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УДК 523.985.3 
М. Пасечник, канд. фіз.-мат. наук 

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ БОМБОЮ ЕЛЛЕРМАНА І Hα-СЬОРЖАМИ  

 
На основі аналізу спектральних спостережень у лінії Hα ділянки активної області NOAA 11024, на якій виникла і 

розвивалася бомба Еллермана і під час спостережень сформувалися різного типу викиди хромосферної речовини, 
проведено дослідження зв'язку між цими маломасштабними елементами сонячної активності. Спектральні дані з 
високою просторовою і часовою роздільною здатністю отримано на франко-італійському 90-сантиметровому  
вакуумному телескопі THEMIS (о. Тенеріфе, Іспанія) 4 липня 2009 р. Час спостережень становив 20 хв. 

Ділянка, вибрана для дослідження, містилась в області нового магнітного потоку, що в цей час виходив, і була 
дуже активною – на ній існувала пора, розвивалася бомба Еллермана (БЕ) і виникло багато хромосферних викидів 
(сьоржів). Вивчено особливості утворення і розвитку сьоржів, що з'явилися поряд із порою, яка знаходилася на 
відстані 7,2 Мм від бомби Еллермана. Проаналізовано зміни променевої швидкості (Vпром) і напрямку руху хромосферної 
речовини у Нα-сьоржах. Під час наших спостережень максимальна швидкість руху плазми вгору досягала – 95 км/с, а 
вниз становила 80 км/с. У верхній частині магнітних петель Vпром плазми змінювалась між – 20 км/с і 15 км/с. Значення 
швидкості на ділянці без активних утворень не перевищували ±2 км/с. Розподіл швидкостей у середині Нα-сьоржів 
показав, що в основному вони мали тонку структуру – складалися з декількох струменів. У більшості випадків 
висхідні й низхідні потоки плазми з'являлися одночасно зі збільшенням яскравості БЕ. 

У нашому дослідженні показано, що під час різкого підвищення яскравості БЕ зростала швидкість руху хромосферної 
речовини у сьоржах, відбувалися зміни напрямку її руху, утворювалися нові сьоржі. Імовірно, за ці процеси відповідали 
магнітні перез'єднання, що в цей час відбувалися, і які були викликані виходом нового змієподібного магнітного потоку. А 
також указано на зв'язок Нα-сьоржів, що розвивалися біля пори, з бомбою Еллермана. 

Ключові слова: активна область, магнітний потік, магнітні перез'єднання, бомба Еллермана, Нα-викиди. 

 
Вступ. Спостереження показують, що такі дрібномасштабні енергетичні явища, як бомби Еллермана (БЕ) та викиди 

хромосферної речовини (Hα-викиди), виникають переважно в молодих активних областях (АО), що розвиваються. 
Помічено, що Hα-викиди з'являються на найбільш ранній стадії виходу нового магнітного потоку в АО і є першим 
проявом активності у його взаємодії з уже існуючим навколишнім магнітним полем [6]. У більшості робіт, присвячених 
вивченню механізму утворення БЕ та Hα-викидів, зроблено висновок, що вони виникають унаслідок процесів магнітних 
перез'єднань, які відбуваються на малій висоті в атмосфері Сонця [4, 7, 10, 17]. При цьому частина накопиченої 
магнітної енергії перетворюється на тепло, а частина – на кінетичну енергію. Для розуміння природи цих цікавих 
високодинамічних явищ важливо детально досліджувати їхнє утворення та розвиток, а також зв'язок між ними [9, 12]. У 
роботі [3] виявлено, що між окремими хромосферними структурами (зокрема і  віддаленими на значні відстані) існують 
просторово-часові зв'язки. Зв'язок між БЕ та Нα-викидами помічено давно [14] і розглянуто в роботах [8, 12, 18]. 

Викиди хромосферної речовини виглядають на диску як темні (сьоржі – surge), так і яскраві утворення (джети –  
jet). Сьоржі – це маломасштабні виверження холодної речовини в сонячній атмосфері, які зазвичай спостерігаються 
у хромосферних лініях, таких як Hα [19]. Нα-викиди бувають або прямі, або мають злегка вигнуту форму. Траєкторії 
сьоржів відповідають магнітним силовим лініям. Оскільки їхня динаміка є рухом плазми вздовж силових ліній 
магнітного поля, сьоржі корисні для вивчення структури магнітного поля і її зміни [1, 13]. Проте деталі механізму руху 
сьоржів ще повністю не вивчено. 

Спостережний матеріал. Для дослідження зв'язку між БЕ і Нα-викидами обрано ділянку АО з високою активністю, 
на якій виникла і розвивалася бомба Еллермана і під час спостережень сформувалися різного типу викиди 
хромосферної речовини. Ця ділянка містилася в області нового магнітного потоку, що в цей час виходив [15]. 
Відомо, що вихід нового магнітного потоку супроводжується такими маломасштабними подіями в сонячній 
атмосфері, як бомби Еллермана і Нα-викиди. На рис. 1 показано досліджувану ділянку АО із зазначенням положення 
щілини спектрографа, яка перетинала БЕ та пору (а), а також зображення Сонця в білому світі, отримане 4 липня 
2009 р. о 11:12 UT (б), і магнітограму АО за даними SOHO/MDI, отриману о 9:36 UT в день спостережень (в). 
Довжина ділянки становила 10,2 Мм. 
 

 

Рис. 1. а – ділянка активної області NOAA 11024, яку ми досліджували, вертикальна лінія – положення щілини спектрографа;  
б – зображення Сонця в білому світі, отримане 4 липня 2009 р. о 11:12 UT; в – магнітограма АО отримана SOHO/MDI о 9:36 UT  

в день спостережень, позитивну і негативну полярності позначено відповідно білим і чорним кольором.  
На рис. 1, б і 1, в стрілкою показано досліджувану ділянку 

а 

б в 

© Пасечник М., 2021 
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У роботі використано спектральні дані з високою просторовою (~ 1'') та часовою роздільною здатністю, отримані 
О. В. Хоменко на франко-італійському сонячному телескопі THEMIS (о. Тенеріфе, Іспанія) 4 липня 2009 р. Під час 
спостережень за 20 хв (09:52:36 – 10:11:26 UT) отримано 400 спектрів із часовим інтервалом ~ 3 с. Ми використали 
36 із них найкращої якості. У попередній роботі [5] детально описано застосований нами спектральний матеріал. 

На рис. 2 зображено Нα-спектри, які отримано в різні моменти спостереження. На спектрах указано номер спектра і час, 
коли він був отриманий, положення бомби Еллермана, пори, а також L1 – ділянки АО, яку ми досліджували, L2 – ділянки АО 
без активних утворень і яка знаходилася поза областю виходу магнітного потоку. Наявність спектра цієї ділянки дало нам 
можливість вивчити зміни, які відбувалися в сонячній атмосфері на ділянці L1 під дією бомби Еллермана, і хромосферних 
викидів. На всіх спектрах Нα-викиди видно в поглинанні як у довгохвильовому, так і в короткохвильовому крилі лінії Нα.  

 

 

Рис. 2. Нα-спектри АО, отримані в різні моменти спостереження (вказано номер спектра і час, коли він був отриманий);  
БЕ – бомба Еллермана; стрілками і цифрами 1 і 2 позначено Нα-викиди; L1 – ділянка АО, яку ми досліджуємо;  

L2 – ділянка АО без активних утворень і яка знаходилась поза областю виходу магнітних потоків  

 
За спектрами отримано Стокс I профілі лінії Нα, з інтервалом, відповідним 160 км на поверхні Сонця. На рис. 3 

зображено приклади профілів. Залежно від того догори або донизу рухався викид, компонента профілю, що 
відповідала йому, проєктувалася на синє (профіль 2) або червоне крило лінії Hα (профіль 3). У центральній частині 
профілю 4 видно дві компоненти, ядра яких зміщені у протилежні сторони від ядра профілю лінії для ділянки L2 
(профіль 1), що вказує на те, що в цьому місці поруч існували як низхідний, так і висхідний потоки. Ширина ділянки 
спектра, що включає лінію Нα, становила близько 0,6 нм. 

 

 

Рис. 3. Приклади профілів лінії Нα (інтенсивність I дано в умовних одиницях) для різних моментів спостережень:  
профілі 2–4 для 09:57:46, 10:08:39, 10:11:00 UT, профіль 1 наведено для порівняння, він отриманий по спектру ділянки L2 

 
За доплерівськими зсувами цих компонент, щодо положення ядра лінії Нα в лабораторному спектрі, розраховано 

променеві швидкості (Vпром) руху хромосферної речовини у викидах. Враховували всі необхідні поправки: за 
обертання Землі навколо своєї осі і навколо Сонця, обертання Сонця і гравітаційне зміщення. Значення швидкості 
на ділянці L2 без активних утворень не перевищували ±2 км/с. 

Особливості розвитку бомби Еллермана. У роботі [11] детально описано особливості розвитку бомби 
Еллермана під час наших спостережень. Досліджено часові варіації інтенсивності у крилах лінії Hα в області БЕ 
(світлові криві БЕ) на відстанях ± 0,16 та ± 0,1 нм від центра лінії (Fig. 5 [11]). Яскравість емісійних смуг змінювалася 
від спектра до спектра, однак більш інтенсивним на всіх спектрах, як і в більшості БЕ, було короткохвильове крило. 
На отриманих нами світлових кривих БЕ виділено два періоди. Перший період, протягом якого інтенсивність 
змінювалася мало, тривав близько 8 хв. Він складався з 3 піків інтенсивності із часовим інтервалом 1 хв 45 с. Другий 
період тривалістю близько 6 хв, протягом якого яскравість БЕ збільшувалася, складався з 5 піків інтенсивності, які 
спостерігалися з інтервалом близько 1 хв. Це свідчить про те, що в цей час відбувалися магнітні перез 'єднання. 
Отримані в нашій роботі світлові криві БЕ показують, що ми спостерігали дві фази її еволюції: фазу попереднього 
нагріву і спалахову (імпульсну) фазу, під час яких відбувалося поступове й імпульсне виділення енергії. 

Рис. 3
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 Таблиця  

Номер піка яскравості БЕ у синьому (а)  
і червоному (б) крилах лінії Нα; відповідний їм час  

спостережень і номер спектра 

а б 

Фаза попереднього нагрівання 

1 – 09:59:12 UT (140) 1 – 09:58:16 UT (120) 

2 – 10:00:52 UT (175) 2 – 10:01:20 UT (185) 

3 – 10:02:31 UT (210) 3 – 10:02:31 UT (210) 

Імпульсна фаза 

1 – 10:06:32 UT (295) 1 – 10:06:32 UT (295) 

2 – 10:07:42 UT (320) 2 – 10:07:28 UT (315) 

Рис. 4. Зміни із часом інтенсивності емісії у крилах лінії Нα  
на  відстані ± 0,16 нм від її центра (світлові криві БЕ):  

у короткохвильовому (суцільна крива) та довгохвильовому  
(пунктирна крива) крилах; цифрами вказано  

моменти піків інтенсивності 

3 – 10:08:39 UT (340) 3 – 10:08:11 UT (330) 

4 – 10:09:22 UT (355) 4 – 10:09:08 UT (350) 

5 – 10:10:18 UT (375) 5 – 10:10:33 UT (380) 

 

 

На рис. 4 показано часові криві зміни інтенсивності емісії лінії Нα (світлові криві БЕ) у короткохвильовому суцільна  

крива) та довгохвильовому (пунктирна крива) крилах на відстані ± 0,16 нм від її центра, цифрами вказано моменти піків 

інтенсивності. У таблиці зазначено номерів піків яскравості БЕ у синьому (а) і червоному (б) крилах лінії Нα та відповідний 

їм час спостережень і номер спектра. На рис. 2 зображено спектри 95 і 180, які отримано в моменти піків інтенсивності під 

час фази попереднього нагрівання і спектри 295 і 375, отримані під час імпульсної фази розвитку БЕ. 
Променеві швидкості хромосферної речовини у сьоржах. 

Перша фаза (попереднього нагрівання) розвитку БЕ. Під час наших спостережень на ділянці АО, яку ми 

досліджуємо, виникло багато Hα-сьоржів. На першому зі спектрів (95-й, рис. 2), які ми вивчаємо, отриманому в 

9:57:05 UT, у короткохвильовому крилі лінії Нα видно 5 сьоржів, що в цей час існували на ділянці L1: викиди 1 і 2 по 

різні боки біля пори, викиди поряд і над бомбою Еллермана і викид у середній частині ділянки. У цій роботі ми 

намагатимемося встановити, чи існував зв'язок між бомбою Еллермана, що розвивалася на ділянці АО, і 

хромосферними викидами, які виникли біля пори. Пора, імовірно, утворилася, коли спливала магнітна петля нового 

змієподібного магнітного потоку [2]. Вона знаходилася на відстані близько 7,2 Мм від БЕ. Розглянемо детально 

особливості розвитку сьоржів 1 і 2. На рис. 2 на спектрі 95 їх позначено стрілками. 

На спектрі 95 в ядрі і синьому крилі лінії Hα видно викид 1а (рис. 2). Він існував близько 3 хв – спектри 95 (9:57:05 UT) – 

155 (9:59:55 UT). Профілі викиду проєктувалися на профіль лінії Hα, відбувалося викривлення її профілю, зміщення 

його в червоний або синій бік спектра. На рис. 5, а показано як змінювалася променева швидкість хромосферної 

речовини уздовж поперечного розрізу сьоржа 1а в місці його максимальної інтенсивності. Положення пори 

позначено вертикальною пунктирною лінією. Крива 1 показує розподіл Vпром у момент спостереження 9:57:05 UT – 

швидкість підйому змінювалася від – 7,5 до – 13,6 км/с, максимальною вона була на краю сьоржа біля пори. Криві 2, 

3 і 4 вказують на те, що із часом висхідний рух речовини поступово зменшувався. На одному краю викиду Vпром за 

75 с змінилася від – 7,5 до – 1,5 км/с, а на іншому краю  від – 13,3 до – 7 км/с, тобто швидкість у викиді 

збільшувалася від одного краю до іншого і була більшою на краю біля пори.  

 

 
Рис. 5. а – зміни хромосферної променевої швидкості уздовж поперечного розрізу сьоржа 1а в місці його  

максимальної інтенсивності в різні моменти спостережень у фазі попереднього нагрівання БЕ (у дужках дано номери спектрів):  
9:57:05 (95), 9:57:19 (100), 9:57:46 (110), 9:58:16 (120), 9:59:12 (140), 9:59:41 (150), 9:59:55 (155) UT – криві 1–7, відповідно;  

б – те саме, але для сьоржа 1б, моменти спостережень: 10:00:52 (175), 10:01:06 (180), 10:01:20 (185) UT – криві 1–3,  
відповідно. Вертикальна пунктирна лінія вказує положення пори. Додатні значення променевої швидкості  

відповідають руху у напрямку від спостерігача 
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У момент 9:59:12 UT (спектр 140), коли спостерігався перший пік підвищення яскравості БЕ, що вказує на 
магнітне перез'єднання, напрямок руху речовини у сьоржі змінився на протилежний (крива 5). І наступні 45 с 
відбувався низхідний рух плазми зі швидкістю, яка на одному боці викиду зростала від 2 до 7 км/с, а на іншому боці 
за 30 с збільшилась від 6 до 11 км/с, а потім зменшилась до 8,4 км/с (криві 5, 6 і 7). Імовірно, хромосферна речовина 
досягла певної висоти магнітної петлі і під дією сили тяжіння почала опускатися по траєкторії, близькій до тієї, якою 
вона підіймалася. Такий рух речовини спостерігається у зворотних Hα-викидах. 

Розглянемо момент 10:00:52 UT (спектр 175), коли спостерігався 2-й пік підвищення яскравості БЕ, у цьому місці 
з'явився новий викид 1б з великою швидкістю до –77 км/с (рис. 5, б; крива 1), але він існував лише 30 с і коли 
швидкість зменшилася до приблизно –60 км/с, він зник. Видно, що крива 3 складається з декількох відрізків, це 
означає, що викид у цей час (10:01:20 UT, спектр 185) мав багатопотокову структуру. 

Відомо, що Hα-викид може розвиватися і припинити своє існування двома різними способами: його речовина 
може поступово зникнути у верхній частині своєї траєкторії після розпаду на дрібні елементи – такий викид 1б, або 
як у викиді 1а вона може повернутися до поверхні, рухаючись по тій же траєкторії, що і підіймалася, або по 
петлеподібній траєкторії. 

З іншого боку від пори розвивався викид 2а (див. рис. 2, спектр 95 його видно в синьому крилі). У цей момент 
спостережень у ньому існували два струмені, розташовані поряд. На рис. 6, а видно, що крива 1 складається з двох 
відрізків різного кольору, вона показує, що висхідна швидкість хромосферної речовини в одному струмені сягала –92 км/с, 
в другому струмені змінювалась від – 91 до – 88 км/с. Поступово швидкість зменшувалася і через 75 с вона становила 
близько –50 км/с (криві 2, 3 і 4 для спектрів 95–120). Змінювався і  розмір поперечного перерізу сьоржа – найменшим він 
був на спектрі 110 (крива 3). На спектрах 95–120 сьорж видно як окрему темну деталь, його профілі добре виділяються в 
синьому крилі Hα, за їхнім зсувом можна точно визначити Vпром руху речовини. На спектрі 140 профілі сьоржа вже 
проєктуються на ядро лінії Hα і трохи на синє крило. Це вказує на те, що речовина викиду 2а досягла верхньої частини 
петлі. Профілі лінії Hα розширилися і променева швидкість руху плазми у сьоржі визначалася по зсуву ядра лінії Hα. Криві 
5, 6 і 7 для спектрів 140, 150 і 155 показують, що хромосферна речовина викиду в цей час рухалася з невеликою 
швидкістю, причому з одного боку викиду вже спостерігався низхідний потік плазми, в якому Vпром не перевищувала 4 
км/с, а з іншого боку, у висхідному потоці, сягала – 13 км/с (крива 7). Тобто у викиді частина речовини почала рухатися 
донизу. Надалі швидкість низхідного руху збільшувалася. Через хвилину у верхній частині петлі вже вся речовина 
рухалася донизу – це показують криві 8 і 9 для спектрів 175 і 180. Максимальна швидкість до 13 км/с спостерігалась у 
середній частині петлі, по боках швидкість була меншою і становила близько 2–4 км/с. 

Під час другого піку інтенсивності на світловій кривій БЕ (спектр 175) з'явилися нові Hα-викиди з великими 
швидкостями до – 77 та 45 км/с (криві 1а і 1б на рис. 6, б), речовина в яких рухалася у протилежних напрямках. Це 
вказує на те, що в цей час відбулося магнітне перез'єднання, у результаті якого утворилися висхідний і низхідний 
потоки. Надалі швидкість руху речовини вгору зменшувалася (криві 2–4 для спектрів 180, 185 і 195). Через хвилину 
Vпром висхідного руху становила близько – 50 км/с. 

 

 

 
Рис. 6. а – те саме, що й на рис. 5, а, але для сьоржа 2а, моменти спостережень: 9:57:05 (95), 9:57:19 (100),  

9:57:46 (110), 9:58:16 (120), 9:59:12 (140), 9:59:41 (150), 9:59:55 (155), 10:00:52 (175), 10:01:06 (180) UT – криві 1–9,  
відповідно; б – те саме, але для сьоржа 2б, моменти спостережень: 10:00:52 (175) UT – криві 1а і 1б та 10:01:06 (180),  
10:01:20 (185), 10:01:48 (195) UT криві 2–4, відповідно; в – зміни хромосферної променевої швидкості у верхній частині  
магнітної петлі на рівні утворення ядра лінії Нα в моменти спостережень: 9:57:05 (95), 9:57:19 (100), 9:57:46 (110), 9:58:16 (120),  

10:00:52 (175), 10:01:06 (180), 10:01:20 (185), 10:01:48 (195), 10:02:31 UT – криві 1–9, відповідно.  
Від'ємні значення променевої швидкості відповідають руху у напрямку до спостерігача 
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У цей період часу у верхній частині магнітної петлі на рівні утворення ядра лінії Нα (рис. 6, в, криві 1–4 для 

спектрів 95–120) речовина рухалася вгору то сповільнюючись, то прискорюючись  із невеликою швидкістю, яка 

змінювалася від –5 до –13 км/с. Видно, що всі криві на цьому графіку складаються з багатьох відрізків, це вказує 

на те, що потік речовини в цьому місці був сильно структурованим. Після моменту 10:00:52 UT (спектр 175) 

напрямок руху змінився на протилежний – речовина сьоржа досягла вершини магнітної петлі і під дією сили 

тяжіння почала опускатися по другій стороні петлі, це добре видно на кривих 5 і 6 на рис 6, в. Із часом рух донизу 

сповільнювався і під час третього піку яскравості БЕ (через 105 с) Vпром хромосферної речовини змінювалася від 

однієї сторони сьоржа до іншої між 1 і 2,5 км/с (крива 9), не набагато перевищуючи значення Vпром на ділянці L2. 

У цей час у крилах лінії Нα сьоржі не спостерігалися, рух хромосферної речовини з невеликою швидкістю 

відбувався лише у верхній частині петлі. 

Імпульсна фаза розвитку БЕ. З 10:05:21 UT (спектр 270) почала збільшуватись яскравість БЕ. Цей період 

складався з 5 піків з інтервалом близько 1 хв (див. рис. 4). Розглянемо особливості розвитку Нα-викидів під час 

спалахової або імпульсної фази розвитку БЕ.  

Вигляд спектрів ділянки АО сильно змінився, це свідчить про те, що змінилась конфігурація магнітного поля. 

Якщо до цього часу викиди спостерігалися переважно в синьому крилі лінії Нα – речовина в них рухалася вгору, то 

на спектрах, отриманих під час імпульсної фази розвитку БЕ викиди видно також і у червоному крилі лінії (див. рис. 2, 

спектри 295 і 375). Це означає, що речовина викидів досягла певної висоти або вершин  магнітних петель, по яких 

вона підіймалася, і почала рухатися вниз. З'явилися нові сьоржі – їх видно в червоному крилі спектрів. Почала 

формуватися нова пора на відстані 0,16 Мм від пори, що вже існувала. 

