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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Просторово-часова природа неоднорiдної сонячної атмосфери є скла-
довою частиною однiєї з фундаментальних проблем фiзики Сонця –
дiагностики сонячної фотосфери.

Дослiдження природи конвективних явищ у сонячнiй фотосферi на
рiзних просторово-часових масштабах з використанням методiв спе-
ктрального синтезу та iнверсних методiв складає основу цiєї дисерта-
цiйної роботи.

Актуальнiсть теми. Сонячна конвекцiя вiдiграє важливу роль у
переносi енергiї всерединi Сонця i породжує неоднорiдностi на його
поверхнi. У сонячнiй фотосферi спостерiгаються конвективнi утворе-
ння на малих, середнiх та великих просторово-часових масштабах –
грануляцiя, мезогрануляцiя та супергрануляцiя. Фiзичнi процеси, що
мають мiсце як в атмосферi Сонця, так i в пiдфотосферних шарах,
можуть стати зрозумiлiшими завдяки детальному аналiзу цих стру-
ктурних утворень у фотосферi.

Дослiдження реальної атмосфери Сонця передбачає визначення за
даними спостережень термодинамiчних i кiнематичних параметрiв, якi
описують фiзичнi умови в нiй, i наступне вiдтворення фiзичної картини
процесiв, якi протiкають у сонячнiй атмосферi.

На сьогоднi залишаються не до кiнця з’ясованими багато питань в
областi фотосферної конвекцiї:

— Вiдсутня єдина думка про стратифiкацiю термодинамiчних параме-
трiв та поле швидкостей фотосферної конвекцiї Сонця на рiзних
просторово-часових масштабах: недостатньо вивченi висотнi варiа-
цiї тиску i густини в конвективних комiрках, поле горизонтальних
швидкостей у сонячнiй фотосферi, невирiшеними залишаються пи-
тання про iнверсiю температурних варiацiй та iнверсiю вертикальних
швидкостей.

— Досi не встановлено, чи мезогрануляцiя є окремим видом конвектив-
них рухiв, а чи – частиною грануляцiйних масштабiв, тому базовi
характеристики мезогранул i, взагалi, саме їх iснування досi зали-
шаються пiд питанням.

— Лише частково дослiджено висотну залежнiсть фiзичних параме-
трiв супергрануляцiї в сонячнiй атмосферi, вертикальну компоненту
швидкостей всерединi супергрануляцiйних комiрок.

— Iнтерпретацiя динамiки та еволюцiї конвективних потокiв не цiлком
переконлива, що веде до розбiжностей з результатами спостережень.
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Висока якiсть спостережуваних даних дає новi можливостi для до-
слiдження неоднорiдної структури сонячної атмосфери. До сьогоднi-
шнього дня iснує проблема коректного вiдтворення фiзичних умов у
атмосферi Сонця. А тому застосування потужних, стiйких методiв дi-
агностики сприяє кращому розумiнню природи складних процесiв, що
вiдбуваються у сонячнiй атмосферi. До таких методiв вiдносяться iн-
верснi методи та методи спектрального синтезу. Наявнiсть прецизiйних
спостережень i високочутливих методiв обробки дозволяє виконати ко-
ректну, достовiрну дiагностику структури i динамiки реальної фото-
сферної конвекцiї Сонця.

Вищенаведенi обставини визначили мету дисертацiї.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалась в Астрономiчнiй обсерваторiї Львiвського нацiонального
унiверситету iменi Iвана Франка в межах виконання держбюджетних
тем:

– “Дослiдження фiзичних умов та коливних процесiв в атмосферi Сон-
ця” (номер державної реєстрацiї 0103U001905),

– “Дослiдження динамiчної неоднорiдної структури сонячної атмосфе-
ри” (номер державної реєстрацiї 0106U001326),

– “Дослiдження варiацiй випромiнювання Сонця в рiзних спектраль-
них дiапазонах та дiагностика сонячної атмосфери” (номер держав-
ної реєстрацiї 0109U002089),

– “Дослiдження сонячно-земних зв’язкiв: активнi процеси на Сонцi та
їх геофiзичнi прояви” (номер державної реєстрацiї 0109U002608),

– “Геофiзичнi прояви особливостей епох екстремумiв циклiв сонячної
активностi” (номер державної реєстрацiї 0111U001093),

– “Структура i динамiка проникаючої конвекцiї та хвильових процесiв
в реальнiй атмосферi Сонця” (номер державної реєстрацiї 0113U003061),

в яких здобувач була виконавцем.

Мета та задачi дослiдження. Основна мета цiєї роботи – дослi-
дити структуру та динамiку фотосферної конвекцiї у реальнiй атмо-
сферi Сонця на рiзних просторово-часових масштабах, використавши
данi спостережень з високим просторовим i часовим роздiленням та
застосувавши сучаснi методи для обробки даних спостережень.

Для цього необхiдно розв’язати наступнi задачi:
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– провести обробку даних високоякiсного спостережуваного спектру
Сонця; використовуючи iнверснi методи та методи спектрального
синтезу, вiдтворити просторово-часовi варiацiї термодинамiчних та
кiнематичних параметрiв реальної сонячної фотосфери;

– видiлити конвективну складову вiдтворених просторово-часових ва-
рiацiй;

– отримати спектри потужностi для параметрiв фотосферної конве-
кцiї Сонця, виявити висотнi змiни спектрiв потужностi для рiзних
просторово-часових масштабiв;

– побудувати напiвемпiричнi моделi фотосферної конвекцiї Сонця на
грануляцiйних, мезогрануляцiйних i супергрануляцiйних масштабах;

– дослiдити стратифiкацiю термодинамiчних параметрiв i поля швид-
костей в окремих структурних елементах фотосферної конвекцiї;

– вивчити структуру поля горизонтальних швидкостей конвекцiї на рi-
зних просторово-часових масштабах у сонячнiй атмосферi (за спосте-
реженнями на краю диска Сонця);

– порiвняти особливостi фотосферної конвекцiї на грануляцiйних, ме-
зогрануляцiйних та супергрануляцiйних масштабах, уточнити при-
роду мезогрануляцiї;

– дослiдити динамiку та еволюцiю конвективних потокiв.

Об’єкт дослiджень: атмосфера Сонця.
Предмет дослiджень: конвективна структура реальної сонячної ат-

мосфери на рiзних просторово-часових масштабах; просторовi варiацiї
термодинамiчних та кiнематичних параметрiв фотосферної конвекцiї
Сонця; динамiка та еволюцiя конвективних потокiв.

Методи дослiджень: пряма та обернена задача нерiвноважного пе-
реносу випромiнювання; метод λ-метра для вiдтворення горизонталь-
них швидкостей в атмосферi Сонця (на краю сонячного диска); бага-
товимiрний фур’є-аналiз даних: (k− ω)-фiльтрацiя для видiлення кон-
вективних рухiв.

Наукова новизна одержаних результатiв.

1. Побудована нова сiтка моделей конвекцiї у реальнiй атмосферi Сонця
на мезогрануляцiйних та супергрануляцiйних масштабах (за спосте-
реженнями з високим просторовим i часовим роздiленням).

