери Землі.  Крім 

того, як в магнітосфері Землі, так і в магнітосфері Юпітера одним із 

механізмів забезпечення рівноваги в системі є викиди плазмоїдів.   

Перед тим як перейти до конкретних отриманих результатів вейвлет-

аналізу, потрібно декілька слів добавити про динамічні процеси в 

магнітосфері даної планети та про особливості реєстрації подій в магнітному 

хвості Юпітера.  
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На відміну від земної магнітосфери, чия конфігурація і характеристики 

значною мірою залежать від взаємодії із сонячним вітром, топологія 

магнітосфери Юпітера сильно залежить від його швидкого обертання та 

наявності супутників в межах магнітосфери планети. А роль сонячного вітру 

– другорядна. Багатокомпонентна плазма формується з нейтрального газу, 

що надходить в магнітосферу Юпітера в результаті вулканічної діяльності 

супутника Іо (викиди приблизно 500–1000  кг/с [22]). Тому важкі іони 

будуть, поряд із динамічним тиском сонячного вітру і магнітним полем, 

визначати відстань до магнітопаузи у підсонячній області. 

Плазмовий тор знаходиться між 6 – 10RЮ і утримує в собі мільйони тон 

плазми, яка повільно дифундує назовні в результаті динамічних 

нестійкостей, породжених відцентровими ефектами. Визначальною при 

цьому буде нестійкість Релея–Тейлора, в якій відцентрова сила відіграє роль 

сили тяжіння. Аналогічно роль важчої рідини відіграє холодна і густа плазма 

з Іо, а легкої – гаряча і менш густа плазма з зовнішньої магнітосфери. 

Нестійкість призводить до обміну між внутрішніми і зовнішніми частинами 

магнітосфери трубками силових ліній. Це викликає своєрідну магнітосферну 

турбулентність. 

Характер обертання Юпітера і наявність джерела плазми призводить до 

виникнення магнітодиску (аналогів якому немає в земній магнітосфері) – 

плазма концентрується в центральній області магнітосфери на низьких 

широтах. 

Дослідження КА Galileo (1995–2003 роки) показали, що в хвості 

відбуваються постійні перез’єднання магнітних силових ліній, які 

характеризуються різким збільшенням потоку частинок з подальшим 

відриванням плазмоїдів. Перші ж результати були зафіксовані ще під час 

прольоту Voyager 1 та Voyager 2 в 1979 році [140]. Механізм формування 

плазмоїдів розглядається в рамках теорії обміну трубками силових ліній між 

внутрішньою магнітосферою, де знаходиться тор Іо, та зовнішньою 
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магнітосферою. Надходження речовини від Іо на великих часових масштабах 

має бути збалансований певним механізмом втрати маси, одним із яких 

являється відривання згустків плазми.  

КА «Galileo» спостерігав області з відносно малою густиною плазми і 

збільшення напруженості поля у внутрішній магнітосфері. Ці області можуть 

відповідати майже пустим трубкам силових ліній, що приходять із 

зовнішньої магнітосфери. Коли, наповнені холодною плазмою з Іо, силові 

трубки досягають зовнішньої магнітосфери, відбувається перез’єднання 

силових ліній. Вони розтягуються до моменту, поки відцентрове 

прискорення частинок, що обертаються навколо ліній, не призводить до того, 

що енергія хвостового потоку перевищує енергію замкненого поля. Потім 

холодна плазма повертається через внутрішню магнітосферу в трубках 

силових ліній, наповнених гарячою і менш густою плазмою, яка в свою чергу 

викидається в хвіст магнітосфери у формі плазмоїдів.  

Процес формування плазмоїда схожий на механізм суббурі в земній 

магнітосфері, коли відбувається початкова фаза з накопиченням енергії, а 

далі вибухова – з її вивільненням. У хвості магнітосфери Юпітера 

перез’єднання охоплює відносно невеликі в порівнянні з його товщиною 

області хвоста (15–20 RЮ). Різниця полягає в тому, що під час земної суббурі 

енергія передається в хвіст і вивільняється в процесі рекомбінації на 

нейтральному шарі, а в Юпітера енергія обертання зберігається в 

магнітодиску і вивільняється за рахунок відділення плазмоїда. 

Звичайно, за відсутності одночасних багатоточкових вимірювань 

магнітного  поля  Юпітера  важко  визначити,  чи  перез'єднання  на Юпітері 

є локалізованим, чи глобальним процесом. На сьогоднішній момент 

встановлено, що плазмоїди утворюються у досить  вузькій  ділянці  15–20RЮ  

(менше  10%  від  ширини  магнітного хвоста).  Ці  оцінки  вказують  на  те,  

що перез'єднання  у  магнітному  хвості  Юпітера  є  локалізованим  процесом 
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[209], на відміну від суббур на Землі, в результаті яких перез’єднання 

охоплює більшу частину геомагнітного хвоста. 

Внутрішня структура плазмоїда визначається за допомогою методу 

мінімальної зміни параметрів (MVA) [148, 149], в ході якої плазмоїди 

повинні мати вигляд саме магнітних петель.  Утворення плазмоїда  можна  

ідентифікувати в  даних магнітного поля за характерною біполярною 

ознакою у компоненті магнітного поля пiвнiч–пiвдень. На практиці про 

перез’єднання ліній свідчить різке збільшення меридіональної компоненти 

B-компоненти магнітного поля (компонента задана в сферичних полярних 

координатах, що відносяться до осі обертання Юпітера), без збільшення 

абсолютного значення магнітного поля (модуля магнітного поля) – це типово 

для зміни конфігурації до більш дипольної [209]. Компонента азимутального 

поля (B) також може змінюватися, оскільки поле стає більш викривленим. 

Система координат обирається такою, що південний напрям означає додатні 

значення (B > 0), а північний – відповідно, від’ємні (B  < 0). 

У випадку проходження супутника через плазмоїд полярність 

компоненти буде змінюватися. Якщо КА проходить через центр плазмоїда, 

буде спостерігатися відносно симетрична по тривалості зміна знаку B  (рис. 

5.11). 

Якщо супутник не перетинає центральну частину, то зміна знаку B не 

відбувається, або фіксується несиметрична сигнатура (рис. 5.12) [209]. У 

такому випадку не можна точно визначити розмір та інші характеристики 

плазмоїда. Мінімум |B| відповідає фоновому значенню магнітного поля. 
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Рис. 5.12 Схема утворення плазмоїда [209] 

 

Якщо  космічний  апарат  не  проходить  через  центральну область 

плазмоїда, то неможливо точно оцінити розмір плазмоїда. За оцінками різних 

авторів середнє значення плазмоїда в азимутальному напрямку біля 15RЮ, а 

максимальне значення досягає 240–340 RЮ (повна ширина на відстані 90 RЮ). 

 

 

 
Рис. 5.13 Залежність компоненти  B  від траєкторії КА відносно плазмоїда 

[209] 
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Тривалістю плазмоїда можна вважати інтервал, що починається, коли 

B   різко зростає, потім симетрично спадає, і закінчується, коли знову 

набуває фонового значення. Знаючи тривалість, можна наближено оцінити 

довжину плазмоїда, приймаючи, що середня радіальна швидкість в цій 

частині магнітосфери ~ 400 – 500 км/с, при цьому можна знехтувати зміною 

швидкості протягом тривалості плазмоїда. 

Для дослідження плазмоїдів на Юпітері ми використовували дані з 

приладів на борту космічного апарату «Galileo». Потоки іонів вимірювалися 

за допомогою детектора енергійних частинок (EPD) (діапазон енергій від 22 

кеВ/нуклон до 55 МеВ/нуклон) [212]. Магнітне поле вимірювали 

ферозондовими магнітометрами із часовою роздільною здатністю 24 с [78, 

79]. 

Для аналізу було відібрано 20 подій за 13 днів протягом 1996–1997 

років (див далі таблицю 5.5). 

В таблиці 5.5 наведено часові інтервали тривалості плазмоїдів та їх 

просторове положення в магнітосфері Юпітера. Довжину плазмоїдів L було 

визначено, знаючи час їх тривалості і взявши середнє теоретичне значення 

швидкості 450 км/с [103]. Середня довжина становить ~ 2.6Rю. 

Приклад вейвлет-аналізу для двох плазмоїдів (першого і останнього із 

таблиці 5.5) із виділеними гірочастотами подано на рис. 5.14 і рис. 5.15. 

Із графіків чітко прослідковується, що для події 21 жовтня 1997 року 

суттєву роль будуть відігравати О++ та S+++, а для 20 вересня 1996 року, 

крім вказаних елементів, добавляється ще He++. 

Основною задачею було визначення інтенсивності флуктуацій 

компонент магнітного поля B, B (усередненої в певній частотній області) 

під час викиду плазмоїда у хвостову частину магнітосфери Юпітера.  

Перед аналізом інтенсивності/потужності хвилі магнітних коливань у 

плазмоїді було враховано доплерівський зсув. 
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Таблиця 5.5 Характеристики проаналізованих плазмоїдів в 

магнітосфері Юпітера 

Дата Початок, 
г:хв:с 

Кінець, 
г:хв:с 

Тривалість, 
хв:с 

Положення, 
Rю 

L, 
Rю 

20.09.1996 13:22:27.388 13:28:51.387 6:24 86.81 2.42 
20.09.1996 18:44:03.376 18:46:27.376 2:24 87.54 0.91 
20.09.1996 19:12:51.375 19:20:51.374 8 87.62 3.02 
23.09.1996 00:34:51.256 00:38:27.256 3:36 94.24 1.36 
24.09.1996 08:12:03.186 08:24:51.186 12:48 97.67 4.83 
24.09.1996 08:52:03.185 08:53:39.185 1:36 97.69 0.6 
26.09.1996 09:21:39.077 09:30:27.077 8:48 102.14 3.32 
26.09.1996 09:40:27.077 09:46:03.077 5:36 102.17 2.11 
28.09.1996 19:55:38.948 20:19:38.947 24 106.44 9.06 
28.09.1996 20:55:38.945 21:00:26.945 4:48 106.48 1.81 
01.10.1996 17:02:02.795 17:08:02.794 6 110.04 2.27 
03.10.1996 16:41:38.689 16:50:02.689 8:24 111.69 3.17 
05.10.1996 09:44:26.598 09:54:26.598 10 112.56 3.78 
05.10.1996 10:02:26.597 10:06:50.597 4:24 112.56 1.66 
18.10.1996 17:08:25.890 17:14:25.890 6 102.22 2.27 
07.06.1997 04:40:38.560 04:49:02.559 8:24 97.86 3.17 
10.06.1997 11:37:26.390 11:39:02.390 1:36 93.29 0.60 
14.06.1997 00:59:02.207 01:07:50.206 8:48 85.35 3.32 
14.06.1997 01:34:14.206 01:39:50.205 5:36 85.29 2.11 
21.10.1997 16:55:02.523 16:56:38.523 1:36 91.38 0.60 

 

Якщо відома частота  певних  коливань  у системі відліку рухомої  

системи fcs,  наприклад космічного апарату, то у нерухомій системі відліку 

частота задається співвідношенням:  

0 cs cs
ph

f f f



                   

де    – відносна швидкість, ph  –  фазова швидкість.  Безпосередньо фазову 

швидкість знайти не можна, бо космічний корабель «Galileo» не вимірює 
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електричне поле, що могло б допомогти знайти y
ph

z

E
B





 , але можна 

скористатися припущенням, що альвенівські хвилі відіграють основну роль у 

забезпеченні флуктуацій магнітного поля. Типові альвенівські числа Маха 

поширення плазмоїда  знаходяться в діапазоні 0.6–0.9  i це дозволяє відразу 

записати формулу:  

0

0

0.6 0.4 ,
0.9 0.1 .

cs cs cs

cs cs cs

f f f f
f f f f
  
    

Для подальшого аналізу і зіставлення потоків іонів за даними вимірів 

частинок із хвильовою  активністю за даними магнітометра, вибрано  

циклотронну  частоту cs gif f . Оскільки за даними [57] іони найбільш 

ефективно взаємодіють з хвилями саме на гірочастоті іонів (різних типів 

іонів), то надалі було проаналізовано інтегровану інтенсивність вейвлетів 

між частотами 0.1fgi та 0.4fgi. Це дозволяє врахувати великі варіації 

можливих плазмоїдних швидкостей відносно альвенівської швидкості. 

Щоб знайти інтенсивність сигналу на певній частоті (або, як у нашому 

випадку, у певному діапазоні), було використано неперервне вейвлет-

перетворення. Дане перетворення, на відміну від Фур’є аналізу, як і 

зазначалося уже в роботі,  дозволяє розкласти часовий ряд не тільки у 

частотну область, а й у часову. Саме це дозволяє наочно виявити 

нестаціонарні процеси у сигналі. Для часового ряду значень 

  ( ):  0,1,..., 1nX X t n N  після виконання вейвлет-перетворення маємо набір 

вейвлет-коефіцієнтів ( , )W t f  які є коефіцієнтами розкладу сигналу в базисі 

так званих вейвлетних функцій:  

( ) ( , )X t W t f  

Для знаходження інтенсивності флуктуацій у певній частотній або 

масштабній області (у смузі частот)  [201], можна задати усереднену по 

частоті інтенсивність вейвлет-перетворення як: 
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 ,

1

1
1 1

( , ) ( , ) ( , )
j k

k

i i if
i jk jf

W t f W t f df f f W t f
f f f

, 

де 
,

( )
j kf

W – усереднена по частоті інтенсивність вейвлет-перетворення, 

 і  k jf f  – верхня  та нижня частоти смуги, відповідно.   

21 жовтня 1997 року 
B theta, nT 

 
He++ 

 

O+ 

 
О++ 

 

S+ 

 
 

S++ 

 

S+++ 

 
Рис. 5.14 Приклад потужності вейвлет-сигналу для плазмоїда 21 жовтня 1997  

із виділеними гірочастотами для різних елементів 
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20 жовтня 1996 року 
B theta, nT 

 
He++ 

 

O+ 

 
О++ 

 

S+ 

 
 

S++ 

 

S+++ 

 
 
Рис. 5.15 Приклад потужності вейвлет сигналу для плазмоїда 20 жовтня 1996  

із виділеними гірочастотами для різних елементів 

 

Такий аналіз дозволяє  також виявити модуляцію однієї частотної 

компоненти іншою [201].  В загальному випадку, границі частотної смуги є 
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функціями часу. Оскільки в рамках наших досліджень ми використовуємо 

саме зміну з часом магнітного поля, то циклотронна частота буде:  




 

   
 

1
( )1

( ) 0.015 ( )[ ]
2

n
cycl n n

H e

q B t m q
f t B t нТл Гц

m m q
. 