 

 

 
Рис. 7. а – зміни хромосферної променевої швидкості у верхній частині магнітної петлі на рівні утворення ядра  

лінії Нα в різні моменти спостережень під час імпульсної фази БЕ: 10:05:21 (270), 10:06:32 (295), 10:07:14 (310),  

10:07:43 (320), 10:08:39 (340), 10:09:22 (355), 10:10:18 (375), 10:11:15 (395) UT – криві 1–8, відповідно; б — те саме, що й  
на рис. 7, а, але для сьоржа 1в, моменти спостережень: 10:08:11 (330), 10:08:39 (340), 10:08:52 (345), 10:09:22 (355), 10:10:18 (375),  

10:10:33 (380), 10:11:15 (395) UT – криві 1–7, відповідно; в – те саме, але для сьоржа 1г, моменти спостережень: 10:10:18 (375), 10:10:33 (380), 10:11:01 
(390), 10:11:15 (395), 10:11:26 (399) UT – криві 1–5, відповідно 

 

Розглянемо, які зміни відбувалися на ділянці АО біля пори під час імпульсної фази розвитку бомби Еллермана. 

Перші 3 хв, у місці, де під час першої фази еволюції БЕ розвивалися сьоржі 1а і 1б, рух хромосферної речовини 

відбувався лише у верхній частині петлі (рис. 7, а). Крива 1, отримана для моменту 10:05:21 UT (спектр 270) показує, 

що в цей час спостерігався висхідний рух із Vпром , яка не перевищувала – 6 км/с. Через 75 с (перший пік яскравості 

БЕ у спалаховій фазі її розвитку, спектр 295) напрямок руху змінився – речовина почала прискорюючися рухатися 

вниз зі швидкістю до 2,7 км/с (криві 2 і 3). Через наступні 75 с (другий пік на світловій кривій БЕ, спектр 320) у цьому 

місці існували два потоки плазми з протилежним напрямком руху (крива 4) з невеликими швидкостями – низхідний 

потік з Vпром до 4 км/с, а висхідний потік з Vпром до 2 км/с. За 1 хв, до третього піку яскравості БЕ, швидкість як 

угору, так і вниз зменшилася до ±0,5 км/с (крива 5). Наступні 45 с, до 4-го піку яскравості БЕ, у цьому місці існував 

потік плазми з Vпром, яка не перевищувала 1 км/с (крива 6). Після 5-го піку яскравості БЕ (спектр 375) сформувався 

висхідний потік із поступово зростаючою швидкістю (криві 7 і 8), у кінці спостережень Vпром у ньому змінювалася 

між – 4,7 і – 8,4 км/с, бачимо, що швидкість біля пори була більшою. 

На підставі рис. 7, а доходимо висновку, що зміни швидкості і напрямку руху плазми у верхній частині магнітної 

петлі збігаються за часом із підвищенням яскравості БЕ. 
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О 10:08:11 UT (спектр 330) у цьому місці почав розвиватися новий Нα-сьорж, в якому хромосферна речовина 
рухалася донизу з великою швидкістю, що досягала 60 км/с (крива 1, рис. 7, б). Водночас спостерігався третій 

максимум підвищення інтенсивності в червоному крилі лінії Нα. Наступні 75 с, до 4-го піку яскравості БЕ, швидкість 

поступово зростала (криві 2–4). У середній частині сьоржа і на краю біля пори Vпром  збільшилася до 73 км/с. Криві 3 і 
4, які показують розподіл Vпром  по площі поперечного перерізу сьоржа, складалися з 5 відрізків. Це вказує на те, що в 

цей час у сьоржі існували 5 струменів плазми з різним розподілом швидкостей. Через 1 хв (5-й пік яскравості БЕ) у місці 

ближче до пори виникли одночасно висхідний і низхідний потоки, які було видно в синьому і червоному крилах лінії Нα 
(крива 5 на рис. 7, б і крива 1 на рис. 7, в). Імовірно, вони були результатом магнітного перез'єднання, яке відбулося 

між петлями магнітного потоку, що виходив. Швидкість як у низхідному, так і у висхідному потоці зменшувалася вздовж 

поперечного перерізу в бік пори від 66 до 59 км/с і від – 36 до – 31 км/с, відповідно. Надалі до кінця спостережень потік 
плазми донизу сповільнився до 58 км/с (крива 7, рис.7, б), а Vпром у висхідному потоці (рис. 7, в) за 15 с знизилася в 

середньому до – 31 км/с (крива 2). Потім через 30 с з'явився новий викид хромосферної речовини зі швидкістю до – 65 км/с 

(крива 3), із часом Vпром у ньому зменшилася до – 50 км/с (криві 4, 5). Тобто в кінці спостережень у цьому місці 

існували два потоки з протилежним напрямком руху речовини (рис. 7, б і в).  
 

 
Рис. 8. а – те саме, що й на рис. 7, а, але для моментів: 10:05:21 (270), 10:06:32 (295), 10:07:42 (320), 10:08:39 (340)  

UT – криві 1–4, відповідно, та 10:10:18 (375), 10:10:47 (385), 10:11:15 (395) UT – криві 5а і 5б, 6а і 6б, 7а і 7б, відповідно;  
б – те саме, що й на рис. 8, а, але для сьоржа, моменти спостережень: 10:07:14 (310), 10:07:43 (320), 10:08:39 (340) UT – криві 1–3,  

відповідно, та 10:08:52 (345), 10:09:08 (350), 10:10:33 (380), 10:11:26 (399) UT – криві 4а і 4б, 5а і 5б, 6, 7а і 7б, відповідно 

 

На спектрі, отриманому в момент 10:05:21 UT (спектр 270), коли почала збільшуватись яскравість БЕ, у місці, де 
під час фази попереднього нагріваня БЕ розвивалися сьоржі 2, у короткохвильовому крилі Нα видно викид із 

висхідним рухом хромосферної речовини. Профілі сьоржа проєктувалися на синє крило і ядро лінії, яке було 

зміщене у синій бік спектра. На рис. 8, а подано зміни променевої швидкості речовини по площі поперечного 
перерізу сьоржа. Крива 1 показує, що сьорж складався з декількох струменів і речовина на боці біля пори рухалася з 

меншою швидкістю, ніж на протилежній стороні – Vпром збільшувалася від – 5 до – 11 км/с. Імовірно, це пов'язано зі 

структурою магнітного поля у викиді і навколишній хромосфері. До першого піку яскравості БЕ (спектр 295) 

швидкість руху плазми на боці біля пори зменшилась і становила близько 0 км/с, Vпром на іншому боці не змінилася 
(крива 2). За наступні 75 с (спектр 320) у верхній частині петлі з'явився потік речовини донизу з невеликою 

швидкістю до 2,2 км/с (крива 3). Упродовж однієї хвилини, до наступного піку яскравості БЕ (спектр 340), Vпром на 

боці, протилежному від пори, зросла до – 8,5 км/с (крива 4). Треба звернути увагу на те, що всі криві зміни швидкості 
складалися з декількох відрізків, що вказує на багатопотокову структуру Нα-викиду. Після п'ятого і найвищого піку 

яскравості БЕ (спектр 375) поряд із висхідним потоком, який існував біля пори (крива 5а), почав формуватися 

низхідний потік (крива 5б). До кінця спостережень швидкість потоку вгору зазнавала коливання (криві 6а і 7а) між –2 і 
–15 км/с, а швидкість потоку вниз зростала (криві 6б і 7б) від 8 до 13 км/с. На рис. 8, а добре видно, що поступово 

межа між висхідним і низхідним потоками зсувалася в бік пори – простір, який займав низхідний потік збільшувався 

(криві 5б–7б). Це вказує на те, що все більша частина речовини сьоржа поступово досягла певної висоти і під дією 
сили тяжіння почала опускатися по траєкторії, близькій до тієї, якою вона підіймалася. Профілі лінії Нα у спектрах, 

отриманих у цей час, стали дуже широкими, їхня півширина була в 2,3 рази більшою порівняно з профілем для 

незбуреної хромосфери – 0,2 і 0,086 нм, відповідно. Центральна частина деяких профілів складалася з двох 
компонент,  ядра яких були зміщені у протилежні сторони (див., наприклад, профіль 4 на рис. 3). Такого виду профілі 

виявлено в роботі [16], автори назвали їх двопелюстковими і пояснили існуванням поряд потоків із протилежним 

напрямком руху холодної плазми уздовж багатопотокової структури сьоржа. Причому профіль для висхідного потоку 
зміщувався в синій бік спектра, а низхідного – у червоний бік відносно профілю для незбуреної хромосфери. 

Сьорж із великою швидкістю, що становила близько – 65 км/с вгору, утворився в цьому місці близько 10:07:14 UT 
(спектр 310). Крива 1 рис. 8, б показує, що він складався з декількох струменів, які рухалися з різними Vпром від – 43 
до – 65 км/с. Швидкість плазми в сьоржі поступово зменшувалася – у момент другого піку яскравості БЕ (спектр 320) 
на краях поперечного перерізу Vпром становила – 35 км/с, а в центральній частині – 49 км/с (крива 2). У момент 
спостережень 10:07:57 UT (спектр 325) на спектрі з'явилася нова темна деталь біля пори – поряд із сьоржем виник 
новий струмінь плазми зі швидкістю близько (–37)–(–39) км/с. Під час 3-го піку яскравості БЕ розподіл швидкості у 
викиді показує, що він складався з 3-х струменів (крива 3), Vпром у них змінювалася від – 38 до – 45 км/с. 
Починаючи зі спектра 345 (10:08:52 UT – біля 4-го піку інтенсивності в червоному крилі, див. рис. 4) з'явився викид і в 
довгохвильовому крилі з рухом плазми вниз зі швидкістю до 63–73 км/с, тобто в цей час існували два потоки, які 
рухалися у протилежні сторони (криві 4а і 4б). Із часом рух вгору сповільнювався (криві 2, 3, 4а, 5а) і через 2 хв після 
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виникнення сьоржа, о 10:09:08 UT (спектр 350) Vпром у ньому знизилася майже вдвічі, до приблизно – 33 км/с 
(крива 5а). Швидкість руху в низхідному потоку зростала і о 10:10:33 UT (спектр 380) вона становила в середньому 
82 км/с (крива 6). В останній момент спостереження о 10:11:26 UT (спектр 399), імовірно, відбулося ще одне 
магнітне перез'єднання. На це вказує те, що з'явилися два нові дуже структуровані потоки з рухом у протилежні 
сторони зі швидкостями вгору до – 48 км/с (крива 7а) і донизу в середньому до 55 км/с (крива 7б). 

Обговорення результатів і висновки. У цій роботі ми продовжуємо вивчати динаміку атмосфери активної області 

NOAA 11024 на основі спектрополяриметричного матеріалу, отриманого О. В. Хоменко 4 липня 2009 р. на франко-
італійському телескопі THEMIS із високими просторовою (~ 1'') і часовою (близько 3 с) роздільними здатностями. Для 

дослідження зв'язку між такими маломасштабними елементами сонячної активності, як бомби Еллермана і Нα-викиди,  

обрано ділянку з високою активністю. Вона містилась в області нового магнітного потоку, що в цей час виходив, на ній 
існувала пора, розвивалася бомба Еллермана і під час спостережень виникло багато хромосферних викидів (сьоржів). 

Досліджено особливості утворення і розвитку Нα-сьоржів, що з'явилися поряд із порою, яка знаходилася на 

відстані 7,2 Мм від бомби Еллермана. За спектрами дуже добре можна простежити еволюцію сьоржів від їхньої  
появи до зникнення, якщо це дозволяв обмежений час спостережень. У більшості випадків у короткохвильовому 

крилі лінії Нα з'являлася темна деталь, яка із часом (для сьоржа 2а протягом 2,5 хв) поступово зміщувалася до ядра 

лінії, накладалася на нього і починала зміщуватись на довгохвильове крило. Вказуючи на те, що сьорж, рухаючися 
вгору по магнітній петлі, досяг певної висоти, або верхньої частини петлі і під дією сили тяжіння почав спускатися 

вниз по траєкторії близькій до тієї, якою підіймався, або по другій стороні петлі.  

За доплерівськими зсувами компоненти профілю, що відповідала сьоржу, щодо положення ядра лінії Нα в 
лабораторному спектрі, були розраховані променеві швидкості руху хромосферної речовини у Нα-викидах. У роботі 

проаналізовано зміни променевої швидкості і напрямку руху хромосферної речовини в сьоржах. Виявлено, що у 

більшості випадків сьоржі виникали з великою швидкістю – Vпром руху плазми вгору досягала – 95 км/с, а вниз  
становила 80 км/с. Із часом швидкість зменшувалась, але речовина рухалась по магнітній петлі нерівномірно – то 

сповільнюючись, то прискорюючись. Криві розподілу швидкості по поперечному перерізу сьоржів показали, що вони 

мають багатопотокову структуру. Швидкість струменів, з яких складалися Нα-викиди, була різною і, напевно, 

залежала від структури магнітного поля у сьоржі і навколишньому середовищі. У багатьох випадках під час 
магнітних перез'єднань утворювалися два струмені, які рухалися у протилежні боки з великими швидкостями. 

Причому на спектрі одночасно з'являлися темні деталі як у синьому, так і в червоному крилі лінії Нα. Із часом їхня 

швидкість сповільнювалася до того, що відповідні їм компоненти профілю накладалися на центральну частину 
профілю лінії Нα і були зміщені у протилежні сторони від ядра профілю лінії для незбуреної хромосфери. Це 

вказувало на існування поряд протилежно спрямованих потоків (див. рис. 3, профіль 4).  

У верхній частині магнітних петель Vпром плазми змінювалася між – 20 км/с і 15 км/с. Значення швидкості на 
ділянці без активних утворень не перевищували ±2 км/с. Час існування сьоржів був різним – він змінювався від 30 с 

до майже 5 хв. У більшості випадків висхідні й низхідні потоки плазми з'являлися одночасно зі збільшенням 

яскравості БЕ. Це вказує на те, що в цей час відбувалися магнітні перез'єднання, які відповідали за обидва процеси. 
Тобто частина магнітної енергії в результаті перез'єднань перетворювалася на тепло, а частина – на кінетичну 

енергію руху сьоржей.  

Наше дослідження показує, що бомба Еллермана і хромосферні викиди, які розвивалися біля пори на ділянці активної 
області, були результатом магнітних перез'єднань, викликаних виходом нового змієподібного магнітного потоку. Те, що 

підвищення швидкості руху хромосферної речовини у сьоржах, зміни напрямку її руху, утворення нових сьоржів збігалися 

за часом із підвищенням яскравості БЕ, вказує на зв'язок між бомбою Еллермана і Нα-сьоржами. 
У нашій роботі проведено детальне дослідження утворення і розвитку Нα-сьоржів, Отримані результати можуть 

знайти застосування у перевірці існуючих і створенні нових теоретичних моделей Нα-сьоржів. 
Подяка. Автор висловлює подяку О. В. Хоменко і Р. І. Костику за матеріали спостережень на франко-італійському 

телескопі THEMIS Інституту астрофізики на Канарських островах і програми з їхньої обробки. 
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STUDY OF THE CONNECTION BETWEEN ELLERMAN BOMB AND Hα-SURGES 

Based on the analysis of spectral observations in the Hα line of a site of the active region NOAA 11024, where the Ellerman bomb appeared and 
developed and during our observations various types of chromospheric matter ejections were formed, a study of the connection between these 
small-scale elements of solar activity has been carried out. Spectral data with high spatial and temporal resolution were obtained with the French–
Italian 90-cm vacuum telescope THEMIS (Tenerife, Spain) on July 4, 2009. The observation time was 20 minutes. 

The AR site under investigation was in the region of a new magnetic flux emerging at this time. A site with high activity was select – it was pore on it, the 
Ellerman bomb (EB) was developing and many chromospheric ejections (surge) arose. The features of the formation and development of surges that 
appeared near the pore, which was at a distance of 7.2 Mm from the Ellerman bomb, were studied. Changes in the line-of-sight velocity (Vlos) and the 
direction of chromospheric matter motion in Hα-surges are analyzed. During our observations, the maximum plasma velocity upward reached – 95 km/s, and 
downward – 80 km/s. In the upper part of the magnetic loops, the Vlos of the plasma varied between – 20 km/s and 15 km/s. The velocity values in the area 
without active formations did not exceed ± 2 km/s. The distribution of velocities within Hα-surges showed that they mainly had a fine structure – they 
consisted of several jets. In most cases, upward and downward plasma flows occurred simultaneously with an increase in the EB brightness.  

Our study showed that during a sharp increase in the brightness of the EB, the chromospheric mater velocities in the surges increased, the 
direction of its movement changed, new surges appeared, which indicates a connection of the Hα-surges that developed near the pore with the 
Ellerman bomb, as well indicates that all these processes were the result of magnetic reconnections caused by the emergence of a new serpentine 
magnetic flux and its interaction with the pre-existing magnetic field. 

Key words: active region, magnetic flux, magnetic reconnection, Ellerman bomb, Hα-surge. 
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СПІЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОНЯЧНИХ СПАЛАХІВ  

В АСТРОНОМІЧНІЙ ОБСЕРВАТОРІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І В ГОЛОВНІЙ АСТРОНОМІЧНІЙ ОБСЕРВАТОРІЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 
Описано спільні дослідження фотосфери та хромосфери перед спалахами та під час сонячних спалахів, проведені 

в Астрономічній обсерваторії Київського університету імені Тараса Шевченка та в Головній астрономічній 
обсерваторії Національної академії наук України. Спостереження спалахово-активних областей виконано на сонячних 
горизонтальних телескопах ГАО НАН України АЦУ-5 Ернеста Гуртовенка у Києві, АЦУ-26 – на піку Терскол і на франко-
італійському баштовому телескопі THEMIS зі спектрополяриметром на Канарських островах в Іспанії. Виявлено 
значні зміни спектральних ліній, що формуються у фотосфері, у зв'язку зі спалахами. Надано деякі результати 
моделювання фотосфери та хромосфери перед спалахами та під час спалахів різних балів, а також зроблено 
висновки щодо важливої ролі фотосфери у спалаховому процесі, послідовності розповсюдження спалахового 
збурення в нижніх шарах атмосфери Сонця.  

Ключові слова: Сонце, сонячна активність, сонячні спалахи, фотосфера, хромосфера, напівемпіричні моделі. 

 
Вступ. У 70-х рр. минулого століття життя в Астрономічній обсерваторії Київського університету вирувало. Директор 

обсерваторії Павло Родіонович Романчук (1972–1987) добився розширення її штату, в обсерваторію прийшло багато 
молодих спеціалістів. Старше покоління тепло та доброзичливо поставилося до поповнення. В обсерваторії склалася 
дружня, творча атмосфера. Розпочиналися нові напрями досліджень. Особливо це стосувалося вивчення Сонця та 
сонячної активності, її прогнозування. Якось 1975 р. Павло Родіонович викликав завідувача відділу сонячної активності – 
Прокопа Миколайовича Полупана – та мене, молодшого наукового співробітника, і запропонував нам нову тематику 
досліджень: пошук і вивчення змін спектра Фраунгофера у зв'язку зі спалахами.  

У той час спалахи вважалися суто хромосферними явищами, оскільки їхні прояви найпомітніші у хромосферних 
лініях. Вивчалися в основному хромосферні лінії у спектрах спалахів, а спалахи називали “хромосферними”. Вважали, 
що фотосфера не реагує на спалахи. Спостереження в рентгенівському, мікрохвильовому та ультрафіолетовому 
діапазонах спектра показали, що джерело спалахів міститься в короні, але фотосфері надавали дуже мало уваги. Тоді 
П. Р. Романчук спільно з В. Н. Криводубським розробили нову теорію, згідно з якою у фотосфері відбуваються фізичні 
процеси, що призводять до виникнення спалахів [71]. Ідея пошуку змін фізичного стану фотосфери у зв'язку зі 
спалахами з'явилася у Павла Родіоновича на підставі висновків цієї роботи. Такі дослідження важливі для розв'язання 
питання про механізм накопичення, перенесення та вивільнення енергії і прогнозування спалахів. Ми із зацікавленістю 
сприйняли пропозицію Павла Родіоновича. Унаслідок  оброблення  спектрів трьох спалахів різних балів, отриманих 
П. М. Полупаном на горизонтальних сонячних телескопах Астрономічної обсерваторії Київського університету і в 
Кримській астрофізичній обсерваторії [68] виявлено зміни форми, інтенсивностей, еквівалентних ширин і напівширин 
профілів декількох слабких ліній Fe I, Cr I i C I, які формуються в нижніх шарах фотосфери, відносно профілів ліній для 
області без спалахів, що вказувало на збурення фотосфери під час спалахів [41]. Ернест Андрійович Гуртовенко 
схвалив цю, як він назвав, “піонерську” роботу. Пізніше він також завжди підтримував цей напрям досліджень. Слід 
зазначити, що Павло Родіонович постійно цікавився ходом нашої роботи. Завдяки Прокопу Миколайовичу у відділі 
панувала спокійна, дружня робоча атмосфера.  

Спостереження на телескопі АЦУ-5 Ернеста Гуртовенка. Для надійнішого та точнішого визначення параметрів 

фотосферних ліній необхідними були добра просторова та спектральна здатності спектрографа. Ми з Прокопом 
Миколайовичем вирішили, що для подальшого дослідження було б добре проводити спостереження на сонячному 
горизонтальному телескопі АЦУ-5 Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Зараз цей телескоп носить ім'я 
Ернеста Гуртовенка. Звернувшись до Павла Родіоновича, ми отримали його повну підтримку. Це питання він узгодив з 
Ернестом Андрійовичем. Відтоді розпочалася спільна робота над темою зі співробітниками Головної астрономічної 
обсерваторії НАН України К. В. Алікаєвою та С. І. Ганджою. Слід зазначити, що П. М. Полупан та К. В. Алікаєва вже 
мали досвід у вивченні спалахів. 

1977 р. почалися фотографічні спостереження спалахово-активних областей Сонця на телескопі АЦУ-5. Основні 
характеристики телескопа: фокусна відстань головного дзеркала − 17 м, целостат і додаткове дзеркало 440 мм, 
діаметр зображення Сонця 160 мм, розмір дифракційної ґратки 140×150 мм, 600 штрихів/мм, дисперсія 
спектрографа 0,04 нм/мм, півширина інструментального контуру 2,2 пм [35]. Спектри Сонця фотографували в 
області довжин хвиль 490, 520, 540, 590, 610, 630, 650 нм, кожна ділянка мала ширину приблизно 10 нм. Ділянки 
містили фотосферні та хромосферні Нα, Нβ, D Na I лінії. Вибрані фотосферні лінії заліза, хрому, титану, магнію та 

інших елементів мають різну інтенсивність, глибину формування та чутливість до магнітного поля. Для пошуку 
активних областей і спалахів ми використовували фільтрові зображення в лінії Нα, які фотографували на кіноплівку. 