2. Вперше дослiджено стратифiкацiю поля швидкостей, варiацiй тем-
ператури, тиску та густини на рiзних просторово-часових масшта-
бах. На мезогрануляцiйних масштабах виявлено iнверсiю темпера-
турних варiацiй i вертикальних швидкостей та встановлено висоти,
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на яких вона вiдбувається; уточнено висоти iнверсiї для грануляцiї.
Виявлено додатнi варiацiї тиску всерединi висхiдних потокiв та вiд’-
ємнi варiацiї тиску – у низхiдних потоках. Встановлено висоти, на
яких вiдбувається iнверсiя густини. На супергрануляцiйних масшта-
бах вперше дослiджено реальну структуру вертикальних швидкостей
у фотосферних шарах.

3. Уточнено природу мезогрануляцiї: показано, що конвективна стру-
ктура сонячної фотосфери (структура вертикальних швидкостей, ва-
рiацiй температури, тиску та густини) на мезогрануляцiйних мас-
штабах з висотою поводиться подiбно до грануляцiї, що вказує на
приналежнiсть мезоструктур до великих грануляцiйних масштабiв.
Встановлено, що на супергрануляцiйних масштабах стратифiкацiя
поля вертикальних швидкостей вказує на суттєву вiдмiннiсть супер-
грануляцiї вiд конвективних утворень менших масштабiв – структура
швидкостей супергрануляцiї не змiнюється у фотосферних шарах.

4. Отримано новi данi про поле горизонтальних швидкостей сонячної
конвекцiї на рiзних просторово-часових масштабах у сонячнiй фото-
сферi та в областi температурного мiнiмуму i на початку нижньої
хромосфери: дослiджено стратифiкацiю горизонтальних швидкостей
на мезогрануляцiйних та супергрануляцiйних масштабах, виявлено
асиметричний розподiл горизонтальних швидкостей, тонку структу-
ру горизонтальних потокiв на дослiджуваних масштабах.

5. Проведено ретельне дослiдження часових змiн варiацiй термодина-
мiчних i кiнематичних параметрiв всерединi грануляцiйних комiрок,
що уможливило точнiше вiдслiдкувати еволюцiю висхiдних i низ-
хiдних конвективних потокiв та особливостi формування i розпаду
конвективних комiрок, виявити вiдмiнностi в розвитку малих i вели-
ких гранул.

Практичне значення одержаних результатiв. Результати вiд-
творення неоднорiдностей сонячної атмосфери та їх динамiки на рiзних
просторово-часових масштабах мають теоретичне i практичне застосу-
вання. Вони є носiями iнформацiї про структуру i динамiку фотосфе-
ри, де цi явища спостерiгаються, а також про глибокi непрозорi шари,
в яких вони зароджуються.

Дослiдження фотосферної конвекцiї сприяє кращому розумiнню фi-
зики складної взаємодiї термодинамiчних збурень у сонячнiй атмосфе-
рi. Результати таких дослiджень застосовують при вiдтвореннi фiзи-
чних умов у реальнiй атмосферi Сонця, а також при прогнозуваннi со-
нячної активностi. Вивчення фотосферних конвективних явищ також
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дає можливiсть осягнути складну динамiку конвективних рухiв, що ма-
ють мiсце пiд фотосферою, де спостереження спектральними методами
недоступнi.

Результати дiагностики сонячної атмосфери можна використовува-
ти для тестування теоретичних моделей сонячної i зоряної конвекцiї та
фiзичних процесiв у них, для з’ясування деяких особливостей еволюцiї
Сонця i зiр.

Особистий внесок здобувача. Всi результати, викладенi в дисер-
тацiї, отримано здобувачем або самостiйно, або при її безпосереднiй
участi. Зокрема, роботи [2, 3, 5, 8] виконанi здобувачем без спiвавторiв.

У роботi [1] автор брала участь в опрацюваннi спостережуваного ма-
терiалу та проведеннi розрахункiв, аналiзувала результати дослiджень
i писала текст статтi.

У роботi [4, 6, 9] здобувач приймала активну участь в обговореннi
постановки наукових завдань та виборi методик розрахункiв, проводи-
ла аналiз одержаних результатiв дослiджень, брала участь у форму-
люваннi висновкiв, писала тексти статей.

У роботi [7] автор поставила наукову задачу, приймала безпосере-
дню участь в обробцi даних i порiвняннi отриманих результатiв зi спо-
стереженнями, а також у формулюваннi висновкiв та написаннi статтi.

Апробацiя результатiв дослiджень. Результати, отриманi в ме-
жах цiєї дисертацiйної роботи, доповiдались та обговорювались на та-
ких наукових конференцiях та семiнарах:

— V, VI, VII Мiжнародних наукових конференцiях “Вибранi питання
астрономiї та астрофiзики”, присвячених пам’ятi Б.Т. Бабiя (м. Львiв,
2008, 2011, 2014 рр.);

— Young Scientists’ Conferences on Astronomy and Space Physics (YSC’16,
YSC’17, YSC’18, YSC’19, YSC’20, YSC’21) (м. Київ, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 рр.);

— Мiжнародних конференцiях з фiзики Сонця у Кримськiй астрофiзи-
чнiй обсерваторiї (смт. Наукове, Крим, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рр.);

— Мiжнародних конференцiях з астрономiї та фiзики космосу в Київ-
ському нацiональному унiверситетi (м. Київ, 2012, 2014 рр.);

— Third UK-Ukraine-Spain Meeting on Solar Physics and Space Science
(м. Львiв, 2015 р.);

— астрофiзичних семiнарах Астрономiчної обсерваторiї Львiвського на-
цiонального унiверситету iменi Iвана Франка;
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— астрофiзичному семiнарi Головної астрономiчної обсерваторiї НАН
України.

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйного дослiдження були опу-
блiкованi в 9 статтях у фахових журналах [1–9], 2 статтях в працях
мiжнародних конференцiй [10–11] та у 17 збiрниках тез конференцiй
[12–28].

Структура та обсяг дисертацiї. Робота складається з перелiку
умовних позначень, вступу, 6 роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загаль-
них висновкiв, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертацiї
становить 140 сторiнок. Текст роботи мiстить 41 рисунок, 230 найме-
нувань у списку використаних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi дається загальна характеристика роботи, обгрунтовується
актуальнiсть теми дисертацiї, формулюються мета i задачi дослiдже-
ння, визначаються наукова новизна i практична цiннiсть отриманих
результатiв, зазначено особистий внесок здобувача у спiльних роботах,
приводяться данi стосовно апробацiї роботи, публiкацiй за темою до-
слiджень.

В роздiлi 1 "Сучасний стан проблеми дiагностики конвекцiї
в атмосферi Сонця" представлено широкий i детальний перелiк ран-
нiх та сучасних праць з дослiдження конвективних рухiв в атмосферi
Сонця на рiзних просторово-часових масштабах, враховуючи спостере-
ження, теоретичнi роботи та числове моделювання сонячної конвекцiї.
Проаналiзовано основнi здобутки у вивченнi структури i динамiки гра-
нуляцiї та супергрануляцiї, спроби видiлення i дослiдження конвекцiї
мезогрануляцiйних масштабiв, зазначено недолiки та обгрунтовано по-
требу в подальших дослiдженнях сонячної конвекцiї.