На рис. 5.16 та рис. 5.17 показано зміну компоненти B магнітного поля 

та результати вейвлет-аналізу для різних плазмоїдів. При цьому вказано 

діапазон частот 0.1fgi та 0.4fgi для різних типів іонів.    
 

14/06/1997 (О+) 05/10/1996 (О+) 

 
 

14/06/1997 (He++) 07/07/1997 (Не++) 

  
Рис. 5.16 Результати вейвлет-аналізу (інтенсивність) в частотному інтервалі 

0.1fgi та 0.4fgi для різних типів іонів 
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Рисунок 5.17. Зміна магнітного поля (компонента B), за вимірами «Galileo» 

(вгорі) та результати неперервного вейвлет-перетворення (внизу) для події 28 

вересня 1996 р. Чорні лінії  відображають частоти 0.1fgi та 0.4fgi для іонів 

He++ (ліворуч) та O+ (праворуч). Конус впливу показано штриховою лінією 

[101] 

 

  

 

Рис. 5.18 Інтегрована потужність вейвлету між 0.1fgi та 0.4fgi, для He++ 

(ліворуч) та O+ (праворуч) для події 28 вересня 1996 р [101] 

 

На рис. 5.18 показано потужність вейвлетів, інтегровану між двома 

смугами частот (рис. 5.18) окремо для He++ (зліва) та O+ (справа). Пропуски 

на рисунках отримані за рахунок того, що є ряд обмежень, які накладаються 

на результат: (1) крайові ефекти призводять до появи конусу впливу, (2) 
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верхня межа частоти 0.4fgi знаходиться вище, ніж частота Найквіста, (3) 

низька частотна межа 0.1fgi нижча за найнижчу частоту у вейвлет-

перетворенні. Зрозуміло, що якщо виконується хоч одне із трьох обмежень, 

то данні не бралися до уваги.  

Надалі для кожного надійного вимірювання потужність вейвлету (нТл2) 

трансформується у потужність хвилі (нТл2/Гц). Для цього ми ділимо квадрат 

потужності вейвлетів на ширину смуги частот, рівну 0.4fgi – 0.1fgi = 0.3fgi. 

Для розрахунків гірочастоти іонів ми використовували одночасні 

спостереження магнітного поля для кожного вимірювання. 

На жаль, спостереження для гелію виявилися не дуже надійними. Тому 

було додатково досліджено інтенсивність протонів. Однак для цього ми не 

можемо безпосередньо розрахувати потужність хвилі через роздільну 

здатність магнітного поля. У цьому випадку ми припускали, що потужність 

хвилі підпорядковувалася закону потужності зі спектральним індексом 

 2.3k  [198]. З цього ми можемо вивести потужність хвилі, 

використовуючи вираз Wp = WHe ++ (fp/fHe ++) 
k, де WНе – потужність хвилі на 

відповідній частоті іонів (в даному випадку для гелію). 

На рис. 5.19 – 5.20 показано спостереження за двома плазмоїдами. 

Вони розглядаються як біполярні коливання меридіональної магнітної 

складової поля, показані червоними лініями на панелях (а) та (d). Час 

плазмоїдних спостережень позначається сірими областями. Плазмоїд 28 

вересня пов'язують з низьким рівнем турбулентності, представленим 

потужністю хвилі, а плазмоїд 10 червня з більш високим рівнем 

турбулентності (див.  (b) і (f)). Інтенсивності іонів сірки (не показано тут) 

змінюються дуже подібно до інтенсивностей іонів кисню під час цих двох 

подій. Енергетичний спектральний індекс1 кисню в середньому нижчий під 

час спостереження за плазмоїдами – це вказує на прискорення іонів кисню. 

                                                             
1 Енергетичний спектральний індекс (γ) визначається із співвідношення  

I E , де І – інтенсивність іонів, а Е – енергія іонів 
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Зменшення спектрального індексу під час плазмоїда також вказує на 

турбулентні процеси. 

 

28 вересня 1996 р. 

 
 

Рис. 5.19 Компоненти магнітного поля (a), потужність хвилі (b), 

інтенсивність іонів (c) та спектральний індекс (d). Для «спокійного» 

плазмоїда, що спостерігався 28 вересня 1996 р. Сірим кольором відмічено  

час плазмоїда на основі зміни B (B прямує до нуля на початку і в кінці 

плазмоїда) [101] 
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10 червня 1997 р. 

 
 

Рис. 5.20 Компоненти магнітного поля (e), потужність хвилі (f), інтенсивність 

іонів (g) та спектральний індекс (h). Для плазмоїда, пов’язаного з 

турбулентністю, який спостерігався 10 червня 1997 р. Сірим кольором 

відмічено  час плазмоїда на основі зміни B (B прямує до нуля на початку і в 

кінці плазмоїда) [101] 
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Висновки до розділу 5 

 

Зміна потоків електронів показала динаміку, подібну до динаміки 

магнітного поля під час диполяризації. На великій шкалі часу, а саме на 

часовій шкалі поступового зростання диполяризації, збільшення 

енергетичного потоку електронів можна пояснити бетатронним 

прискоренням. Однак відхилення (від бетатронного сценарію) спостерігалися 

при розгляді на більш коротких часових масштабах. Це може бути 

обумовлено градієнтними дрейфами або розсіюванням електронів у конусі 

втрат. 

На відміну від високоенергетичних електронів, динаміка надтеплових 

протонів не була подібною до динаміки магнітного поля під час 

диполяризації. Інжекції протонів, що спостерігалися під час зростання 

диполяризації, були пов'язані лише з сильними імпульсами BZ. Під час цих 

інжекцій чітко спостерігалося зростання в енергетичних спектрах протонів в 

діапазоні енергій 70–90 кеВ. Цю особливість можна пояснити 

неадіабатичними резонансними взаємодіями деякої частини протонів з 

диполяризаційними фронтами (областями різкої зміни ВZ). У ході цих 

взаємодій теплові протони можуть частково захоплюватися за фронтами і 

прискорюватися до спостережуваних енергій [124]. 

Аналіз, із використанням методу накладання епох, динаміки потоків 

іноів різних типів та аналіз зміни спектрального індексу показує, що  

збільшення надтеплових потоків іонів (H+, He+, O+) почалося за ~ 1 хв до 

початку диполяризації і продовжувало зростати протягом ~ 1 хв після 

початку. Той факт, що потоки різних іонних компонентів поводяться 

однаково, говорить про те, що їх динаміка може бути пов'язана зі зміною 

(скороченням) силової лінії/трубки магнітного потоку під час диполяризації. 

Спостерігається відповідність між зростанням потоку і зменшенням 

спектрального індексу γ. Але, на відміну від поведінки потоків іонів, 
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зменшення γ спостерігалося протягом різних часових інтервалів для різних 

типів іонів. А саме, для протонів зменшення γ спостерігалося протягом ~ 1 хв 

після початку, тоді як для іонів He+ та O+ γ зменшувалося протягом ~ 3 хв та 

~ 8 хв після початку, відповідно. 

Зменшення γ вказує на наявність неадіабатичного прискорення різних 

компонентів іонів під час диполяризації. Дійсно, якщо прискорення іонів 

було б адіабатичним, спектральний індекс повинен бути майже постійним 

(наприклад, [145]). Для іонів кисню зміни спектрального індексу були у ~ 2.5 

рази більшими, ніж для легких іонів. Тобто іони кисню відчувають більш 

сильне неадіабатичне прискорення, ніж легкі іони (H+ та He+). Крім того, 

спостерігається певне накопичення протонів з енергіями ~83–121 кеВ, 

оскільки для даного діапазону енергій γ~0. 

Також важливим є те, що для протонів зі збільшенням потоку в каналах 

з більшою енергією виявлено зменшення потоків у каналах з меншою 

енергією. Це знову ж таки свідчить про наявність неадіабатичних ефектів у 

динаміці надтеплових потоків іонів. 

Аналіз змін магнітного поля і потоків частинок в магнітосфері Юпітера 

показав, що турбулентність відіграє суттєву роль в прискоренні іонів (важких 

іонів) і в магнітосферах інших планет. 

Матеріал даного розділу опубліковано в роботах  [101, 124, 125] та 

представлено на конференціях в 2021 році. 
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РОЗДІЛ 6 

ПОРІВНЯННЯ НАЗЕМНИХ ТА СУПУТНИКОВИХ ГЕОМАГНІТНИХ 

ПУЛЬСАЦІЇ ПІД ЧАС СУББУР 

 

Одним із проявів складного ланцюга процесів, що відбуваються в 

результаті взаємодії міжпланетного магнітного поля із магнітосферою Землі, 

є різкі зміни магнітного поля.  Магнітна буря зазвичай спостерігається 

одночасно по всій Земній кулі, але її прояви в різних місцях земної поверхні 

можуть бути не однаковими. На низьких та середніх широтах перед головною 

фазою магнітної бурі (раптове зменшення горизонтальної компоненти 

геомагнітного поля) інколи спостерігається короткочасне зростання 

горизонтальної компоненти (раптовий початок). В області ж аврорального 

овалу зменшення горизонтальної компоненти майже не спостерігається. На 

високоширотних магнітограмах прослідковуються високоамплітудні та 

швидкі коливання, які накладаються на повільні зміни магнітного поля – 

бухти. При цьому коливання в межах бухти можуть бути як додатними, так і 

від’ємними. Збурення магнітного поля Землі відбуваються за рахунок 

замкнутої системи електричних полів (струми в іоносфері та магнітосфері – 

струмовий клин). 

В атмосфері Землі під час суббур спостерігається генерація ультра-

низькочастотних (УНЧ) хвиль (діапазон від 1 мГц до 5 Гц). Дані геомагнітні 

пульсації є гідромагнітними коливаннями магнітосферної плазми з 

характерним масштабом – розмір магнітосфери. Верхня частота пульсацій 

визначається гірочастотою протонів у магнітосфері. Для поверхні Землі – 3–

5 Гц. Геомагнітні пульсації поділяють на два великі класи: неперервні  

(квазісинусоїдальні) пульсації Pc (pulsations continuous), тривалістю декілька 

годин; і нерегулярні – Pi (pulsations irregular) тривалістю декілька хвилин. 

Зазвичай Pi пульсації фіксуються в нічний час, а Рс – у денний [229,  246]. 

Пульсації розділяються і за періодами (таблиця 6.1). 
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Таблиця 6.1 Типи геомагнітних пульсацій 

Класс Період, с Механізм генерації 

Рс1 0.2 – 5  Іонно циклотронна нестійкість у магнітосфері 

Рс2  5 – 10  

Рс3  10 – 45  Протонно-циклотронна нестійкість у сонячному 

вітрі, нестійкість Кельвіна–Гельмгольца 

Рс4 45 – 150  Нестійкість Кельвіна–Гельмгольца, дрейфово-

дзеркальна нестійкість і баунс-резонанс Рс5 150 – 600  

Рс6 > 600 

Рі1 1 – 40  Потокова нестійкість 

Рі2 40 – 150  Різкі зміни конвекції в хвості магнітосфери та зміни 

потоку Рі3 > 150 

 

Усередині частотних діапазонів різні типи пульсацій розділяють саме за 

їх морфологічними ознаками [120]. Важливо, що за генерацію кожного типу 

пульсацій відповідальний той чи інший фізичний механізм [74, 168, 169]. 

  

6.1 Використані дані 

 

Оскільки причиною збурень магнітного поля, які фіксуються на 

поверхні Землі, є процеси в хвості магнітосфери, було проведено порівняння 

між пульсаціями магнітного поля на висотах магнітосфери та на поверхні 

планети за даними вимірів наземних магнітометрів (www.intermagnet.org, 

supermag.jhuapl.edu/info/). Для аналізу було використано виміри флуктуацій 

магнітного поля з ферозондових магнітометрів КА місії Кластер-2 (архів 

даних https://csa.esac.esa.int/csa-web/) з частотою опитування 22.5 Гц та виміри 

із наземних станцій в області аврорального овалу з дискретністю 1 с.  

Пошук скорельованих/синхронізованих збурень в різних областях 

накладає певні обмеження на локалізацію наземних станцій та КА: локація 

наземних станцій повинна збігатися з точками основ силових ліній магнітного 
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поля Землі, на яких фіксуються збурення на КА. Для пошуку суббурі було 

використано ряди узагальненого аврорального індексу (SML). 

Характеристики і особливості SML детально описано в статті [139]. 

В ході досліджень розглянуто суббурю, що мала місце  12 серпня 2014 

року. Приклад змін флуктуації магнітного поля із супутникових вимірів та 

наземних станцій показано на рис. 6.1. Космічні апарати, розташовані в 

центральній частині хвоста магнітосфери на  відстані 13RE, фіксують повільне 

(з 19:10 до 20:07 UT) розтягнення силових ліній магнітного поля з 

послідуючою диполяризацією магнітного поля. 

Наземні обсерваторії, виміри яких було відібрано для розгляду, 

визначалися через програму візуалізації локалізації КА з асоційованими 

силовими лініями геомагнітного хвоста (програма 3DView [50]). 

Локацію КА С1 та С2, а також зміну напрямку Вx при проходженні 

космічного апарату через нейтральний шар, подано на рис. 6.2. Розміщення 

для наземних станцій, що розглянуті для північної та південної півкуль, 

подано на рис. 6.3а та 6.3б, відповідно. Координати даних обсерваторій  

зібрано в таблиці 6.2.   

Приклад порівняння флуктуацій супутникових вимірів та двох станцій 

в різних півкулях (АВК та MAW) подано на рис. 6.4.   