Для фотографування спектрів брали спочатку платівки WP-1, а згодом високоякісні дрібнозернисті пластинки WP-3, 
WO-3 фірми ORWO. Фотометричну обробку вели на автоматизованому комплексі мікрофотометр МФ-4 – ЕОМ 
“Раздан”, при цьому враховувався інструментальний контур спектрографа телескопа. Пізніше фотометрична 
обробка фотоплатівок виконувалася на мікрофотометрах AМФ2-ZX та АЦМФ-XY, створених у ГАО НАН України. У 
результаті розрахунків отримано профілі спектральних ліній. Середня помилка вимірювання центральної 
інтенсивності профілів ліній становить 0,5–1 % інтенсивності неперервного спектра, напівширини 1 пм, еквівалентної 

© Кондрашова Н., 2021 



~ 14 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка            ISSN 1728-3817 

 

 

ширини 2 %. Отриманий спостережний матеріал містить спектри активних областей перед, під час і після спалахів 
різних балів, а також спектри флокулів, факелів, плям. Фотоплатівки зберігаються у склотеці ГАО НАН України. 
Архів містить близько 1500 платівок. 

За матеріалами спостережень на телескопі АЦУ-5 проаналізовано варіації профілів ліній у спекрах і вивчено 
фізичні умови в декількох активних областях на різних стадіях розвитку спалахів різних балів. 1980 р. вийшла перша 
спільна стаття за результатами спостережень на телескопі АЦУ-5 [6]. У цій роботі розглянуто спектри, отримані перед 
спалахами і під час спалахів у жовтні 1977 р. Знайдено значні відмінності параметрів профілів 14 спектральних ліній, 
які формуються на різних висотах фотосфери, у спектрах спалахів і незбуреної фотосфери та флокулів, що свідчило 
про зміни стану фотосферних шарів у зв'язку зі спалахами. У більшості випадків спектральні лінії послаблені й 
розширені порівняно з лініями у спектрі незбуреної фотосфери. Зміни параметрів профілів ліній перевищували похибку 
їхнього визначення. Зазначимо, що в роботі [ 62], в якій для отримання моделей верхньої фотосфери спалахів 
використано крила ліній Ca II, теж зроблено висновок про збурення фотосфери у процесі спалахів. 

Згодом у дослідженнях почала брати участь також співробітниця відділу сонячної активності Т. І. Редюк. 1981 р. 
спостереження проводились у межах програми "Рік сонячного максимуму". Виявлено зміни профілів фотосферних 
ліній у спектрах спалахово-активних областей, зокрема, поблизу максимумів спалахів лінії послаблені й розширені. 
Результати роботи доповідалися на кількох міжнародних конференціях, їх надруковано, наприклад у [8, 12].  

Т. І. Редюк почала вивчати фотосферні рухи та знайшла зміни променевої швидкості у фотосфері перед 
спалахами і під час спалахів [69, 70]. Вона виявила тенденцію руху фотосферної речовини вгору перед спалахами 
та переважання низхідних потоків на стадії їхнього загасання. Вивчення тонкої структури фотосферних ліній 
показало, що спалахи значно впливають на їхню асиметрію [36]. Свою увагу на спостереженнях магнітного поля на 
телескопі АЦУ-5 за допомогою поляризаційної мозаїки зосередив С. І. Ганджа. За вимірюваннями у п'яти спалахах 
різних балів установлено, що поблизу їхнього максимуму напруженість магнітного поля збільшувалася, а у стадії 
загасання зменшувалася. Її величина в цілому не перевищувала 0,05 Тл [11]. У дослідженнях фотосфери під час 
спалахів брали участь також студенти Київського університету, які виконували курсові та дипломні роботи, зокрема 
В. М. Андрук і П. П. Берцик, які нині є співробітниками ГАО НАН України. Згодом до нас приєдналася співробітниця 
АО КНУ К. Г. Руднікова. 

П. М. Полупан доручив співробітнику відділу сонячної активності Я. В. Павленку розроблення програми для 
розрахунків профілів фотосферних ліній для визначення фізичних параметрів фотосфери активних утворень на 
основі отриманого спостережного матеріалу. Теоретичні профілі ліній розраховувались у наближенні локальної 
термодинамічної рівноваги. Їх порівнювали зі спостережуваними до найкращого збігу. Програма дозволяла знайти 
відхилення температури, тиску, турбулентної швидкості у фотосфері спалахів від їхніх значень для незбуреної 
фотосфери. У роботі [8] за допомогою цієї програми зроблено перші оцінки фізичних параметрів фотосфери під час 
спалахів 14 і 15 травня 1981 р., які показали, що в їхньому максимумі температура фотосфери підвищувалася на 
400 К, тиск зростав на 15 %, швидкості збільшувалися на 20–50 %.  

Зміни фраунгоферового спектра та фізичний стан фотосфери перед спалахами вивчено в роботах [9, 10, 37, 70]. 
Розглянуто 9 спектральних фотосферних ліній у 50 активних областях (перед спалахами) та у 30 спокійних 
флокулах (без спалахів). Аналіз поведінки фраунгоферових ліній показав, що вже за 5–10 год до спалахів лінії 
зазнають значних змін. Слабкі лінії, що формуються у глибоких шарах фотосфери, підсилені та розширені. Їхні 
бісектори зміщені відносно центра ліній у короткохвильову сторону спектра. Лінії, що формуються в середній і 
верхній фотосфері, за декілька годин до спалахів були послаблені й розширені. Менш ніж за годину до спалахів усі 
лінії стають ширшими. Установлено, що перед спалахами у фотосфері переважають висхідні потоки речовини зі 
швидкістю 1–2 км/с. 

Для моделювання фотосфери вибрано малочутливі до магнітного поля слабкі лінії. Виявлено, що за 10 год до 
спалахів лінії формуються у прогрітих на 100–150 К шарах із густиною, підвищеною на 5–20 %, швидкість досягає  
6–7 км/с. Безпосередньо перед спалахами відбуваються різкіші зміни, коливання всіх параметрів середовища. 
Температура може підвищуватися на 300 К, тиск на 25 % [10]. 

Детально досліджено двострічковий спалах бала 2N/M2 3 червня 1979 р. Спектри отримано для усіх стадій його 
розвитку. Виявлено значні зміни профілів фотосферних ліній за 30 хвилин перед спалахом, причому найбільшу 
реакцію на предспалахову ситуацію також показали лінії, що формуються в більш низьких шарах фотосфери, на 
висотах нижче 200 км. На усіх стадіях спалаху спектральні лінії були переважно послаблені та розширені [42]. 
Вивчення рухів у фотосфері та хромосфері цього спалаху показало, що в його головній фазі у хромосфері існували 
висхідні потоки, що може пояснюватися тривалим помірним випаровуванням [43]. Найбільша зміна променевої 
швидкості на 25 км/с спостерігалася через декілька хвилин після другого Нα-максимуму. У фотосфері на всіх стадіях 

розвитку спалаху відбувався підйом речовини зі швидкістю 1–4 км/с. Напівемпіричні моделі фотосфери за 30 хв перед 
спалахом і в початковій фазі цього спалаху побудовано в роботі [27]. Моделі показують підвищення температури та 
газового тиску у верхніх шарах фотосфери вже перед спалахом, що збільшується на початковій стадії. 

У роботі [3] виконано розрахунки напівемпіричних моделей хромосфери та фотосфери під час потужного 
двострічкового спалаху бала 3В 16 травня 1981 р. Використано хромосферні лінії Нα та Нβ. Розрахунки 

виконувалися за програмою Е. О. Барановського шляхом спільного розв'язування рівнянь перенесення 
випромінювання і стаціонарності для атома водню з дев'ятьма рівнями і континуумом. У процесі обчислення іонізації 
водню у верхній хромосфері враховувався вплив потоку рентгенівського випромінювання і пучка швидких 
електронів. Величини потоків обрано з міркувань збереження енергетичного балансу [17]. Установлено, що 
температура в області максимальної інтенсивності ліній Нα та Нβ була на 500–1100 К вище її значень для незбуреної 

атмосфери. У початковій фазі існували висхідні потоки зі швидкістю до 30 км/с, а в максимумі та у стадії загасання 
хромосферна речовина рухалася вниз зі швидкістю 5–10 км/с. Для пояснення змін інтенсивності у крилах ліній 
потрібно існування нагрітих тонких шарів у верхній фотосфері. 

Отримано напівемпіричні моделі фотосфери активного комплексу Mc Math 16025+16030 для різних моментів у 
період розвитку гомологічних спалахів [2]. Розрахунки виконувалися за програмою Е. О. Барановського. Програма 



ISSN 1728-273х                                           АСТРОНОМІЯ. 2(64)/2021 ~ 15 ~ 

 

 

дозволяє розраховувати напруженість магнітного поля. Особливістю моделей є немонотонний хід температури та 
густини, неоднорідні шари. Перед спалахами шар у верхній фотосфері прогрітий на 1000–1500 К, а нижній, який 
розміщений у глибині фотосфери, охолоджений. У головній фазі спалахів відбувалося охолодження, зміщення на 
100–200 км верхнього шару у глибину та поступове прогрівання нижніх шарів. У більш потужних спалахах 
прогрівання було більшим і проникало глибше у фотосферу. Спочатку вузька область зниженої густини поступово 
охоплювала середні та нижні шари фотосфери. Напруженість магнітного поля поступово зростала протягом 
спалахів від 0,04 до 0,11 Тл. Для пояснення отриманих даних у роботі зроблено припущення про існування 
хвильового процесу, який поширюється зверху вглиб фотосфери. Більше прогрівання фотосфери у спалахах із 
більшими рентгенівськими балами може бути пов'язане з більшими потоками прискорених частинок [65]. 

Детально вивчено відмінності поведінки фотосферних ліній і термодинамічних умов у фотосфері у слабкому 
спалаху бала Sf 24 травня 1979 р. у його головній фазі та у спокійному флокулі. У роботі [38] визначено зсуви у 
спектрах і параметри 16 фотосферних ліній, що формуються на різних висотах фотосфери. Знайдено значні 
відмінності всіх параметрів ліній у спектрах спалаху та флокулу. У перший момент спостережень, через 4 хв після 
максимуму спалаху, найбільші зміни спостерігалися в лініях, що формуються у верхніх шарах фотосфери. У 
верхніх шарах спостерігалися також низхідні потоки з найбільшою швидкістю. Через 12 хв найбільші зміни 
відбувалися вже в лініях, що формуються в середніх і нижніх шарах, і швидкість у них була найбільшою. З аналізу 
поля швидкостей, отриманих за зсувами 34 ліній, знайдено, що в головній фазі спалаху на всіх рівнях фотосфери 
та у хромосфері існували низхідні потоки [39]. Цікаво, що найбільша швидкість опускання речовини 
спостерігалася в тонкому шарі середньої фотосфери через 16 хв після максимуму спалаху. Можливо, це 
пояснюється проходженням хвилі від джерела спалаху. Виявлено коливання променевої швидкості з періодом  
5 хв, амплітуда якого підвищувалася протягом спалаху.  

Побудовано неоднорідні напівемпіричні моделі спалаху та флокулу [19]. Вони складалися з трьох компонентів: 
магнітної силової трубки з магнітним полем 0,15 Тл, гранули та міжгранульного проміжку. Розрахунки моделей вели 
за програмою Е. О. Барановського. Як вихідну модель незбуреної фотосфери взято гідродинамічну модель 
грануляції, люб'язно надану нам О. С. Гадуном [32]. У результаті аналізу даних, отриманих у цих роботах, дійшли 
висновку про те, що спалахове збурення поступово розповсюджувалося з верхніх шарів у нижні, мало хвильовий 
характер та охоплювало всю фотосферу до найнижчих її шарів. Це узгоджувалося з даними спостережень у 
рентгенівському й ультрафіолетовому діапазонах, які показали, що спалахи можуть виникати в результаті магнітних 
перез'єднань у короні. За результатами серії робіт на цю тему М. М. Пасечник захистила кандидатську дисертацію. 

Пізніше в роботі [7] отримано напівемпіричні моделі для різних стадій двострічкового спалаху бала 1B/C4 
7 жовтня 1979 р. Для моделювання використано програму SIR (Stokes Inversions based on Response functions) [72], 
люб'язно надану нам співробітниками Інституту астрофізики на Канарських островах. У ній розв'язується рівняння 
перенесення випромінювання за умовою локальної термодинамічної рівноваги та гідростатичної рівноваги. 
Програма дозволяє розраховувати одно- та двокомпонентні моделі фотосфери. За її допомогою можна отримати 
розподіли температури, газового тиску, променевої швидкості, мікро- та макротурбулентної швидкості й 
напруженості магнітного поля з висотою фотосфери і кут нахилу й азимут вектора магнітного поля. У цій роботі для 
моделювання використано декілька ліній із малим фактором Ланде та розраховано однокомпонентні моделі. Вони 
показують, що на стадії попереднього нагрівання збурення у вигляді холодних шарів розповсюджувалося з глибоких 
шарів фотосфери. В імпульсній фазі та в максимумі спалаху зсув униз області зниженої температури, прогрівання 
верхніх шарів фотосфери та низхідні потоки у хромосфері свідчать про те, що збурення розповсюджувалося з 
верхніх шарів атмосфери Сонця в нижні й охоплювало найнижчі шари фотосфери. Збурення може бути викликано 
проходженням холодної конденсації, що супроводжувалася хвилями, з місця магнітного перез'єднання у верхній 
атмосфері [31, 65, 74]. Наприкінці спалаху фотосфера все ще перебувала у збуреному стані. 

Спостереження на телескопі АЦУ-26. 1989 р. почалася підготовка до спостережень на горизонтальному сонячному 

телескопі АЦУ-26 ГАО НАН України, установленому на пiкy Терскол у Кабардино-Балкарії, Приельбрусся, на Високогірній 
спостережній базі “Терскол” (висота над рівнем моря 3100 м), нині в обсерваторії Міжнародного центру астрономічних і 
медико-екологічних досліджень (МЦ АМЕД) [4]. Вибір телескопа був обумовлений тим, що він розташований у 
високогірній, екологічно чистій місцевості з хорошим астрокліматом, має високу просторову та спектральну роздільну 
здатність. Основні характеристики телескопа: діаметр головного дзеркала 65 см, фокусна відстань 17,5 м, діаметри 
дзеркал спектрографа 30 см, фокусні відстані 8 м, дифракційна ґратка 250×200 мм, 600 штрихів/мм. Спектрограф 
телескопа має п'ять камер, що дозволяє одночасно фотографувати спектр Сонця у п'яти ділянках. В установленні 
целостатних дзеркал узяв участь П. М. Полупан. Усе було зроблено дуже ретельно, що дозволило згодом отримувати 
якісні спектри та зображення. Улітку 1989 р. ми з К. В. Алікаєвою займалися в Терсколі підготовкою камерних дзеркал 
(юстируванням, фокусуванням), підбором спектральних ділянок і проявника для майбутніх спостережень. У підготовці до 
спостережень брав участь і В. О. Данилевський. 

1990 р. ми в АО КНУ отримали спільний із ГАО НАН України грант для досліджень спалахово-активних областей, 
що дозволило організувати експедицію для спостережень у Терсколі. Вона відбулася влітку 1990 р. за сприяння 
директора АО КНУ В. В. Тельнюка-Адамчука. В експедиції також взяли участь співробітники АО КНУ 
В. О. Данилевський, О. О. Рожило та С. С. Єрьомін. Вони встановили оптичну установку для інтерференційно-
поляризаційного фільтра Нα-фільтра Халле, який використовувався для пошуку активних областей і спалахів на 

Сонці. Фільтрограми в лінії Нα і точний час експозиції записували на відеомагнітофон одночасно з фотографуванням 

спектрів [28]. Ділянки спектра в різних довжинах хвиль 490, 520, 540, 590, 610, 620, 630, 650 нм мали довжину 10 нм. 
У липні 1990 р. проведено перші спостереження. Протягом літа 1990 р. у спостереженнях брали участь К. В. Алікаєва, 

Т. І. Редюк, К. Г. Руднікова, Н. М. Кондрашова, В. О. Данилевський, О. О. Рожило та С. С. Єрьомін. 1991 р. також 
планували спостереження на телескопі АЦУ-26, але через політичну ситуацію у країні вони не вдалися. 

Спостережні матеріали, отримані на телескопі АЦУ-26, використано в багатьох роботах, наприклад у [5, 20, 21, 25]. 
Оброблення спектрів проводили співробітники ГАО НАН України В. Г. Парусімов і В. Л. Костюченко на двокоорди- 
натному мікрофотометрі, створеному В. Г. Парусімовим [66]. 
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У роботах [5, 25] вивчено зміни стану фотосфери та хромосфери протягом слабкого спалаху бала Sf/C5 2 серпня 
1990 р. Завдяки хорошій просторовій здатності телескопа автори змогли виділити структуру спалаху на Нα-зображе- 

ннях. Визначено швидкості в різних частинах Нα-петлі. В імпульсній фазі спалаху зареєстровано підйом хромосферної 

речовини зі швидкістю до 10 км/с у верхівці петлі, причому швидкость зменшувалася протягом хвилини. У максимумі 
спалаху потік змінив напрямок. У нижній частині петлі на всіх стадіях спалаху у хромосфері та фотосфері 
спостерігалися низхідні потоки. Автори пов'язують підйом петлі вгору в імпульсній фазі з процесами у фотосфері 
перед початком спалаху. За програмою Е. О. Барановського [18] отримано напівемпіричні фотосферні моделі для 
імпульсної фази цього спалаху. Моделі показують неоднорідності температури та густини. Температура на 1000 К 
перевищує її величину в моделі спокійного флокулу та із часом зменшується. Знайдено, що спалахове збурення 
розповсюджується з верхніх шарів сонячної атмосфери й охоплює найнижчі шари фотосфери. Такий же висновок 
отримано в роботі [2], але швидкість розповсюдження збурення у спалаху 2 серпня 1990 р. виявилася у декілька 
разів більша. Характер моделей і низхідні потоки в підніжжі петлі автори пояснюють можливим проходженням 
холодної конденсації або хвиль із місця перез'єднання у верхній атмосфері Сонця. 

У роботі [26] досліджено променеві швидкості у хромосферних і фотосферних шарах Нα-петель спалаху бала 

1b/M2.2 3 вересня 1990 р. Знайдено квазіперіодичні варіації інтенсивності та швидкості з періодами близько 3 хв на 
вершинах петель і близько 1–2 хв у їхніх основах, причому в основах петель інтенсивності і швидкості були набагато 
більшими. У максимумах інтенсивності у фотосфері спостерігалися низхідні потоки. За результатами досліджень на 
основі спостережень на телескопі АЦУ-26 С. М. Чорногор захистила кандидатську дисертацію. 

У роботах [20, 21, 40] вивчено фізичні умови у фотосфері та хромосфері двострічкового спалаху бала 2N/C9 
4 вересня 1990 р. на усіх стадіях його розвитку. Cпектри спалаху та його зображення в лінії Нα отримали Т. І. Редюк, 

В. О. Данилевський та О. О. Рожило. Спалах супроводжувався хромосферним викидом. Найбільші швидкості на 
фотосферних рівнях спостерігали в головній фазі спалаху. Швідкість у фотосфері змінювалася від –4 до 2 км/с. 
Часові зміни швидкості були різними у двох вузлах спалаху. На основі даних спостережень у лінії Нα за програмою 

Е. О. Барановського отримано дво- і трикомпонентні моделі хромосфери для різних перерізів спектрів спалаху та 
викиду. Для пояснення емісії у крилах лінії введено компоненти з фактором заповнення від 2 до 15 %, в яких 
температура нижньої хромосфери збільшена на 1000–3500 К відносно її величини для незбуреної атмосфери. 
Швидкість у верхній хромосфері коливалася від –100 до –15 км/с, у нижній була не більше 40 км/с. Виявлено зміни 
напрямку руху з глибиною атмосфери, що свідчить про вихровий характер рухів. 

Спільні дослідження на основі спостережень на сонячному горизонтальному телескопі Астрономічної 
обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На основі спостережень 

В. Г. Лозицького на ешельному спектрографі з аналізатором кругової поляризації сонячного горизонтального 
телескопа АО КНУ вивчено фізичний стан фотосфери в початковій і головній фазах спалаху бала 2N/M2 18 липня 
2000 р. Характеристики цього телескопа і спектрографа наведено у роботі [49]. За допомогою програми SIR із 
використанням профілів Стокса I та V семи фотосферних ліній заліза та хрому отримано напівемпіричні 
двокомпонентні моделі спалаху. Вони складаються з магнітного та немагнітного компонентів. Температура в 
магнітному компоненті моделей мала немонотонний хід із висотою. У середній і верхній фотосферах вона значно 
підвищена. Протягом спалаху температура в нижніх шарах збільшилася на 500 К. Напруженість магнітного поля в 
магнітному компоненті збільшилася на 0,05 Тл у нижній та на 0,08–0,1 Тл у верхній фотосфері, а її висотний градієнт 
зменшився у півтора рази. У початковій фазі спалаху в нижній фотосфері модель показує висхідні потоки, а у 
верхній фотосфері – низхідні [15, 16]. 

Спостереження на франко-італійському телескопі THEMIS. Cпільні дослідження сонячних спалахів у ГАО 

НАНУ та АО КНУ продовжувалися з використанням спектрополяриметричного спостережного матеріалу, отриманого 
2009 р. співробітницею Інституту астрофізики на Канарських островах О. В. Хоменко та в 2012–2014 рр. 
О. С. Андрієць на франко-італійському сонячному телескопі THEMIS, розташованому на Канарських островах в 
обсерваторії Тейде в Іспанії (D=90 см). Ми з М. М. Пасечник супроводжували спостереження з метою пошуку 
спалахів і вибору відповідних місць на Сонці. Постійно простежували в інтернеті Нα-зображення Сонця та 

рентгенівські дані, отримані на супутниках GOES. 
У дослідженнях спалахів за матеріалами спостережень брали участь співробітники АО КНУ О. С. Андрієць 

(Молочко), У. М. Лейко, О. Б. Осика та співробітники ГАО НАНУ М. М. Пасечник, С. М. Чорногор, Н. М. Кондрашова. 
Для дослідження термодинамічних і магнітних параметрів сонячної плазми використовують профілі Стокса I, Q, U, V 
фотосферних ліній у декількох ділянках спектра та профілі хромосферної лінії Нα. 