Бiльшiсть раннiх робiт присвячена дослiдженню структури та мор-
фологiї конвекцiї в атмосферi Сонця. На спокiйнiй сонячнiй поверхнi
найбiльш видимим фотосферним явищем є грануляцiя. При дослiджен-
нi структури сонячної конвекцiї на грануляцiйних масштабах (λ ≈ 0.5–
2.0 Мм, t ≈ 5–16 хв) аналiзуються переважно спостережуванi флукту-
ацiї iнтенсивностi та конвективних швидкостей [29–34]: частково дослi-
джено висотну стратифiкацiю фiзичних параметрiв фотосферної кон-
векцiї на грануляцiйних масштабах, знайдено температурну iнверсiю,
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дослiджено розподiли температурних варiацiй i вертикальних швидко-
стей та їх змiщення всерединi грануляцiйних комiрок, виявлено тон-
ку структуру вертикальних потокiв; певна кiлькiсть робiт присвячена
еволюцiї грануляцiйних комiрок [35, 36]; останнiм часом з’являються
роботи з вивчення впливу магнiтних полiв на грануляцiйну структуру
[37, 38]. Однак залишається вiдкритим питання про iнверсiю швидко-
стей та ведеться дискусiя про висоти, на яких вiдбувається iнверсiя
температурних варiацiй; недостатньо дослiджено висоти проникнення
грануляцiйних потокiв у верхнi шари; менш дослiдженим залишається
поле горизонтальних швидкостей грануляцiї.

З часу проведення перших праць з конвекцiї промiжних масштабiв
на Сонцi [39], велика кiлькiсть спостережень виявляє в сонячнiй атмо-
сферi структури, якi приписують явищу мезогрануляцiї на масштабах
λ ≈ 5–12 Мм, t ≈ 1–5 год. Параметри фотосферної структури на цих
масштабах варiюють мiж грануляцiєю i супергрануляцiєю, таким чи-
ном, тривалий час ведеться дискусiя про вiдмiннiсть мезогрануляцiї вiд
конвекцiї iнших масштабiв [40–42]. Такi суперечливi результати з ви-
явлення мезогрануляцiї як окремого виду конвекцiї вимагають подаль-
ших дослiджень з визначення просторово-часових варiацiй температу-
ри, швидкостi, тиску, магнiтного поля на цих промiжних масштабах.

Опублiковано ряд робiт з дослiдження конвективних рухiв на су-
пергрануляцiйних масштабах (λ ≈ 20–40 Мм, t ≈ 1 доба) [43–45]: ви-
вчались горизонтальнi потоки супергрануляцiї, однак лише частково
дослiджено висотну залежнiсть фiзичних параметрiв супергрануляцiй-
ного потоку, вертикальну компоненту швидкостей всерединi таких ко-
мiрок, зв’язки супергрануляцiї з магнiтними полями, що важливо для
встановлення їх ролi у формуваннi великих масштабiв конвекцiї.

Тривалий час конвективнi структури рiзних масштабiв у сонячнiй
фотосферi, що вiдповiдають грануляцiї, мезо- i супергрануляцiї, дослi-
джували в бiльшостi випадкiв окремо. Останнiми роками сонячну кон-
векцiю почали розглядати як сукупнiсть взаємодiючих i взаємопов’яза-
них структур рiзних масштабiв. Багато робiт присвячено вивченню ве-
ликих грануляцiйних скупчень – накладання менших (грануляцiйних)
конвективних потокiв на бiльшi (мезогрануляцiйнi та супергрануляцiй-
нi) потоки [36, 46].

Отже, незважаючи на тривале дослiдження сонячної конвекцiї, ха-
рактер конвективних рухiв ще до кiнця не вивчений. Таким чином,
дослiдження варiацiй фiзичних параметрiв сонячної конвекцiї за ре-
зультатами сучасних спостережень з високим просторово-часовим роз-
дiленням залишається актуальним.
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У роздiлi 2 "Спостережуванi данi та методика розрахунку
профiлiв фраунгоферових лiнiй" описано спостережуваний мате-
рiал, отриманий на 70-см нiмецькому вакуумному баштовому телеско-
пi VTT (Канарськi острови, Iспанiя) у спокiйних дiлянках сонячного
диска з високим просторовим та часовим роздiленням [47]. Це – фото-
сфернi лiнiї нейтрального залiза FeI λ523.4 нм i FeI λ639.3 нм, отриманi
поблизу центра диска Сонця, та лiнiя FeI λ532.4 нм, отримана на йо-
го краю. Тривалiсть спостережень першої лiнiї – 31 хв, другої лiнiї –
2 год 36 хв; протяжнiсть областi вздовж поверхнi Сонця в обох спо-
стереженнях становить приблизно 64 Мм. Спостереження третьої лiнiї
проведено протягом 4 хв на краю сонячного диска (µ = cosθ = 0–0.37)
для областi протяжнiстю приблизно 49 Мм, з врахуванням сферичностi
поверхнi – це область довжиною близько 263 Мм. Глибина утворення
континууму вiдповiдає висотам нижньої та середньої фотосфери, ядро
спостережуваної лiнiї формується в областi температурного мiнiмуму
та на початку нижньої хромосфери.

Викладено теоретичнi основи розв’язку оберненої задачi переносу
випромiнювання, що зводиться до визначення стратифiкацiї термоди-
намiчних та кiнематичних параметрiв з умови найкращого узгодження
теоретичних профiлiв лiнiй з результатами спостережень [48]. Вивчен-
ня фiзичних характеристик сонячних неоднорiдностей грунтується на
аналiзi спостережуваного спектру, що описується рiвнянням переносу
випромiнювання:

dIν(r, e)

dτν
= Iν(r, e)− Sν(r).

У випадку вiдхилення вiд локальної термодинамiчної рiвноваги (не-
ЛТР випадку) це рiвняння вноситься в рiвняння статистичної рiвно-
ваги; для вдосконалення обчислювального процесу було використано
метод прискореної Λ-iтерацiї (ALI), методику прискорення збiжностi
(Ng-методику), було застосовано множиннi сiтки для фiльтрацiї довго-
перiодичних осциляцiй [49].

Розв’язок оберненої задачi знайдено методом послiдовних набли-
жень [50]: на основi використовуваної моделi атмосфери було розрахо-
вано теоретичнi профiлi лiнiй, за якими визначено поправки до пара-
метрiв моделi. Чутливiсть профiлiв лiнiй до варiацiй вiдповiдних па-
раметрiв моделi описують функцiї вiдгуку. Для оцiнки узгодженостi
профiлiв було використано цiльову функцiю:

χ2 =
1

ν

M∑

i=1

(Iobs.i − Ĩ1,i)
2/σ2

i + αTs(x),
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де ν – число ступенiв вiльностi, σi – деякi ваговi множники, якi хара-
ктеризують похибки вимiрювань, α – параметр регуляризацiї, x – без-
розмiрний параметр моделi, Ts(x) – стабiлiзатор Тихонова, що усуває
осциляцiї розв’язкiв i дозволяє проводити не-ЛТР дослiдження [51].

Таким чином, за профiлями лiнiй FeI λ523.4 нм i FeI λ639.3 нм шля-
хом описаної вище методики було вiдтворено просторово-часовi варiацiї
вертикальних швидкостей, температури, тиску та густини в реальнiй
фотосферi Сонця.

Далi описано обробку даних спостережень на краю диска Сонця
в лiнiї FeI λ532.4 нм. Для вiдтворення поля горизонтальних швидко-
стей руху речовини в цiй областi застосовувався метод λ-метра, який
полягає у визначеннi поля атмосферних швидкостей з асиметрiї профi-
лiв спостережуваних лiнiй [47]. Для кожного профiлю було побудовано
бiсектор, форма якого вiдображає променеву швидкiсть на рiзних гли-
бинах утворення лiнiї.