На  час початку суббурі о 20:14 UT  КА C1, C2  знаходилися  в  точках  

[–13.346, –0.970, 1.563]RЗемлі GSM та [–13.892, –1.837, 1.189]RЗемлі GSM на 

геоцентричних віддалях 13.5 та 14 RE, відповідно.  
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(а) 

 

 
Рис. 6.1 Приклад зміни флуктуацій магнітного поля: (а) – зафіксовані зміни 

магнітного поля КА С1;  (b – d) – складові земного магнітного поля –північна 

(N), східна (E) та вертикальна (Z), виміряні наземними станціями TIK, AMD 

та NOR, відповідно (дані взято з SuperMAG); (e) – швидкість зміни 

магнітного поля, виміряна наземним магнітометром ABK (взята з 

INTERMAGNET (Міжнародна мережа магнітних обсерваторій в реальному 

часі)) 12 серпня 2014 року з 19:10 до 21:00 UT [102] 
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Рис. 6.2 Локація космічних апаратів при реєстрації суббурі 2014/08/12 та 

зміна напрямку і значення Вх-компоненти магнітного поля при проходженні 

космічного апарату через нейтральний шар. Згенеровано за допомогою 

програми 3DView 

 

 
Рис. 6.3а Приклад локацій наземних магнітометрів у північній півкулі 

(відмічено кружками), які лежать поблизу треків силових ліній вимірів 

космічних апаратів С1 і С2 для події 12 серпня 2014 року (ABK, NOR, AMD, 

TIK – в напрямку зі сходу на захід) [102] 
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Рис. 6.3б Локація наземної геомагнітної обсерваторії в південній півкулі 

(відмічено зеленим), яка лежить поблизу треків силових  ліній вимірів 

космічних апаратів С1 і С2 для події 12 серпня 2014 року (MAW – південна 

півкуля) 

 
 

 

Рис. 6.4 Часові ряди північної компоненти магнітного поля N (шкала зліва) для 

наземних станцій АВК (північна півкуля) та MAW (південна півкуля) та його 

магнітуда |B| (шкала справа) для C1, C2 місії Кластер для події 12 серпня 2014 

року. Аналізувався інтервал, позначений сірим кольором 
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Таблиця 6.2 Локація геомагнітних обсерваторій 

Назва 

обсерваторії 

Наземні 

магнетометри 
Довгота Широта 

Abisko ABK 101.82 65.18 

Sodankyla SOD 107.29 63.81 

Nordkapp NOR 109.43 67.7 

Kaktovik KAV 216.35 70.14 

Tixie TIK 199.75 66.86 

Amderma AMD 137.78 65.31 

Abisko ABK 99.59 65.56 

Mawson MAW 92.04 –70.49 

 

6.2 Отримані результати 

 

Під час події 12 серпня 2014 року, з 19:00 до 21:00 UT, індекс AE показує 

наявність потужної суббурі (рис. 6.5). Скорельований розгляд супутникових 

та наземних вимірів дозволив провести хронологію процесів під час розвитку 

суббурі.  

Диполяризація магнітного поля проявляється в повільному падінні 

північної (або горизонтальної) компоненти магнітного поля, що фіксується 

наземними магнітометрами AMD, NOR, ABK о 20:07, 20:07, 20:10 UT 

відповідно. Таке поступове падіння спостерігається і на інших наземних 

магнітометрах, таких як SOD, MAW, ABK, Jaeckvik (JCK), Doenna (DON), 

Soeroeya (SOR), Tromso (TRO), Andenes (AND) та Bear Island (BJN), 

розташованих біля полярного овалу.  
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Рис. 6.5 Зміна  АЕ індексу під час суббурі 12 серпня 2014 року  

 

Для визначення геомагнітних пульсацій було використано неперервне 

вейвлет-перетворення [109, 201].   

Для того, щоб мінімізувати крайові ефекти, було розглянуто більш 

тривалі інтервали, ніж зафіксована суббуря.  

На рис. 6.6 показано результати вейвлет-перетворення для вимірів 

наземних магнітометрів для найбільш збуреної компоненти магнітного поля, 

а для супутникових вимірів – для модуля магнітного поля. 

Піки в спектрах потужності вейвлетів для N–компоненти магнітного 

поля на станції SOD особливо помітні при ~1.710−3 Гц і ∼2.810−3 Гц від 

∼20:15 до 20:33 UT і від ∼20:20 до 20:30 UT, відповідно. Чітко 

прослідковується підсилення спектрів потужності вейвлетів, яке 

спостерігається станцією АВК на ~ 4.210−3 Гц з ∼20:17 до 20:40 UT. Для AMD 

(Z-компонента) зростання спостерігається на ∼2.210−3 Гц та ∼3.8⋅10−3 Гц від 

∼20:17 до 20:36 UT та від ∼20:11 до 20:27 UT, відповідно.    

Отже, коливання магнітного поля для наземних вимірів відповідають 

пульсаціям з періодами, що варіюються від ~ 4 до 10 хв. 

Для супутникових вимірів ми можемо відмітити, що потужність 

вейвлет-сигналу для С1 та С2 збільшується на ∼10/15 мГц з ∼20:25/20:29 до 

20: 30/20:35 UT – Pi2 пульсації. 
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а) 

   

б) 

  
Рис. 6.6  Результати вейвлет аналізу: а) – за даними наземних станцій; б) – за 

даними супутникових вимірів [102] 

 

Спостережну поступову диполяризацію можна пов’язати з 

формуванням струмового  клину: КА C1, який знаходиться найближче до 

Землі, спочатку виявив диполяризацію о ∼20:08:54 UT, а потім диполяризацію 

зафіксував КА C2 о ∼20:09:17 UT. При цьому струмовий клин розвивається в 
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зворотному напрямку, оскільки спочатку спостерігались пульсації на 

магнітометрах SOD, а потім ABK, які знаходяться на вищій магнітній широті. 

Також формування системи струмового клину спочатку спостерігалися на 

магнітометрах TIK та обсерваторії AMD о 20:07 UT. Зокрема на станції TIK на 

світанку спостерігається від’ємна Е-компонента магнітного поля, а на станції 

AMD майже опівночі маємо додатне значення Е-компоненти. 

Для оцінки типу пульсацій було розглянуто інтегроване представлення 

в двох частотних діапазонах: 45–150 с (рис. 6.7)  та 150–600 с (рис. 6.8). Дані 

частотні інтервали відповідають Pc4/Pi2 та Pc5/Pi3 геомагнітним пульсаціям. 

Результати підтвердили висновок щодо типу пульсацій, який було зроблено 

вище – наявність Pi2 та Рс5 пульсацій.  

На рис. 6.7 для діапазону 45–150 с у змінах By максимум інтенсивності 

для С2 настає із запізненням до С1 на 3 хв. Це також підтверджує, що область 

розриву струмового шару поступово переміщувалася у хвіст. 

 

 
Рис. 6.7 Приклад інтенсивності геомагнітних пульсацій в діапазоні 45–150 с  
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Рис. 6.8 Приклад інтенсивності геомагнітних пульсацій в діапазоні 150–600 с 

 

Розглянутий для події 12 серпня 2014 року ланцюг подій та конфігурація 

наземних станцій та супутників не дозволяла оцінити швидкість поширення  

збурення від хвоста магнітосфери до області аврорального овалу. Для оцінки 

даної швидкості було проаналізовано суббурю за 13 серпня 2019 року 

(рис. 6.9). 
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Рис. 6.9 Проаналізовані 

флуктуації магнітного поля за 

наземними (шкала зліва) та 

супутниковими (шкала справа) 

спостереженнями для суббурі 13 

серпня 2019 року. Для наземних 

спостережень (FSP (238.77, 61.76), 

EGA (218.84, 64.78)) приведено зміни 

з часом північної компоненти 

магнітного поля (N-компоненти), а 

для супутникових спостережень 

абсолютне значення магнітного поля.  

 

Результати вейвлет аналізу для  даної суббурі подано на рис. 6.10. 

Флуктуації магнітного поля в геомагнітному хвості лежать в широкому 

інтервалі частот. Найбільший максимум спостерігається на частоті 0.0035 Гц. 

Наземні магнітометри також фіксують даний максимум, але він зміщений на 

~10 хв від часу реєстрації на космічному апараті С2. Починаючи з 10:50 UT в 

частотному діапазоні 0.005 – 0.02 Гц спостерігається набір пульсацій, що 

мають вигляд цугів довжиною до 5 хвилин, з загальною тривалістю до 40 

хвилин. Вони модулюють пульсації, які збільшують свій період з 80 до 160 с 

під час фази розширення суббурі, тобто ці пульсації мають квазіперіодичний 

характер. Для більш коректного вивчення зсуву максимумів і ототожнення 

типу пульсацій було знову розглянуто інтегроване представлення в двох 

частотних діапазонах: 45–150 с та 150–600 с (рис. 6.11).  
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а) б) 

 

в) Рис. 6.10 Результати вейвлет аналізу 

для 13 серпня 2019 року: а) – за 

даними космічного апарату С4; б) – 

за даними станції FSP; в) – за 

даними станції EAG [85] 

 

 

Pc4/Pi2 Pc5/Pi3 

  

Рис. 6.11 Інтенсивність геомагнітних пульсацій в діапазоні 45–150 с 

(Pc4/Pi2) та 150–600 с (Pc5/Pi3) 

 

Інтенсивність пульсацій в області аврорального овалу на порядок 

перевищує їх інтенсивність в геомагнітному хвості. Вигляд пульсацій на 
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рис. 6.11 вказує на нерегулярний характер пульсацій – це Pi2 пульсації. В 

діапазоні 150–600 с – пульсації мають квазісинусоїдальний характер – Pc5. 

Крім того, для Рс5 пульсацій чітко простежується затримка максимумів 

наземних пульсацій по відношенню до супутникових до 8 хвилин.  

Затримка в часі між максимумами геомагнітних пульсацій на поверхні 

Землі по відношенню до збурень на магнітосферних висотах дозволила 

оцінити швидкість поширення збурення вздовж силової лінії магнітного поля. 

Довжина силової лінії в дипольному наближенні задається співвідношенням:  

 
2 2

2 2

22 2cos 1 3S r dr d d L sin d
 

 

         , де 2cos ,r L   (рівняння силової 

лінії), L –  відстань від центру Землі до перетину силової лінії геомагнітного 

екватора,   – магнітна широта, 1 2,   – межі інтегрування, обмежені 

значеннями інваріантних широт  arccos 1 L , де силова лінія входить в 

іоносферу. На момент початку суббурі 13 серпня 2019 року на Землі о 10:18 

КА C4 знаходився у точці [–13.986, –7.418, 1.000]RЗемлі  в GSM системі 

координат на геоцентричній віддалі 15RЗемлі, що відповідає L=16.5 та 

інваріантній широті 75.75 градусів (1.322 радіан). Довжина дуги силової лінії 

за даних параметрів буде 21.76RЗемлі. Зважаючи, що час затримки між 

супутниковими та наземними вимірами складає 8 хвилин, оціночне значення 

швидкості буде 290 км/с. Це дещо перевищує величину альвенівської 

швидкості в струмовому шарі (при концентрації іонів 0.4 см-3 та магнітному 

полі у 8 нТл значення альвенівської швидкості буде 275 км/с). 

 

Висновки до розділу 6  

 

Використовуючи виміри космічних апаратів місії Кластер-2 та  наземних 

магнітометрів мереж Intermagnet та SuperMag для аналізу суббурь, що мали 

місце 12 серпня 2014 року та 13 серпня 2019 року, зафіксовано скорельовані 

Рі2 і Рс5 пульсації і в авроральній області, і в хвості магнітосфери. При цьому 
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для наземних вимірювань інтенсивність даних пульсацій більша, ніж на 

відстанях (13 – 16)RЗемлі. 

Спостерігається залежність у величині  зафіксованих збурень і взаємній 

локації наземних магнітометрів та проєкції силової лінії. 

Реєстрація пульсацій і в магнітосфері Землі, і в полярних областях вказує 

на те, що передача збурення відбувається через зміни струму в струмовому 

клині (інтенсифікації магнітосферних струмів вздовж силових ліній та 

іоносферних струмів).  

Із затримки в часі між максимумами геомагнітних пульсацій на поверхні 

Землі по відношенню до збурень на магнітосферних висотах оцінено 

швидкість поширення збурення вздовж силової лінії магнітного поля – 

альвенівська швидкість.  

Оскільки за генерацію різних видів пульсацій відповідальні різні фізичні 

механізми, то при побудові теоретичних/чисельних моделей розвитку суббурі 

потрібно враховувати нестійкість Кельвіна–Гельмгольца, дрейфово–

дзеркальну нестійкість та баунс–резонанс. 

Результати досліджень, представлені в даному розділі, було 

опубліковано в статтях [85, 102] та представлено на конференціях у 2021 році. 

Ми вдячні геологічній службі Канади і Лабораторії прикладної фізики 

університету імені Джона Хопкінса за підтримку діяльності мереж 

INTERMAGNET (www.intermagnet.org) й SuperMag (supermag.jhuapl.edu/info) 

та за надані виміри наземних магнітометрів.  
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РОЗДІЛ 7 

ЗМІНИ ТУРБУЛЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ, ВИКЛИКАНІ ПОТОКАМИ 

ЗНИЗУ 

 

В результаті аналізу процесів у верхній атмосфері Землі над осередками 

землетрусів зафіксовано на висотах близько 100 км турбулізовані шари 

товщиною (3–5 км), що можуть утворюватися в результаті затухання 

атмосферних гравітаційних хвиль (АГХ) [83, 231]. Це було першою спробою 

пов’язати спостережні зміни параметрів температури та динаміки в верхній 

атмосфері Землі зі змінами  характеристик турбулентності в даній області, в 

яких перенесення енергії відбувалося через поширення хвиль в нейтральній 

атмосфері Землі.   

Чи даний ефект є проявом збурень тільки від наземних джерел енергії, 

чи він властивий для передачі збурень від інших джерел енергії «знизу», –

відповідь на ці питання і є основною метою даного розділу.  

 

7.1 Теоретичні передумови 

 

Розгляду турбулентності в нижніх шарах атмосфери Землі присвячено 

значну кількість робіт,  а умови замикання для аналізу турбулентних процесів, 

що базуються на напівемпіричних гіпотезах по перенесенню збурення в 

інерційному інтервалі, детально описано в ч.2 Монін & Яглом (1967) [132]. В 

тропосфері час життя турбулентних шарів великий і вони можуть існувати ще 

довго після виключення хвильового джерела турбулізації [66, 67]. 

Оскільки турбулентність встигає пристосуватися до змін параметрів 

атмосфери в результаті поширення низькочастотних АГХ, то для аналізу 

можна використовувати стаціонарні рівняння для спектральних функцій 

ізотропних турбулентних полів швидкості і температури в температурно-

стратифікованому середовищі, які гарно зарекомендували себе для аналізу 

процесів в нижній атмосфері Землі [132].  Для замикання даних рівнянь 
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використовують напівемпіричні положення теорії Ламлі–Шура1 [49, 132]. В 

результаті вирази для спектральної густини кінетичної енергії пульсацій ( ),E k

та спектральні густини зміни швидкості та температури в вертикальному 

напрямку ( uzE  та TzE ) будуть задаватися співвідношеннями [132]: 

3/53/2)]([)(  kkWCkE E , 1/3 7/32 [ ( )] /uz uE C W k k u z    , 

1/3 7 /32 [ ( )] ( / )Tz T aE C W k k T z      , 

де EC , uC і TC  – додатні константи, а ( )W k  – швидкість спектрального 

перенесення кінетичної енергії.  

Для розвиненої турбулентності ( 1(8 )k k l
  , де 3/ 4 1/ 4

dl     – 

колмогорівський мікромасштаб) питома швидкість в’язкої дисипації 

турбулентної енергії ( d ) зберігається. Зважаючи на матеріал, представлений 

в роботах [43, 48, 207], можна вважати – що турбулентні вихори мають 

просторові масштаби не більші товщини шару 0L  (10 – 20 км).  

