
Prúdové systémy počas globálnej  
poruchy magnetosféry  
 
 
 
 

A. Prigancová, Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 
Y. I. Feldstein, IZMIRAN, Troitsk, Moscow Region, Rusko  

 
 

Abstrakt 
Štúdium globálnej poruchy magnetosféry známej ako magnetická búrka má už dlhšiu tradíciu 
vo vedeckej orientácii celosvetovej komunity zaoberajúcej sa výskumom fyziky vzťahov Slnko-
Zem. Aplikovaním viacerých prístupov sa preukázala významnosť presnejšej informácie 
o dynamike parametrov slnečnej plazmy zhromažďovanej pomocou družicových meraní. 
Družicový monitoring okolozemského priestoru umožnil taktiež posúdiť význam dynamiky 
magnetosféricko-ionosférickej plazmy. Ukazuje sa, že prúdové systémy v magnetosfére 
a ionosfére sa vyznačujú výraznou dynamikou. Ich príspevok pri formovaní globálnej poruchy 
magnetosféry je integrálnou súčasťou faktorov ovplyvňujúcich vývoj magnetickej búrky. 
V príspevku sa poukazuje, že sa zohľadnením príspevku prúdových systémov zvyšuje 
spoľahlivosť modelovania globálnej poruchy magnetosféry. 
 

 
1.  ÚVOD 
 
     Vedecký záujem a snaha pochopiť mechanizmus 
vzniku magnetickej búrky sa datuje ešte od sklonku 
19. storočia. Za viac ako sto rokov dlhý výskum tejto 
globálnej poruchy magnetosféry sa naša predstava 
o procese generovania búrkovej poruchy menila. To 
je pochopiteľné, pretože sa stále zdokonaľuje 
databáza pre cielený výskum celého komplexu 
procesov vyúsťujúcich do vzniku a vývoja 
magnetickej búrky. Vybudenie búrky zapríčiňujú 
porušené podmienky v slnečnom vetre. Kvantifikácia 
interakcie slnečného vetra s magnetosférou sa stala 
možnou vďaka priamym družicovým meraniam 
parametrov slnečnej plazmy a medziplanetárneho 
magnetického poľa (MMP). Ich analýza vo vzťahu k 
pozemským údajom o zmenách geomagnetického 
poľa (GMP) poskytla bohatú informáciu na 
identifikáciu  príčinných  väzieb formovania búrkovej 
poruchy.  
     Ďalšia etapa vo vývoji našich predstáv o 
generovaní búrkovej variácie sa viaže na využitie 
výsledkov družicového monitoringu 
magnetosférickej a ionosférickej plazmy. Práve tieto 
údaje otvorili cestu pre detailnejšie štúdium 
dynamiky magnetosféry, najmä vnútornej 
magnetosféry, pri meniacich sa medziplanetárnych 
podmienkach. V predkladanom príspevku  sa 
zaoberáme problematikou prúdových systémov počas 
globálnej poruchy magnetosféry. 
 
 

2.  MAGNETOSFÉRICKO-IONOSFÉRICKÁ   
PLAZMA  AKO  INDIKÁTOR PORUŠENÉHO 
SLNEČNÉHO VETRA 
 

Je známe, že magnetosféru tvaruje slnečný vietor. 
Jej konfigurácia bezprostredne súvisí s meniacimi sa 
parametrami slnečného vetra. To sa premieta do 
dynamiky magnetosféricko-ionosférickej plazmy. 
Menia sa hranice jednotlivých plazmových oblastí, 
najmä oblastí prúdenia častíc. V súčasnosti, kedy 
disponujeme priamymi meraniami pomocou družíc 
(DMSP, NOAA, DE  atď.) viacerých plazmových 
úkazov, hlavne precipitácie elektrónov a iónov, sa 
dajú identifikovať hranice plazmových oblastí a 
dynamiky týchto hraníc v závislosti od úrovne 
geomagnetickej aktivity. Štatistická analýza uvedenej 
informácie umožňuje získať empirické vzťahy medzi 
lokalizáciou tej-ktorej hranice a indexami 
geomagnetickej aktivity AL a Dst. Zodpovedajúce 
vzorce sú nasledovné:  
 
pre b2i,          
ϕ = 66.46 + 0.005 AL – 5.43 × 10-7 AL2 + 0.026 Dst                          
(1)   
pre b2e,         
ϕ  = 66.66 + 0.009 AL  + 7.78 × 10-7 AL2 + 0.022 Dst                         
(2) 
pre b6, 
ϕ = 71.82 – 0.0018 AL + 0.0002 Dst       (3) 
pre LLBLpol, 
ϕ = 80.08 + 0.0135AL + 4.52 × 10-6 AL2 + 0.038 Dst     
      (4) 



Obr. 1.  Dynamika lokalizácie hraníc b6, b2i  a b2e počas magnetosférickej búrky. 
 