Для коректного роздiлення рiзних типiв рухiв у фотосферi Сонця
ми використали багатовимiрний фур’є-аналiз просторово-часової серiї
даних: (k−ω)-фiльтрацiя просторово-часових варiацiй дозволяє за до-
помогою лiнiї Лемба w = vs · kx (vs – швидкiсть звуку) видiлити конве-
ктивну складову; зворотне перетворення Фур’є дає просторово-часовi
варiацiї дослiджуваних величин, зумовлених конвективними рухами.

В роздiлi 3 "Побудова спектрiв потужностi конвективних
рухiв за спостереженнями в центрi диска Сонця" приводяться
результати дослiджень енергетики сонячної конвекцiї. За вiдтвореними
iнверсною процедурою просторово-часовими варiацiями температури
та вертикальних швидкостей у фотосферi Сонця побудовано спектри
потужностi (з 2D-корекцiєю) конвективних рухiв. Також ми побуду-
вали вiдповiднi спектри потужностi для рухiв з перiодом T > 20 хв
(довгоперiодичнi варiацiї – виключено грануляцiю з малим i середнiм
часом життя, що, в свою чергу, дає можливiсть краще дослiдити бiльшi
часовi масштаби (мезогрануляцiйнi та супергрануляцiйнi)) та спектри
потужностi для рухiв з перiодом T < 10 хв (короткоперiодичнi варiацiї
– для видiлення грануляцiї з малим часом життя). Спектри потужно-
стi вертикальних швидкостей для довгоперiодичних варiацiй сонячної
конвекцiї показано на рис. 1.

Проаналiзовано спектри потужностi варiацiй температури та верти-
кальних швидкостей конвективних рухiв на рiзних висотах у фотосферi
Сонця: для дослiджуваних висот потужнiсть конвективних рухiв ма-
ксимальна на грануляцiйних масштабах λ ≈ 1.3–3.5 Мм i з висотою
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, 1/ , 1/

Рис. 1. Спектри потужностi вертикальних швидкостей для конвективних рухiв з
перiодом T > 20 хв у сонячнiй фотосферi на висотах 0 км i 400 км; межi областi
3σ позначенi штриховими лiнiями.

зменшується.
Прослiдковано змiщення максимуму потужностi конвективних ру-

хiв на спектрах для верхнiх шарiв фотосфери вiдносно вiдповiдних спе-
ктрiв у нижнiй фотосферi: максимуми спектрiв змiщуються в бiк дещо
бiльших грануляцiйних масштабiв; для довгоперiодичних варiацiй цi
змiщення найбiльшi та становлять ∆λ ≈ 1 Мм на висотi h = 400 км
стосовно до такого самого максимуму потужностi на h = 0 км.

Виявляється, що частина спектру потужностi варiацiй вертикаль-
них швидкостей, яка вiдповiдає великим масштабам λ > 12 Мм, зали-
шається практично незмiнною на всiх дослiджуваних висотах (i краще
проявляється на спектрах для довгоперiодичних варiацiй). Цим мас-
штабам вiдповiдають супергрануляцiйнi потоки, якi зберiгаються при
проникненнi у верхнi шари фотосфери. На спектрi потужностi темпе-
ратурних варiацiй супергрануляцiя подiбним чином не проявляється.

Аналiз спектрiв потужностi варiацiй температури i вертикальних
швидкостей конвективних рухiв на рiзних висотах у фотосферi Сонця
дозволив вiдокремити рiзнi масштаби конвекцiї: грануляцiйнi та супер-
грануляцiйнi масштаби досить чiтко роздiленi на спектрах потужностi
вертикальних швидкостей у верхнiх шарах фотосфери. Проте немає
видимих проявiв особливої поведiнки тiєї частини спектру, що б вiдпо-
вiдала мезогрануляцiї, оскiльки на масштабах λ < 12 Мм (мезограну-
ляцiйнi та грануляцiйнi масштаби) спектри потужностi варiацiй тем-
ператури i вертикальних швидкостей з висотою зазнають аналогiчних
змiн.
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Роздiл 4 "Моделi спостережуваної конвекцiї на рiзних про-
сторово-часових масштабах" присвячений дослiдженню структури
реальної фотосферної конвекцiї. Побудовано сiтку моделей неоднорi-
дної фотосфери Сонця на рiзних просторово-часових масштабах. Для
цього методом фiльтрацiї просторових i часових частот ми видiлили
варiацiї в межах грануляцiйних (λ = 0.5–5.0 Мм, ∆t = 3–20 хв) та ме-
зогрануляцiйних масштабiв (λ = 5–12 Мм, ∆t > 20 хв (час життя мезо-
грануляцiйних комiрок обмежений тривалiстю спостережень 2.6 год))
згiдно з роботами [39, 43, 52]. Поле вертикальних швидкостей i темпе-
ратурнi варiацiї на мезогрануляцiйних масштабах показано на рис. 2.

∆

Рис. 2. Поле вертикальних швидкостей (лiворуч) i температурнi варiацiї (право-
руч) на мезогрануляцiйних масштабах.

В дослiджуванiй областi було видiлено та проаналiзовано понад
1500 конвективних комiрок на грануляцiйних масштабах (гранул i мiж-
гранул), а також близько 40 конвективних потокiв на мезогрануляцiй-
них масштабах (висхiдних i низхiдних потокiв). Отриманi вертикальнi
швидкостi V , варiацiї температури ∆T , вiдноснi варiацiї тиску ∆p/p
i вiдноснi варiацiї густини ∆ρ/ρ (p, ρ – середнi значення тиску та гу-
стини на вiдповiдних висотах отриманої моделi) у висхiдних комiрках
грануляцiї приведено на рис. 3.

На грануляцiйних масштабах виявлено, що: грануляцiйнi потоки
проникають до висот h = 500 км i вище, на висотах h ≈ 200 км в
процесi розвитку потоку може змiнюватись напрямок руху (частка кон-
вективних комiрок з iнверсiєю швидкостi складає 12%); температурнi
варiацiї зменшуються з висотою, на h ≈ 210 км майже завжди вiдбува-
ється температурна iнверсiя (проявляється у гранулах i в мiжгранулах
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∆ρ/ρ

Рис. 3. Стратифiкацiя вертикальних швидкостей V , температурних варiацiй ∆T ,
вiдносних варiацiй тиску ∆p/p i вiдносних варiацiй густини ∆ρ/ρ у висхiдних
потоках грануляцiї.

пiд час еволюцiї), у верхнiх шарах фотосфери температурна структура
грануляцiї вiдновлюється лише частково; варiацiї температури i конве-
ктивних швидкостей на грануляцiйних масштабах корелюють макси-
мально в нижнiй фотосферi, у вищих шарах фотосфери кореляцiя на
цих масштабах зменшується; варiацiї тиску зазвичай додатнi в гра-
нулах та вiд’ємнi у мiжгранулах; у нижнiй фотосферi (на h = 0 км)
варiацiї густини вiд’ємнi у гранулах i додатнi в мiжгранулах, на ви-
сотi h ≈ 75 км вiдбувається iнверсiя густини, вище цi варiацiї стають
додатними у гранулах i вiд’ємними у мiжгранулах.