Феноменологічний коефіцієнт турбулентної в’язкості для сукупності 

вихорів із хвильовими числами в діапазоні від 0 0 0 ( 2 / )k k L  до k  

визначається із співвідношень: 
2

0
3)(  kkWd , 3/53/2)(  kCkE dE , 3/43/1)(  kkK dv  , 

де 2/3 uC , а 
2

2
u T a

u g TC C
z T z

             
    (7.1) 

Ці рівняння є законами Колмогорова–Обухова та Річардсона для 

залежностей )(kE  та )(kKv в інерційному інтервалі, а коефіцієнти 

турбулентної температуропровідності і турбулентної в’язкості пов’язані між 

                                                             
1 Статистичні властивості турбулентних пульсацій з певним хвильовим числом 
визначаються тільки швидкістю спектрального переносу енергії ( )W k ), а ( )uzE k  і ( )TzE k  

пропорційні 
z
u



 
і az
T 



, відповідно ( a  – сухоадіабатичний градієнт температури).   
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собою  співвідношенням 1Pr VT KK . Згідно з експериментальними 

даними [132], константи, які входять у ці закони, мають значення 4,1EC  і  

2.01.0  , звідси  .13.007.0 uC  Константа TC  визначається 

через число Прандтля, яке залежить від стратифікації потоку (при нестійких 

стратифікаціях 18.0~Pr  , а при сильній стійкості спостерігається 

зростання значень до 10~Pr  [71]. 

 Залежну від висоти границю інерційного інтервалу можна визначити зі 

співвідношення 
1/ 2

1 ( / )
8

ag T zk
T




   
  

 
.   (7.2) 

 Отримані вище формули мають фізичний зміст лише при 2 0  . Це 

відповідає умові Tu CCRi /  чи 1Rf , де 

21 )//()/( zuzTTgRi a     і Pr/RiRf  – градієнтне і 

динамічне числа Річардсона, відповідно.  

Вплив вертикальних зсувів вітру і температури на турбулентний режим 

у приведених вище співвідношеннях описується величиною Ω, при цьому u  

та T можна представити у вигляді  

uuu  0 , TTT  0 , 

де 0u , 0T  – фонові значення; u  , T   – збурення, викликані проходженням хвилі.  

Таким чином, задача по визначенню впливу АГХ на турбулентність 

зводиться до знаходження змін вітру і температури в результаті проходження 

хвиль. 
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7.2 Зміни температури і швидкості вітру за вимірами супутника  

UARS над ураганами 

 

Для дослідження джерел збурень атмосфери було обрано урагани 

(потужні вихрові потоки повітряних мас, що виникають над теплими 

водяними басейнами в океанах від потужних тропічних циклонів). 

Незважаючи на те, що під час ураганів виділяється значна енергія [253], на 

яких висотах вона дисипує (і чи дисипує взагалі) і яким чином впливає на 

турбулентні процеси – до недавнього часу залишалося відкритим. Урагани 

характеризуються наявністю  спіральних висхідних потоків висотою 12–15 км 

із відносно стабільною зоною в центрі діаметром 8–15 км – «око» бурі. 

Найпотужніші пориви вітру фіксуються саме навколо цієї області і досягають 

значень 300 км/год.  

Використані спостережні дані.  Для дослідження варіацій температури 

у верхній атмосфері та змін термосферної циркуляції над ураганами було 

використано каталоги ураганів та супутникові виміри температури і 

горизонтальних складових швидкості вітру за 1993–1994 роки (супутник 

UARS – Upper Atmospheric Research Satellite).  

Температурні дані та значення горизонтальних складових швидкостей 

вітру за 1991–1994 роки взяті з архіву GSFC DAAC (NASA Goddard Space 

Flight Center Distributed Active Archive Center). Вони були отримані на 

супутнику UARS [161]. UARS – це спільний проект, спонсорований 

Канадським космічним агентством та Французьким центром у співпраці з 

NASA. Супутник був запущений 12 вересня 1991 року. Орбіта супутника є 

майже коловою, середня висота польоту – 585 км, нахил – 57, період 

обертання – 97 хвилин, повне покриття планети здійснюється протягом 36 діб. 

Лімбові вимірювання супутника включали в себе визначення вертикальних 

профілів температури, переміщення деяких газів, горизонтальних складових 

швидкості вітру та потоку сонячної енергії.  



260 
 

Значення температури та компоненти швидкості були отримані за 

допомогою приладу WINDII (Wind Imaging Interferometer). WINDII вимірює 

вітер, температуру та емісію у висотному діапазоні 80–300 км. Для вимірів 

допплерівських зсувів довжини хвилі вузьких атомних і молекулярних 

емісійних ліній, що викликані вітром, і температурного розширення 

спектральних ліній використовувався оптичний інтерферометр Майкельсона, 

поєднаний с ПЗЗ-матрицею. Світлова енергія потрапляє до інтерферометра від 

двох телескопів, якими оснащено прилад. Об’єктиви орієнтовані під кутами 

45 та 135 відносно вектора швидкості супутника. Поле зору кожного 

телескопа охоплює 4 по горизонталі та 6 по вертикалі. При русі супутника 

по орбіті деякий об’єм атмосфери попадає послідовно в поля зору обох 

телескопів приблизно через 7 хв. При опрацюванні даних вимірювані 

параметри для певного об’єму вважалися незмінними впродовж вказаного 

часу. 

Висотний профіль температури і компонент горизонтального вітру 

отримували, вимірюючи фотохімічне світіння наступних емісійних ліній 

[183]: у верхній мезосфері – OH; у нижній термосфері – O2, O(1S); у середній 

термосфері – O(1S), O(1D), O+(2P). Похибка висотної прив’язки  в межах 1 км. 

Дані приведені з дискретністю через 4 по широті та 3–5 км по висоті. 

Аналіз змін температури.  Було проаналізовано 6 ураганів (Лідія, Кеон, 

Грег, Фернанда, циклон № 5, циклон № 13) 4-ї і 5-ї категорій за шкалою 

Саффіра–Сімпсона. Досліджувалися зміни температури в діапазоні висот 80–

300 км під час найбільш потужної стадії урагану, а також для цієї області, якщо 

дозволяла кількість супутникових вимірювань, до початку урагану або після 

його повної дисипації. Згідно із зафіксованими раніше впливами від потужних 

землетрусів [83] і результатами, представленими в роботах [30, 75, 106], 

температурні профілі аналізувалися в радіальній області до 800 км від джерела 

збурень – урагану. Результати досліджень представлені на рис. 7.1, де 

градаціями сірого 
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Рис. 7.1 Значення температури на різних висотах для розглянутих ураганів: а, б – під час і після 
урагану Фернанда (відповідно, 14 й 21 серпня 1993 р.); в, г – до та під час урагану Лідія 
(відповідно, 21 серпня й 11 вересня 1993 р.); д, е – під час і після урагану Грег (відповідно, 18 
серпня й 9 вересня 1993 р.); є, ж – під час і після урагану Кеоні (відповідно, 16 серпня та 8 вересня 
1993 р.); з, и – до і під час циклона 13 (відповідно, 10 та 31 січня 1994 р.); і, й – під час і після 
циклона 5 (відповідно, 4 й 29 січня 1994 р.) [230] 
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відзначені зміни температури, час зазначено в днях від початку року. На 

висотах вище 120 км зміни температури над областями ураганів не 

спостерігалося. З графіків чітко видно підвищення температури на 25–45 K на 

висотах мезопаузи. 

Для того, щоб переконатися, що отримані особливості зміни 

температури верхньої атмосфери є наслідком тропосферних впливів, були 

розглянуті зміни потоку випромінювання Сонця на довжині хвилі 10.7 см 

(F10.7).  Приклад значення потоку випромінювання від Сонця на довжині 

хвилі 10.7 см протягом 1993 р. із відміченими ураганами, які мали місце, 

подано на рис. 7.2.   

 

 
 

Рис. 7.2 Значення потоку випромінювання від Сонця на довжині хвилі 10.7 

см для ураганів, які мали місце в 1993 році. Найбільш потужні стадії 

розглянутих ураганів відмічені вертикальними лініями: 1 – 14.08.1993р.; 2 – 

16.08.1993р.; 4 – 11.09.1993 р. 

 

Хід зміни потоку від Сонця на довжині хвилі 10.7 см і значення 3-х 

годинного Кр-індексу щодо початку всіх розглянутих подій (найбільш 

потужних стадій ураганів) представлено на рис. 7.3. Можна відмітити, що на 

графіках не спостерігаються стрибки параметрів, які змогли б пояснити 

отримані зміни температури на висотах мезопаузи. 
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Рис. 7.3 Значення потоку випромінювання від Сонця на довжині хвилі 10.7 см 

(зліва) і 3-х часового Кр-індексу (справа) відносно найбільш потужної стадії 

розглянутих ураганів  

 

Аналіз зміни термосферної циркуляції. Зміна термосферної 

циркуляції визначається процесом поглинання ультрафіолетового сонячного 

випромінювання, дисипацією хвиль, що поширюються з щільної нижньої 

атмосфери, а також динамічними процесами, в результаті яких відбувається 

перерозподіл тепла від неоднорідно нагрітих джерел [63, 64, 205]. І це далеко 

не повний перелік чинників, які визначають динаміку верхньої атмосфери. 

Очевидно, що для виявлення ефектів, пов’язаних з процесами в 

тропосфері, потрібно враховувати те, що вони можуть бути замасковані 

збуреннями іншого походження, а саме сонячної і геомагнітної активності, 

сезонно–широтними варіаціями, добовими змінами. Все це по можливості 

враховувалося в даній роботі. 

Дослідження проводилися двома шляхами. У першому підході, 

аналогічно до аналізу температурних змін, проведено аналіз різних компонент 

горизонтальної складової в висотному діапазоні від 80 до 300 км, у другому – 

розглянуті значення вітру для конкретних ураганів на певній висоті. 

Розгляд особливостей зміни меридіональної і зональної складової 

швидкості вітру подано на рис. 7.4. 
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Серед отриманих результатів можна відзначити посилення 

меридіональної компоненти швидкості вітру в північному напрямку на 

висотах 85–105 км безпосередньо після урагану. Для зональної компоненти на 

даних висотах має місце складна залежність швидкості вітру з переважним 

посиленням у східному напрямку. 

Для висот більше 105 км спостерігалися незначні посилення 

меридіональної компоненти в південному напрямку, а зміни зональної 

компоненти швидкості вітру малі. 

Найбільша зміна горизонтальних компонент швидкості вітру 

спостерігається на висотах близько 100 км. 

Також були побудовані карти швидкості вітру на висоті ~ 100 км для 

ураганів 4-ї і 5-ї категорій потужності в межах відстаней до 1200 км (рис. 7.5) 

під час, до/після найпотужнішої стадії урагану. Модуль швидкості вітру 

відповідає довжині стрілки, масштаб якої (максимальне значення) вказано під 

малюнком. Часова залежність відображена в градаціях сірого кольору. Чорний 

колір стрілки відповідає часу, найбільш близькому до урагану, сірий – 

моментам часу до і після урагану. 

При розгляді вектора швидкості для конкретних ураганів відзначається 

посилення горизонтальної циркуляції і повертання вектора швидкості вітру на 

висоті близько 100 км на відстанях до 800 км протягом 3-х – 6-ти діб після 

найпотужнішої стадії циклонічних або антициклонічних утворень. 

Даний факт може вказувати на обертання вектора швидкості на даних 

висотах в бік від урагану. 
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Рис. 7.4а Значення горизонтальних складових швидкості вітру на різних висотах: а, б – 

зональна та в, г –  меридіональна складові швидкості вітру під час і після циклону 5 

(01.1994);  д,е – зональна та є, ж – меридіональна складова швидкості вітру до і під час 

циклону 13 (02.1994);  з, и – зональна та і, ї –  меридіональна складова швидкості вітру під 

час і після урагану Фернанда (08.1993);  й, к  – зональна та л, м – меридіональна складова 

швидкості вітру під час і після урагану Кеоні (08.1993) 
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Рис. 7.4б Значення горизонтальних складових швидкості вітру на різних 

висотах:  н, о – зональна та п, р –  меридіональна складова швидкості вітру під 

час і після урагану Грег ( 08.1993);  с, т – зональна та у, ф –  меридіональна 

складова швидкості під час і після урагану Тіна (09.1992);  х, ц – зональна та ч, 

ш –  меридіональна складова швидкості вітру до і під час циклону 5 (12.1991) 
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Рис. 7.5 Карти зміни горизонтальної швидкості вітру над потужними 

ураганами на висоті біля 100 км: а – циклон 5 (02.01.1994), б – циклон 13 

(31.01.1994), в – ураган Фернанда (14.08.1993),  г – ураган Кеоні (16.08.1993), 

д – ураган Тіна (30.09.1992), е – циклон 5 (06.12.1991). Часова залежність 

відображена градаціями сірого (чорний колір стрілки відповідає часу, 

найбільш близькому до урагану, а сірий – моментам часу до і після урагану. 

Модуль швидкості відповідає довжині стрілки, максимальне значення 

(масштаб) якої для  а, б, д, е – 100 м/с, а для в, г – 200 м/с 
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7.3 Зміни температури за вимірами супутника TIMED над 

ураганами 

 

Використані спостережні дані. Для аналізу змін температури над 

ураганами 2005 року було використано виміри супутника TIMED 

[http://www.timed.jhuapl.edu/WWW/mission/mission.php], зокрема, його 

приладу TIDI (TIMED Doppler Interferometer).  Значення  горизонтальних 

компонент швидкості вітру та температура нейтральних компонент атмосфери 

для висот 60 < h < 300 км отримувалися із аналізу лімбових спостережень в 

атмосфері наступних емісійних ліній: ОІ 557.7 нм, О2 (0-0) 762.0 нм, ОІІ 732.0 

нм, ОІ 630.0 нм, О2 (0-1) 861.0 нм, Na D 589.0 нм, OI 846.6 нм, та OH. 

Вертикальна роздільна здатність приладу ~ 2 км. Точність вимірювання 

вектора швидкості вітру досягає 3 м/с в мезосфері та 15 м/с в термосфері, 

точність вимірювання температури досягає 2 К 

[http://www.timed.jhuapl.edu/WWW/mission/mission.php].  