Obr. 2.  Dynamika lokalizácie hranice LLBLpol počas magnetickej búrky. 
 
     Takto nadobudnutá nepriama informácia dovoľuje 
preklenúť intervaly chýbajúcich priamych meraní 
a kvantifikovať dynamiku dôležitých plazmových 
hraníc v ionosfére. Sú to hore uvedené tzv. hranice 
b2i (zodpovedajúca vnútornej hranici prúdovej vrstvy 
v magnetosférickom chvoste), b2e (šírka, 
zodpovedajúca priemetu do ionosférických výšok 
prízemnej hranice plazmovej vrstvy), hranica b6 
(obvod polárnej čiapky) a hranica LLBLpol 
(rozdeľujúca siločiary s otvorenou a uzavretou 
konfiguráciou). Analýza magnetickej búrky v dňoch 
25.–27.9.1998 ukazuje, že pri globálnej poruche 
magnetosféry v hlavnej fáze magnetickej búrky, 
posun hraníc je veľmi názorný. Na obr. 1 a 2 je 
vidieť, že lokalizácia hraníc b2i a b2e sa mení až o 
∼ 8° geomagnetickej šírky, hranica LLBLpol sa 
posúva z ∼ 76° na ∼ 64°, ale hranica polárnej čiapky 
sa posúva do šírok ∼74°. 
     Ak poznáme lokalizáciu uvedených 
ionosférických hraníc, môžeme vypočítať dôležité 
magnetosférické parametre, predovšetkým 
magnetický tok Φ z polárnej čiapky: 
         
            Φ = 2π Be Re2 (sin θpc)2 ,                     (5) 
pričom 

            θpc = (θb6 + θllbl) / 2,                          (6) 
kde θpc je uhlový polomer polárnej čiapky, určovaný 
na základe údajov o lokalizácii b6 a LLBLpol, Re je 
polomer Zeme a Be je dipólové pole na rovníku. Φ je 
vstupným parametrom tzv. paraboloidného modelu 
pre výpočet magnetosférického magnetického poľa. 
(Prigancová, Feldstein, 2002). 
      Základnými magnetosférickými hranicami sú 
magnetopauza a hranica medzi prstencovým prúdom 
a prúdom v magnetosférickom chvoste. Poloha 
magnetopauzy v subsolárnom bode je daná 
vzdialenosťou R1 závisiacou od tlaku slnečného vetra 
PSW na magnetosféru, ktorý má byť vyvážený 
magnetickým tlakom premenného GMP (prístup 
uplatňovaný pri modelovaní globálnej poruchy 
pomocou paraboloidného modelu). Pri  pokojných 
podmienkach R1 ~10 Re , pri náraste porušenosti R1 
sa zmenšuje a počas maxima búrkovej poruchy R1 ~ 
6 Re. Pri inom prístupe na určenie R1 (Shue et al., 
1997) sa berie do úvahy okrem PSW aj orientácia 
MMP: 
 R1 = (11.4 + 0.013 Bz) / Psw1/6.6         pri  Bz > 0                                 
 R1 = (11.4 + 0.1340 Bz) / Psw1/6.6       pri  Bz < 0  (7)



                          
Obr. 3. Variácie R2 (pre porovnanie sú uvedené krivky R2-2i a R2-2e) počas magnetickej búrky,  ktorej vývoj popisuje priebeh 
DR. Zároveň sa uvádzajú krivky R1 vypočítané rôznymi metódami, Φ a J0 (pozdĺžny prúd). 
 
Pri využití dipólovej aproximácie GMP sú získané 
hodnoty R1 menej spoľahlivé (Obr. 3, kde sú 
znázornené krivky R1 zízkané pri rôznych prístupoch 
výpočtu  R1). 