На мезогрануляцiйних масштабах конвективнi комiрки проникають
до висот температурного мiнiмуму, у верхнiх шарах фотосфери знайде-
но випадки змiни напрямку руху мезогрануляцiйного потоку в процесi
його розвитку; температурнi варiацiї з висотою зменшуються, темпера-
турна iнверсiя на цих масштабах вiдбувається на висотах h ≈ 245 км,
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у верхнiх шарах фотосфери температурна структура мезогрануляцiї
частково вiдновлюється; варiацiї температури та конвективних швид-
костей на мезогрануляцiйних масштабах корелюють максимально в ни-
жнiй фотосферi, у верхнiх шарах фотосфери коефiцiєнт кореляцiї на
цих масштабах мiняє знак i набуває суттєво менших значень; варiа-
цiї тиску набувають здебiльшого додатних значень у висхiдних мезо-
грануляцiйних потоках i вiд’ємних – у низхiдних потоках; у нижнiй
фотосферi (на h = 0 км) варiацiї густини вiд’ємнi у висхiдних потоках
мезогрануляцiї та додатнi – у низхiдних потоках, вони зазнають iнверсiї
на висотi h ≈ 85 км i вище цього рiвня – збiльшуються з протилежним
знаком.

Для видiлення конвективних рухiв на супергрануляцiйних масшта-
бах (λ = 20–40 Мм) ми вiдфiльтрували рухи з горизонтальними швид-
костями, бiльшими за 0.5 км/с, з подальшим усередненням їх за час
спостереження 2.6 год (згiдно з роботою [43]). В результатi отрима-
но усереднене в часi поле вертикальних швидкостей на суперграну-
ляцiйних масштабах. Виявлено, що потоки супергрануляцiї проходять
через всю фотосферу до висот температурного мiнiмуму i, вочевидь,
сягають вище; вiдповiдна кореляцiя залишається високою вздовж всiх
дослiджуваних висот – структура швидкостей супергрануляцiї добре
зберiгається у всiх шарах фотосфери.

На основi аналiзу просторово-часових варiацiй температури, верти-
кальних швидкостей, густини i тиску показано, що конвективна стру-
ктура сонячної фотосфери на мезогрануляцiйних масштабах з висотою
веде себе подiбно до грануляцiї, а тому можна вважати, що мезостру-
ктури є частиною великих грануляцiйних масштабiв: мезогранули – це
великi довгоживучi гранули або їх комплекси. Cтратифiкацiя поля вер-
тикальних швидкостей вказує на суттєву вiдмiннiсть супергрануляцiї
вiд конвективних утворень менших масштабiв.

Мета роздiлу 5 "Вiдтворення структури горизонтальних шви-
дкостей у сонячнiй атмосферi за спостереженнями на краю
диска Сонця" – дослiдити структуру горизонтальних швидкостей у
сонячнiй атмосферi на рiзних просторово-часових масштабах. Для цьо-
го ми використовуємо VTT-данi спостережень лiнiї FeI λ532.4 нм, отри-
манi на краю диска Сонця.

Приведено результати дослiдження бiсекторiв спостережуваної лi-
нiї: у верхнiй частинi бiсекторiв виявлено найбiльший вигин у бiк ко-
ротких хвиль; при наближеннi до краю сонячного диска це вiдхилення
залишається суттєвим i асиметрiя iстотно посилюється в центральнiй



14

частинi бiсекторiв. Асиметрiя спостережуваної лiнiї спричинена руха-
ми речовини на дослiджуваних висотах – у фотосферних шарах i в
областi температурного мiнiмуму та на початку нижньої хромосфери.

Вiдтворено (методом λ-метра) швидкостi руху речовини на всiй спо-
стережуванiй дiлянцi Сонця. Вони в бiльшiй чи меншiй мiрi визнача-
ються вкладом як горизонтальної, так i вертикальної компонент. При
наближеннi до лiмба вклад вертикальної компоненти суттєво зменшує-
ться, а отже, отриманi швидкостi вiдображають розподiл горизонталь-
них рухiв в областi дослiдження.

Просторова роздiльна здатнiсть на краю диска Сонця недостатня
для видiлення грануляцiйних масштабiв в цiй областi, тому ми дослi-
джували поле швидкостей на мезогрануляцiйних та супергрануляцiй-
них масштабах (рис. 4).

Рис. 4. Променевi швидкостi на краю диска Сонця на мезогрануляцiйних мас-
штабах (лiворуч) i супергрануляцiйних масштабах (праворуч) на рiзних висотах
у сонячнiй атмосферi.

На мезогрануляцiйних масштабах виявлено збiльшення горизонталь-
них швидкостей з висотою. Показано, що в областi температурного мi-
нiмуму та на початку нижньої хромосфери (h = 530–610 км) суттєво
мiняється структура горизонтальних потокiв на цих масштабах – вiд-
буваються змiщення потокiв стосовно до їх положення в шарах сере-
дньої фотосфери (h = 250 км); проявляється тонка структура потокiв
у полi горизонтальних швидкостей; при наближеннi до центра диска
збiльшується вклад вертикальної компоненти з бiльшими значеннями
швидкостей у нижнiх шарах.

Дослiджено поле швидкостей супергрануляцiї: по всiй дослiджува-
нiй областi (на краю диска, де переважає горизонтальна компонента
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швидкостi, i ближче до центра, де збiльшується вклад вертикальної
копоненти) амплiтуда швидкостей слабо мiняється з висотою. Показа-
но, що структура поля вертикальних швидкостей супергрануляцiї пра-
ктично не змiнюється у фотосферних шарах, чого не можна сказати
про горизонтальнi швидкостi – в шарах температурного мiнiмуму та
на початку нижньої хромосфери (h = 530–610 км) структура горизон-
тальних швидкостей зазнає змiн щодо структури в шарах середньої
фотосфери (h = 250 км), а саме: з висотою спостерiгаються змiщення
потокiв, вiдбувається змiна їх тонкої структури.

У роздiлi 6 "Динамiка та еволюцiя спостережуваних кон-
вективних потокiв" за отриманими моделями фотосферної конве-
кцiї ми провели дослiдження динамiки та еволюцiї спостережуваних
конвективних потокiв. Для цього проаналiзовано, як мiняється страти-
фiкацiя вертикальних швидкостей i температурних варiацiй всерединi
висхiдних та низхiдних потокiв фотосферної конвекцiї на рiзних ста-
дiях еволюцiї. Отриманi результати свiдчать про те, що висхiднi пото-
ки виникають у пiдфотосферних шарах i поширюються у верхнi шари
фотосфери; низхiднi потоки зароджуються вздовж всiєї фотосфери:
здебiльшого спочатку вони проявляються у верхнiй та середнiй фото-
сферi, а потiм область збурення опускається вниз. Загасання потокiв у
обох випадках починається зверху, в нижнiх шарах фотосфери варiацiї
температури та швидкостi зменшуються повiльнiше.

Дослiджено, як змiнюються з часом вертикальнi швидкостi та тем-
пературнi варiацiї всерединi рiзних за розмiром грануляцiйних комi-
рок. Виявлено, що утворення та розпад гранул вiдбуваються рiзними
шляхами в залежностi вiд їх розмiру. Змiни варiацiй, якi найчастiше
спостерiгаються всерединi конвективних комiрок при їх розпадi, пред-
ставленi на рис. 5.

Знайдено, що малi комiрки (з розмiрами до 1.5 Мм) зазвичай вини-
кають iз залишку попередньої грануляцiйної комiрки або появляються
спонтанно в мiжгрануляцiйному середовищi, де з часом формується
структура з максимальними варiацiями температури i вертикальних
швидкостей у центральнiй частинi комiрки; наприкiнцi розвитку варiа-
цiї всерединi комiрки зменшуються до мiнiмальних значень i, можливо,
дають початок новiй гранулi, або ж комiрка повнiстю розчиняється в
навколишньому середовищi (рис. 5, а).