Зміни температури. Були вивчені наслідки трьох ураганів, які мали 

місце з липня по жовтень 2005 року. А саме: Катріна (23.08.2005 – 31.08.2005), 

Вілма (15.10.2005 – 25.10.2005) та Хайтанг (11.07.2005 – 19.07.2005). Урагани 

Катріна та Вілма розвивалися над Атлантичним океаном, Хайтанг над Тихим 

океаном. Приклад зафіксованих змін температури над ураганами 2005 року 

представлено на рис. 7.6 (градації сірого). Час подано в супутникових 

одиницях відліку (UTC, с). Зроблено порівняння між значеннями температури 

до появи урагану (графіки зліва), під час найпотужнішої стадії урагану 

(графіки в центрі) та після його повної дисипації (графіки справа). 
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Рис. 7.6 Зміна температури з часом на різних висотах h: а, б, в – до, під час 

та після урагану Катріна (відповідно, 21 серпня, 28 серпня, 2 вересня 2005 

р.); г, д, е – до, під час та після урагану Вілма (15, 19, 27 жовтня 2005 р.); є, 

ж, з – до, під час та після урагану Хайтанг (9, 18, 20 липня 2005 р.) 

 

Результати досліджень, отримані із використанням вимірів супутника 

TIMED, повністю корелюють зі змінами зафіксованими в верхній атмосфері 

над ураганами 1993–1994 років (підрозділ 7.2). Ми також спостерігаємо 

підвищення температури над ураганами на 25–40 К на рівні мезопаузи, які не 

можна пояснити рівнем сонячної і геомагнітної активності (рис. 7.7). 
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Рис. 7.7 Зміна Кр індексу та потоку випромінювання від Сонця на довжині 

хвилі 10.7 см протягом 2005 року. Вертикальними лініями позначені дні всіх 

ураганів 5-тої категорії 

 

7.4 Перенесення збурення в верхню атмосферу за допомогою 

атмосферних гравітаційних хвиль  

 

На сьогоднішній день є багато спостережних доказів наявності 

атмосферних гравітаційних хвиль (АГХ) у нейтральній атмосфері Землі. Серед 

них можна виділити: хвильові структури на тропосферних та сріблястих 

хмарах, варіації приземного тиску на мікробарограмах, хвильові варіації 

вмісту озону й інших домішок у середній атмосфері, хвильові структури, 

отримані методами радіозондування іоносфери та ін. [47, 55, 83, 105, 134]. 



271 
 

Серед десятків можливих джерел генерації АГХ найпотужнішими є: 

тропосферні циклони та фронтальні системи, сонячний термінатор, урагани, 

грози, ядерні випробування, великомасштабні техногенні катастрофи, 

землетруси, виверження вулканів, надзвуковий політ ракет і т. д. [20, 223]. 

Спектр гравітаційних хвиль в атмосфері Землі дуже широкий. Період охоплює 

діапазон від декількох хвилин до десятків годин. При поширенні АГХ вгору в 

адіабатичному режимі по мірі зменшення густини амплітуда хвилі 

збільшується [47, 53, 55, 70, 75, 83, 105, 178, 197], а умова адіабатичності 

порушується. Такий ефект найчастіше призводить до втрати стійкості хвиль, в 

результаті чого вони розпадаються, утворюючи систему великих вихорів. При 

цьому утворюються порівняно тонкі турбулентні шари, які в основному 

спостерігаються в областях із сильно викривленими вертикальними 

профілями температури і швидкості вітру [83, 231]. У реальній атмосфері 

поширення АГХ ускладнюється рефракцією, дисипацією і відбиттям від 

земної поверхні. Дисипація енергії хвиль зумовлюється різними фізичними 

процесами: молекулярна в'язкість атмосфери, теплопровідність, іонне 

гальмування, радіаційні процеси [63–67]. При цьому вплив турбулентності на 

великомасштабні хвильові рухи нагадує дію молекулярної в'язкості та 

теплопровідності. Вона породжує ефективну атмосферну «вихрову» в'язкість 

і теплопровідність, які на кілька порядків більші, ніж відповідні молекулярні 

величини [52, 64, 83]. 

Незважаючи на велику кількість робіт, дотепер немає чіткої картини, які 

механізми затухання хвиль домінують на різних висотах. Потрібно відзначити, 

що питання про нестійкість, насичення, руйнування АГХ досить жваво 

дискутується у науковій літературі на основі лінійної, квазілінійної і 

нелінійної теорій, оскільки постійна зміна параметрів атмосфери, її 

неоднорідність та інші чинники суттєво ускладнюють питання по аналізу  АГХ 

в реальному дисипативному середовищі. Саме ці дослідження і було 

проведено в рамках даної роботи. 



272 
 

При моделюванні поширення АГХ в атмосфері був взятий за основу 

метод розв’язку рівнянь Нав’є–Стокса, представлений в роботах [38, 39]. 

Даний метод подібний до багатошарових методів, які першими були 

розглянуті Мідглі та Лімоном (Midgley & Liemohn) [130] і Волландом 

(Volland) [210]. В неоднорідній атмосфері атмосферно–гравітаційні хвилі 

втрачають енергію або за рахунок власного затухання, або шляхом 

перерозподілу енергії з дисипативними процесами (в’язкість, 

теплопровідність та ін.). При цьому атмосфера представляється у вигляді 

однорідних шарів, в яких температура (Т0), маса (М), адіабатична стала (γ), 

прискорення вільного падіння (g), відношення коефіцієнта в’язкості до 

густини (μ/ρ0) та відношення коефіцієнта теплопровідності до густини (λ/ρ0) є 

сталими. Вихідною для розрахунків є лінеаризована відносно незбуреного 

фонового стану система рівнянь: 
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де  ,  ,  u p    – збурення швидкості, тиску та густини викликані проходженням 

хвилі, p  – провідність, R – універсальна газова стала, В – індукція магнітного 

поля, а 1 2 3
ˆ ( , , )b b b b  – одиничний вектор індукції магнітного поля.  Крім того,  

0 0'RT RTp
M M

  
   . 

Розв’язок знаходимо у вигляді плоскої хвилі: 

exp( /2 )z x
x z

p T z x

p T u u i t ik x ik z z H
A


   
      

  
   (7.4) 

При цьому ,  ,   і  p T z xA A A A – це коефіцієнти пропорційності, а 

комплексний горизонтальний хвильовий вектор kx, і дійсна частота ω – сталі 
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вздовж всієї атмосфери, тому що оточуюча атмосфера не залежить від х та t. 

Комплексне ж вертикальне хвильове число kz змінюється від шару до шару. 

При розрахунках вважаємо, що магнітне поле має складові як по осі z, так і по 

осі x, тобто (σР ≠ 0). Розв’язок у вигляді (7.4) спрощує диференційні рівняння 

(7.3) до системи алгебраїчних рівнянь: 
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де використано наступні безрозмірні параметри: 

xz kHikk /)2(  , 12  kikR  , Hkx/1 , Hgk x
22 /  , 03/ pi , 

0
2

0 / pkTi x   ,  0
2 /Bp . 

Коефіцієнт в’язкості   і коефіцієнт теплопровідності   задаються  

через концентрацію основних параметрів атмосфери і пропорційні 

температурі (Т1/2): 
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де   vCA , 2)( jiij rr   – площа ефективного перерізу, vC  – питома 

теплоємність при постійному об’ємі. 

Система алгебраїчних рівнянь має нетривіальний розв’язок, якщо 

детермінант матриці коефіцієнтів дорівнює нулю. Тоді отримаємо дисперсійне 

співвідношення: 
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Для заданої частоти ω та горизонтального хвильового числа kx це 

дисперсійне співвідношення має три розв’язки для R і, таким чином, три 

розв’язки для k2
z. При цьому розв’язок для k2

z дає два значення вертикального 

хвильового числа, що відповідають хвилям, які піднімаються та опускаються. 

Таким чином, хвильове поле в кожному шарі є суперпозицією двох 

атмосферно–гравітаційних хвиль. Хвилі в суміжних шарах пов’язуються 

неперервністю між шарами вертикальної швидкості та вертикального потоку 

імпульсу: 
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Співвідношення (7.7) отримані з лінеаризованого тензору потоку 

імпульсу першого порядку: 
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Зв’язки між різними змінними, які виникають в (7.7), задовольняють 

поляризаційні співвідношення, що визначають відносні величини для кожної 

хвилі відповідно до розв’язку (7.4). При цьому параметри Az, Ax, Ap і AT 

визначаються за допомогою формул: 
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Ці співвідношення показують, що якщо величини ,  ,   та x zu u p T     

задовольняють (7.4), то вони також задовольняють рівняння Нав’є–Стокса. 

Оскільки для циклонічних утворень можна виділити досить локалізовані 

області, що характеризуються самими великими градієнтами температури та 

швидкості, то при моделюванні можна вважати, що хвилі генеруються 

точковим джерелом [39]. 

Для моделювання поширення АГХ використовувалися профілі 

температур і концентрацій основних складових нейтральної атмосфери Землі, 

взяті з моделі нейтральної атмосфери MSIS-E-90 [62]. Зміни з висотою 

коефіцієнтів в'язкості і теплопровідності представлено на рис. 7.8. 
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Рис. 7.8 Зміни в’язкості і теплопровідності з висотою2 

 

Результати моделювання збурення параметрів атмосфери для 

ураганів 1993–1994 років. Розраховані профілі висоти однорідної атмосфери 

для ураганів 1993–1994 років подано на рис. 7.9. 

 

 
 

Рис. 7.9 Зміни висоти однорідної атмосфери, розраховані по моделі 

нейтральної атмосфери MSIS-E-90 для областей і моментів найбільш потужної 

стадії ураганів 1993–1994 рр. 

 

При розрахунках було враховано, що густина атмосфери на початковому 

рівні – 3
0 1.029 кг/м  , тиск – Паp 5

0 10 , питома теплоємність при 

                                                             
2 Коєфіцієнти пов'язані між собою лінійно 
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постійному об'ємі 30.715 10  Дж/(кг К)VC    , розміри молекули N2 – 

нмNr 16.0)( 21  , O2  –  нмОr 15.0)( 21  , розміри атома O  – нмОr 125.0)(1  . 

Розраховані збурення атмосфери (температура та складові швидкості) в 

результаті проходження АГХ для ураганів 1993–1994 років при різних 

значеннях хвильового вектора та періоду 65 хвилин подано на рисунках  7.10–

7.11 

 

 
Рис. 7.10 Зміни швидкості в результаті розповсюдження АГХ з періодом 65 хв: 

а) вертикальна складова швидкості при 6 19 10xk м   ; б) – вертикальна 

складова при 5 110xk м  ; в) – горизонтальна складова при 6 19 10xk м   ; 

г) – горизонтальна складова при 5 110xk м   . Позначення аналогічні тим, які 

на рис. 7.9 

 

Із графіків чітко прослідковується, що хвилі розповсюджуються до 

висот 120 км, а максимальне значення їх амплітуди відповідає діапазону висот 
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від 90 до 100 км. Крім того, при зменшенні kx – зменшується амплітуда 

коливань, а основні закономірності не змінюються. 

 Результати оцінки змін температури в залежності від періоду подано на 

рис. 7.12. 

 

 

Рис. 7.11 Зміна температури в результаті проходження АГХ: а) – при  
6 19 10xk м   ; б) – при 5 110xk м  . Позначення аналогічні тим, які на 

рис. 7.9 

 

 
Рис. 7.12 Зміна температури при проходженні АГХ для різних періодів при  

1510  мkx  
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Із проведених досліджень можна зробити висновок, що зміни 

температури в результаті розповсюдження АГХ суттєво залежать як від 

горизонтальної складової хвильового вектору, так і від періоду хвилі.  

При вибраних параметрах моделювання хвилі збурення горизонтальної 

складової швидкості майже на порядок перевищують приріст вертикальної 

компоненти. Значення лежать в межах 10 – 17 м/с і 2 – 3.4 м/с, відповідно. 

Зміни температури в результаті поширення АГХ можуть досягати 30 К. 

 

Результати моделювання збурення параметрів атмосфери для 

ураганів 2005 року. Результати визначення зміни температури та компонент 

вітру для проаналізованих в підрозділі 7.3 ураганів 2005 року подано на рис. 

7.13–7.14. 

 

а) б) 

  
 

Рис. 7.13 Зміни з висотою вертикальної (а) та горизонтальної (б) складових 

швидкості в результаті проходження  АГХ з періодом 65 хв та 1510  мk x  

(суцільна лінія – 18 липня 2005 року, пунктирна – 28 серпня 2005 року, 

штрихова – 19 жовтня 2005 року) 
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а)      б) 

 

Рис. 7.14 Зміни з висотою тиску (а) та температури (б) в результаті 

проходження  АГХ з періодом 65 хв та 1510  мk x  (суцільна лінія – 18 

липня 2005 року, пунктирна – 28 серпня 2005 року, штрихова – 19 жовтня 2005 

року) 

 

Оцінка зміни параметрів турбулентної в’язкості та 

теплопровідності в результаті поширення АГХ. Отримані зміни 

температури верхньої атмосфери та швидкості з висотою в результаті 

наявності AГХ дозволяють оцінити значення коефіцієнтів турбулентної 

в’язкості та температуропровідності, використовуючи формули (7.1) та (7.2).  

Розраховані значення коефіцієнта турбулентної в’язкості приведено на 

рис. 7.15.  

Для розрахунків використовувалося значення числа Прандтля Pr=6, та 

Cu=0.1 
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  Н, км  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kν,м2/c 

 

Рис. 7.15 Значення турбулентної в’язкості: синя крива – без наявності 

атмосферних хвиль; крива оранжевого кольору – значення із врахуванням 

збурень, викликаних хвилею 

 

Як видно із графіка, АГХ призводять до виникнення тонких 

турбулентних областей в діапазоні від 95 до 105 км. 

  

Висновки до розділу 7 

 

Серед отриманих результатів можна відмітити, що максимальні 

флуктуації як температури, так і швидкостей вітру спостерігаються в 

висотному діапазоні 90 – 100 км. 

 При цьому різні значення періодів хвилі та різні значення kx змінюють 

відносний внесок АГХ в стан верхньої атмосфери Землі, але загальний хід 

параметрів залишається подібним. 

 Крім того, горизонтальні зміни швидкості вітру в результаті 

проходження АГХ майже на порядок більші, ніж зміни вертикальної 

компоненти.  

Вище 100 км хвилі можуть захоплювати іони навколишнього 

середовища. У результаті цього істотним джерелом втрат енергії буде іонне 

тертя. Так як рух іонів – електричний струм, то таке розсіяння енергії можна 
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розглядати як джоулеві втрати. Крім того, слід врахувати, що на рух 

заряджених частинок впливає магнітне поле, тому особливості гравітаційних 

хвиль можуть залежати і від значення і напрямку магнітного поля, особливо 

на висотах більше 200 км.  

Таким чином, енергетика верхньої атмосфери суттєво змінюється при 

проходженні атмосферних гравітаційних хвиль. АГХ в верхній атмосфері 

призводять не тільки до температурного ефекту, а і за рахунок того, що 

приносять в ці шари імпульс, суттєво впливають на її динамічний режим. 