На основі спостережень на телескопі THEMIS за допомогою програми SIR отримано напівемпіричні двокомпонентні 
фотосферні моделі двох флокулів за 1 год 50 хв перед спалахом рентгенівського бала С1 24 травня 2012 р. Вони 
складаються з магнітного та немагнітного компонентів. У магнітному компоненті моделей є шари з підвищеною та 
зниженою температурами. Напруженість магнітного поля змінювалася від 0,2 Тл у нижніх до 0,13 Тл у верхніх шарах 
фотосфери. У нижній і середній фотосферах існували висхідні потоки зі швидкістю 2 км/с, у верхній швидкість 
досягала 5–6 км/с. Виявлено розбіжності фізичного стану фотосфери у різних місцях активної області [13]. 

За даними спектрополяриметричних спостережень на телескопі THEMIS вивчено зміни фізичного стану 
фотосфери під час фази загасання слабкого сонячної спалаху бала SF/B6.8 28 травня 2012 р. в активній області 
NOAA 11490. За допомогою програми SIR отримано напівемпіричні фотосферні моделі. Кожна модель має 
двокомпонентну структуру: магнітну силову трубку з магнітним потоком і немагнітне оточення. Моделі показують 
підвищення температури після максимуму спалаху. Напруженість магнітного поля зменшується з 0,12–0,18 Тл (log  = 0) 

до 0,055–0,11Тл (log   = –3). Низхідні потоки існували у фазі загасання спалаху [14].   

За даними спостережень активної області NOAA 11024 на телескопі THEMIS вивчено варіації променевої 
швидкості у хромосфері перед, під час і після сонячного мікроспалаху 4 липня 2009 р. бала В3.1. Просторова 
роздільна здатність становила приблизно 1 с дуги. Ділянка спектра містила лінію Нα. Серія тривала 21 хв. Інтервал 

часу між спектрами становив 2,84 с. Виявлено значні часові зміни променевої швидкості у хромосфері. Перед 
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спалахом швидкість висхідних потоків у верхній хромосфері змінювалася від 25 до 0 км/с. Відбувалося коливання 
швидкості з періодом 3–5 хв з амплітудою 4–5 км/с. За 2 хв до і протягом спалаху існували низхідні потоки з 
максимальною швидкістю 5 км/с. На зовнішньому краю досліджуваної області за 14 хв до спалаху виявлено 
хромосферні подвійні потоки зі швидкістю близько 20 км/с [52, 53]. У цьому місці профілі Стокса V фотосферних 
ліній 630,15 нм і 630,25 нм були аномальними. 

Обговорення. Аналіз наших спостережень фраунгоферового спектра спалахів показав, що на усіх стадіях їхнього 

розвитку низькотемпературні шари сонячної атмосфери охоплені збуренням. Спостережні й теоретичні дані вказують, 
що спалахові процеси зачіпають усю атмосферу Сонця від корони до найнижчих фотосферних шарів. Вихід нових 
магнітних потоків і розповсюдження хвиль із підфотосферних шарів, горизонтальні фотосферні рухи створюють умови 
для магнітних перез'єднань у верхній атмосфері Сонця та виникнення спалахів. Уже за декілька годин перед 
спалахами нами виявлено значні зміни профілів фраунгоферових ліній, особливо ліній, що формуються в нижніх 
шарах фотосфери. Це свідчить про зміни фізичного стану фотосфери. У багатьох роботах знайдено, що у хромосфері 
та фотосфері перед спалахами існують висхідні потоки. За декілька хвилин перед спалахами відбуваються різкі зміни 
параметрів профілів фотосферних ліній, які можуть бути обумовлені змінами термодинамічних умов унаслідок виходу 
нових магнітних потоків. Напівемпіричні моделі на передспалаховій стадії показують прогрівання верхніх і середніх та 
охолодження нижніх шарів фотосфери. Збурення розповсюджується з нижніх, можливо підфотосферних, шарів 
фотосфери вгору. У нижніх шарах атмосфери можуть відбуватися маломасштабні перез'єднання магнітних силових 
ліній, які передують великомасштабному магнітному перез'єднанню в короні, наприклад, як бачимо з [64]. Про 
можливість магнітних перез'єднань у фотосфері і хромосфері повідомлено в роботах [24, 30, 54, 73]. У результаті 
вивчення спалаху 28 жовтня 2003 р. бала Х17.2/4В автори роботи [57] дійшли висновку, що в області  сейсмічного 
джерела виконувалися необхідні умови для перез'єднання магнітних силових ліній на фотосферному рівні. У роботі 
[29] установлено, що перед спалахом бала М1.1 26 січня 2015 р. магнітні перез'єднання відбувалися одночасно в 
нульовій точці в короні і в нижніх шарах сонячної атмосфери.  

У початковій фазі спалахів і в максимумі згідно з нашими даними відбувається прогрівання верхніх шарів і 
розповсюдження спалахового збурення з верхніх у нижні шари фотосфери, поступове прогрівання нижніх шарів, що 
в більшості випадків супроводжується опусканням хромосферної речовини. У двострічковому спалаху 3 червня 
1979 р. відбувалося її піднімання, можливо, зумовлене помірним випаровуванням. Прогрівання верхніх шарів 
фотосфери і нижньої хромосфери в предмаксимальній фазі спалаху 19  липня 2000 р. бала M6.4/3N виявлено і в 
роботах [59, 60]. Напівемпіричні моделі фотосферних шарів у цих роботах побудовано шляхом розв'язання 
оберненої задачі нерівноважного перенесення випромінювання з використанням Тихоновських стабілізаторів. У 
фотосфері спостерігалися висхідні рухи зі швидкістю до 1 км/с внаслідок випаровування речовини.  

В імпульсній фазі спалахів можливо охолодження верхніх шарів фотосфери внаслідок проходження холодної 
конденсації, як показано в теоретичних дослідженнях, наприклад у [74]. У роботах [31, 34, 65] вивчено відгук 
хромосфери на проходження холодної конденсації. Побудовані нами напівемпіричні моделі спалаху 7 жовтня 
1979 р., очевидно, відображають такий випадок. 

У максимумі і в головній фазі спалахів, як показують наші напівемпіричні моделі хромосфери і фотосфери, 
спалахове збурення розповсюджується з верхніх шарів сонячної атмосфери й охоплює найнижчі шари фотосфери. 
У більшості випадків у хромосфері спостерігаються низхідні потоки, але в деяких спалахах висхідні, що можна 
пояснити випаровуванням хромосфери під дією потоків тепла та прискорених частинок, що розповсюджуються з 
місця магнітного перез'єднання. 

Напівемпіричні моделі низькотемпературних шарів спалахів у максимумі та в головній фазі розраховано також у 
багатьох роботах, наприклад [1, 22, 23, 33, 50, 51, 56, 60, 61, 62]. Однокомпонентні моделі, отримані в [33, 61, 62] з 
використанням хромосферних ліній, показують підвищення температури під час спалахів на декілька сотень градусів в 
області температурного мінімуму і у верхній фотосфері відносно її значень у незбуреній фотосфері. Упродовж спалаху 
бала 2В, що виник 3 лютого 1983 р., температура поступово зменшувалася і наприкінці спалаху опустилася до 
передспалахового рівня [33]. Вплив магнітного поля в цих роботах не враховувався. У дослідженні  [22] побудовано 
напівемпіричну модель хромосфери і фотосфери спалаху бала 1В 8 червня 1989 р. Використано фотосферні лінії  

Fe I λλ513,15 та 543,5 нм, Fe II λλ429,39 та 501,84 нм, і хромосферні лінії Hα и Hγ. Розрахунки зроблено з урахуванням 

відхилень від локальної термодинамічної рівноваги. Модель показує, що поблизу максимуму спалаху температура у 
хромосфері підвищена на 4000 К, а густина на 1–1,5 порядки. У нижній фотосфері моделі температура не змінена 
порівняно з температурою незбуреної області, а у верхній підвищена на 2000 К. Напруженість магнітного поля 
збільшувалася з висотою від 89–90 мТл у верхній фотосфері до 120 мТл у хромосфері. 

У напівемпіричних моделях фотосфери, у максимумі потужних спалахів 19 липня 2000 р. бала M6.4 та 
5 листопада 2004 р. бала M4.1/1B, у верхній і середній фотосферах є два шари із значно підвищеною температурою 
(у верхній фотосфері на 2000 К) [50, 51], а також вузький пік напруженості магнітного поля (200 мТл) у верхній 
фотосфері. Під час головної фази спалаху 5 листопада 2004 р. вони зміщувались углиб фотосфери, напруженість 
магнітного поля зменшувалася до 50 мТл. У роботах [23, 56] напівемпіричні фотосферні моделі потужного спалаху 
бала X17.2/4B 28 жовтня 2003 р. поблизу максимуму побудовано за допомогою програми SIR із використанням 
сильних ліній Fe I 525,0 нм, Fe I 557,6 нм, Ca I 610,27 нм. Знайдено, що у верхній фотосфері температура підвищена 
на 800 К. Напруженість магнітного поля зменшувалася з висотою фотосфери від 250 мТл у нижніх до 90 мТл у 
верхніх шарах. У роботах [47, 48] за допомогою програми NICOLE, яка враховує відхилення від локальної 
термодинамічної рівноваги, побудовано напівемпіричні моделі спалахів рентгенівських балів С8.4 і М1.9. 
Спектрополяриметричні спостереження хромосферної лінії Ca II 854,2 нм отримано з високою роздільною здатністю 
на спектрополяриметрі зображень CRISP на шведському 1-метровому сонячному телескопі. Установлено, що під 
час спалаху бала С8.4 температура підвищувалася від 6500 К в середній до 20000 К у верхній хромосфері. На 
висоті формування лінії існували слабкі низхідні конденсації. У максимумі спалахів спостерігалося підсилення 
поляризаційного сигналу. У фотосфері не знайдено істотних змін, як і в роботі [79], в якій досліджувався спалах бала 
С2 6 травня 2019 р. на різних стадіях розвитку. Спостереження також отримано на шведському 1-метровому 
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сонячному телескопі. Для визначення фізичних параметрів використано сильну лінію Fe I 617,3 нм, яка формується 
у верхній фотосфері, і хромосферні лінії Ca II K та Ca II 854,2 нм. Виявлено сильне прогрівання області 
температурного мінімуму та хромосфери. Максимальна напруженість магнітного поля протягом спалаху у 
хромосфері становила ~0,06 Тл. Після спалаху вона зменшилася до передспалахової величини. 

Магнітні поля у фотосфері під час спалахів вивчалися ще в багатьох роботах, наприклад у [44, 45, 46, 55, 58, 59, 
63, 67, 75]. У дослідженні [58] наведено докази багатокомпонентної структури магнітного поля у спалахах. Швидкі та 
значні зміни поздовжнього магнітного потоку перед спалахом бала X4.0 26 листопада 2000 р. в активній області 
NOAA 9236 зазначено в [63]. У роботах [44, 45, 67, 75, 77, 78] виявлено варіації поздовжнього магнітного поля 
порядку 0,010–0,045 Тл під час потужних спалахів бала X. У роботі [46] на основі спектрополяриметричних 
спостережень спалаху бала M3.2 17 травня 2013 р. по лінії кремнію вивчено еволюцію магнітного поля та рухів у 
фотосфері та знайдено сильні коливання напруженості магнітного поля. Перед спалахом напруженість магнітного 
поля в деяких місцях досягала 0,15 Тл. У час спалаху вона зменшувалася порівняно з передспалаховою фазою або 
була відсутня, а після спалаху через 30 хв конфігурація магнітного поля відновилася. Під час спалаху у фотосфері 
спостерігалися висхідні потоки. У роботах [55–60] наведено дані на користь сильних магнітних полів у потужних 
спалахах, у спалахах над сонячними плямами. У роботі [76] отримано моделі спалаху бала X2.2 6 вересня 2017 р. в 
активній області NOAA 12673 з використанням ліній Fe I 630,15 нм, 630,25 нм та Ca II 854,2 нм. Виявлено ділянки з 
напруженістю магнітного поля 0,45 Тл у фотосфері та 0,3 Тл у хромосфері. Необхідні нові спостереження на 
телескопах з більшою просторовою роздільною здатністю для визначення напруженості магнітного поля спалахів і 
структури магнітного поля. 

Висновки. У результаті спостережень на сонячних телескопах АЦУ-5 Ернеста Гуртовенка в Києві, АЦУ-26 на піку 

Терскол у Приельбруссі, франко-італійському телескопі THEMIS на Канарських островах в Іспанії накопичено 
великий спектральний матеріал. Уже перші дослідження показали існування змін фраунгоферового спектра Сонця у 
зв'язку зі спалахами, що свідчить про зміни фізичного стану фотосфери. 

Аналіз великого набору отриманих даних дозволив установити, що вже за 10 год перед спалахами 
термодинамічні умови в нижніх шарах фотосфери відрізняються від умов у спокійних флокулах без спалахів. 
Знайдено, що перед спалахами у фотосфері та хромосфері існують висхідні потоки. Збурення фотосфери на цьому 
етапі розвитку спалахів може бути наслідком виходу нових магнітних потоків або горизонтальних рухів. 

Напівемпіричні моделі показують зміни температури та тиску у фотосфері та хромосфері під час спалахів. 
Моделі містять шари з підвищеною і зниженою температурами. Вивчення послідовності проявів спалаху у 
фотосфері свідчить про те, що спалахове збурення, викликане хвилями і частинками, розповсюджується з місця 
магнітних перез'єднань у верхніх шарах атмосфери Сонця в нижні й охоплює всю атмосферу Сонця, включаючи її 
найнижчі шари. Дані спостережень можуть бути експериментальною перевіркою існуючих і майбутніх теоретичних 
моделей спалахів.  

Подяка. Автор дякує О. В. Хоменко за надання спектрополяриметричних даних спостережень і групі технічної 

підтримки телескопа THEMIS, а також всім, хто сприяв проведенню спостережень у Києві та в Терсколі. 
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JOINT STUDIES OF SOLAR FLARES AT THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY  

OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV AND THE MAIN ASTRONOMICAL  

OBSERVATORY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE 

Joint studies of changes in the photosphere and chromosphere before and during solar flares at the Astronomical Observatory of Taras 
Shevchenko Kyiv University and the Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine are described. Observations 
of flaring-active regions were performed at solar horizontal telescopes of the GAO NASU Ernest Gurtovenko's ATsU-5 in Kyiv, ACU-26 on the 
Terskol peak and at the French-Italian solar tower telescope THEMIS with the spectropolarimeter in the Canary Islands in Spain. Significant 
variations in the spectral lines formed in the photosphere due to flares have been detected. Some results of modeling of the photosphere and 
chromosphere before and during flares of different classes are given. Conclusions are made regarding the important role of the photosphere in the 
flare process, the sequence of propagation of flare perturbation in the lower layers of the solar atmosphere. 

Key words: Sun, solar flaring-active regions, solar flares, photosphere, chromosphere, semiempirical models. 
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В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

 

МОДИФІКАЦІЇ СТАНДАРТНОЇ КОСМОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ТА "НОВА ФІЗИКА" 

      
Подано огляд проблем, пов'язаних із можливим виходом за межі базової космологічної моделі. Основну увагу надано 

питанням, пов'язаним переважно з астрономічними спостереженнями та з найпростішими модифікаціями загальної 
теорії відносності, що включають космологічне скалярне поле або з нелінійними внесками по кривині в гравітаційному 
лагранжіані.  

Ключові слова: стандартна космологічна модель, темна енергія, темна матерія, скалярне поле, модифікована 
гравітація. 

  
Вступні зауваження. Мета цієї статті – дати огляд проблем, пов'язаних із можливим виходом за межі базової 

космологічної моделі, для фахівців, які безпосередньо не пов'язані з космологічними дослідженнями. Автор не 
претендує на повний аналіз усього спектра питань, що тут виникають, зокрема, не розглянуто важливі задачі теорії 
поля та фізики елементарних частинок, теорія суперструн і гравітаційні теорії з додатковими вимірами. Натомість ми 
концентруємося на задачах, пов'язаних переважно з астрономічними спостереженнями, зокрема з визначенням 
діаграми Габбла, та з найпоширенішими модифікаціями загальної теорії відносності (ЗТВ).  

Зазначимо, що базова модель розширення Всесвіту з холодною темною матерією та космологічною сталою (що 

відповідає скороченню CDM – Lambda Cold Dark Matter) прекрасно описує практично всі спостережні дані (за 

винятком, можливо, різних визначень сталої Габбла). Однак ще до відкриття темної матерії (ТМ) і темної енергії (ТЕ) 
існували міркування щодо необхідності доповнення моделі гарячого Всесвіту, зокрема і введення нових сутностей, які 
могли б забезпечити існування етапу дуже швидкого роздування Всесвіту (інфляції) у перші миттєвості космологічного 

розширення. Ці міркування залишаються в силі і після появи CDM -моделі. Нагадаємо, зокрема, про проблеми 

горизонту та площинності, що звертають увагу на спостережні факти, які важко пояснити в межах цієї моделі.  
Проблема горизонту полягає в тому, що за існуючих фізичних взаємодій, які приводять до відомих рівнянь стану 

матерії в ранньому Всесвіті, області неба, з яких іде реліктове (мікрохвильове) випромінювання (РВ), і які 
розташовані на відстані в декілька градусів, виявляються причинно незалежними. Маємо велику кількість таких 

причинно незв'язаних областей на небі, які мають приблизно однакову температуру близько 2.7T K  (існуючі 

відносні відхилення температури мають порядок 
5/ ~ 10T T  ). Не зрозуміло, чому незалежні області, де 

генерується РВ, мають однакову температуру? 

Проблема площинності пов'язана з оцінками  – параметра, який відповідає за просторову кривину Всесвіту. 

Значення 1   відокремлює значення для відкритої та замкненої моделей Всесвіту. Оцінка за даними місії Planck 

[1,2] відрізняє   від одиниці на величину порядку відсотка, але якщо екстраполювати сучасні дані на більш ранні 

часи, оцінка величини 1  суттєво зменшується. Зокрема, на планківський час 
4310 c

 отримаємо 
601 ~ 10 – 

це дуже тонке налаштування.  
Можливий шлях до розв'язання цих та інших проблем лежить через введення інфляційного періоду розширення 

Всесвіту, який виникає або завдяки певній модифікації теорії тяжіння, або завдяки дії нових полів, що описують 
взаємодії, додаткові до відомих, – гравітаційної, слабкої, електромагнітної та ядерної. Між цими двома напрямками 
може бути взаємозв'язок чи об'єднання. Але природно виникає запитання: чи є ефекти, пов'язані з дією залишків цих 
додаткових полів, які діють на космологічних масштабах, у більш пізню епоху? Це питання корелює з широкою 
дискусією, яка виникла в останні роки у зв'язку з виявленими відмінностями у результатах визначення сталої Габбла 

0H  в епоху, близьку до рекомбінації водню, та в сучасну епоху; комплекс пов'язаних із цим питань отримав назву 

“Hubble Tension”. Уточнення сталої Габбла призвело до статистично значущої різниці між визначенням із 

використанням, з одного боку, даних Planck та даних щодо баріонних акустичних осциляцій (БАО) (рання 0H ) [1, 2] 

та, з іншого боку, незалежними оцінками на основі вимірювань, які відповідають відносно невеликим червоним 

зміщенням z  (пізня 0H ) [3, 4].  

Можна виокремити два напрямки дослідження проблеми “Hubble Tension”. Першочерговим є ретельний аналіз 

спостережних даних. Далі, порівняння визначень 0H  в різні епохи базується на використанні CDM -моделі, тому 

не виключено, що порятунком є якраз вихід за межі цієї моделі. До цього зазначимо, що “Hubble Tension”– не єдина 

проблема в CDM -моделі; є й інші невідповідності. Наприклад, існує невідповідність даних Planck'а з 

вимірюваннями слабкого лінзування й оглядами червоного зміщення, що дають оцінку густини маси m , а також 

амплітуду космологічних збурень, пов'язану із швидкістю утворення структури [6, 34]. 

"Рання" 0H . Колаборація Planck наводить такі значення  "ранньої" 0H , отримані за вимірюваннями кутового 

спектра потужності анізотропії РВ із залученням незалежних даних по баріонних осциляціях:  

 0 = 67,36 0,54H  км/с/Мпк [1, 2] та  0 = 67,66 0,42H   км/с/Мпк [7, 8, 9]. Важливо зазначити, що для оцінки 

"ранньої"  сталої Габбла використовують не тільки дані спостережень спектра анізотропії РВ у межах стандартної 

космології, які моделюють за допомогою рівнянь для космологічних збурень із початковим степеневим спектром 
потужності [1, 2], а також незалежні астрофізичні дані по баріонних акустичних осциляціях [7, 8, 9]. Cпостережні дані 

про положення максимумів у спектрі анізотропії дають оцінку кутового розміру звукового горизонту ( )s recz  на 

момент формування РВ. Для оцінювання лінійного розміру ( )s recr z  використовують акустичний масштаб, виміряний 
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БАО, що становить приблизно 147 Мпк. Цей масштаб вважають набагато більшим, ніж масштаб віріалізованих 
структур, в яких проявляється нелінійний характер процесів утворення галактик і скупчень, що робить вимірювання 
БАО нечутливими до нелінійної фізики. Із цієї причини вимірюванням БАО надають велику вагу порівняно з іншими 
даними, незалежними від даних місії Planck [2]. 