Великi гранули (з розмiрами бiльше 1.5 Мм) формуються з одно-
го або, частiше, з декiлькох малих залишкiв шляхом їх об’єднання в
одну велику конвективну структуру з асиметричним розподiлом варi-
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a

б

Рис. 5. Розпад малих (а) i великих (б) гранул, представлений змiнами верти-
кальних швидкостей (суцiльна лiнiя) та варiацiй температури (штрих) всерединi
комiрок на висотах h = 0 км за час ∆t ≈ 6 хв 16 с.

ацiй всерединi, наприкiнцi свого розвитку такi структури, як прави-
ло, подiляються на декiлька фрагментiв (рис. 5, б). У цьому випад-
ку фрагментацiя може повторюватися, i, таким чином, формуються
просторово-часовi структури з розмiрами приблизно 4 Мм i бiльше –
т. зв. “дерева”, вiдгалуженнями яких є фрагменти з розпаду великої
гранули, що теж ймовiрно фрагментують [36, 46].

ВИСНОВКИ

В дисертацiйнiй роботi представлено результати дослiдження стру-
ктури та динамiки реальної конвекцiї в сонячнiй фотосферi на рiзних
просторово-часових масштабах. Основою роботи послужили данi спо-
стережень на VTT, якi проводились в центрi та на краю диска Сонця з
високим просторовим i часовим роздiленням. Шляхом розв’язку обер-
неної задачi нерiвноважного переносу випромiнювання вiдтворено поле
вертикальних швидкостей i варiацiї термодинамiчних параметрiв (тем-
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ператури, тиску, густини) в фотосферних шарах. З допомогою (k−ω)-
фiльтрацiї видiлено конвективну компоненту варiацiй. На основi даних
на краю диска Сонця методом λ-метра вiдтворено поле горизонталь-
них швидкостей в атмосферi Сонця. Результати проведених дослiджень
можуть бути узагальненi наступним чином:

1. Вивчено енергетику конвективних рухiв у фотосферi Сонця. На спе-
ктрах потужностi вертикальних швидкостей виявлено, що в фото-
сферних шарах супергрануляцiйнi масштаби роздiленi вiд менших
масштабiв; мезогрануляцiйнi масштаби не проявляються.

2. Побудовано сiтку моделей неоднорiдної фотосфери Сонця на грану-
ляцiйних (0.5–5.0 Мм), мезогрануляцiйних (5–12 Мм) та суперграну-
ляцiйних (20–40 Мм) масштабах.

3. Дослiджено стратифiкацiю вертикальних швидкостей i варiацiй тер-
модинамiчних параметрiв (температури, тиску, густини) на грануля-
цiйних та мезогрануляцiйних масштабах. Показано, що конвектив-
на структура фотосфери на цих масштабах подiбна: в обох випад-
ках виявлено максимальну кореляцiю варiацiй температури i кон-
вективних швидкостей у нижнiй фотосферi, температурну iнверсiю
та iнверсiю вертикальних швидкостей у шарах середньої фотосфери
(h ≈ 200 км); варiацiї тиску здебiльшого додатнi у висхiдних потоках
i вiд’ємнi – у низхiдних; виявлено iнверсiю густини на границi мiж
нижньою i середньою фотосферами (h ≈ 80 км). Проведений аналiз
варiацiй вказує на те, що мезоструктури представляють грануляцiю
на великих масштабах.

4. Стратифiкацiя поля вертикальних швидкостей вказує на суттєву вiд-
мiннiсть супергрануляцiї вiд конвективних утворень менших (гра-
нуляцiйних) масштабiв: у фотосферних шарах поле вертикальних
швидкостей на супергрануляцiйних масштабах майже не мiняється –
супергрануляцiйнi потоки проходять через всю фотосферу до висот
температурного мiнiмуму i, вочевидь, вище.

5. За даними спостережень на краю сонячного диска вивчено поле го-
ризонтальних швидкостей конвективних рухiв на висотах h = 250 км
(фотосфера) та h ≈ 530–610 км (область температурного мiнiмуму
та початок нижньої хромосфери): на мезогрануляцiйних масштабах
горизонтальнi швидкостi з висотою зростають; на супергрануляцiй-
них масштабах амплiтуда горизонтальних швидкостей слабо мiняє-
ться з висотою; на всiх дослiджуваних масштабах виявлено змiщення
потокiв у областi температурного мiнiмуму та на початку нижньої
хромосфери по вiдношенню до їх положення в фотосферних шарах,
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проявляється тонка структура потокiв у полi горизонтальних швид-
костей.

6. Вiдслiдковано динамiку та еволюцiю висхiдних та низхiдних потокiв
фотосферної конвекцiї. Дослiджено особливостi розвитку конвектив-
них комiрок в залежностi вiд їх розмiру: малi гранули (з розмiрами
до 1.5 Мм) зазвичай виникають спонтанно чи iз залишку попередньої
гранули i поступово розчиняються; великi гранули (з розмiрами бiль-
ше 1.5 Мм) утворюються з декiлькох малих залишкiв шляхом їх об’-
єднання з подальшою фрагментацiєю; процес фрагментацiї може по-
вторитись, i, таким чином, формуються просторово-часовi структури
на масштабах, близьких до мезогрануляцiйних.

ОСНОВНI РЕЗУЛЬТАТИ ОПУБЛIКОВАНI В РОБОТАХ:

У рецензованих журналах:

1. Баран О.А. Поле горизонтальних конвективних швидкостей за спо-
стереженнями краю диска Сонця / Баран О.А., Стодiлка М.I. //
Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т.26, №3. – С. 34–49.

2. Баран О.А. Мезогрануляцiя в сонячнiй атмосферi / Баран О.А. //
Журнал фiз. дослiджень. – 2012. – Т.16, №3. – С. 3902-1–3902-7.

3. Баран О.А. Конвекцiя в сонячнiй атмосферi / Баран О.А. // Журнал
фiз. дослiджень. – 2013. – Т.17, №3. – С. 3903-1–3903-9.

4. Баран А.А. Пространственные вариации конвективных движений в
реальной фотосфере Солнца / Баран А.А., Стодилка М.И. // Изве-
стия Крымской Астрофизической Обсерватории. – 2013. – Т.109, №3.
– С. 31–39.

5. Baran O.A. Power spectra of convective motions in the solar photosphere
/ Baran O.A. // Advances in Astronomy and Space Physics. – 2013. –
Vol. 3. – P. 89–93.

6. Баран О.А. Особливостi фотосферної конвекцiї Сонця на грануля-
цiйних, мезогрануляцiйних i супергрануляцiйних масштабах / Ба-
ран О.А., Стодiлка М.I. // Кинематика и физика небесных тел. –
2014. – Т.30, №4. – С. 23–37.

7. Баран О.А. Спостережувана еволюцiя конвективних потокiв у соня-
чнiй фотосферi (поле швидкостей) / Баран О.А., Стодiлка М.I. //
Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевчен-
ка: Астрономiя. – 2014. – Вип.51. – С. 25–27.



19

8. Baran O.A. The dynamics of the observed solar granulation: spatio-
temporal variations of line of sight velocity and thermodynamic parame-
ters / Baran O.A. // Advances in Astronomy and Space Physics. – 2014.
– Vol. 4. – P. 32–37.