Атмосферні гравітаційні хвилі при дисипації передають імпульс, індукуючи 

локалізовані по висоті плоскопаралельні потоки типу потокових течій. 

Фізичний механізм затухання АГХ – їх турбулізація, що приводить, в 

кінці кінців, до розігріву верхньої атмосфери за рахунок дисипації 

турбулентної енергії й до виникнення суттєвих динамічних, переважно 

горизонтальних, процесів. 

Цей факт свідчить про генерації атмосферними гравітаційними хвилями 

маломасштабних турбулентностей. Механізм генерації маломасштабних 

турбулентностей пов’язаний з вертикальними зміщеннями швидкості 

горизонтального вітру та приростом температури в результаті наявності 

гравітаційних хвиль. 

Наявність турбулізованих областей, в свою чергу, буде призводити до 

локального нагрівання і руху повітря. Такі області можуть служити джерелами 

вторинних АГХ, котрі поширюються вверх і вниз із мезосфери. 

Більш детально із матеріалом, який представлено в розділі, можна 

ознайомитися в роботах [83, 157, 158, 160, 232, 243–245, 250]. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі створено цілісну картину розвитку 

спостережуваних турбулентних процесів за спокійних і збурених умов у 

магнітосфері та мезосфері Землі та визначено їх вплив на стан навколоземного 

космічного простору, використовуючи спектральні, статистичні та 

багатосупутникові методи обробки даних. Знайдено тип турбулентності, 

масштаби її зміни, її зв’язок із потоками частинок та оцінено зв’язок із 

характером дифузії. Отримано такі нові наукові результати: 

1. Можна виділити, що турбулентні області в хвості магнітосфери Землі, 

які виникають під час диполяризації магнітного поля в вибуховій фазі 

суббурі, характеризуються: 

– підвищеним рівнем флуктуацій та негаусовою функцією розподілу 

флуктуацій магнітного поля (надлишок великомасштабних збурень); 

– суттєвою відмінністю спектрального індексу для моментів до і під 

час диполяризації для модуля магнітного поля і Вz-компоненти (до 

диполяризації спектральний індекс близький до однорідної МГД, а 

на менших часових масштабах – до Хол–МГД моделі, злам на 

частотах менших/рівних гірочастоті протона);  

– швидшою передачею енергії між вихорами вздовж інерційного 

діапазону при зростанні кінетичних ефектів (на малих часових 

масштабах для подій з більшим параметром бета абсолютне значення 

спектрального індексу більше). 

2. Визначено, що Рі2 і Рс5 пульсації, які реєструються КА в турбулентних 

областях хвоста магнітосфери, фіксуються і магнітометрами в 

авроральній області (для наземних вимірювань інтенсивність даних 

пульсацій більша ніж на відстанях 13–16RЗемлі), передача збурення 

відбувається через зміну струму в струмовому клині (струми 

Біркеланда), а швидкість поширення вздовж силової лінії  близька до 

альвенівської швидкості.  Вперше отримано, що геомагнітні пульсації, 
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які фіксуються для магнітного тиску в хвості магнітосфери, чітко 

проявляються і при аналізі динамічного тиску протонів та теплового 

тиску протонів та електронів. Хоча амплітуди флуктуацій для них 

суттєво різняться. 

3. Вперше зафіксовано спонтанну генерацію когерентних структур 

(самоорганізацію) в турбулентних областях під час багатократної 

диполяризації (розриву струмового шару) як для магнітних структур, так 

і для потоків плазми на основі фіксації прямих і зворотних каскадних 

процесів.  

4. Вперше виявлено, що в турбулентних областях магнітосфери 

спостерігається узгодженість між результатами статистичних і 

спектральних досліджень та оцінкою дифузійного перенесення:  

– більша величина ексцесу відповідає більшому абсолютному 

значенню спектрального індексу, а його релаксація близька до 

гірочастоти протонів;  

– на великих часових масштабах спектральний індекс (значення 

варіюється в діапазоні 2.0–1.31) та значення ексцесу вказують на 

відсутність переміжності  турбулентних рухів;  

– логпуасонівська модель турбулентних процесів з параметрами Ше–

Левека відповідає варіаціям ексцесу в діапазоні 30–40;  

– спектральний індекс корелює також зі значенням коефіцієнта 

дифузії. 

5. Отримані методом хвильової зйомки дисперсійні залежності 

демонструють наявність нелінійного  енергетичного каскаду та швидку 

зміну характеристик плазми в турбулентних областях під час розриву 

струмового шару магнітосферного хвоста. 

6. Аналіз турбулентних процесів в «підсонячних» областях магнітосфери 

Землі показав, що при перетині УХ зростає інтенсивність флуктуацій та 

змінюється їх структура. Визначено масштаби зміни процесів в ФШ, 

ПШ, МШ та МП: для опису процесів із характерним масштабом L > 100 
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км можемо використовувати рівняння магнітогідродинаміки, а для 

опису процесів з малим характерним масштабом – електронною МГД 

або кінетичними рівняннями.  

7. Дрібномасштабна турбулентність в ФШ (для ΘBn > 30), МШ та в 

областях аврорального овалу суттєвим чином відрізняється: процеси в 

ФШ близькі до моделлі однорідної ізотропної 3D-турбулентності, 

запропонованої Колмогоровим, а для середини МШ і області входження 

в касп – логпуасонівської каскадної моделі з параметрами Ше-Левека.  

Найбільше уширення спектру сингулярностей (мультифрактальний 

спектр) спостерігається для постшокової області, а найменше – для 

форшоку (ΘBn < 15). 

8. В розглянутих областях турбулентні процеси в плазмі сонячного вітру 

однорідні і описуються двовимірною моделлю Ірошнікова-Крайчнана 

(при середніх варіаціях ~0.25) та ізотропною моделлю Колмогорова, 

якщо варіації значно менші (0.05–0.15).  

9. Використовуючи аналіз висоти максимуму функції густини розподілу  

флуктуацій магнітного поля та коефіцієнти логпуасcонівської каскадної 

моделі, вперше знайдено/оцінено узагальнений коефіцієнт дифузії, що 

вказує на супердифузію в турбулентних областях магнітосфери Землі.  

10. В турбулентних областях хвоста магнітосфери прослідковується 

селективне неадіабатичне прискорення протонів в залежності від їх 

енергії та адіабатичний рух електронів. 

11. Аналіз потужності коливань магнітного поля на гірочастоті різних типів 

іонів показав, що резонансні взаємодії іонів з низькочастотними 

електромагнітними хвилями більш суттєві для «важчих» складових 

(іонів гелію та кисню), що підтвердилося і тривалістю зменшення 

спектрального індексу потоків іонів в різних енергетичних каналах.  

Аналогічна роль турбулентності прослідковується і при аналізі змін 

магнітного поля і потоків іонів (важких іонів) у магнітосферах інших 

планет (магнітосфера Юпітера).  
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12. Визначено, що зафіксовані за вимірами КА зміни температури і 

динаміки верхньої атмосфери можна пояснити поширенням 

атмосферних гравітаційних хвиль від тропосферних джерел. Механізм 

генерації маломасштабних турбулентностей на висотах 95–105 км 

пов’язаний з вертикальними зміщеннями швидкості горизонтального 

вітру та з приростом температури в результаті наявності хвиль. 
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ПОДЯКИ 

 

Автор висловлює щиру подяку О. К. Черемниху за цінні поради, здорову 

критику і всебічну допомогу в роботі над дисертаційною роботою; всім своїм 

закордонним співавторам, а особливо Ентоні Луї спілкування із яким 

докорінно змінило напрямок моїх наукових досліджень; своїм молодим 

колегам співавторам Б. А. Петренку, С. Г. Пилипенку та А. С. Прохоренкову;  

всім співробітникам кафедри астрономії та фізики космосу фізичного 

факультету, а особливо В. М. Івченку та О. М. Євтушевському за допомогу, 

підтримку і слушні зауваження щодо покращення роботи; співробітникам 

відділу космічної плазми Інституту космічних досліджень НАНУ за цікаві 

обговорення отриманих результатів; своєму першому науковому керівнику й 

вчителю М. І. Дзюбенку; студентам, 2016 року випуску, яким вперше читався 

лекційний курс «Турбулентні процеси в плазмі»; всім своїм студентам-

дипломникам; і всім тим хто допомагав мені і кого я не вказала. 

 

Я дуже вдячна за терпіння і підтримку своєму чоловіку та діткам. Та 

бажаю якнайшвидшого одужання (!) моїй мамі і міцного здоров’я моєму 

татові. 
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Додаток A 

 

Моделі для опису турбулентних процесів 

 

Логнормальна модель (К62). Експериментальні дослідження 

статистичних властивостей дрібномасштабної турбулентності ведуться, 

починаючи з п'ятдесятих років минулого століття. На перших порах основний 

інтерес представляло експериментальне підтвердження закону «п'яти третіх» 

і визначення константи. У численних експериментах було підтверджено 

існування інерційного інтервалу з розподілом енергії пульсацій швидкості, 

близьким до закону «5/3». Вимірювання константи дали її значення, але 

інтерес до точного виміру цієї величини впав після того, як стало зрозуміло, 

що закон Колмогорова описує реальну ситуацію тільки приблизно [41, 42, 81]. 

Найбільш точні вимірювання енергетичного спектру однорідної 

турбулентності показують, що він підпорядковується степеневому закону у 

вигляді ( ) aE k k   з показником ступеня 1,71 0,02.a    Відмінність від п'яти 

третіх, на перший погляд, не велика, але вона принципова. Більш повну 

картину можна отримати, досліджуючи поведінку структурних функцій 

високих порядків. На практиці вимірюють значення швидкості в двох точках, 

обчислюють структурні функції і, очікуючи існування степеневих законів 

виду ( ) ,q
qS l l   будують структурні функції в подвійному логарифмічному 

масштабі. При цьому в інерційному інтервалі виникають лінійні ділянки, 

нахил яких дає величину степеневих показників q . Вже перші виміри 

структурних функцій відносно невисоких порядків підтвердили 

справедливість зауваження Ландау – локальні варіації швидкості дисипації 

енергії порушують колмогорівський сценарій однорідної турбулентності. 

Порушення локальної однорідності турбулентності отримало назву 

«переміжності». Суть цього явища полягає в тому, що в турбулентності навіть 
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при як завгодно великих числах Рейнольдса активні області співіснують з 

пасивними, в яких потік квазіламінарний. Першу спробу скоригувати закон 

К41 шляхом врахування статистичних властивостей поля дисипації енергії 

зробив сам Колмогоров у 1962 році (К62) [81]. 

Для обліку структури поля дисипації енергії Колмогоров ввів у розгляд 

величину l , яка являє собою середню швидкість дисипації, виміряну 

всередині об'єму з характерним розміром l (наприклад, сфери або куба). 

Модель тримається на двох додаткових гіпотезах. 

Перша гіпотеза – це гіпотеза подібності 
/ 3 / 3( ) ,q q q

q i iS l l        

При цьому ми маємо статистичний момент порядку q/3. 

/3, .
3

qq
l q q

ql      

 Друга гіпотеза К62 стосується виду функції розподілу ймовірності для 

величини .l  Звичайно, як найпростіша ймовірнісна модель розглядається 

нормальний розподіл, проте, в нашому випадку так не годиться, оскільки 

дисипація – величина суто позитивна, а хвіст нормального розподілу може йти 

в область негативних значень. 

Колмогоров запропонував уникнути цих труднощів шляхом розгляду 

логнормального розподілу (за нормальним законом розподілений логарифм 

дисипації енергії) 
2

2
(ln )

2( ) .l

a

lP ce






  Тут P – функція розподілу ймовірності, 

2ln ,  la    –  дисперсія, рівна на масштабі l величині 

2 ln( / ).l A L l    

Логнормальна модель призводить до наступних виразів для показників 

степені: 

(1 ),  (3 ).
2 3 18q q

qq q q q 
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Величина   називається коефіцієнтом переміжності, має простий 

фізичний зміст – з точністю до знака це показник степеня для моменту другого 

порядку поля дисипації енергії 2( ),   тобто 2 .i l    Зв’язаний з другим 

моментом поля дисипації шостий момент поля швидкості також дозволяє 

просто визначити коефіцієнт переміжності  – 6 2 ,    тобто коефіцієнт 

переміжності дорівнює відхиленню показника степені 6  від значення, яке 

слідує із моделі однорідної турбулентності К41. 

 Гіпотеза про логнормальний розподіл була спростована й 

експериментально, і теоретично. Експериментальні вимірювання функції 

розподілу ймовірності показують, що в координатах (lnε, lnP) функція 

розподілу має несиметричний вигляд, в той час як логнормальний розподіл в 

таких координатах повинен призводити до параболи. 

Щодо властивостей функції ( )q  було доведено два твердження [41]. 

По-перше, ( )q  – функція опукла і, по-друге, 1q q    для будь-яких q. 

На відміну від другої гіпотези, гіпотеза подібності використовується до 

теперішнього часу, хоча її інтерпретація зазнала суттєвих змін. Справа в тому, 

що ця гіпотеза несе в собі два протиріччя: ліва частина виразу містить 

величину, що відноситься до інерційного інтервалу, а права – величину, 

ефективну тільки в дисипативній області; дисипація енергії є величина суто 

позитивна, а пульсації швидкості – ні. У такому випадку важко розраховувати, 

що статистичні властивості цих величин однакові, а саме в цьому і полягає 

суть гіпотези подібності. 

 

 – модель. У   – моделі в кубічній області послідовність масштабів 

задається співвідношенням [41, 249] 

0 2 .n
nl l   

На кожному масштабі n вихідна область розбивається на кубики з 

ребром n,l  загальна кількість яких є 3 3
0( / ) 2 .n

nN l l   
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При  переході до кожного наступного масштабу активною залишається 

тільки задана частина кубиків b, причому ця частина є величина постійна, що 

є параметром моделі. На масштабі n число активних вихорів є ,nM N  де 
3

( 3)0 2 ,
D

n n D
n

n

l
l

 


 
   

 
 

а D є фрактальна розмірність активної області. Величина 3 ,d D   рівна 

різниці розмірності простору і розмірності фрактальної множини, називається 

корозмірністю і пов'язана з параметром  : 
ln 2 .
ln

d


  

Важливим є визначення каскаду енергії в такій моделі. Характерне 

значення пульсацій швидкості на масштабі nl  позначимо як .n  Тоді 

характерний час (час обороту вихору відповідного масштабу) є / .n n nt l   При 

суцільному заповненні простору (випадок однорідної турбулентності) густина 

енергії пульсацій масштабу n 
2,n nE   

а швидкість перенесення енергії через даний масштаб є 
3

.n n
n

n n

E
t l

    

Тоді з гіпотези сталості потоку енергії в будь-якому масштабі, що 

відноситься до інерційного інтервалу, n const   , отримуємо 

колмогорівську залежність 
1 / 3~ ( ) .n nl       (Д1.1) 

У   –  моделі енергія даного масштабу зосереджена тільки в активній 

частині потоку і середня щільність енергії на цьому масштабі дорівнює 
2 .n n nE    

Вважаємо, що потік енергії як і раніше постійний, але при русі до малих 

масштабів він зосереджується все в меншій частині простору. Отже, 
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3

,
n

n n
n

n n

E
t l

     

а замість (Д1.1) виходить наступна оцінка для пульсацій швидкості: 
1/3 /3 1/3 ( 2) /3( ) .n D

n n nl l          (Д1.2) 

Очевидно, що фрактальна розмірність D не може бути менше двох, так 

як в цьому випадку інтенсивність пульсацій швидкості наростатиме із 

зменшенням масштабів. 