Наведемо співвідношення, що використовують для оцінювання "ранньої" 0H  у моделі просторово-плоского 

Всесвіту з метрикою Фрідмана – Леметра – Робертсона – Уокера, записаною через конформний час  :  

2 2 2 2
0= ( )( ); ( ) =1.ds a d dx a t                                                                     (1) 

Лінійний супутній розмір sr , за допомогою якого задають "стандартну лінійку", можна визначити із співвідношення  

( )

0

1
( ) = ( ) =

( )3(1 3 / 4 )

z
rec

s rec s
bz

rec

dz
r z c d

H z

 



 
  

  ,                                                     (2) 

де sc  – швидкість звуку в баріон-фотонній суміші до рекомбінації, квадрат якого з [10]  

2
2 = ,

3(1 3 / 4 )
s

b

с
c

  
                                                                                (3) 

( )z  – конформний час, ( )H z – параметр Габбла; b ,  – інваріантні густини енергії баріонного та фотонного 

компонентів. 

Аналогічне (2) співвідношення записують для супутнього радіуса звукового горизонту dr  [7, 8, 9] в епоху відриву 

(drag epoch), дещо пізніше за rect , коли втрачається взаємодія між випромінюванням і речовиною. Цей радіус 

(характерний масштаб кластеризації речовини) визначають за кореляційними функціями в розподілах галактик і 

квазарів [7, 8, 9]. Зручні наближення для оцінки dr  можна знайти в [11]. 

За визначенням відстані за кутовим діаметром aD  маємо 

0

( ) =
( )

z
r

s r rec
dz

r
H z


 

 , 

де rec – спостережуваний кутовий розмір. За незалежного визначення sr  та rec  ця формула дає змогу 

зафіксувати 0H  у стандартній космологічній моделі. 

Спостереження БАО визначають величину  
1/3

2
2 (1 )
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Ця оцінка базується на порівнянні кластерізації галактик у поздовжному та поперечному розподілах галактик. В 
основі оцінок лежить природне припущення статистичної ізотропії розподілу, яке дає змогу також застосувати тест 
Алкока – Пачинського і визначити параметр  

( ) = (1 ) ( ) ( ) /AP aF z z D z H z c .  

Ці співвідношення містять параметр Габбла і, відповідно, можуть бути використані для визначення 0H . 

"Пізня" 0H . Оцінки "пізньої" 0H  базуються на використанні "космічних сходів" і спостережень наднових Іа (див., 

напр., [3, 12, 34]):  0 = 73,5 1,4 (км / с) / МпкH  . Наднові Іа можна розглядати як "стандартні свічки", які мають 

фіксовану світність; тому вимірювання потоку випромінювання дозволяє оцінити фотометричну відстань до цих 
об'єктів із досить високою точністю. Світність і криві блиску наднових Іа вимірюють експериментально і світність 
треба калібрувати. У низці робіт (див. огляд [5]) проведено калібрування світності наднових Іа на відносно невеликих 

z, де працюють незалежні індикатори відстані (цефеїди, міріди, верхівка гілки червоних гігантів). Оцінки "пізньої" 0H  

постійно уточнюють і перевіряють (див., напр. [35]), зокрема і незалежно від CDM -моделі. Зазначимо, що зі  

значенням "пізньої" сталої Габбла узгоджується цілком незалежна оцінка, основана на використанні сильного 

гравітаційного лінзування 
1,7

0 1,8= 73,3 (км/с) / MпкH 
  [13]. Ідея такої оцінки запропонована вперше С. Рефсдалом; 

вона використовує експериментально визначені часи відносної затримки випромінювання для різних зображень 
гравітаційно-лінзової системи. Але вона базується на модельному представленні лінзового потенціалу, який 
залежить від невідомого розподілу маси в лінзовій галактиці. Тому цю оцінку слід сприймати з обережністю. Більш 

повний огляд і літературні джерела щодо визначення "ранньої" та "пізньої" 0H  можна знайти в [5, 34]. 

Обговоримо деякі питання, що виникають у випадку визначення "пізньої" 0H . Для визначення геометрії Всесвіту 

вихідними є рівняння Фрідмана, які дозволяють, також у межах певних припущень про вміст різних видів матерії, 
зв'язати червоне зміщення об'єктів, які нерухомі в системі відліку РВ, із відстанню, яка визначається через 
спостережувані величини. Насправді, наднові Іа чи інші об'єкти мають пекулярні швидкості, які важко врахувати. 
Ключовим є питання, як відокремити негабблівські та пекулярні рухи галактик, що містять наднові Іа, від 
космологічного розширення. Фундаментальною гіпотезою є принцип Коперника – припущення про статистичну 
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однорідність та ізотропію Всесвіту, яка підтверджується високим ступенем ізотропії РВ. Утім слід пам'ятати, що це є 
гіпотеза, яку треба також перевіряти. Важливою обставиною є локальна неоднорідність на масштабах декількасот 

мегапарсек, яка може бути присутня і яку треба враховувати в контексті визначення 0H . Дослідження 

великомасштабних течій на відстанях 100–200 Мпк (див., напр., [15]) свідчать про колективні рухи галактик із 
додатковими швидкостями до декількасот км/с, які пов'язані з існуванням потужних концентрацій маси типу Великого 
атрактора. У цьому зв'язку зазначимо, що в літературі обговорюється, окрім інших, найпростіша ідея – припустити 
локальну нестачу густини в околі Локального Надскупчення; це могло б пояснити надлишок швидкості габблівського 

розбігання [16, 17] і таким чином пояснити відмінності між "ранньою" та "пізньою" 0H . Така ідея корелює з добре 

відомим підходом про існування космічних супервойдів і деякими моделями неоднорідного Всесвіту [17, 18, 19, 20]. 
Аналіз спостережень, виконаний у [16, 17], не дозволяє відкинути чи підтвердити цю гіпотезу. У роботі [21] зроблено 
спробу побудувати діаграму Габбла "з перших принципів" на основі спостережних даних по наднових, квазарах та 
гамма-спалахах, не обтяжуючись конкретною фізичною моделлю. Натомість, тут використовується певний розклад 
параметра Габбла по червоних зміщеннях. На думку авторів, побудована ними незалежна діаграма Габбла на 
великих z свідчить про відхилення від стандартної моделі і, можливо, про ефекти "нової фізики". У роботі [22] автори 

спробували оцінити можливі відхилення від ізотропії при визначенні 0H ; однак явних доказів такої анізотропії у 

розглянутій вибірці наднових і квазарів не знайдено. 

Модифікована гравітація. У космологічних дослідженнях, зокрема, визначенні "ранньої" 0H , базову роль 

відіграє залежність параметра Габбла від червоного зміщення. Тому природно, що для розв'язання проблеми 
"Hubble Tension" активно розглядають численні модифікації стандартної космологічної моделі, які дають відмінну 

залежність ( )H z . У цьому огляді ми зосередимося на двох варіантах виходу за межі стандартної теорії, що 

пов'язані з уведенням додаткових полів, зокрема і скалярних, та з модифікаціями суто гравітаційного лагранжіана. 
Звичайно, таке розділення є умовним, воно залежить від того, які поля вважати гравітаційними, а які  ні. 
Характерною ознакою гравітаційної взаємодії зазвичай є її універсальність, тобто здатність однаково впливати на 
частинки та негравітаційні поля, тобто підпорядковуватися принципу еквівалентності. 

Розглянемо коротко основні напрямки цих модифікацій [23–33]. Можна виокремити три основні напрямки: (і) 
введення динамічної ТЕ в межах ЗТВ, (іі) модифікована гравітація (з розширенням ЗТВ чи в межах альтернативних 

теорій), зокрема, різні варіанти ( )f R -гравітації, а також (ііі) розроблення моделей ТМ за допомогою розширень 

стандартної моделі елементарних частинок. Стислий перелік основних напрямків можна знайти в [5]. Він включає 
моделі з ТЕ, які допускають варіації космологічної сталої на великих червоних зміщеннях (зокрема і моделі 

динамічної ТЕ, які вирішують проблему "Hubble Тension" ціною фантомного рівняння стану з параметром < 1w  ), 

або, навпаки, при червоних зміщеннях 3000z  ; моделі із взаємодіючими ТЕ і ТМ (окрім як гравітаційно). Низка 

моделей не залучає динамічну ТЕ, але розглядає варіації фундаментальних констант, або додаткові степені 
вільності нейтрино, або специфічні властивості частинок ТМ. Як зазначають автори [5], див. також [34], існуючі 
спостереження, хоча в цілому узгоджуються з просторово-плоскими моделями, демонструють певну напругу в 
межах моделі холодної темної матерії, яка все ще допускає кілька відсотків відхилень від плоского Всесвіту. 
Зокрема, спектри Planck віддають перевагу закритому Всесвіту на довірчому рівні більше 99 %. Хоча це може бути 
проявом "нової фізики", зазначена аномалія може бути і результатом неототожнених систематичних помилок або 
просто статистичних флуктуацій. Однак, оскільки позитивна кривина відповідає збільшенню віку Всесвіту, точне 
визначення віку найдавніших об'єктів забезпечить підтвердження або заперечення просторово-плоскої моделі з 
холодною темною матерією. 

Нагадаємо, що в ЗТВ рівняння поля є наслідком варіаційного принципу 

  0grav mS S   ,                                                                                (4) 

де   – перша варіація по динамічних змінних,  41

16
gravS d x g R

G


   
  – гравітаційна дія Гільберта – Айнштайна; 

4 ( , , , )m mS d x gL g g 



     – дія для сукупності негравітаційних полів, позначених умовно через  ;  

g
– метричний тензор, detg g ; R – скалярна кривина, яка відповідає g

. 

Для отримання рівнянь Айнштайна варіацію у (4) виконують по змінних g . Варіація від 

4 ( , , , )m mS d x gL g g 



      дає рівняння негравітаційних полів.   

Історично першою конкурентоздатною модифікацією ЗТВ можна вважати теорію Бранса – Дікке – Йордана [36, 37], 
узагальнений варіант якої з одним скалярним полем запишемо як  

 4 ( ) ( ) ( , , , ) ( , ) 0md x g A R B L g g С X 



           ,                                       (5) 

де , ,
1

2
X g     . Тут співмножник ( )A   відіграє роль змінної гравітаційної сталої. Варто зазначити, що сучасні 

експерименти не виявляють якихось змін фундаментальних констант, зокрема і гравітаційної. Але якщо йдеться про 
космологічні масштаби, не виключена ситуація, коли ефекти, непомітні в сучасних умовах, можуть бути суттєвими в 

дуже ранньому Всесвіті. З іншого боку, відомо, що ( )A   в (5) можна прибрати за допомогою певної заміни змінних, 

тоді отримуємо рівняння гравітаційного поля у так званому представленні Айнштайна з перетвореною метрикою.  
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Найпростішим узагальненням (4) можна вважати теорію з одним скалярним полем, яка базується на 
варіаційному принципі 

  4 ( ) 0grav mS d x g X V S       .                                                          (6) 

Тут також є степінь вільності, обумовлений наявністю потенціалу ( )V  . У роботі [38] показано, що підбором ( )V   

можна отримати задану діаграму Габбла за досить загальних умов.   
Інший напрямок модифікації полягає у використанні складнішого виразу для гравітаційної дії, яка включає 

нелінійні по кривині члени в дії. Найбільш відомим підходом є ( )f R -гравітація, тут гравітаційна складова дії має 

вигляд 
4 ( )gravS d x g f R



  ,                                                                          (7) 

а узагальнені рівняння Айнштайна містять похідні вище другого порядку. Утім тут легко перейти до системи другого 

порядку, якщо записати R R g

 , де 

     
                   R , 

а коефіцієнти зв'язності 

  слід вважати незалежними динамічними змінними. Рівняння для 


  та g

 містять 

похідні не вище другого порядку. Цікаво зазначити, що у випадку дії Гільберта – Айнштайна із цих рівнянь випливає, 

що 

  утворюють зв'язність Леві-Чивіти для метрики g

, тобто приводять до звичайних рівнянь Айнштайна.  

Важливою обставиною є те, що дію (7) можна звести до форми (5) у представленні Бранса – Дікке – Йордана з 
одним скаларним полем, а потім звести до представлення Айнштайна шляхом конформного перетворення метрики 

    ( )g g f R g . Це встановлює динамічну еквівалентність ( )f R -гравітації і теорії зі скалярними полем; 

але треба пам'ятати, що фізичною метрикою є g . Аналогічно теорії зі скалярним полем, тут також можна 

підбирати вигляд функції ( )f R  для підгонки заданої діаграми Габбла [39]. 

Резюмуючи цей далеко не повний огляд, зазначимо, що напрямків розв'язання проблем із сталою Габбла існує 
досить велика кількість. На думку авторів [5], жодна з них не пояснює усієї повноти спостережних даних. Вони або 
мають феноменологічний характер, або містять довільні функції, які мають визначатися з експерименту або, 
найкраще, з якихось фундаментальних принципів. Тому природно у першу чергу звернутися до тих моделей, які не 
вводять "нових сутностей" або залучають мінімальну кількість нових фізичних елементів із мінімальною кількістю 
додаткових параметрів.  
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MODIFICATIONS OF THE STANDARD COSMOLOGICAL MODEL AND "NEW PHYSICS"  

An overview of the problems associated with the possible going beyond the basic cosmological model is given. The focus is mainly on issues 
related to astronomical observations and the modifications of general relativity, which use a cosmological scalar field or nonlinear in curvature 
terms in gravitational Lagrangian. The main points are as follows: the problems of flatness and horison, discussion of the "Hubble Tension" and the 
simplest known models with one scalar field and the modified gravity. The general opinion is that that there is a number of ways to solve problems 
with the Hubble constant, but none of them explains all the completeness of the observational data. They are either phenomenological in nature or 
contain arbitrary functions that must be determined from experiment or from some fundamental principles. Therefore, it is natural to first turn to 
those models that either do not introduce "new entities", or include a minimum number of new physical elements and a minimum number of 
additional parameters. 

Key words: standard cosmological model, dark energy, dark matter, scalar field, modified gravity.  
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ДОВГОТРИВАЛІ ВАРІАЦІЇ МАГНІТНОЇ АКТИВНОСТІ СОНЦЯ 

 
Основною закономірністю еволюції клімату Землі є циклічність глобальних змін останнього. Одне із можливих 

пояснень циклічності глобальних змін клімату надає астрофізична модель коливань опромінення поверхні Землі 
сонячною радіацією. Сучасні зміни клімату пов'язані переважно з варіаціями магнітної активності Сонця, одним з 
основних індексів якої є сонячні плями. Зменшення кількості сонячних плям збігається з епохами похолодання на 
Землі, тоді як під час максимальної кількості плям спостерігається потепління. У статті зроблено огляд 
космогенних реконструкцій довготривалих змін магнітної активності Сонця (великі мінімуми та великі максимуми) 
протягом голоцену (останні 12 000 років). Випадкова поява великих мінімумів і максимумів певною мірою може бути 
відтворена сучасними моделями турбулентного динамо зі стохастичним приводом.  

Важливим ключем до вивчення впливу варіацій сонячної активності на клімат Землі є мінімум Маундера (наприкінці 
XVII ст.), під час якого спостерігалося винятково мало сонячних плям. Застосування методу аналізу рідкісних подій до цих 
спостережень привело дослідників до висновку, що появі сонячних плям під час мінімуму Маундера притаманний 
слабкий за амплітудою 22-річний цикл. Концепція безперервності магнітних циклів у цей час підтверджується також 
вимірюваннями космогенних радіонуклідів у природних земних архівах. Тому нині прийнято вважати, що під час 
мінімуму Маундера циклічна магнітна активність Сонця не припинялася, хоча амплітуда циклів була досить низькою. 

У моделі -динамо це може бути пов'язано з тим, що магнітна індукція тороїдального поля, збудженого радіальним 
диференційним обертанням у сонячній конвективній зоні, у цей час не досягала порогового значення, необхідного для 
спливання магнітних силових трубок на сонячну поверхню (нелінійний режим динамо). Проаналізовано можливі фізичні 
механізми, що описують пригнічення динамо-процесу у проміжки часу, коли не спостерігалися сонячні плями. 

Запропоновано сценарій пояснення північно-південної асиметрії магнітної активності під час мінімуму Маундера. 
Ключову роль у запропонованому сценарії відіграє особливий режим внутрішнього обертання Сонця, виявлений у 
результаті геліосейсмологічних експериментів.  

Сучасний великий максимум активності Сонця, який почався в 1940-х рр., припинився після 23-го сонячного циклу, і 
активність Сонця, здається, повертається до свого нормального помірного рівня. 

Ключові слова: глобальні зміни клімату Землі, цикли сонячних плям, магнітні поля Сонця, космогенні маркери 
сонячної активності, мінімум Маундера, сучасний високий максимум, сонячне динамо. 

 
Вступ. Наука нині має в розпорядженні достовірні факти про те, що клімат Землі (багаторічний, порядку кількох 

десятиліть, режим погоди, який характеризується поточним станом температури, атмосферного тиску, вологості, 
атмосферних опадів тощо) раніше неодноразово зазнавав радикальних глобальних змін упродовж різних за тривалістю 
проміжків часу [1–3]. Найважливішим елементом клімату, що впливає на інші його характеристики, насамперед на 
температуру, є промениста енергія Сонця. Зміни клімату полягають у суттєвих змінах у статистичному розподілі погодних 
умов протягом тривалих проміжків часу: від десятиліть до мільйонів років. Зміни клімату можуть призвести до глобальних, 
масштабних змін у природних і соціальних системах. Причини змін клімату можуть бути різними (коливання сонячної 
радіації, тектоніка плит, виверження вулканів, біотичні процеси) і остаточно ще не вивчені. Разом із тим, дослідники 
сформували головний закон еволюції клімату, який полягає в циклічності глобальних змін останнього [4]. Одним із 
можливих напрямів розв'язання проблеми циклічності служить розвиток так званих астрофізичних моделей еволюції 
глобального клімату, основним форсингом (чинником) яких є коливання опромінення поверхні Землі сонячною радіацією 
(коливання нагрівання земної поверхні енергією сонячного опромінення) [5]. Першою енергобалансовою моделлю 
виникнення епох типу льодовикових періодів (повторюваного глобального похолодання клімату тривалістю кілька 
мільйонів років) була запропонована М. Міланковичем астрономічна теорія циклічних коливань клімату (цикли 
Міланковича) [6]. Ключовим керуючим параметром еволюції глобального клімату в теорії Міланковича служить фактор 
періодичних змін геометрії орбіти Землі в космічному просторі (зміни довготи перигелія – унаслідок прецесії осі обертання, 
нахилу екліптики і ексцентриситету орбіти). Згідно з астрономічною теорією періодичні варіації параметрів орбіти Землі й 
осі її обертання можуть приводити до повторюваних змін інсоляції земної поверхні (кількості тепла Сонця, що поступає на 
поверхню Землі на різних її широтах) [7]. Просторовим варіаціям зазначених параметрів земної орбіти притаманні 
надзвичайно довготривалі (надтривалі) періоди коливань: ~ 22 тис. років, ~ 40 тис. років, ~ 100 тис. років відповідно [7].  

Водночас в історії Землі відомі довготривалі, але коротші, ніж 20–100 тис. років, циклічні зміни режиму погоди і 
клімату. Як відомо, упродовж останніх 12 тис. років сучасної геологічної епохи Землі (так званого голоцену) 
спостерігалося п'ять періодів глобальних змін температури Землі [8]. Зокрема, у науковій літературі фігурує 
найближчий до нас Малий льодовиковий період (МЛП) глобального відносного похолодання впродовж XIV–XIX ст. 
(найхолодніший період за середньорічними температурами за останні 2000 років) [9].  

Нині науковці різних спеціальностей намагаються розв'язати проблему майбутніх змін клімату нашої планети, 
зокрема і нинішнього глобального потепління (так званого антропоцену [10]). Остання епоха розпочалося близько 
200 років назад, змінивши МЛП. Сучасне потепління вважається природним виходом із МЛП, яке ускладнене 
техногенним підсиленням парникового ефекту й іншими факторами, спричиненими діяльністю людства [4, 10–14]. 
Утім, які б не були антропогенні зміни клімату, вони накладаються на його природні циклічні варіації, масштаб яких 
все ще сильно перевершує впливи, зумовлені зміною вигляду поверхні Землі й емісією парникових газів за останні 
200 років регулярних інструментальних спостережень [4, 12]. Надтривалі цикли Міланковича не у змозі пояснити 
нинішні швидкі темпи глобального потепління. Тому виникає потреба пошуку довготривалих (але за часом 
коротших за мільйони років) періодичних природних форсингів, а саме: порядку від кількох сотень до тисяч років, що 
викликали циклічні зміни клімату впродовж голоцену.  

Як відомо, визначальні фактори, що формують клімат (параметри орбіти Землі, рух материків, розподіл суходолу 
й океанів) були незмінними для сучасної епохи. Тому сучасні зміни клімату прийнято пов'язувати, головним чином, із 
впливом часових варіацій інтенсивності сонячної радіації, зумовлених (на відміну від теорії Міланковича) 
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змінами фізичних умов на самому Сонці, на процеси формування загальної циркуляції атмосфери Землі [15–19]. 
Вивчаючи варіації інтенсивності сонячної радіації, застосовують термін сонячна активність (СА), який характеризує 
зміни в часі сонячного випромінювання, його спектральний розподіл, а також супутній комплекс фізичних явищ і 
процесів, пов'язаних з утворенням, перебудовою та розпадом у сонячній атмосфері сильних магнітних полів. 
Зовнішніми спостереженими проявами СА служать сонячні плями, факели, флокули, протуберанці тощо. 
Найпростішим й історично першим доступним для спостережень проявом магнітної активності Сонця були сонячні 
плями, носії потужного глобального магнітного поля. Для опису змін СА, пов'язаної з плямами, Рудольф Вольф із 
Берна 1848 р. запровадив спеціальний індекс, який враховує як кількість плям, так і кількість груп плям, що 
спостерігалися в указаний день на видимому диску Сонця (зауважимо, що дослідникам на той час не була ще відома 
магнітна природа сонячних плям). Уведений індекс отримав назву відносної кількості сонячних плям (нині його 
частіше називають числом Вольфа). Загальноприйнятим кількісним описом інтенсивності СА служать усереднені 
(за місяць, квартал або рік) щоденні значення чисел Вольфа. На основі архівних даних Вольф відновив 
середньомісячні значення індексу плям з 1749 р. Йому вдалося встановити, що в певні роки кількість плям періодично 
досягає максимальних і мінімальних значень. Це дозволило вперше визначити протяжність середнього періоду змін 
кількості плям – близько 11,1 року. Так з'явився основний закон СА, згідно з яким зміни частоти появи плям 
(інтенсивності плямоутворення) відбуваються циклічно із середнім періодом близько 11 років [20]. Характерною 
особливістю відкритої періодичності було те, що інтервали часу між роками максимальних і мінімальних значень 
чисел Вольфа суттєво відрізнялися. Тому саму назву "11-річний період" слід вважати умовною. З огляду на це, нині 
дослідники вживають термін 11-річний цикл (тобто прихований період зі збуренням). Циклічність представляє собою 
коливання з періодами, амплітудами і фазами, які випадково змінюються навколо своїх середніх значень. Середню 
тривалість циклу коливань чисел Вольфа для стислості прийнято називати сонячним циклом. Моменти часу, коли 

числа Вольфа досягають найбільших і найменших величин називають епохами максимуму і мінімуму циклу. 
Вольф розрахував значення введеного ним індексу для дев'яти циклів, починаючи з 1749 р. і закінчуючи 1848 р., і ввів 

відповідну нумерацію циклів (нині її називають Цюріхською нумерацією). Перший розрахований таким способом цикл (з 
епохою максимуму в 1750 р.) отримав нульовий номер, останній (з епохою максимуму в 1848 р.) – номер 9. Для часу 
раніше 1749 р. циклічність СА встановлено за середньорічними числами Вольфа до 1700 р. Нумерація таких циклів має 
знак мінус. Епохи максимумів і мінімумів циклів за неповними даними спостережень Сонця прослідковано назад аж до 
часу Галілея (1611 р.). Відповідно до Цюріхської нумерації поточний цикл СА, що розпочався 2020 р., має номер 25.  