9. Баран О.А. Структура фотосферної конвекцiї Сонця на грануляцiй-
них i мезогрануляцiйних масштабах / Баран О.А., Стодiлка М.I. //
Кинематика и физика небесных тел. – 2015. – Т.31, №2. – С. 21–33.

У працях конференцiй:

10. Baran O.A. Structure of convective flows of the real Solar granulation
/ Baran O.A. // Advances in Astronomy and Space Physics. – 2011. –
Vol. 1. – P. 53–56.

11. Baran O.A. Structure of convective flows on supergranular scales in the
solar photosphere / Baran O.A. // Advances in Astronomy and Space
Physics. – 2012. – Vol. 2. – P. 153–156.

У збiрниках тез конференцiй:

12. Баран О.А. Поле горизонтальних конвективних швидкостей за спо-
стереженнями на краю диска Сонця / Баран О.А., Стодiлка М.I.
// Тези П’ятої наукової конференцiї «Вибранi питання астрономiї
та астрофiзики», присвяченої пам’ятi Богдана Бабiя (1936–1993), 6–
8 жовтня 2008 р., Львiв, ред. Б.Я. Мелех, М.В. Ваврух. – Львiв: ВЦ
Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, 2008. –
С. 23.

13. Baran O.A. Large-scale Horizontal Flows in the Solar Atmosphere / Ba-
ran O.A., Stodilka M.I. // 16th Young Scientists’ Conference on Astrono-
my and Space Physics (YSC’16), April 27 – May 2, 2009, Kyiv, Ukraine:
Abstracts. – K.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2009. – Р. 52.

14. Баран А.А. Фотосферная конвекция Солнца в поле горизонтальных
скоростей / Баран А.А., Стодилка М.И. // Тезисы конференции «Фи-
зика Солнца — наблюдения и теория» 6–12 сентября 2009 г., пос.
Научный, АР Крым, Украина. Крымская астрофизическая обсерва-
тория [сайт]. URL: http://solar.crao.crimea.ua/rus/archive/conf/2009/
abs_text.htm.

15. Baran O.A. Structure of the Convective Flows of Real Solar Granulati-
on / Baran O.A. // 17th Young Scientists’ Conference on Astronomy
and Space Physics (YSC’17), April 26 – May 1, 2010, Kyiv, Ukraine:
Abstracts. – K.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2010. – Р. 54.

16. Баран А.А. Структура и эволюция конвективных ячеек в солнечной
фотосфере / Баран А.А. // Тезисы конференции «Физика солнечной



20

плазмы и активность Солнца», посвященной памяти С.И. Гопасюка,
5–11 сентября 2010 г., пос. Научный, АР Крым, Украина. Крымская
астрофизическая обсерватория [сайт]. URL: http://solar.crao.crimea.
ua/rus/archive/conf/2010/Conferences/abs_text.htm.

17. Baran O.A. Observed photosphere convection on different spatial scales/
Baran O.A. // 18th Young Scientists’ Conference on Astronomy and
Space Physics (YSC’18), May 2–7, 2011, Kyiv, Ukraine: Abstracts. – K.:
ВПЦ «Київський унiверситет», 2011. – Р. 66.

18. Баран А.А. Мезогрануляция в фотосфере Солнца / Баран А.А. //
Тезисы конференции «Физика Солнца и солнечно-земные связи», по-
священной памяти Э.Р. Мустеля, 5–10 сентября 2011 г., пос. На-
учный, АР Крым, Украина. Крымская астрофизическая обсервато-
рия [сайт]. URL: http://solar.crao.crimea.ua/rus/archive/conf/2011/
Conferences/abs_text.htm.

19. Баран О.А. Спектри потужностi фотосферної конвекцiї Сонця / Ба-
ран О.А., Стодiлка М.I. // Тези Шостої наукової конференцiї «Ви-
бранi питання астрономiї та астрофiзики», присвяченої пам’ятi Бог-
дана Бабiя (1936–1993), 4–6 жовтня 2011 р., Львiв, ред. Б.Я. Мелех,
М.В. Ваврух. – Львiв: ВЦ Львiвського нацiонального унiверситету
iменi Iвана Франка, 2011. – С. 43.

20. Baran O.A. Structure of convective flows on supergranular scales in the
solar photosphere / Baran O.A. // 19th Young Scientists’ Conference
on Astronomy and Space Physics (YSC’19), April 23–28, 2012, Kyiv,
Ukraine: Abstracts. – K.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2012. – P. 59–
60.

21. Баран О.А. Особливостi фотосферної конвекцiї Сонця на рiзних про-
сторових масштабах / Баран О.А. // Астрономiя та фiзика космосу
у Київському унiверситетi iменi Тараса Шевченка, Мiжнародна кон-
ференцiя, 22–25 травня 2012 р., Київ, ред. В. Єфименко. – К.: ВПЦ
«Київський унiверситет», 2012. – С. 45–46.

22. Баран А.А. Поле вертикальных скоростей фотосферной конвекции
Солнца / Баран А.А., Стодилка М.И. // Международная конферен-
ция «Физика Солнца и 24-й цикл» в НИИ «КрАО», 2–8 сентября
2012 г., пос. Научный, АР Крым, Украина. Крымская астрофизиче-
ская обсерватория [сайт]. URL: http://solar.crao.crimea.ua/rus/archive/
conf/2012/Conferences/abs_text.htm.

23. Baran O.A. Power spectra of convective motions in the solar photosphere
/ Baran O.A. // 20th Young Scientists’ Conference on Astronomy and
Space Physics (YSC’20), April 22–27, 2013, Kyiv, Ukraine: Abstracts. –
K.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2013. – Р. 59.



21

24. Baran O.A. The dynamics of the observed solar granulation: spatio-
temporal variations of line of sight velocity and thermodynamic parame-
ters // 21th Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physi-
cs (YSC’21), April 28 – May 3, 2014, Kyiv, Ukraine: Abstracts. – K.:
ВПЦ «Київський унiверситет», 2014. – Р. 36.

25. Baran O.A. Vertical structure of the solar granulation: spatio-temporal
variations of thermodynamic and kinematic parameters / Baran O.A.,
Stodilka M.I. // Astronomy and Space Physics, Annual International
Conference, May 27–30, 2014, Kyiv, Ukraine: Abstracts. – K.: ВПЦ «Ки-
ївський унiверситет», 2014. – P. 53–54.

26. Баран О.А. Вертикальна структура сонячної грануляцiї: просторово-
часовi варiацiї термодинамiчних i кiнематичних параметрiв / Ба-
ран О.А., Стодiлка М.I. // Програма та тези Сьомої наукової кон-
ференцiї «Вибранi питання астрономiї та астрофiзики», присвяченої
пам’ятi Богдана Бабiя (1936–1993), 7–10 жовтня 2014 р., Львiв, ред.
Б.Я. Мелех, М.В. Ваврух. -– Львiв: ВЦ Львiвського нацiонального
унiверситету iменi Iвана Франка, 2014. – С. 30.

27. Baran O.A. Convective pressure variations in the solar photosphere /
Baran O.A., Stodilka M.I. // Astronomy and Space Physics, Annual
International Conference, May 25–29, 2014, Kyiv, Ukraine: Abstracts. –
K.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2015. – P. 32.

28. Baran O.A. Vertical velocities field of photospheric convection at different
spatial and temporal scales / Baran O.A. // Third UK-Ukraine-Spain
Meeting on Solar Physics and Space Science. – 2015. – P. 53.