Отримаємо тепер оцінку для структурних функцій довільного порядку. 

Маємо 
/ 3 / 3 (1 / 3 ) / 3 / 3 (3 )(3 ) / 3( ) q q q q n q q q D q

q n l n n n nS l l l             

або 

(3 )(3 ) .
3 3q
q D q


 

   

Отримали, що на відміну від логнормальної моделі, яка дає квадратичну 

поправку до колмогоровського закону q/3 для масштабних показників,   – 

модель дала лінійну поправку, яка задовольняє умові 3 1,   але порушує 

вимогу 0 0   [115]. 

 

Біфрактальна модель. В основі    – моделі лежить уявлення про 

турбулентне поле скоростей, як про однорідний фрактал, який 

характеризується єдиним параметром. Серед спроб удосконалення   –  моделі 

можна виділити дві. Перша – це так звана випадкова   – модель. Якщо в 

стандартній   – моделі області поділяються на активні і пасивні, то є 

ймовірність того, що турбулентність в даній точці існує, дорівнює або нулю, 

або одиниці, то в випадкову   – модель вводяться два додаткові параметри p1 

і p2, що визначають вірогідність існування турбулентності при черговому 

дробленні на більш активну і менш активну частини [110]. 
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Зупинимося детальніше на другій модифікації   – моделі, що отримала 

назву біфрактальної моделі. Ідея цієї моделі полягає в тому, що передбачається 

співіснування двох фрактальних підмножин з різними законами скейлінга і 

відповідними розмірностями D1 і D2. Для пульсацій швидкості на масштабі n 

отримуємо оцінку 
1 2

1 1 2 2,
a a

n n nl P l P    

де i  – деякі числові множники, а ймовірності появи елементів підмножин 

визначаються точно так само, як і для   – моделі. В результаті, для пульсацій 

швидкості отримаємо 
1 1 2 23 3

1 0 2 0( / ) ( / ) ,a D a D
n n nl l l l       

а для структурних функцій довільного порядку 
1 2 1 1 2 23 3

1 1 2 2 1 0 2 0( ) ( / ) ( / ) .qa qa qa D qa Dq
n n n n n nSq l l P l P l l l l            

Нас цікавить вид масштабних множників в степеневих законах 

( ) .q
qS l l   

Оскільки 0( / )nl l  є величина мала, то визначальний внесок дає доданок 

з найменшим показником степеня. З цього випливає, що 

 

1 1 2 2min( 3 , 3 ).q qa D qa D       

 

Мультифрактальна модель. Природним узагальненням описаної вище 

біфрактальної моделі є мультифрактальна модель, яка заснована на 

припущенні, що в турбулентності існує безперервна послідовність підмножин, 

кожна з яких характеризується своїм показником а. Значення а лежать в 

інтервалі min max .a a a   

Структурні функції отримують внесок від всіх підмножин і 

визначаються інтегралами 
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max

min 0

( ) ,
qaa

q
q n

a

lS P a da
l


 

  
 
  

в яких розподіл ймовірності записується у вигляді 
( )

0

( ) .
f

lP
l






 
 
 

  

Тоді 

max

min

( )

0

.
qa fa

q
a

lS d
l






 
 
 
  

Оскільки 0 1,l l   то найбільший внесок в інтеграл дає складова з 

мінімальним показником степеня, отже, 

min( ( )).q q f         (Д1.3) 

Умова мінімуму дає 

( ).q f a       (Д1.4) 

У такій моделі a  є локальна характеристика скейлінгових властивостей, 

а функція f(а) яка називається мультифрактальним спектром, описує 

глобальну природу розподілу областей з різним скейлінгом. Очевидно, що 

мультифрактальна модель має по суті нескінченне число параметрів і може 

описати будь-яку експериментально виявлену залежність .q  

Розглянемо алгоритм обчислення мультифрактального спектру. Нехай є 

позитивно визначена величина (це може бути густина енергії, завихреність, 

швидкості дисипації і т.д.) [248]. Досліджувану область розіб’ємо на кубики з 

ребром l (всього N кубиків) і введемо величини 

1

,i
i N

i
i









 

де i  є середнє по кубику i значення розглянутої величини. Визначимо 

структурні функції ,q
q i

i
S         

Узагальнена розмірність задається співвідношенням 
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0

ln
lim .

( 1)ln

q
i

i
q l

D
q l









 

Виходячи з мультифрактальної структури розглянутого поля і 

вважаючи, що в різних точках простору досліджувана величина 

підпорядковується масштабному закону типу ( ) al l   з різними значеннями 

показника a , структурні функції можна записати у вигляді  
max

min

( ) .
a

qa f a
q

a

S l da  

При 0l   в інтегралі домінуючу роль відіграють області, що 

забезпечують мінімальне значення показника степені. Отже, значення 

величини q   визначається умовами (Д1.3) – (Д1.4). 

Нехай ( )a q  є значення а, що забезпечує умову мінімуму qD   для заданого 

значення q, тоді ( ) .qa f a
qS l    Тоді 

0

ln ( )lim
( 1)ln ( 1)

q
q l

S qa f aD
q l q


 

 
 

 

 

або 

( ) ( ) ( 1).qf a qa q D q         (Д1.5) 

Вираз (Д1.5) диференціюємо по q. Враховуючи, що f f a
q a q
  


  

, і умову 

(Д1.5), отримуємо 

( ) ( 1) .q
da q q D
dq

         (Д1.6) 

Таким чином, алгоритм обчислення мультифрактального спектру 

полягає в наступному. Маючи вимірювання ,i  за формулою (Д1.3) 

обчислюють розмірність D(q) для різних значень q (як позитивних, так і 

негативних). Потім за формулою (Д1.6) визначають значення ( )a q , що 
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забезпечують мінімум для даного q. Після цього за формулою (Д1.5) 

обчислюють спектр f(a).  

 

Логпуассоновські моделі.   Це моделі останнього покоління, що 

виникли в середині 90-х років. Першою описана модель, запропонована Ше і 

Левеком у 1994 році [182]. Заснована на трьох гіпотезах, з яких дві здавалися 

не дуже переконливими, модель дала просту формулу для залежності q . За 

щасливим збігом обставин, в цей же час групою італійських і французьких 

дослідників експериментально був виявлений цікавий факт, що отримав назву 

розширеної автомодельності, який дозволив істотно підвищити точність 

експериментального визначення показників q  для структурних функцій 

високих порядків. Нові експериментальні результати на диво добре збіглися з 

формулою Ше–Левека. Істотне узагальнення цієї моделі, яке включило в 

модель і ідею розширеної автомодельности, було зроблено Б. Дюбрюль [31]. 

 

Модель Ше–Левека. Модель Ше–Левека тримається на трьох гіпотезах. 

Перша – це гіпотеза подібності, введена Колмогоровим в моделі К62 [81] 
/ 3 / 3( ) ,q q q

q n lS l l    

яка записувалася вище і у вигляді /3/3 ,q qq    

в якому передбачається існування степеневого закону qq
l l   для 

статистичних моментів поля дисипації енергії [248]. 

 Модель містить у собі і ідею мультифрактальності розвиненої 

турбулентності, суть якої полягає  в тому, що в потоці співіснують області з 

різними законами скейлінга і що для моментів (структурних функцій) різного 

порядку визначальну роль відіграють області з різним скейлінгом. У моделі 

вважається, що дисипація енергії l  характеризується «ієрархією 

флуктуюючих структур» ( )q
l , які визначаються як відношення наступних 

моментів поля дисипації 
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1

( ) lim .
q
lq

l qq
l









     (Д1.7) 

 Послідовність відносних моментів ( )q
l  обмежена, з одного боку, членом 

(0) ,l  який відповідає середньому значенню швидкості дисипації (0)( ),l   і 

доданком  
1

( ) lim .
q
l

l qq
l










      (Д1.8) 

з іншого боку. Відносні моменти (Д1.7) зручні тим, що всі вони мають 

розмірність швидкості дисипації. Поле дисипації вкрай неоднорідне і 

формується структурами з різними скейлінговими властивостями. Чим більше 

номер відносного моменту q, тим більш неоднорідні структури він описує. 

Вважається, що межа послідовності (Д1.8) існує і визначається видом 

граничних дисипативних структур, в яких швидкість дисипації досягає 

екстремально великих значень. Виходячи з експериментальних спостережень 

останніх років, автори моделі припустили, що ці граничні структури мають 

вигляд вихрових ниток з розмірністю D = 1. 

 Дві гіпотези, що залишилися, стосуються властивостей відносних 

моментів ( )q
l . Гіпотеза 2 вводить універсальний зв'язок, який пов'язує старший 

момент з молодшим,  
      (1 )1 .q q
l q l lA

 

  
      (Д1.9) 

 Співвідношення включає невідомий поки параметр   і є, напевно, 

найсильнішим припущенням, зробленим при побудові моделі. Зрозуміло, що 

будь-яка гіпотеза щодо зв'язку статистичних моментів різних порядків є, по 

суті, гіпотеза щодо функції розподілу випадкової величини, моменти якої 

розглядаються. 

 Третя гіпотеза стосується величини ( )
l
 . Передбачається, що вона 

задовольняє степеневому закону ( ) 2/3.l l    
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Фізичним мотивуванням є те що  величина ( )
l
  залежить від граничних 

дисипативних структур і має розмірність швидкості дисипації енергії. Отже, із 

міркувань розмірності ( ) / ,l lE t    де E  – густина енергії, що доступна 

для дисипації в ниткоподібних структурах. Вважається, що в цих 

дисипативних структурах має місце квазірозрив, тобто незалежно від 

масштабу 0lv v   і енергія не залежить від масштабу .l   Масштаб часу 

приймається колмогорівським ( 1/3 2/3
lt l  ) , що призводить до оцінки 

( ) 2 /31 .l
l

l
t

     

На основі введених гіпотез можна отримати вираз для структурних 

функцій поля дисипації, а потім і поля швидкості. З третьої гіпотези випливає, 

що при q    

11
( ) 2/3

q

q

q
lq

l q
l

l l
l











    

і, отже, при великих q 

2 .
3q q C          (Д1.10) 

Користуючись уявленнями про фрактальну структуру з розмірністю D, 

можна записати 2 /3 3 ,q q D
l l l    

звідки випливає, що константа C має сенс корозмірності, а оскільки зроблено 

припущення про те, що структури є нитки, то їх корозмірність дорівнює двом. 

Таким чином, C = 2. Для довільних значень q до виразу (Д1.11) слід додати 

функцію, вид якої визначається за допомогою другої гіпотези. Отже, 

2( ) ,
3q f q q C     

причому f(a)→ 0 при .q    Вираз (Д1.10) перепишемо у вигляді 

(1 )
2 1

( )
1 ,

q q
l l

q lq q
l l

A



 


 


 




 
 
 
 

 



325 
 
еквівалентному рівнянню 

2 1
2(1 ) (1 ).
3q q q           

Рівняння для функції  f(q) має вигляд  

( 2) (1 ) ( 1) ( ) 0,f q f q f q        

рішення якого є ( ) qf q a  і, отже, 2 .
3

q
q a q C     

Константи, що входять в рівняння визначаються із умов 
0 1 0

0 1 0 ( 1,  ).l l l          

З першої умови a=–C=–2 з другої – 2 / 3 2 .
3

C
C




   

Остаточно маємо 
2 22 1 ,
3 3

q

q
q

          
 

а користуючись першою гіпотезою – гіпотезою подібності К62, отримуємо 

шукану формулу для показників ступеня структурних функцій поля швидкості 
/322 1 .

9 3

q

q
q

         
 

На рис. Д1.1 приведено експериментальні дані, взяті з різних робіт, 

наведені разом з кривими, що відповідають різним моделям. 

 

 
Рис. Д1.1 Порівняння різних моделей турбулентних процесів [248] 
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Модель Ше–Левека–Дюбрюль. На закінчення розглянемо узагальнення 

моделі Ше–Левека, запропоноване Б. Дюбрюль [31]. В основі узагальнення 

лежать наступні ідеї. По-перше, використовуючи розширену автомодельність, 

позбутися від абсолютного масштабу l. По-друге, відмовитися від спроби 

отримати безпараметричну модель. Останнє означає, що зменшується число 

гіпотез, апріорно закладених у модель, але ускладненням за це є додаткові 

параметри, що вимагають експериментального визначення. По-третє, замість 

величини l  розглядається безрозмірна величина 
( ) ,l

l
l


  що є безрозмірною 

характеристикою поля дисипації енергії (або потоку енергії) на масштабі l. 

 У формулюванні Дюбрюль три гіпотези Ше–Левека набувають 

наступного вигляду: 

I) модифікована гіпотеза подібності 
3

3 ,
stat

l l l

l ll

  
 

      (Д1.12) 

де знак 
stat
  означає наявність однакових статистичних властивостей; 

II) ієрархія моментів 

1

1 ;
q q

l l
pq q

l l

A


 

 





 
 
 
 

    (Д1.13) 

III) гіпотеза про переміжність (про наявність степеневого закону для 

величини l  

3

.l
l







 
 
 
 
      (Д1.14) 

Зв’язок модифікованої гіпотези подібності з гіпотезою подібності К62 

буде обговорена нижче. Друга гіпотеза являє собою точну копію відповідної 

гіпотези Ше–Левека, переписаної в термінах величини l . У третій гіпотезі 
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з'явився незалежний параметр ,  що характеризує скейлінгові властивості 

екстремальних структур. 