Pre predpoveď magnetickej búrky veľmi 
významným parametrom je geocentrická vzdialenosť 
do vnútornej (obrátenej k Zemi) prúdovej vrstvy v 
magnetosférickom chvoste na polnočnom meridiáne 
(R2). Hodnoty R2 sa získavajú iteračnou metódou na 
základe známych b2e a b2i. Vypočítané hodnoty 
označené ako R2-2e a R2-2i sú znázornené na obr. 3. 
     Správne určiť R1, R2, Φ znamená hlbšie pochopiť 
úlohu magnetosféricko-ionosférických prúdov pri 
vývoji búrkovej variácie. 
 
3.  PRÚDY DCF, DR  a DT 

 
Vďaka družicovým meraniam sa naše predstavy o 

vývoji búrkovej poruchy zdokonaľujú. V súčasnosti 
sa vedci prikláňajú k predstave, že pri formovaní 

magnetickej búrky, ktorú vyvoláva porušený slnečný 
vietor (Prigancová, Feldstein, 2002), významnú úlohu 
zohráva nielen prstencový prúd, ale aj ďalšie prúdové 
systémy: 

- prúd na magnetopauze 
- prúd v magnetosférickom chvoste. 

Ak označíme magnetosférické polia týchto prúdov 
ako DR, DCF a DT, potom index búrkovej variácie 
Dst je superpozíciou uvedených polí: 
 

Dst = DR + DCF + DT 
 

     Na obr. 4 sa uvádzajú krivky pre jednotlivé polia 
podieľajúce sa na tvorbe Dst variácie, DR, DCF 
A DT boli vypočítané pre búrku v dňoch 25–
27.9.1998. Na prvom paneli je vidieť, že pole DCF 
vykazuje rozdiely až 30 nT podľa toho, či je pre 
výpočet použitý vzorec (7) alebo sa uvažuje len tlak 
slnečného vetra PSW bez zohľadnenia orientácie 
MMP  (Burton et. al., 1975). Na strednom paneli je



Obr.4.  Variácie magnetických polí prúdových systémov (s korekciou na indukčné prúdy v pevnej Zemi) pre 
magnetickú búrku v dňoch 25.–27.9.1998: (horný panel) DCF vypočítaná podľa Feldstein et al. (2002) (súvislá 
čiara) a Liemohn et al. (2001) (bodkovaná čiara); (stredný panel) DR, Dst a Dst*; (dolný panel) DT. 
 
názorné, že priebeh DR (súvislá čiara) a Dst 
(bodkovaná čiara) je podobný, kdežto krivka 
korigovaného (na tlak slnečného vetra) Dst 
indexu vykazuje rozdiely až do 100 nT v 
maxime hlavnej fázy búrky. Magnetické polia 
DCF a DT sú porovnateľné aj počas hlavnej 
fázy, ale opačne orientované. 

Kvantifikácia magnetických efektov 
uvedených prúdových systémov závisí od 
zvoleného prístupu pri modelovaní 
magnetosférického poľa. Použitie tzv. 
paraboloidného modelu PM (Feldstein et al., 
2003), pre uvedenú magnetickú búrku dáva 
hodnoty  DR = -167 nT  a  DT = -134 nT. 
Podľa PM výpočtov vidíme, že DR/DT = 0.8, 
čo poukazuje na významnosť prúdov 
v magnetosférickom chvoste pri formovaní 
búrkovej variácie. Zohľadnenie dynamiky DR, 
ako aj DT a DCF, ktoré sú integrálnou 
súčasťou faktorov ovplyvňujúcich vývoj 
magnetickej búrky, zvyšuje spoľahlivosť 
modelovania globálnej poruchy magnetosféry. 
 
4.  ZÁVER 
 
     V predkladanom príspevku sa zaoberáme 
problematikou prúdových systémov počas 
globálnej poruchy magnetosféry. Na príklade 
magnetickej búrky v dňoch 25.–27.9.1998 sa 
preukázala významnosť nielen prstencového 
prúdu, ale aj prúdov na magnetopauze a hlavne 
v magnetosférickom chvoste pri formovaní 
globálnej poruchy magnetosféry. 
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