Після відкриття магнітної природи плям установлено, що просторово-часова картина магнітної полярності груп 
плям відновлюється в середньому через 22 роки [21], визначаючи тим самим магнітний цикл Сонця, який отримав 
назву циклу Хейла.  

Водночас, в останні роки набуває вагомості вивчення так званих великих мінімумів і великих максимумів магнітної 
активності Сонця впродовж голоцену. Зокрема, це пов'язано з тим, що прикінцева найхолодніша фаза МЛП збіглася 
за часом із так званим мінімумом Маундера магнітної активності Сонця (див. далі). Актуальність дослідження 
великих мінімумів і максимумів зумовлена загальноприйнятою нині концепцією: необхідний для змін клімату 
часовий масштаб варіацій СА повинен становити сотні і більше років, а не декади років, що безпосередньо 
пов'язані з окремими 11- або 22-річними циклами.  

У цій роботі виконано огляд досліджень довготривалих варіацій магнітної активності Сонця, проведено аналіз 

можливих фізичних механізмів цих варіацій на основі моделі -динамо. Запропоновано пояснення північно-південної 
асиметрії магнітної активності Сонця на основі розробленого автором механізму збудження квадрупольної динамо-
гармоніки циклічного глобального магнітного поля в сонячній конвективній зоні (СКЗ), ключову роль в якому відіграє 
особливий режим внутрішнього обертання Сонця, виявлений у результаті геліосейсмологічних експериментів. 

Великі мінімуми. Розпочнемо з розгляду великих мінімумів – періодів значного зниження сонячної магнітної 

активності. Найвідомішим є мінімум наприкінці ХVII ст., коли під час спостережень було зареєстровано винятково мало 
сонячних плям [22, 23]. Уперше, ще в кінці позаминулого століття (1887), на це звернув увагу Ф. Шпьорер [24], який 
опрацював дані спостережень Р. Вольфа [25]. Роботу Ф. Шпьорера невдовзі (1890, 1894) узагальнив Е. Маундер [26, 27], 
який водночас (1894) з А. М. Клерком [28] зауважив, що ця нестача сонячних плям, очевидно, збігається в часі з 
відсутністю земних полярних сяйв. Нині ми знаємо, що полярні сяйва викликаються високоенергетичними зарядженими 
частинками, що випромінюються Сонцем під час вивільнення магнітної енергії, яка часто супроводжує сонячні плями. 

Тривалий час явна аномалія сонячної діяльності не викликалаH особливої зацікавленості дослідників. І тільки 
майже через століття інтерес до проблеми відродив Дж. Едді [29, 30], який опублікував низку додаткових свідчень 
різкого послаблення СА в період 1645–1715 рр., назвавши його мінімумом Маундера (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Варіації активності Сонця (середньорічні числа Вольфа) упродовж 1600–2000 рр. за спостереженими даними сонячних плям.  
Різке послаблення сонячної активності в періоди 1645–1715  і 1795–1823 рр. прийнято називати мінімумом Маундера і мінімумом Дальтона.  

Зростання активності в 1940–2000 рр. – сучасний великий максимум (із джерела [23]) 
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Існує певна невизначеність у визначенні його тривалості. "Формальна" тривалість циклу становить проміжок часу 
1645–1715 рр. [29]. Одначе глибоку фазу СА з відсутністю видимої циклічної активності плям часто вважають 1645–
1700 рр. тоді як проміжок часу з низьким, але виразно окресленим циклом (1700–1712 рр.) віднесено до фази 
відновлення або переходу [31]. Дуже важливою особливістю СА під час мінімуму Маундера була її сильна асиметрія 
північ-південь, коли сонячні плями спостерігалися переважно лише в південній півкулі Сонця [32, 33]. 

Зауважимо, що саме Дж. Едді [29, 30] зазначав, що затишшя сонячної магнітної активності під час мінімуму 
Маундера збіглося за часом з епохою холоднішої погоди (Малого льодовикового періоду), і вважав, що відсутність 
магнітної активності супроводжувалася падінням загального випромінювання.  

Сучасні супутникові та наземні спостереження показали, що електромагнітне випромінювання Сонця змінюється 
залежно від сонячного циклу. Сонце виділяє найбільше радіації на максимумі сонячних плям, коли, як це не 
парадоксально, воно найбільше вкрите темними сонячними плямами. Це пояснюється тим, що кількість 
компенсуючих менших, але набагато чисельніших і яскравіших областей, які називають факелами, змінюється 
протягом сонячного циклу і також досягає піку поблизу максимуму плям. Магнітні поля, пов'язані з плямами, пригнічують 
конвективний висхідний потік енергії так, що плями є темними. І хоча більша частина заблокованого висхідного 
потоку енергії повертається в зону сонячної конвекції, деякі елементи з'являються в областях, які оточують плями, 
що призводить до появи спостережених яскравих факелів. Вони менш помітні, ніж сонячні плями, оскільки мають 
менші розміри, проте їхня температура вища. Тому їхній енергетичний внесок у загальний потік сонячної радіації 
приводить до зростання останнього під час максимуму плям (і відповідно до зменшення під час мінімуму). Таким 
чином стало зрозумілим зменшення радіації від Сонця під час мінімуму Маундера і пов'язане із цим похолодання на 
Землі. З огляду на вказане аналіз мінімуму Маундера є важливим ключем для вивчення впливу варіацій сонячної 
активності на земний клімат [22, 34, 35]. 

Мінімум Маундера був на диво добре покритим у часі (більше 95 % днів) прямими спостереженнями сонячних 
плям. З іншого боку, сонячні плями в той час з'являлися рідко (протягом ~ 2 % днів) і, здається, спорадично, без 
вказівки на 11-річний цикл. Це робить майже неможливим застосування стандартних методів аналізу часових рядів 
до даних спостережень сонячних плям під час мінімуму Маундера. Тому слід використовувати спеціальні методи 
дослідження часового розподілу "чистих днів" (коли на Сонці не було плям) і "днів із плямами". Із використанням 
методів аналізу рідкісних подій до цих спостережень, у роботі [36] описано такий загальний сценарій часової 
поведінки СА під час мінімуму Маундера. Упродовж глибокого мінімуму (1645–1700 рр.) появі сонячних плям 
притаманний переважно слабкий за амплітудою 22-річний цикл, тоді як на пізній фазі мінімуму Маундера став 
виразно помітним відновлювальний 11-річний цикл. 

Висновок про те, що недостача сонячних плям у той час не свідчить неодмінно про зупинку циклічної магнітної 
діяльності, засвідчено результатами теоретичних досліджень у роботах [32, 33, 36, 37], див. далі.  

Крім того, концепція безперервності магнітних циклів у цей час підтверджується також вимірюваннями 
космогенних радіоізотопних маркерів (англ. proxies) у природних земних архівах (радіонуклідів, походження яких 
пов'язано з проникненням космічних променів в атмосферу Землі). Більшість частинок галактичних космічних 
променів (ГКП), які досягають Землі, утворюється за межами Сонячної системи під час вибухів наднових зірок. Як 
відомо, геліосфера (просторова область із діаметром приблизно 200–300 астрономічних одиниць) в основному 
контролюється сонячним магнітним полем. Два магнітні щити, глобальне магнітне поле Сонця і геомагнітне поле 
модулюють потік космічних променів, що наближаються до Землі. Коливання в часі обох магнітних полів призводить 
до змін космічного випромінювання на Землі. Чим слабші ці поля, тим вища інтенсивність космічних променів на 
Землі. Основними маркерами, що свідчать про інтенсивність галактичних космічних променів, є космогенні 
радіонукліди берилій 10Ве і вуглець 14C. Обидва радіонукліди утворюються дуже подібним чином в атмосфері Землі 
в результаті ядерних реакцій частинок галактичних космічних променів з азотом і киснем атмосфери [35, 38–41]. 
Швидкість виробництва радіонуклідів безпосередньо пов'язана з інтенсивністю потоку ГКП. Після утворення 10Ве 
швидко окислюється і приєднується до аерозолів, а потім у результаті осадів останніх накопичується в полярній 
кризі і донних відкладеннях морів і океанів. . Ізотоп 14C окислюється до CO2 і вступає у глобальний цикл вуглецю, 
обмінюючись між атмосферою, біосферою і океаном. Тому виміряні величини концентрацій радіонуклідів дослідники 
використовують як показники СА. 

Джерелом енергiї CА є ядро Сонця, де в результатi реакцiй термоядерного синтезу утворюються новi хiмiчнi 

елементи з видiленням енергiї у формi γ-квантiв i частинок нейтрино. Далi ця енергiя переноситься до поверхнi завдяки 
випромiнюванню i конвекцiї. Водночас, роль полiгону, де зароджуються основнi процеси, вiдповiдальнi за циклiчнi 
прояви CА, вiдiграє конвективна зона Сонця. Саме тут у результатi механiзму турбулентного динамо частина 
кінетичної енергiї гідродинамічних конвективних рухiв плазми в ходi сонячного циклу переходить в енергiю магнiтного 
поля (детальніше див. далі). Згенероване в сонячних глибинах глобальне магнiтне поле, виходячи, завдяки його 
магнiтнiй плавучостi, на поверхню, змiнює стан атмосфери Сонця, зумовлює нерегулярну частину випромiнювання i 
служить джерелом потужних нестацiонарних явищ у зовнiшнiх атмосферних шарах (фотосферi, хромосферi i коронi). 
Сонячна корона не може перебувати у станi гiдростатичної рiвноваги i повинна постiйно розширюватися, породжуючи 
сонячний вiтер (гiдродинамiчну гарячу корону). Загальний рух плазми вiд Сонця назовнi намагається "виштовхнути" 
ГКП iз Сонячної системи назад у мiжзоряний простiр, звiдки вони прийшли. У результатi спостерігається зворотна 
кореляція мiж iнтенсивнiстю ГКП i потужністю сонячного корпускулярного випромінювання. Тобто саме діяльність 
Сонця створює в певнi перiоди часу несприятливi умови для приходу до Землi потоку ГКП, який у протилежному 
випадку залишався б постiйним. Тому вимiрювання iнтенсивностi ГКП може надати низку вказiвок про змiни 
конфiгурацiї магнiтних полiв у мiжпланетному просторi, пов'язаних із магнітною активністю Сонця. 

Згідно із сучасними уявленнями ГКП високої енергії, що породжують радіонукліди 10Be  і 14C в земній атмосфері, 
за відсутності або пригніченої магнітної діяльності Сонця проникають глибоко в навколоземний простір більш 
інтенсивними потоками, оскільки в цей час вони менше екрануються слабким сонячним глобальним магнітним полем і 
менше відштовхуються сонячним вітром. Тому вимірювання варіацій радіонуклідів, які зберігаються в земних 
резервуарах (ізотопу 10Be – у полярних кернах льоду з Гренландії та Антарктиди, а ізотопу 14C – у річних кільцях 
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приростів стовбурів дерев: у целюлозі кілець дерев точно відбито поточний атмосферний стан утримання 
радіовуглецю за період їхнього зростання), надають унікальну можливість реконструювати історію космічної радіації 
(ГКП) та сонячної магнітної активності протягом багатьох тисячоліть [41]. Іншими словами, реконструкція варіацій 
концентрації 10Be і 14C опосередковано відображає варіації захисного геліогеомагнітного щита, який регулює 
проникнення ГКП в земну атмосферу. Радіоізотопні записи варіацій вмісту 10Be  і 14C в атмосфері Землі відтворюють 
чітку і неперервну циклічну магнітну активність Сонця впродовж мінімуму Маундера [42–44] (на рис. 2 показано зміни із 
часом концентрації радіонукліду 10Be). Про це свідчить також реконструкція СА на основі архівних даних 
спостереження полярних сяйв [45, 46]. Тому нині вважають загальноприйнятим, що сонячні магнітні цикли 
неперервно функціонували впродовж усього мінімуму Маундера, проте їхня амплітуда була досить низькою [47–49]. 

 

 

Рис. 2. Довготривалі варіації магнітної активності Сонця впродовж 1420–2000 рр. на основі даних спостережень  
за сонячними плямами й ізотопами берилію. Нижня крива – число Вольфа (відносна кількість сонячних плям), яке характеризує  

інтенсивність плямоутворення. Верхня крива – концентрація радіонукліду 10Be (відносні одиниці) в полярних кернах льоду,  
яка служить маркером інтенсивності глобального магнітного поля Сонця (з джерела [41]) 

 
Мінімум Маундера служить єдиним представником великих мінімумів із доступними прямими спостереженнями 

сонячних плям. Його попередник, мінімум Шпьорера, з 1450 по 1550 рр. був охоплений точними дворічними 
вимірюваннями радіоізотопів 14°C у кільцях дерев і 10Be – у полярних кернах льоду [50]. У результаті аналізу цих 
даних виявлено подібну закономірність (рис. 2) з ледве помітним основним 22-річним циклом і чітким 
відновлювальним запізнілим 11-річним циклом [50, 51], що підтверджує ідею про те, що наведений вище загальний 
сценарій може бути типовим для великого мінімуму. 

Використовуючи дані вимірювання 14C у кільцях дерев, автори роботи [52] здійснили кількісну реконструкцію 
сонячної магнітної активності за останні 11 000 років, на основі якої було складено список із 27 великих мінімумів. 
Середня тривалість цих мінімумів становить 70 років, але розподіл за протяжністю в часі є бімодальним. Як 
правило, мінімуми мають або коротку (30–90 років) тривалість, подібну до мінімуму Маундера, або ж досить довгу 
(> 100 років), подібну до мінімуму Шпьорера. Сумарна тривалість великих мінімумів становить близько 1900 років, 
вказуючи на те, що Сонце на своїй нинішній еволюційній стадії проводить ~ 17 % свого часу у спокійному стані, який 
відповідає великим мінімумам.  

Більшість дослідників вважають, що поява великих мінімумів є суто випадковим процесом, для якого  ймовірність 
виникнення великого мінімуму є сталою у будь-який момент часу. У роботі [52] І. Усоскін та інші провели 
статистичний аналіз часу виникнення великих мінімумів і дійшли висновку, що їхня поява не є результатом 
довготривалих циклічних змін, а визначається стохастичними процесами. Це означає, що подія може бути 
випадковою, але її імовірність неоднорідна за часом і залежить від попередньої історії. Таку поведінку можна 
інтерпретувати як самоорганізовані процеси, пов'язані з накопиченням і вивільненням енергії. Це накладає серйозні 
обмеження на спостереження у побудові теоретичних моделей, що мають на меті пояснити довгострокову еволюцію 
СА. Спостережувана ознака може бути артефактом малої статистики (усього 27 великих мінімумів), що робить цей 
результат лише показовим, який вимагає детальнішого дослідження в майбутньому [23, 53, 54].  

Модель турбулентного динамо сонячного циклу. Питання про виникнення великих мінімумів магнітної 
активності Сонця важливе для розуміння ролі механізмів динамо у поясненні спостереженої магнітної циклічності. 
Згідно з сучасними уявленнями [55] аксіально-симетричне глобальне магнітне поле Сонця B складається з двох 
компонент. Перша компонента – приховане від спостерігачів глибинне сильне тороїдальне (азимутальне) поле BT 

(величиною 103  Гс), фрагменти якого при спливанні проявляються на фотосферному рівні у вигляді локальних 
біполярних магнітних дуг, визначаючи тим самим інтенсивність плямоутворення. Друга компонента – слабке 
полоїдальне (меридіональне) поле BР (з максимальною величиною 1–2 Гс), яке має реліктове походження. 
Загальноприйнято вважати, що стаціонарне поле BР зосереджене в основному біля ядра і в променистій зоні Сонця. 
Силові лінії цього поля, виходячи на сонячну поверхню, формують фонові магнітні поля, зокрема, полярні магнітні 
поля. Спостереження свідчать [55], що обидві компоненти поверхневого магнетизму осцилюють у часі і просторі із 
середнім періодом близько 11 років у протифазі. Тому очевидно, що ці компоненти пов'язані між собою (регенерують 
одна одну), і збуджуються, напевне, одним процесом, який носить коливальний циклічний характер. Найбільшого 
поширення серед дослідників глобального магнетизму Сонця набули переконання, що спусковим механізмом 
магнітного циклу служить процес гідромагнітного (турбулентного) динамо [55]. 

Роль "динамо-машини" на Сонці відіграє його конвективна зона, де в результаті взаємодії обертання (з кутовою 

швидкістю ) і турбулізованої конвекції (яка характеризується полем швидкостей u) створюється специфічна комбінація 
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диференційного обертання і спіральної турбулентної конвекції [55, 56]. Під впливом обертання в умовах сильного 
вертикального градієнта густини плазми турбулізовані конвективні рухи в підфотосферних шарах набувають  
анізотропного спірального характеру, тоді як унаслідок анізотропії конвекції обертання стає диференційним. Зауважимо, 
що спіральність є абсолютно природним ефектом, який завжди з необхідністю виникає під впливом коріолісової 
сили, стратифікації густини речовини й неоднорідності поля швидкостей у всіх геофізичних і астрофізичних 
турбулізованих системах, що обертаються і розміщені в полі гравітації, зокрема, у конвективних зонах небесних тіл.  

Диференційне обертання (r,θ) в умовах вмороженості магнітних полів у високоелектропровідну сонячну плазму 

розтягує силові лінії вихідного полоїдального поля BР і тим самим генерує тороїдальну компоненту поля BT (-ефект). 

Омега-ефект описується першим членом правої частини рівняння індукції: 

 BT/ t = r sin (BP)  i + ТBT,                                                                  (1) 

де r – відстань від центра Сонця,   /r – радіальний градієнт, Т  (1/3)ul  (1/3)u2 – коефіцієнт турбулентної 

в'язкості, яка викликає дисипацію магнітного поля; u, l  і   – відповідно ефективна швидкість, характерний масштаб і час 

кореляції турбулентних пульсацій, i – азимутальний одиничний вектор, θ – полярний кут (коширота) у сферичній системі 

координат.  

Разом із тим усереднена спіральна турбулентність регенерує із цього поля нову полоїдальну компоненту BР (-ефект) 

антипаралельного спрямування щодо його вихідної орієнтації, замикаючи тим самим сонячний динамо-цикл. Магнітні 
силові лінії спливаючих фрагментів тороїдального поля в умовах вмороженості під впливом спіральної конвекції 
витягуються в магнітні петлі з ненульовою складовою в меридіональній площині. Зливаючись за рахунок дифузії, 
магнітні петлі відновлюють полоїдальне поле протилежної полярності. Регенерація полоїдального поля (альфа-
ефект) описується першим членом правої частини рівняння  

 A/ t = BT + Т A,                                                                             (2) 

де  = –( /3)  u  rot u  – параметр спіральності турбулентних рухів, A = Ai  – тороїдальний векторний потенціал (BP = rot A), 

кутові дужки … означають усереднення за масштабами і часовими проміжками, які значно перевищують масштаб і 
час кореляції турбулентних рухів. 

Перші члени у правих частинах рівнянь (1) і (2) відповідають за збудження магнітних полів диференційним обертанням і 

-ефектом, а другі – за турбулентне загасання полів. Турбулентна дифузія відіграє кілька важливих функцій: вона 
об'єднує маломасштабні магнітні петлі в одне згладжене глобальне магнітне поле, сприяє поширенню глобального 
поля з області його генерації по всій сонячній конвективній зоні і, нарешті, найважливішим є те, що вона не допускає 
необмеженого зростання тороїдальної і полоїдальної компонент магнітного поля. Механічна енергія диференційного 
обертання і турбулентної конвекції служить джерелом постійного підживлення магнетизму Сонця реліктового 
походження в сучасну епоху, а відхилення від симетрії турбулентного поля спіральних швидкостей не допускає 
загасання динамо-процесу. У випадку, коли генерація і турбулентна дифузія магнітних потоків урівноважені, рівняння 
(1) і (2) описують циклічний механізм самопідтримання тороїдальної і полоїдальної компонент глобального магнітного 

поля, який отримав в науковій літературі назву -динамо [55, 56]. 
Розглянемо детальніше питання про природу мінімуму Маундера, охопленого прямими спостереженнями плям. 

Як зазначено вище, нині вважають загальноприйнятим, що впродовж мінімуму Маундера циклічна магнітна 

активність Сонця не зупинялась, хоча амплітуда циклів була досить низкою. У межах моделі -динамо це може бути 
пов'язано з тим, що величина магнітної індукції в тороїдальних силових трубках у цей час не досягала певного 
порогового значення, необхідного для виникнення плавучої нестійкості і подальшого виживання трубок у процесі 
їхнього підйому до поверхні (нелінійний режим динамо) [47–49]. Наявність довготривалого пригнічення динамо-процесу 

часто пояснюється з точки зору -ефекту, який може містити флуктуаційну частину, пов'язану з хаотичними 
турбулентними рухами [57, 58], що призводить до нерегулярних великих мінімумів [59]. Крім того, ефективність 
магнітного спливання трубок за певних умов може пригнічуватися ефектами "магнітної антиплавучості" (процесами 
макроскопічного турбулентного діамагнетизму і магнітної адвекції, пов'язаної з радіальним градієнтом густини плазми в 
турбулізованій СКЗ) [60–62]. 

