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Протягом 23 – 24 вересня 2020 р. проведено скоординовані вимірювання 

параметрів іоносферної плазми у середніх широтах над м. Харків (Україна) та у 

високих широтах над м. Тромсьо (Норвегія) у період осіннього рівнодення під 

час магнітоспокійних і магнітозбурених умов з використанням радарів 

некогерентного розсіяння (НР). 

В магнітозбурений день 24 вересня 2020 р. в інтервалі часу 15 – 20 EEST 

відбулося зменшення концентрації електронів над Харковом, що скоріше 

всього вказує на початок позитивної фази іоносферного збурення. В цей же час 

відбулося зростання температури електронів на висотах 350 – 400 км до 3000 – 

3200 K. Таким чином, навіть результати експрес-аналізу показали значну 

відмінність між параметрами середньоширотної іоносфери за спокійних і 

збурених умов. 

Проведено дослідження проявів рухомих іоносферних збурень (РІЗ) у 

висотно-часових варіаціях потужності НР сигналу, прийнятого радаром 

Інституту іоносфери, в діапазонах періодів 60 – 120 хв для 23  і 24  вересня  

2020 р. Було встановлено, що в обидва дні підсилення відносних амплітуд РІЗ 

спостерігалося поблизу сонячних термінаторів. Хвильова активність у 

магнітозбурену добу була дещо вищою. Максимальні значення відносних 

амплітуд складали 0.1 – 0.2 (10 – 20%) і спостерігались на висотах 180 – 250 км 

за спокійних умов. В той же час, у магнітозбурену добу ці значення досягали 

0.3 – 0.4 (30 – 40 %) і були зареєстровані на більших висотах (200 – 280 км). 

Скоріш за все, нами також виявлено великомасштабні збурення, що 

поширювалися з високих у середні широти. 

 Оскільки з технічних причин експеримент у високих широтах закінчився 

близько 14:00 UT 24 вересня, нам не вдалося прослідкувати зміну в поведінці 

іоносферних параметрів у вечірні години, коли мав місце максимальний вплив 

магнітної бурі. Однак, було встановлено, що температура електронів у 

магнітозбурену добу була дещо вищою у ранкові часи. 

 Нами також було виконано порівняння параметрів хвильових процесів у 

високих широтах під час спокійних і збурених умов. Встановлено, що у 

магнітозбурену добу РІЗ спостерігалися на більших висотах у ранковий час. 

Відносні амплітуди переважаючих коливань над Тромсьо становили 0.3 – 0.4 

(30 – 40%). Як і над Харковом, збільшення енергетики  хвильових  процесів  

мало місце поблизу часів проходження сонячних термінаторів. Аналіз ліній 

однакової фази вказав на те, що РІЗ були викликані внутрішніми 

гравітаційними хвилями, що поширювалися з нижніх висот. Джерела таких 

хвиль, скоріш всього, знаходяться у мезосфері та нижній термосфері. 