  Гіпотези (Д1.12) – (Д1.14) дозволяють отримати після нескладних 

обчислень формулу для показників q . Для цього, користуючись другою 

гіпотезою, отримуємо зв'язок вищих моментів величини l  з першим. Дійсно 
11 1q q q

l l l

 
  

    

і можна побудувати ланцюжок виразів 

2

12

1 13 2

,

,

l l

l l l l
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........................... , 
1

0 .
q

k

k
q

l l
 




  

Обчисливши суму ряду 
1

0 0

1 1 ,
1 1 1

q qq

k k k q

k k k    
  

  

  


    

      

отримуємо 

1
1 .

q

q
l l


 


  

Використовуючи третю гіпотезу (Д1.14), отримуємо співвідношення 

 
1
1 .

q

q
l l


 




         

Вираз для структурних функцій пульсацій поля швидкості при цьому 

буде 
/ 3/ 3 1/3 (1 )3 3 3 1

/3 .
qq qq lq

l l lq
l





  




 

  

Тоді формула для показників степені є 

/ 31(1 ) .
3 1

qq
q
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У результуючу формулу входять два параметри, які повинні бути 

визначені дослідним шляхом:   і ∆. При  =∆=2/3  ми маємо формулу  Ше–

Левека. 

 Ще один важливий результат роботи Дюбрюль полягав у тому , що був 

показаний сенс гіпотези про «ієрархічний зв’язок моментів». Розподілу 

Пуассона відповідає функція розподілу ймовірності виду 

( ) ,
( 1)

y yeP y
Г y

 




 

де ,y   а Г є гама-функція. Логпуасонівський розподіл виходить при умові 

ln .
ln

ly 


  

 Слід зазначити, що в останні роки були зроблені спроби описати 

випадкові турбулентні поля і за допомогою інших функцій розподілу 

(наприклад , лог–Леві) і остаточну відповідь на питання про закони розподілу 

ймовірності в турбулентних потоках ще не дано. 
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Додаток Б 

Каталог подій диполяризації магнітного поля в хвості магнітосфери 

Землі   

Подія Інтервал  Подія Інтервал 

22/07/2001 12:17-17:00  24/07/2003 23:03-24:00 

26/07/2001 17:17-17:59  25/07/2003 06:59-08:39 

26/07/2001 20:42-24:00  27/07/2003 13:45-15:24 

27/07/2001 03:44-07:00  29/07/2003 14:55-15:11 

27/07/2001 08:38-10:37  29/07/2003 18:33-21:31 

31/07/2001 18:00-21:37  01/08/2003 00:20-02:06 

08/08/2001 02:05-06:00  01/08/2003 03:37-05:06 

12/08/2001 18:05-19:00  01/08/2003 05:55-09:00 

15/08/2001 01:47-02:15  05/08/2003 19:12-19:27 

15/08/2001 05:33-07:40  08/08/2003 10:26-11:30 

15/08/2001 08:05-10:11  12/08/2003 21:30-23:10 

22/08/2001 10:04-10:26  27/08/2003 07:23-08:40 

27/08/2001 04:15-05:50  05/09/2003 15:21-16:30 

29/08/2001 11:25-12:36  15/09/2003 04:27-07:50 

07/09/2001 21:56-22:10  24/09/2003 16:05-17:00 

12/09/2001 13:15-13:45  29/09/2003 10:22-11:25 

15/09/2001 00:40-01:30  01/10/2003 15:29-15:32 

17/09/2001 08:14-10:07  08/10/2003 21:38-22:57 

01/10/2001 10:18-11:00  11/10/2003 07:45-09:22 

01/10/2001 12:54-13:41  13/10/2003 11:40-13:10 

08/10/2001 14:03-14:35  20/10/2003 15:35-18:10 

08/10/2001 14:57-15:27  03/08/2004 04:10-04:36 

11/10/2001 03:37-05:30  14/08/2004 22:00-23:00 

20/10/2001 10:47-13:05  03/10/2004 16:43-17:55 

21/07/2002 03:40-05:00  03/10/2004 18:57-20:08 
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21/07/2002 09:42-13:03  06/10/2004 05:04-06:05 

21/07/2002 13:48-14:51  08/10/2004 16:09-16:32 

25/07/2002 22:26-23:58  11/10/2004 01:21-01:32 

26/07/2002 04:17-08:00  11/10/2004 01:39-02:20 

30/07/2002 17:53-19:05  13/10/2004 07:02-07:41 

10/10/2002 01:59-02:22  15/10/2004 13:54-14:36 

14/10/2002 12:20-14:10  22/10/2004 17:10-17:34 

14/10/2002 17:49-22:00  22/10/2004 17:35-18:10 

26/10/2002 07:03-08:22  22/10/2004 18:12-18:33 

20/07/2003 00:19-02:06  22/10/2004 18:44-19:05 

20/07/2003 03:06-05:37  22/10/2004 19:28-19:31 

20/07/2003 06:19-11:00  22/10/2004 19:32-20:35 

24/07/2003 21:27-22:40  20/07/2013 00:00-00:20 

09/08/2005 18:33-19:32  20/07/2013 01:32-01:45 

17/08/2005 00:38-02:16  12/08/2014 20:00-22:00  

21/08/2005 19:24-20:12  09/09/2014 00:25-00:36 

21/09/2005 14:13-14:19  11/09/2014 04:03-04:17 

21/09/2005 14:21-15:35  24/07/2015 20:58-21:04 

28/09/2005 17:31-20:44  11/08/2015 22:00-22:13 

01/10/2005 04:44-04:50  12/09/2015 13:25-13:56 

01/10/2005 04:56-05:35  04/07/2017 21:18-22:09 

15/10/2005 07:06-07:53  30/07/2017 19:28-19:40 

17/10/2005 16:07-18:30  05/08/2019 11:27-12:03 

07/08/2005 14:56-17:04    
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Додаток В 

Вейвлет-аналіз 

При дослідженні турбулентних процесів, що характеризуються змінним 

у часі спектральним складом, використовується вейвлет аналіз [220, 247]. 

 Вейвлети використовуються як при аналізі часових сигналів, так і при 

дослідженні структури просторових полів. При цьому вони об'єднали в собі 

ряд властивостей: допустимість (аналізуючий вейвлет ( )t , вживають також 

термін материнський вейвлет, середнє значення якого повинно бути рівним 

нулю); подібність (всі функції сімейства отримуються із аналізуючого 

вейвлету шляхом зсуву/масштабного перетворення); зворотність (має існувати 

зворотне перетворення, яке однозначно відновлює вихідну функцію за її 

вейвлет-представленням); регулярність (функція ( )t  повинна бути добре 

локалізована і в фізичному просторі і в просторі Фур'є). 

 На відміну від Фур’є перетворення, вейвлет допускає широкий вибір 

функцій для материнського вейвлету. При цьому, щоб задовільнити першу 

вимогу, вейвлет завжди є знакозмінною функцією (зазвичай включає невелику 

кількість осциляцій). Вибір того чи іншого вейвлету залежить від цілей 

проведеного аналізу. В даній роботі усі вейвлет-перетворення були виконані 

за допомогою вейвлета Морле3. Функція Морле неортогональна4, уявна5 і тому 

є хорошим компромісом між виявленням коливань та піками чи розривами. 

Вейвлет Морле представлений гармонічними коливаннями, які 

промодульовані гаусіаною, і визначається як: 
2

01/4 /2
0( ) ie e        

                                                             
3 Вейвлет-функція повинна відображати тип ознак, присутніх у часовому ряду. Але, якщо цікавить 
лише спектр потужностей, то вибір вейвлет-функції не настільки критичний, оскільки будемо мати 
однакові якісні результати. 
4 Кількість операцій згортки неортогональної вейвлет-функції з даними не залежить від масштабу, 
а відтак, дозволяє більш якісно відтворити неперіодичні зміни у сигналі. Натомість, використання 
ортогональної функції дає більш компактне спектрально-часове представлення сигналу. 
5 Уявні вейвлет-функції відтворюють інформацію про амплітуду і фазу і тому краще адаптовані для 
фіксації коливань. Дійсні вейвлет-функції відтворюють лише інформацію про амплітуду і тому 
використовуються здебільшого для пошуку піків або розривів. 
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де  – безрозмірний параметр "часу", а 0  – безрозмірна циклічна частота 

гармонічних коливань, що дорівнює 6, щоб гарантувати допустимість вейвлет-

функції. 0( )  є уявною, неортогональною і нормованою на одиницю енергії. 

Для обчислення вейвлет-коефіцієнтів було використано материнський вейвлет 

у формі 

   1/2

0 ,n s

n n t n n tt
s s s

 
              

       
 

Значення n вказує на часову локалізацію максимуму вейвлет-функції, S 

– коефіцієнт масштабування (кратний t  дискретності вимірів) . Коефіцієнт, 

що стоїть перед 0 , виник для гарантування того, що   нормовано на 

одиницю енергії. 

У Фур'є-просторі нормалізований вейвлет Морле ( 0( / )t s ) задається 

співвідношенням [201]:  0 /21/4
0

ˆ ( ) ( ) ss H e         

де ( )H   – ступінчаста функція (функція Хевісайда)  

1: 0
( )

0 : 0
H







  
. 

0
ˆ ( )   нормоване на одиницю енергії.  

Дискретна та масштабована версія вейвлета Морле у просторі Фур'є 

задається співвідношенням:    
1/2

0
2ˆ ˆ ˆ

k k s
ss s
t


 


      
 

,  де  2
k

k
N t



 . 

Коефіцієнт перед 0̂  визначається так, щоб гарантувати нормалізацію 

функції. Для дискретного набору даних умова нормування 

 
1 2

0

ˆ
N

k
k

s N




  . 

Функція Морле та її Фур'є-перетворення подано на рис. Д3.1 та Д3.2, 

відповідно [201].  
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Рис. Д3.1 Приклад вейвлет 

функції  Морле: показано 0( )  для 

0.01,  100 1t s t     і 0n  , що означає, 

що   / /n t s t s    

Рис. Д3.2 Приклад Фур'є 

перетворення функції Морле 

 

Для дискретного часового ряду даних rn з рівними інтервалами часу t  і 

n = 0, 1, ..., N – 1, неперервне вейвлет-перетворення визначається як [201]: 

 1
*

0

( )
N

n n
n

n n t
W s r

s









 
   

  
 , де ,n s  може бути будь-якою вейвлет-функцією, а 

(*) вказує на комплексне спряження. Для фіксованого масштабу s цей вираз 

також називають згорткою. Якщо додатково зафіксувати n, формулу вище 

можна описати як скалярний добуток rn і ,n s . 

Wn(s) – вейвлет-коефіцієнти.  Оскільки вони уявні, то є різні можливості 

представлення результатів: побудувати дійсну частину Re(Wn(s)), уявну 

частину Im(Wn(s)), фазу tan−1(Re(Wn(s))/Im(Wn(s)) або спектр потужності 

|Wn(s)|2. 

Для більш швидкого та зручнішого обчислення вейвлет-коефіцієнтів 

використовують теорему про згортку сигналу та вейвлет-функції [201]  

 
1

*

0

ˆˆ( ) k

N
i n t

n k k
k

W s r s e  




   

 де k̂r - дискретне перетворення Фур’є вихідної послідовності rn: 
1

0

1ˆ k

N
i n t

k n
n

r r e
N

 









   і k = 0 ... N – 1. Коефіцієнти Фур’є k̂r можна ефективно 
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обчислити за допомогою алгоритму швидкого перетворення Фур’є. 

Перевагою обчислення Wn(s) у просторі Фур’є є те, що для заданого s вейвлет 

коефіцієнти для всіх n можна обчислити одночасно.  

При цьому 
2 0

2
2 ( ) 1

2

k

k Nk
N t

N k N k N
N t







       


 

Частота Фур’є для вейвлета Морле пов’язана із масштабом s 

співвідношенням [181]: 
2

0 02
4

s
s c s

 
  


 

Якщо 0 6  , то с буде близьке до 1 і 1.03s s   (рис. Д3.2). 

 Масштаб s вибирається наступним чином: 02 jj
js s   де 0,1j J  , де 0s – 

початковий масштаб, найменше значення якого 0 2 1 / N y q u is ts t f   ( Nyquistf

– частота Найквіста), а максимальне значення J  знаходиться зі співвідношення 

2
0 0

1 log N tJ
s



 

  
 

,   

0  – параметр розділення масштабу6. 

Той факт, що використовуються кінцеві/обмежені довжини часових 

рядів, призводить до проблеми, що вейвлет-функція визначається за межами 

часового ряду, що призведе до крайових ефектів, які стають суттєвими 

всередині так званого конуса впливу (COI). Усередині COI значення вейвлет-

коефіцієнтів Wn(s) визначаються некорректно7. COI для вейвлету Морле 

визначається часом: 22s ss
c

   . Для кожного моменту часу n COI 

визначається як [181]:  2log
2

c n 
 
 

. 

                                                             
6 Роздільна здатність вейвлет-функції визначається балансом між шириною в реальному просторі та 
у просторі Фур'є. Вузька функція за часом матиме хорошу роздільну здатність за часом, але погану 
частотну, у той час як для широкої функції по часу – навпаки. 
7 Для циклічних рядів немає COI 
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Додаток Г 

Каталог подій перетину області магнітошару 

 

Подія Інтервал  Подія Інтервал 

02.01.2003 01:00-12:30  20.03.2007 04:40-08:10 

02.05.2003 03:40-07:00  02.04.2007 12:05-16:50 

19.12.2003 11:30-13:30  03.04.2007 10:40-12:50 

02.01.2004 05:20-12:10  15.01.2008 08:00-13:20 

20.02.2004 02:50-11:30  20.01.2008 04:50-12:20 

03.03.2004 02:10-04:55  01.02.2008 01:50-09:50 

05.03.2004 11:30-17:50  01.05.2008 06:20-14:20 

06.03.2004 09:10-12:20  06.01.2009 02:10-13:40 

23.05.2004 22:30-23:00  09.03.2009 00:00-11:10 

22.12.2004 07:10-13:20  11.03.2009 14:50-20:20 

03.01.2005 01:40-12:50  28.03.2009 05:30-11:40 

10.02.2005 07:00-12:50  30.03.2009 12:30-20:20 

20.02.2005 17:10-21:30  04.04.2009 08:10-15:30 

14.03.2005 01:30-07:00  30.04.2010 10:50-16:50 

17.01.2006 09:00-17:30  17.02.2010 12:00-15:40 

20.02.2006 15:04-19:30  21.03.2010 03:10-09:30 

03.04.2006 10:40-14:20  23.03.2010 08:50-14:20 

04.05.2006 04:20-09:40  17.01.2012 05:00-13:30 

06.01.2007 18:20-23:10  19.12.2012 00:30-11:00 

09.01.2007 05:20-07:30  03.01.2013 18:50-20:00 

30.01.2007 13:30-17:20  17.05.2013 00:00-13:10 

01.02.2007 18:40-01:20  22.01.2014 07:40-12:10 

03.03.2007 12:30-15:30  20.02.2014 15:20-16:10 

01.03.2007 02:20-05:15  09.04.2014 20:00-09:10 
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Додаток Ґ  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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