Спостережена сильна північно-південна асиметрія поверхневого магнетизму, коли майже всі сонячні плями були 
розташовані в південній півкулі Сонця [32, 33], наштовхує на думку, що вона пов'язана з асиметрією структури глибинного 

магнітного поля Сонця. Тому необхідно шукати шляхи виявлення цієї асиметрії. У межах моделі -динамо магнітну 
асиметрію можна пояснити із допущенням незначних варіацій параметрів СКЗ, унаслідок чого фізичні умови в цей час 
були сприятливими для генерації, насамперед квадрупольної гармоніки полоїдального поля [50, 61, 63–67].   

Зокрема, нами для пояснення північно-південної поверхневої магнітної асиметрії запропоновано сценарій, ключову 
роль в якому відіграє особливий характер внутрішнього обертання Сонця, виявлений у результаті геліосейсмологічних 
експериментів [50, 61, 63–67]. Згідно з даними геліосейсмології [68] СКЗ природно поділена на полярні і 

приекваторіальний домени з протилежними знаками параметра радiального градієнта кутової швидкості /r. Крім того, 
радіальний градієнт кутової швидкості охоплює шари стабільної променистої зони глибше СКЗ [69]. З огляду на це, різні 
режими диференційного обертання, очевидно, повинні певним чином впливати на процеси магнітного збудження у 
зазначених ділянках Сонця. 

Розглянемо спочатку детальніше питання про збудження магнетизму в СКЗ. У моделі -динамо пороги збудження 
дипольної і квадрупольної гармонік є досить близькими і відрізняються тільки знаком критичного динамо-числа [70]: 

К = [(/r) (3/T
2)]1/3 ,                                                                       (3) 

тут К – характерне число динамо-хвилі,  – меридіональна протяжність ділянки генерації. Зважаючи на це, конфігурація 

магнітного поля в СКЗ суттєво залежить від знаків параметра турбулентної спіральності  і радіального градієнта 

кутової швидкості /r. Згідно з нашими розрахунками в нижній частині СКЗ, де відбувається збудження глобального 

поля, параметр спіральності набуває негативного знаку (  0) [61, 63–65, 71].  
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Водночас, за даними геліосейсмологічних експериментів [68] СКЗ поділена, як було зауважено, на домени з 

протилежними знаками параметра /r (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Розподіл за відносним сонячним радіусом r /R усереднених за часом (1995–1999 рр.) швидкостей внутрішнього обертання Сонця  

(частот обертання /2, виміряних в наноГерцах) для різних геліоширот. Під нижньою основою СКЗ (r  0,71R) у відносно тонкому шарі,  
який називається променистим тахокліном, відбувається монотонний перехід від диференційного обертання СКЗ до майже жорсткого (за широтою)  
обертання променистої зони. Усередині тахокліну (ближче до нижньої основи СКЗ) знаходиться ще тонший перехідний шар – конвективний овершут,  

в якому інтенсивність турбулентних конвективних пульсацій спадає до нуля. Тахоклін і овершут разом із нижніми шарами СКЗ  

вважають найсприятливішим місцем для ефективної роботи механізму Ω-динамо 

 

Видно, що в приекваторіальному домені (* = 0 40, * – геліоширота) параметр радіального градієнта кутової 

швидкості /r має від'ємний знак, тоді як у двох високоширотних (полярних) доменах (* = 50 90) параметр 

/r характеризується додатним знаком. З огляду на це ми розрахували динамо-числа окремо для 
приекваторіального і полярних доменів генерації [61, 63–65]. Фізичні характеристики СКЗ у розрахунках взято із моделі 

Стікса [72]. У приекваторіальному домені (де /r > 0,  0) розрахована величина динамо-числа становить К11  –7, 

що близько до критичного значення К = – 7,43, необхідного для генерації диполя [70]. Водночас у полярних доменах 

(де /r < 0,  0) розрахований параметр К22  +8 виявився близьким до критичного динамо-числа К = +7,43, 
необхідного для збудження квадруполя. З урахуванням цього приекваторіальний домен служить джерелом 
збудження першого типу змішаної парності (симетричності) динамо-гармонік, в якому домінуючу роль відіграє 
антисиметричний відносно екватора диполь. А у спектрі магнітних гармонік, що збуджуються у полярних доменах, 
переважає квадруполь – другий тип змішаної парності динамо-гармонік. На рис. 4 зображено структуру 
полоїдального магнітного поля, побудовану на основі отриманих нами розрахунків.  

 

 

Рис. 4. Структура глобального полоїдального поля (дипольна і квадрупольна моди), збуджуваного механізмом -динамо  

в СКЗ в околі ділянки тахокліну поблизу епохи максимуму активності 23-го циклу. Права півсфера: магнітні силові лінії диполя (*  40º, /r > 0,  

ділянка динамо 1) і квадруполя (*  50º, /r <  0, ділянка динамо 2), 1, 2 – меридіональна протяжність ділянок генерації. Ліва півсфера: широтні зони  
з додатною (+) і від'ємною (–) магнітною полярністю поверхневого (фонового) поля, які відповідають глибинним магнітним структурам. Чітко видно  
північно-південну асиметрію розподілу поверхневого (фонового) магнітного поля (ліва півсфера), зумовленого виходом на сонячну поверхню  

силових ліній глибинного полоїдального поля: у північній півкулі проявляється три широтні зони з перемежованими знаками  
магнітної полярності, тоді як у південній – тільки дві зони з протилежними знаками полярності, оскільки тут на середніх геліоширотах  
збігаються напрямки силових ліній диполя і квадруполя. Диференційне обертання, діючи на зазначені гармоніки полоїдального поля,  

збуджує відповідно дипольну і квадрупольну гармоніки тороїдального поля 
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Таким чином, якщо врахувати виявлений геліосейсмологією природний поділ СКЗ на домени з різними режимами 

внутрішнього обертання [68], то -динамо у глибинних шарах приводить до збудження двох типів змішаної магнітної 
парності динамо-гармонік. Домінуючі гармоніки кожного типу відіграють свою певну роль у сценарії магнітного циклу. 
Упродовж більшого часу зазвичай циклами править диполь, який несе відповідальність за північно-південне співвідношення 
знаків магнітних полюсів глобального поля, що описується законом Хейла [21]. Проте при наближенні до моменту 
зміни знаку (реверсації) полярного магнетизму створюються сприятливі умови для збудження квадруполя на фоні 
загасаючого диполя.  

Диференційне обертання, діючи на зазначені гармоніки полоїдального поля, буде збуджувати відповідно дві  
гармоніки (дипольну і квадрупольну) тороїдального поля. Наступне спливання полів зазначених гармонік на сонячну 
поверхню породжуватиме біполярні групи плям із відмінними співвідношеннями магнітних знаків головної і хвостової 
плям у групі. Дипольна гармоніка несе відповідальність за розподіл знаків біполярних груп відповідно до закону 
полярності Хейла [21, 73]. Разом із тим, квадрупольна гармоніка породжує невелику кількість біполярних груп плям 
із "неправильною полярністю" плям, які прийнято називати "порушниками закону Хейла" [74]. 

Перейдемо до розгляду процесу магнітного збудження у глибинних шарах під СКЗ. Згідно з даними 

геліосейсмологічних вимірювань радiальний градієнт кутової швидкості /r простягається, як уже зазначено, у 
радіальному напрямку глибше СКЗ і охоплює шари стабільної променистої зони. На рис. 5 зображено радіальні 
профілі частоти внутрішнього обертання для трьох геліоширот, отримані в результаті інверсій даних 
геліосейсмологічних спостережень [69].  

 

 

Рис. 5. Радіальні профілі швидкості внутрішнього обертання Сонця для трьох геліоширот *: на осі ординат /2π – частота обертання в наноГерцах,  
на осі абсцис r/R – відносний геліоцентричний радіус  (з джерела [69]) 

 

Видно, що характерне для сонячної поверхні (* = 90º) широтне диференційне обертання (*) зберігається в 
повному обсязі СКЗ в діапазоні глибин (0,7÷1,0) r/R. Усередині СКЗ на кожній фіксованій геліошироті величина 
кутової швидкості обертання суттєво змінюється вздовж радіуса r. І надзвичайно важливо, що помітна радіальна 

неоднорідність кутової швидкості /r зберігається нижче тахокліну, проникаючи у верхню частину стабільної 

променистої зони. Ми вважаємо, що радiальний градієнт кутової швидкості /r променистої зони діє на первинне 
полоїдальне поле i тим самим збуджує тороїдальне поле сталого в часі спрямування (глибинний Ω-ефект променистої 
зони). Мірою його наростання воно внаслідок магнітної плавучості буде виноситися iз зони генерацiї вгору. Із часом 
глибинне тороїдальне поле поступово проникатиме у розміщені вище шари СКЗ, де працює механізм αΩ-динамо. З 
огляду на це, сумарне тороїдальне поле в СКЗ буде складатися з двох компонент: змiнної i стаціонарної. Перша 
магнітна компонента збуджується процесом динамо i тому вона циклічно змінює свій напрямок (полярність). 
Водночас друга компонента сталого спрямування не може спричиняти змін полярності, однак вона може впливати 
певним чином на просторовий розподіл поверхневого магнетизму. Зокрема, приєднання стаціонарного 
тороїдального поля, збудженого у променистій зоні, до квадрупольної динамо-гармоніки тороїдального поля СКЗ 
може приводити до переваги величини сумарного тороїдального поля в одній із півкуль Сонця. Останнє при 
спливанні на сонячну поверхню, у свою чергу, може сприяти несиметричній (за геліоширотою) інтенсивності 
процесу плямоутворення. Таким чином, неперервне "пiдживлення" динамо-процесу в СКЗ за рахунок спливаючого 
знизу з променистої зони додаткового тороїдального потоку може приводити до поверхневої північно-південної 
асиметрії розподілу сонячних плям, яка була характерною для мінімуму Маундера.  

Дослідженнями останнього десятиліття продемонстровано, що сучасні моделі динамо можуть відтворювати  
більшість спостережуваних особливостей сонячного циклу за спеціальних вихідних передумов [75]. Можна, скажімо, 
припустити, що відсутність сонячних плям у цей час переважно пов'язана зі змінами конфігурації поля і його 
широтним і радіальним перерозподілом, аніж зі зменшенням самої по собі амплітуди магнітного поля. У роботі [76] 
на основі опрацювання даних спостережень зміщення плям по сонячному диску встановлено, що за 20 років до 
початку мінімуму Маундера широтне диференційне обертання було таким самим, як і в сучасну епоху. Разом із тим, 
пізніше (на початковій фазі мінімуму) екваторіальна швидкість стала на 3–5 % вищою, а широтний градієнт кутової 
швидкості зріс утричі. Якщо припустити, що ці зміни супроводжувалися зменшенням радіального градієнта кутової 
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швидкості внаслідок перерозподілу кутового моменту, то величина магнітної індукції тороїдального поля, 
збудженого цим радіальним диференційним обертанням, могла не досягти порогового значення, необхідного в 
моделях динамо для підйому магнітних силових трубок на сонячну поверхню.  

Ще одна можливість пояснення мінімуму Маундера ґрунтується на уявленнях про перемежовані процеси [77]. У 
контексті моделей сонячного циклу термін "перемежованість" (англ. "intermittency") означає існування тривалих 

спокійних епох сильно пригніченої активності, які хаотично перемежовані з періодами "нормальної" циклічної 
активності [50]. Зокрема показано, що в моделі динамо Лейтона – Бебкока меридіональна циркуляція може задавати 
часовий темп сонячного циклу [78, 79], а також підтримувати фазу стійкої циклічності в перемежовані епохи 
пригніченої (низької) активності [80]. 

Варто звернути увагу на спробу спеціально (ad hoc) залучити до динамо-моделей концепцію процесів з уповільненою 
в часі динамікою (англ. time-delay dynamics) [50, 81]. Ідеться про ефекти запізнення флуктуацій великомасштабної течії  
відносно сили Лоренца, які в режимі малих величин магнітних чисел Прандтля можуть виникати в динамо-моделях 
із просторово розділеними джерелами полоїдального і тороїдального полів. Зокрема, у моделі Бебкока – Лейтона 
може відбуватися довготривале запізнення в часі (значно довше періоду сонячного циклу) перенесення меридіональною 
циркуляцією полоїдального поля від поверхні до дна СКЗ (“повільний” процес), де генерується тороїдальне поле. На 
відміну від цього, формування полоїдального поля в результаті магнітного спливання спіральних петель глибинного 
потужного тороїдального поля є “швидким” процесом, який триває всього кілька місяців [82–84]. Притаманна моделі 
Бебкока – Лейтона довготривала інерція дозволяє сформулювати амплітудні варіації від циклу до циклу в термінах 
простої одновимірної інерційної схеми (англ. iterative map) [85, 86].  

Великі максимуми. Перейдемо до розгляду великих максимумів. Останні десятиліття були періодом дуже активного 

Сонця з безпрецедентно високим рівнем СА за останні кілька століть, охоплених прямими сонячними спостереженнями. 
Кількість сонячних плям швидко зростала в 1900–1940 рр., причому середня кількість сонячних плям зросла більше ніж 
вдвічі, і залишалася на цьому високому рівні до недавнього часу [23]. Таке зростання відбувалося в основному за рахунок 
підвищення максимальної амплітуди циклу, тоді як активність плям завжди поверталася до дуже низького рівня навколо 
мінімумів циклу. Середня кількість груп сонячних плям за 1750–1900 рр. становила 35 ± 9, тоді як у 1950–2000 рр. вона 
перебувала на високому рівні 75 ± 3. Тому сучасний епізод активного Сонця, який почався в 1940-х рр., можна розглядати 
як великий максимум СА (рис. 6), див. також рис. 1 і рис. 2. 

 

 

Рис. 6. Часові циклічні варіації сонячної активності (згладжені середньорічні числа Вольфа) за 1900–2012 рр.  
Зростання сонячної активності з 1940  по 2000 р. (затемнена ділянка рисунка)  

прийнято називати сучасним великим максимумом (із джерела [23]) 

 
Однак, після дуже слабкого сонячного мінімуму у 2008–2009 рр. ми можемо впевнено сказати, що СА 

повертається до свого нормального помірного рівня або, можливо, навіть до стадії низької активності [23]. І таким 
чином, епізод високої активності, відомий як сучасний великий максимум [23], здається закінчився. Хоча 

дослідники в цілому сприймають сучасний епізод активного Сонця як особливе явище, і питання про те, чи є така 
висока СА типовою, чи це щось надзвичайне, викликає дискусії.  

Питання як часто трапляються епізоди високих максимумів і наскільки вони сильні не можна вивчити за 
допомогою 400-річної серії прямих спостережень. Тому кількісний аналіз можливий лише з використанням 
довготривалих космогенних радіоізотопних записів. У результаті аналізу рядів СА, реконструйованих за даними 
вимірювань 10Be [87–89] і 14C [89] установлено, що попередній подібний сплеск активності стався приблизно 
8 тисячоліть тому. На підставі цього доходимо висновку, що сучасний сплеск активності є дуже рідкісною подією [23]. 

У зв'язку із цим набуває актуальності пошук трохи менших за амплітудою сплесків активності. У роботі [23] 
розглянуто список сплесків активності, визначених із використанням даних космогенних вимірювань 14C за останні 
11 400 років, коли кількість груп сонячних плям за 50 років стабільно перевищувала 50. Усього ідентифіковано 19 
таких великих максимумів із загальною тривалістю близько 1030 років, що свідчить про перебування Сонця в 
підвищеному активному стані впродовж близько 10 % часу. Статистичний аналіз часу виникнення великих 
максимумів показує, що вони не дотримуються довгострокових циклічних варіацій, а, подібно до великих мінімумів, 
визначаються стохастичними процесами. Більшість реконструйованих великих максимумів (близько 75 %) були не 
довшими 50 років, і лише чотири великі максимуми (включаючи сучасний) були довшими за 70 років [90]. Це 
свідчить про те, що ймовірність продовження сучасного епізоду активного Сонця низька [89, 91]. Хоча, як зауважено 
в роботі [23],  це не прогноз майбутньої сонячної активності, а лише статистична оцінка. 
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Висновки. Таким чином, дослідження кількох десятиліть засвідчили, що впродовж останнього післяльодо-
викового періоду в історії Землі (голоцену тривалістю ≈ 11,7 тис. років) Сонце близько 70 % свого часу провело у 
нормальному стані, що характеризується середньою сонячною активністю. Разом із тим, близько 15–20 % часу 
Сонце переживає великий мінімум, тоді як ~10 % часу займають періоди дуже високої активності. На рис. 7 показано 
довготривалі циклічні варіації магнітної активності Сонця впродовж останнього тисячоліття, визначені за вимірами 
концентрації радіонукліду 14C в річних кільцях дерев.  

 

 

Рис. 7. Довготривалі циклічні варіації δ-концентрації радіонукліду 14C (у відносних одиницях promille за вимірами  
в річних кільцях приросту стовбурів дерев), яка служить маркером інтенсивності глобального магнітного поля Сонця  

за проміжок часу 1900–2000 рр. (із джерела [23]) 

 
Однією з головних особливостей довготривалої сонячної активності є її нерегулярна поведінка, яку неможливо 

описати комбінацією квазіперіодичних процесів, оскільки вона містить по суті випадкову складову. Хоча зауважимо, 
що в роботі [92] висловлено гіпотезу, згідно з якою довготривалі зміни сонячної магнітної активності можуть 
модулюватися крутильними (обертовими) планетарними моментами, що діють на несферичний тахоклін Сонця. 

Великі мінімуми магнітної активності, характерним представником яких є мінімум Маундера, є типовими 
сонячними явищами. Усього в космогенних реконструкціях магнітної активності Сонця за останні 11 000 років 
виявлено 27 великих мінімумів, сумарна тривалість яких становить близько 1900 років. Їхня поява свідчить про те, що 
вони з'являються не періодично, а скоріше в результаті хаотичного процесу всередині скупчень проявів магнітної 
активності, розділених 2000–2500 роками. Великі мінімуми, як правило, бувають двох різних типів: короткі (подібні 
мінімуму Маундера), середня тривалість яких становить 30–90 років, і довші (подібні мінімуму Шпьорера), середня 
тривалість – більше100 років.  

Важливим ключем до вивчення впливу варіацій сонячної активності на клімат Землі є мінімум Маундера, упродовж 
якого спостерігалося винятково мало сонячних плям. Застосування методу аналізу рідкісних подій до цих спостережень 
привело дослідників до висновку, що появі сонячних плям під час мінімуму Маундера притаманний слабкий за 
амплітудою 22-річний цикл. Концепція безперервності магнітних циклів у цей час підтверджується також вимірюваннями 
космогенних радіонуклідів у природних земних архівах. Тому нині прийнято вважати, що під час мінімуму Маундера 
циклічна магнітна активність Сонця не припинялася, хоча амплітуда циклів була досить низькою. У моделі 

-динамо це може бути пов'язано з тим, що величина магнітної індукції тороїдального поля, збудженого радіальним 
диференційним обертанням в СКЗ, у цей час не досягала порогового значення, необхідного для підйому магнітних 
силових трубок на сонячну поверхню (нелінійний режим динамо).  

Проаналізовано можливі фізичні механізми, що описують пригнічення динамо-процесу у проміжки часу, коли не 
спостерігалися сонячні плями. Зокрема, автором запропоновано сценарій пояснення північно-південної асиметрії 
магнітної активності (кількості спостережених плям) під час мінімуму Маундера. Ключову роль у запропонованому 
сценарії відіграє особливий режим внутрішнього обертання Сонця, виявлений у результаті геліосейсмологічних 
експериментів. Згідно з даними геліосейсмології СКЗ поділена на полярні і приекваторіальний домени з протилежними 
знаками радiального градієнта кутової швидкості. Крім того, радiальний градієнт кутової швидкості проникає у глибинні 

шари стабільної променистої зони нижче СКЗ. Показано, якщо врахувати ці дані, то -динамо збуджує дві гармоніки 
(дипольну та квадрупольну) тороїдального поля в СКЗ, які змінюють свій напрямок із періодом сонячного циклу. Водночас 

глибинний -ефект у променистій зоні створює тороїдальне поле стаціонарної орієнтації. Суперпозиція квадрупольної 
гармоніки тороїдального поля СКЗ і стаціонарного тороїдального поля променистої зони може призвести до переваги 
інтенсивності плямоутворення в одній із півкуль Сонця. 

За даними космогенних вимірювань за останні 11 400 років ідентифіковано 19 великих максимумів із загальною 
тривалістю близько 1030 років. Статистичний аналіз часу виникнення великих максимумів показав, що вони, подібно 
до великих мінімумів, визначаються стохастичними процесами. Середня тривалість більшості великих максимумів 
була коротшою 50 років і лише чотири великі максимуми були довшими 70 років. 

Сучасний рівень магнітної активності Сонця (після 1940-х рр.) був дуже високим, відповідаючи довгому великому 
максимуму тривалістю близько 60–70 років, що є типовою, але рідкісною і нерегулярною подією в поведінці Сонця. 
Тому ймовірність продовження сучасного епізоду активного Сонця є низькою. Він припинився після 23-го сонячного 
циклу і сонячна активність, здається, повертається до свого нормального помірного рівня. Хоча це не прогноз 
майбутньої СА, а лише статистична оцінка. 

Особливості довготривалих спостережених незвичних змін у часі магнітної активності Сонця служать викликом 
для розробників теоретичних моделей сонячного динамо. Випадкова поява великих мінімумів і максимумів певною 
мірою може бути відтворена сучасними моделями турбулентного динамо зі стохастичним приводом, але деякі 
проблеми ще залишаються і чекають свого розв'язання в майбутньому. 

