პროექტი №10
ტალღური პროცესების შესწავლა ატმოსფეროს ზედა ფენებში
პროექტის ხელმძღვანელი - გ. ჯანდიერი
დაფინანსება - 8100 ლარი
პირველად ანალიზურად და რიცხობრივად შესწავლილია გარეშე მაგნიტური ველის
მიმართულების ფლუქტუაციების ანიზოტროპიის გავლენა გაბნეული ელექტრომაგნიტური
ტალღების სტატისტიკურ მახასიათებლებზე. მიღებულია ამპლიტუდისა და ფაზის
ფლუქტუაციების კორელაციური ფუნქციების ანალიზური გამოსახულებები პლაზმური
ფენიდან ახლო მანძილებზე და ტალღურ ზონაში. ელექტრომაგნიტური ტალღების გაბნევა
განპირობებულია ტურბულენტურ პლაზმურ ფენაში არსებული ელექტრონების
კონცენტრაციისა და გეომაგნიტური ველის ფლუქტუაციების არსებობით. რიცხვითი
მოდელირება ჩატარდა იონოსფეროს F ფენისათვის თანამგზავრებიდან და ზონდირების
მეთოდებით მიღებულ ექსპერიმენტულ მონაცემებზე დაყრდნობით; პირველადაა აგებული
ამპლიტუდისა და ფაზის კორელაციური ფუნქციების „ფაზური პორტრეტები“ პლაზმური
ფენის სისქისა და ელექტრონები კონცენტრაციის არაერთგვაროვნებების ხაზოვანი
მასშტაბების სხვადასხვა სიდიდეებისათვის. წარმოდგენილია ამ ცვლილები ვიდეო სურათი.
მაგნიტოჰიდროდინამიკული
განტოლებების
გამოყენებით,
ჰოლის
ეფექტის
გათვალისწინებით
შესწავლილია
აკუსტიკურ-გრავიტაციული,
და
პლანეტარული
ტალღების გავრცელების თავისებურებები დედამიწის ზედა ატმოსფერულ ფენებში, სადაც
გათვალისწინებულია დედამიწის გეომაგნიტური ველისა და მისი ბრუნვის კუთხური
სიჩქარის არაერთგვაროვნებები. მიღებულია განზოგადებული დისპერსიული განტოლება
მაგნიტო-აკუსტიკური, მაგნიტო-გრავიტაციული და პლანეტარული ტალღებისათვის
იონოსფეროს E და F ფენებისათვის. გაანალიზებულია ამ ტალღების გავრცელების
თავისებურებები სუსტად იონიზირებულ იონოსფერულ პლაზმაში. რიცხობრივად
შეფასებულია სწრაფი და ნელი ტალღების სიჩქარეები.
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