Це дослідження профінансовано в межах держбюджетної теми № 22БФ23-03 за програмою "Астрономія та 
фізика космосу" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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LONG-TERM VARIATIONS OF SOLAR MAGNETIC ACTIVITY 

The main law of the evolution of the Earth's climate is the cyclical nature of global changes in the latter. One of the possible explanations for 
the cyclical nature of global climate changes is provided by the astrophysical model of fluctuations in the insolation of the Earth's surface by solar 
radiation. Modern climate change is mainly associated with variations in the magnetic activity of the Sun, one of the main proxies of which are 
sunspots. The decrease in the number of sunspots coincides with the epochs of cooling on the Earth, while during the maximum number of 
sunspots warming is observed. The paper reviews cosmogenic reconstructions of long-term variations in the Sun's magnetic activity (large minima 
and large maxima) during the Holocene (last 12,000 years). The accidental appearance of large minima and maxima can to some extent be 
reproduced by modern models of a turbulent dynamo with a stochastic drive.  

An important key to studying the impact of solar activity variations on the Earth's climate is the Maunder minimum (late 17th century), during which 
extremely little sunspots were observed. Applying the method of analysis of rare events to these observations led researchers to conclude that the 
appearance of sunspots at the Maunder minimum was characterized by a weak amplitude of 22 years. The concept of continuity of magnetic cycles at 
this time is also confirmed by measurements of cosmogenic radionuclides in natural terrestrial archives. Therefore, today it is believed that during the 

Maunder minimum, the cyclic magnetic activity of the Sun did not stop, although the amplitude of the cycles was quite low. In the -dynamo model, 
this may be due to the fact that the magnitude of the magnetic induction of the toroidal field excited by radial differential rotation in the solar convection 
zone at this time did not reach the threshold value required for lifting magnetic power tubes on the solar surface (nonlinear dynamo mode). Possible 
physical mechanisms describing the suppression of the dynamo process at intervals when no sunspots were observed are analyzed. 

A scenario for explaining the north-south asymmetry of magnetic activity during the Maunder minimum is proposed. A key role in the proposed 
scenario is played by the special nature of the internal rotation of the Sun, revealed as a result of helioseismological experiments.  

The modern grand maximum of solar activity, which began in the 1940s, has ceased after solar cycle 23, and activity of the Sun seems to be 
returning to its normal moderate level. 

Key words: global climate changes of the Earth, sunspot cycles, magnetic fields of the Sun, cosmogenic proxies of solar activity, Maunder 
minimum, modern grand maximum, solar dynamo. 
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АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ  

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2021 р. 

 
2021 р. в Астрономічній обсерваторії працювало 60 працівників, з яких 48 штатних і 12 сумісників, у науковій 

роботі брали участь – 34 співробітники (9 докторів наук і 17 кандидатів наук). Упродовж року виконувалися 4 

бюджетні і 2 договірні теми.  
Основні наукові результати. Розроблено метод розрахунку локальних характеристик лінзового відображення в 

околах критичних кривих. Послідовний аналіз локальних характеристик процесу мікролінзування з таким ступенем 
деталізації проведено вперше. Результат є важливим для аналізу подій зі значним підсиленням у позагалактичних 
гравітаційно-лінзових системах. Унаслідок комплексних досліджень малих тіл Сонячної системи проведено діагностику 
властивостей пилової та газової атмосфери досліджуваних активних об'єктів шляхом чисельного моделювання і пошук 
зв'язків між фізичними і динамічними характеристиками об'єктів різних популяцій. Розпочато модернізацію 
спостережної бази університету в с. Лісники – придбано нову ПЗЗ-камеру для телескопа АЗТ-8, на основі придбаних 
телескопа Celestron та ПЗЗ-камер серії Atik Infinity створено мобільний комплекс для спостережень явищ покриття зір 
астероїдами. За спостереженнями із сонячним фотометром міжнародної мережі AERONET отримано  нові дані про 
вміст і характеристики аерозольних частинок у стовпі атмосфери над Києвом протягом 2019–2021 рр., виявлено й 
оцінено сезонні та міжрічні варіації спектральної оптичної товщини аерозольної складової атмосфери та її впливу на 
енергетичний баланс атмосфери над Києвом протягом 12 років неперервних спостережень.  

За результатами досліджень опубліковано монографію, 68 наукових статей, зроблено 76 доповідей на наукових 
конференціях. 

Ключові слова: відділ астрофізики, сектор астрометрії і малих тіл Сонячної системи,  національне надбання. 

 
Інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії за 2020 р. подано у Віснику Київського університету [1]. Тут 

висвітлено результати наукових досліджень і найважливіші події у житті обсерваторії за 2021 р.  
Структура та склад. На початок 2021 р. в Астрономічній обсерваторії працювало 48 штатних працівників і 

12 сумісників, з них співробітників, які беруть участь у виконанні НДР – 34, зокрема доктори – 9, кандидати наук – 17; 
обслуговуючий персонал – 23; штат музею – 1. У науковій роботі брали участь аспіранти та студенти кафедри 
астрономії та фізики космосу фізичного факультету університету. Захистила докторську дисертацію О. Іванова, 
вчене звання старшого дослідника отримав В. О. Данилевський.   

Упродовж року змін у структурі обсерваторії не було: до її складу входили відділ астрофізики (зав. відділу д-р 
фіз.-мат. наук, професор В. І. Жданов), сектор астрометрії та малих тіл Сонячної системи (зав. сектору канд.  
фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. І. В. Лук'яник), а також дві спостережні станції (с. Лісники Києво-Святошинського 
району і с. Пилиповичі Бородянського району Київської області). До штату обсерваторії введено посади: провідний 
інженер (в. о. начальника спостережної станції), яку обійняв М. І. Буромський, і завідувач Астрономічного музею. 

2 липня 2021 р. помер провідний інженер, канд. фіз.-мат. наук Федір Іванович Кравцов, який все своє життя 
присвятив вивченню малих тіл Сонячної системи, досконало знав телескопи спостережної станції обсерваторії.  

Обсяг бюджетного фінансування у 2021 р. склав 5465,1 тис. грн, договірного – 1134,095 тис. грн.  
З 28 лютого 2020 р. університет працює у режимі локдауну (спочатку повний, потім адаптивний), засідання 

проводяться через zoom, зокрема і конференції, вчені ради та ін.  
Тематика наукових досліджень. Упродовж року виконувалися 5 бюджетних тем: № 19БФ023-01 

"Високоенергетичні явища й активні процеси в астрофізичних і космологічних системах за даними багатоканальних 
спостережень", науковий керівник  В. І. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, професор, зав. відділу (об'єм фінансування 
2589,3 тис. грн); № 19БФ023-02 "Фізичні та динамічні властивості малих тіл Сонячної системи як індикатори їхніх 
місць походження й еволюці", науковий керівник  В. К. Розенбуш, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. (1571,6 тис. 
грн); № 19БФ023-03 "Маломасштабна структура сонячних магнітних полів, сонячна активність та її вплив на геосферу", 
науковий керівник В. Г. Лозицький, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. (961,0 тис. грн); № 21БФ023-01 
"Високоенергетичні процеси та прояви нової фізики в астрофізичних гамма-джерелах: внесок України в СТА", науковий 
керівник В. О. Пономаренко, канд. фіз.-мат. наук (1047,1 тис. грн); розділ теми № 21БНН-06 "Виконання завдань 
перспективного плану розвитку наукового напряму "Математичні науки та природничі науки"", науковий керівник проф. 
М. В. Макарець, відповідальний виконавець розділу І. В. Лук'яник (480,0 тис. грн); а також договірна робота: НФДУ 
20ДФ023-01 "Легка темна матерія і динамічна темна енергія у Всесвіті", науковий керівник В. І. Жданов  (об'єм 
фінансування 1134,095 тис. грн).  

2021 р. співробітниками обсерваторії подано на конкурс МОН (2022–2024 рр.) науково-дослідні роботи із 
чотирьох тем:  

1. "Релятивістська гравітація, темна матерія і темна енергія в позагалактичних і космологічних об'єктах", 
науковий керівник С. Л. Парновський (виставлені експертами бали: 92.0, 95.0, середній – 93.5);   

2. "Діагностика пилу в активних малих тілах Сонячної системи та навколоземному космічному просторі", 
науковий керівник В. К. Розенбуш (відповідно: 83.0, 97.0, 90.0);  

3. "Активні процеси на Сонці, магнітні поля і їхній вплив на зміни клімату", науковий керівник В. Г. Лозицький 
(відповідно: 90.0, 91.0, 90.5);  

4. "Багатоканальні дослідження процесів генерування космічних променів і нетеплового випромінювання в 
релятивістських струменях астрофізичних об'єктів", науковий керівник В. О. Данилевський (відповідно: 69.0, 
92.0, 96.0, 85.67). 

Також подано одну тему на конкурс спільних українсько-словацьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 
2022–2023 рр. (науковий керівник І. В. Лук'яник), НФДУ (науковий керівник В. К. Розенбуш) та готується одна тема на 
конкурс Горизонт 2020 (науковий керівник Б. І. Гнатик). 

© Єфіменко В., 2021 
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Співробітниками обсерваторії 2021 р. опубліковано монографію, 68 наукових статей (35 у SCOPUS WoS), з них 
27 у зарубіжних виданнях, проведено міжнародну конференцію (“Астрономія і фізика космосу в Київському 
університеті”, 25–28 травня 2021;), зроблено 76 наукових доповідей на конференціях.  

Інші важливі події у житті обсерваторії: 
У січні 2020 р. ректор університету підписав подання (директора обсерваторії В. М. Єфіменка і декана 

фізичного факультету М. В. Макарця) на придбання ПЗЗ-камери з блоком світлофільтрів і фільтрів до телескопа 
АЗТ-8 спостережної станції с. Лісники. Камеру придбано 2021 р. (вартість 444,8 тис. грн). Також придбано телескоп 
Celestron (вартість 130,0 тис. грн) та дві ПЗЗ-камери до нього (вартість 70,0 тис. грн), за рахунок коштів теми  
№ 21БНН-06 зібрано з придбаних блоків за кошти теми № 21БФ023-01 чотири комп'ютери для класу ВІРГО. За 
власні кошти обсерваторії в Одеській обсерваторії замовлено і виготовлено механічну частину блоку світлофільтрів 
для АЗТ-14 (10,0 тис. грн). 

У червні 2021 р. вченою радою обсерваторії прийнято програму модернізації телескопів і покращення 

роботи спостережної станції в с. Лісники. Основними заходами цієї програми у 2021 р. стали такі: 
1. Придбання ПЗЗ-камери для телескопа АЗТ-8. 

2. Виготовлення блоку світлофільтрів для телескопа АЗТ-14. 

3. Уведення посади начальника спостережної станції в с. Лісники. 

4. Підписання Угоди про створення спостережного комплексу спільного користування "Спостережна станція 
Лісники" КНУ імені Тараса Шевченка та ГАО НАНУ. 

11 листопада 2021 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову про віднесення Горизонтального 
сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії, стародруків Наукової бібліотеки і колекції рослин Ботанічного 
саду університету до об'єктів Національного надбання України. Планується виділення щорічно коштів (близько 
400,0 тис. грн на кожен об'єкт) на ремонт і підтримання цих об'єктів у належному стані. 

2021 р. проведено наукову конференцію, присвячену 100-річчю з дня народження П. Р. Романчука. За 
участі сім'ї Романчука і колективу університету (зокрема і працівників обсерваторії) замовлено виготовлення і 
встановлення пам'ятника П. Р. Романчуку на Совському цвинтарі м. Києва. 

Результати наукових досліджень. 
Астрофізика. На основі комплексного підходу в теорії гравітаційного лінзування розроблено метод розрахунку 

локальних характеристик лінзового відображення в околах критичних кривих. Послідовний аналіз локальних 
характеристик процесу мікролінзування з таким ступенем деталізації проведено вперше. Результат є важливим для 
аналізу подій зі значним підсиленням у позагалактичних гравітаційно-лінзових системах (О. М. Александров). 

Показано, що існує можливість детектування скупчень галактик (СГ) 1656 Å за допомогою масиву Cherenkov 
Teleskop Array (СТА) у випадку жорсткого спектра космічних променів ( ). Також ми розглянули внесок активних 

ядер галактик (АЯГ) у потік нетеплового випромінювання 1656 Å, для яких значення спектрального індексу 
очікуються на рівні . У такому випадку забезпечується надійне детектування гамма-випромінювання 

експериментом CTA та ймовірний сигнал нейтрино в експерименті IceCube. З урахуванням зазначених вище 
розрахунків СГ A1656 є перспективним об'єктом для дослідження позагалактичного нетеплового випромінювання. 
Також розглянуто можливість детектування експериментом CTA сигналу від аксіоноподібних частинок (ALPs) в АЯГ 
усередині надскупчення Персея. Розраховано прогнозовані обмеження CTA щодо ALPs, як функція їхньої маси ma 
та зчеплення до фотонів gaγ. Оцінено можливий зв'язок скупчень галактик із космічними променями екстремально 
високих енергій (КПЕВЕ, E>1020 еВ) (Б. І. Гнатик, Р. Б. Гнатик). 

Проаналiзовано данi спостережень залишку наднової Тихо Браге (SN 1572), якi отримано космiчною 
рентгенiвською обсерваторiєю Chandra. За даними спостережень створено карту залишку для рiзних дiапазонiв 
енергiй фотонiв, зокрема і для теплового континууму (4,1–6,0 кеВ), i лiнiй Si (1,6–2,1 кеВ), та S (2,3–2,6 кеВ). 
Отримано та проаналiзовано спектри теплового рентгенiвського випромінювання в найбiльш яскравих лiнiях 
кремнiю та сiрки з малих локальних регiонiв, які покривають усю поверхню залишку. Цi спектри профiтовано з 
використанням вiдповiдних спектральних моделей xsbremss та gauss1d. Маючи значення положення максимуму 
лiнiй у спектрi в локальних регiонах по всiй поверхнi залишку i враховуючи ефект Доплера, розраховано швидкостi 
руху речовини вздовж променя зору в лiнiях кремнiю та сiрки. Досліджено еволюцію молодих залишків наднових зір і  
магнітного поля в них. Показано, що радіальна складова магнітного поля швидко спадає за фронтом ударної хвилі 
(О. Л. Петрук, В. В. Бешлей). 

Якщо вести спостереження з низьким і середнім зенітним кутом (20–40◦), то CTA-N зможе детектувати всі джерела до 

концентрації ρ=10−9 Мпк−3. Спостерігається різке падіння продуктивності до 65 % на високому зенітному куті (60◦). Вплив 

геомагнітного поля виявляється в різниці у 10–30 % у ймовірності детектування для напрямків північного/південного 
азимута для низьких і високих зенітних кутів. Масив CTA-S показує аналогічні результати, що й CTA-N (у межах 10 % для 
середнього азимута). Основними відмінностями є більша втрата продуктивності, до 70 %, при високому зенітному куті 

(60◦) і менший вплив геомагнітного поля (різниця 5–15 % в імовірності детектування для північного/південного 

азимутальних напрямків для зенітних кутів від низького до високого) (О. М. Сергієнко, В. І. Жданов). 
Для об'єктів 1ES 1426+428 і BL Lacertae зафіксовано короткочасну (STV) та довготривалу змінність (LTV) у всіх 

фільтрах системи Джонсона/Бесселя (BVRI) і при загальній похибці ≈ 0,03m – 0,1m. Виявлено змінність протягом 
доби (IDV) для блазара BL Lacertae 17/18.11.2018 р. Під час розрахунку показників кольору достовірно виявлено 
тренди посиніння (BWB) для BL Lacertae в LTV шляхом використання різних пар смуг пропускання. Також із 
середньою кореляцією (понад 0,5) зафіксовано тренди BWB для 1ES 1426+428. Отже, зростання блиску обох 
досліджуваних активних ядер галактик відбувалося за рахунок збільшення внеску синхротронного випромінювання 
джета (В. О. Пономаренко). 

Астрометрія та малі тіла Сонячної системи. Найбільш вагомими результатами комплексних досліджень 
малих тіл Сонячної системи (серед яких комети; активні астероїди; астероїди, які наближаються до Землі і є 
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потенційно небезпечними; кентаври) за даними власних фотометричних, поляриметричних і спектральних 
спостережень є діагностика властивостей пилової та газової атмосфери досліджуваних активних об'єктів шляхом 
чисельного моделювання і пошук зв'язків між фізичними і динамічними характеристиками об'єктів різних популяцій; 
дослідження першої міжзоряної комети 2I/Borisov, які показали, що властивості пилу і загальна поведінка цієї комети 
схожа на поведінку більшості комет Сонячної системи; фізичні, хімічні та динамічні властивості комети C/2019 Y1 
(ATLAS) під час інтенсивного розпаду її ядра задовго до проходження перигелію. Шляхом чисельного моделювання 
фізичних процесів нагрівання, плавлення та випаровування побудована самоузгоджена модель руху малих 
метеороїдів у атмосфері Землі. Уперше отримано детальні високоточні фазові залежності поляризації для активного 
високоальбедного супутника Юпітера Європи в UBVRI-смугах, комп'ютерне моделювання яких із використанням 
методу RT-CB, який враховує когерентне зворотне розсіяння і перенесення випромінювання показав, що 

поверхневий шар реголіту складається з льодяних частинок розміром 16 мікрон і пористістю 70 % (В. К. Розенбуш, 
О. В. Іванова, І. В. Лук'яник, В. В. Клещонок, П. М. Козак). 

Розпочато модернізацію спостережної бази в с. Лісники: придбано нову ПЗЗ-камеру Moravian C4-16000 із 
блоком світлофільтрів і фільтрами UBVRI фотометричної системи Джонсона – Кузінса для телескопа АЗТ-8; 
розроблено та виготовлено оптичний редуктор, блок вузькосмугових фільтрів і конструкторська документація на 
блок широкосмугових фільтрів для телескопа АЗТ-14; на основі придбаних телескопа Celestron Advanced VX 11 із 
системою GOTO та ПЗЗ-камер серії Atik Infinity ATK0144 створено мобільний комплекс для спостережень явищ 
покриття зір астроїдами (І. В. Лук'яник, В. М. Єфіменко, В. В. Клещонок, М. І. Буромський, П. М. Козак). 

Фізика Сонця, сонячно-земні зв'язки. За спостереженнями із сонячним фотометром міжнародної мережі 
AERONET отримано нові дані про вміст і характеристики аерозольних частинок у стовпі атмосфери над Києвом 
протягом 2019–2021 рр., виявлено й оцінено сезонні та міжрічні варіації спектральної оптичної товщини аерозольної 
складової атмосфери та її впливу на енергетичний баланс атмосфери над Києвом протягом 12 років неперервних 
спостережень. Сформульовано рекомендації до методики калібрування на навколоземній орбіті 
спектрополяриметрів СканПол та МСІП супутникового проєкту “Аерозоль-UA” для досліджень аерозолів у земній 
атмосфері (В. О. Данилевський). 

На основі одночасних спостережень спектральних ліній водню, гелію та іонізованого кальцію у лімбовому 
сонячному спалаху бала Х1.7, який спостерігався 17 липня 1981 р. на ГСТ АО КНУ, виявлено антикореляцію між 
кінетичною температурою і турбулентною швидкістю. Аргументовано висновок, що спостережені особливості цього 
ефекту ймовірно вказують на присутність магнітних полів змішаної полярності напруженістю 7–10 кГс, які існували 
на висоті близько 10 Мм. Отриманий результат важливий для розвитку МГД теорії концентрованих магнітних полів і 
сонячних спалахів (В. Г. Лозицький, І. І. Яковкін). 

На підставі спектрополяриметричних і фільтрових спостережень із високою роздільною здатністю ліній Fe I, Ba II 
і Ca II на німецькому вакуумному баштовому телескопі VTT обсерваторії Інституту астрофізики на Канарських 
островах на о. Тенеріфе (Іспанія) зроблено висновок, що збільшення контрасту зі зростанням потужності коливань 
швидкості, які спостерігаються в активних ділянках сонячної атмосфери (яскраві ділянки факелів), можна розглядати 
як свідчення того, що ці ділянки виглядають яскравими не тільки через ефект Вільсона, але і завдяки нагріванню 
сонячної плазми хвилями. Отриманий результат має важливе значення для розв'язання однієї з найактуальніших 
проблем геліофізики – пошуку механізмів нагрівання хромосфери і корони Сонця (Н. Г. Щукіна). 

Для пояснення швидкої дисипації струмів в електромагнітних моделях спалаху досліджено ефект зменшення 
величини електропровідності в турбулентному середовищі. У результаті проведених розрахунків знайдено, що 
турбулентна провідність у фотосфері поблизу нульових ліній магнітних конфігурацій груп сонячних плям 
виявляється на 2–3 порядки меншою від газокінетичної провідності в місцях сильних магнітних полів в околі 
сонячних плям. Виявлені ділянки аномально низької турбулентної провідності можуть сприяти прискореній дисипації 
струмів, яка забезпечує ефективне виділення теплової енергії спалахів (В. Н. Криводубський). 
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АSTRONOMICAL OBSERVATORY OF TARAS SHEVCHENKO  

NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV IN 2021 

In 2020, the Astronomical Observatory had 58 employees, of which 48 full-time and 10 part-time, scientists – 34 (6 doctors of sciences and  
17 candidates of sciences). During the year, 4 budget and 3 contractual topics were implemented. 

The main scientific results. A method for calculating the local characteristics of the lens reflection in the vicinity of critical curves has been 
developed. Sequential analysis of local characteristics of the microlensing process with such a degree of detail was performed for the first time. 
The result is important for the analysis of events with significant amplification in extragalactic gravitational-lens systems. As a result of complex 
studies of small bodies of the solar system, the properties of the dust and gas atmosphere of the studied active objects are diagnosed by numerical 
modeling and the relationship between physical and dynamic characteristics of objects of different populations. The modernization of the 
observation base of the university in the village of Foresters – a new CCD camera for the AZT-8 telescope has been purchased, and a mobile 
complex for observing the phenomena of star coverage by asteroids has been created on the basis of the acquired Celestron telescope and Atik 
Infinity series CCD cameras. According to observations with the solar photometer of the international network AERONET, new data on the content 
and characteristics of aerosol particles in the atmospheric column over Kiev during 2019 – 2021, identified and evaluated seasonal and interannual 
variations in spectral optical thickness of the aerosol component and its impact on energy balance Kyiv for 12 years of continuous observations.  

According to the research results, 1 monograph, 68 scientific articles were published, 76 reports were made at scientific conferences. 
Key words: Department of Astrophysics, Department of Astrometry and Small Bodies of the Solar System, national heritage. 
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