ПЕРЕЛIК ЦИТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

29. Puschmann K. Time series of high resolution photospheric spectra in a
quiet region of the Sun. II.Analysis of the variation of physical quantities
of granular structures / Puschmann K., Ruiz Cobo B., Vazquez M., et al.
// Astron. Astrophys. – 2005. – V.441, № 3. – P. 1157–1169.

30. Nesis A. Dynamics of the solar granulation. IX. A global approach /
Nesis A., Hammer R., Roth M., Schleicher H. // Astron. Astrophys. –
2006. – V.451, № 3. – P. 1081–1089.

31. Стодилка М.И. Особенности конвекции в фотосфере Солнца / Сто-
дилка М.И., Баран О.А., Малинич С.З. // Кинем. и физ. небесн. тел.
– 2006. – Т.22, № 3. – С. 173–182.

32. Стодилка М.И. Структура фотосферной конвекции Солнца на суб-
грануляционных масштабах / Стодилка М.И., Баран О.А. // Кинем.
и физ. небесн. тел. – 2008. – Т.24, № 2. – С. 99–109.



22

33. Kostik R. Solar granulation from photosphere to low chromosphere obser-
ved in Ba II 4554 A* line / Kostik R., Khomenko E., Shchukina N. //
Astron. Astrophys. – 2009. – V.506, Issue 3. – P. 1405–1414.

34. Костык Р.И. Особенности конвективных движений в верхней фото-
сфере Солнца.I / Костык Р.И. // Кинем. и физ. небес. тел. – 2010. –
Т.26, № 5. – С. 26–40.

35. Hirzberger J. Time Series of Solar Granulation Images. II. Evolution of
Individual Granules / Hirzberger J., Bonet J.A., Vazquez M., Hanslmei-
er A. // Astrophys. J. – 1999. – V.515, Issue 1. – P. 441–454.

36. Roudier Th. Families of fragmenting granules and their relation to meso-
and supergranular flow fields / Roudier Th., Lignieres F., Rieutord M.
et al. // Astron. Astrophys. – 2003. – V.409. – P. 299–308.

37. Kostik R. Properties of convective motions in facular regions / Kostik R.,
Khomenko E.V. // Astron. Astrophys. – 2012. – V.545, id.A22. – 9 pp.

38. Stein R.F. Solar Surface Magneto-Convection / Stein R.F. // Liv. Rev.
Solar Phys. – 2012. – V.9, № 4. – P. 1–51.

39. November L.J. The detection of mesogranulation on the sun / Novem-
ber L.J., Toomre J., Gebbie K.B., Simon G.W. // Astrophys. J. – 1981.
– Part 2, V.245. – P. L123–L126.

40. Ploner S.R.O. Is solar mesogranulation a surface phenomenon? / Plo-
ner S.R.O., Solanki S.K., Gadun A.S. // Astron. Astrophys. – 2000. -
V.356. – P. 1050-1054.

41. Matloch L. Mesogranular structure in a hydrodynamical simulation /
Matloch L., Cameron R., Shelyag S. // Astron. Astrophys. – 2010. –
V.519, id.A52. – 5 pp.

42. Yelles Chaouche L. Mesogranulation in the Solar Surface Magnetic Field
Distribution / Yelles Chaouche L., Moreno-Insertis F., Martinez Pillet V.,
et al. // Astrophys. J. Lett. – 2011. – V.727, Issue 5, id.L30. – 6 pp.

43. Rieutord M. The Sun’s Supergranulation / Rieutord M., Rincon F. //
Liv. Rev. Solar Phys. – 2010. – V.7, № 2. – 82 pp.

44. Roudier Th. Structure and evolution of solar supergranulation using
SDO/HMI data / Roudier Th., Svanda M., Rieutord M., et al. // Astron.
Astrophys. – 2014. – V.567, id.A138. – 8 pp.

45. Hathaway D.H. The Sun’s Photospheric Convection Spectrum / Hatha-
way D.H., Teil T., Norton A.A., Kitiashvili I. // Astrophys. J. – 2015. –
V.811, Issue 2, id.105. – 10 pp.

46. Malherbe J.-M. Families of Granules, Flows, and Acoustic Events in the
Solar Atmosphere from Honode Observations / Malherbe J.-M., Roudi-
er Th., Frank Z., Rieutord M. // Solar Phys. – 2015. – V.290, Issue 2. –
P. 290–321.



23

47. Khomenko E.V. Five-minute oscillations above granules and intergranular
lines / Khomenko E.V., Kostik R.I., Shchukina N.G. // Astron. Astrophys.
– 2001. – V.369. – P. 660–671.

48. Socas-Navarro H. An open-source, massively parallel code for non-LTE
synthesis and inversion of spectral lines and Zeeman-induced Stokes profi-
les / Socas-Navarro H., de la Cruz Rodriguez J., Asensio Ramos A., et al.
// Astron. Astrophys. – 2015. – V.577, id.A7. – 10 pp.

49. Стодiлка М.I. Задача двовимiрного переносу випромiнювання для
багаторiвневих атомiв / Стодiлка М.I., Рикалюк Р.Є. // Журнал фi-
зичних дослiджень. – 1998. – T.2, № 3. – С. 427–432.

50. Стодiлка М.I. Iнверсна задача для дослiдження неоднорiдностей атмо-
сфери Сонця та зiр / Стодiлка М.I. // Журнал фiзичних дослiджень.
– 2002. – Т.6, № 4. – С. 435–442.

51. Стодiлка М.I. Тихонiвськi стабiлiзатори в iнверсних задачах спе-
ктральних дослiджень / Стодiлка М.I. // Кинем. и физ. небесн. тел.
– 2003. – Т.19, № 4. – С. 334–343.

52. Nordlund A. Solar Surface Convection / Nordlund A., Stein R.F., Asp-
lund M. // Liv. Rev. Solar Phys. – 2009. – V.6, № 2. – 117 pp.

АНОТАЦIЯ

Баран О.А. Структура i динамiка фотосферної конвекцiї
Сонця на рiзних просторово-часових масштабах. – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-мате-
матичних наук за спецiальнiстю 01.03.03 – Гелiофiзика i фiзика Со-
нячної системи. – Головна астрономiчна обсерваторiя НАН України,
Київ, 2016.

У дисертацiї мiстяться новi результати, що стосуються дiагностики
структури та динамiки фотосферної конвекцiї Сонця на рiзних просто-
рово-часових масштабах, отриманої на основi високоякiсних спосте-
режень на 70-см нiмецькому вакуумному баштовому телескопi VTT
(Канарськi острови, Iспанiя). З допомогою розв’язку оберненої задачi
нерiвноважного переносу випромiнювання побудовано сiтку моделей
неоднорiдної фотосфери Сонця на грануляцiйних (0.5–5.0 Мм), мезо-
грануляцiйних (5–12 Мм) та супергрануляцiйних (20–40 Мм) масшта-
бах. Вiдтворено енергетику конвективних рухiв у фотосферi Сонця.
Дослiджено стратифiкацiю вертикальних швидкостей i варiацiй тер-
модинамiчних параметрiв (температури, тиску, густини) фотосферної
конвекцiї. Показано, що конвективна структура фотосфери на грануля-
цiйних i мезогрануляцiйних масштабах подiбна. Проаналiзовано стру-
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ктуру горизонтальних швидкостей в атмосферi Сонця. Знайдено сут-
тєву вiдмiннiсть супергрануляцiї вiд конвективних утворень менших
масштабiв. Проведено дослiдження динамiки та еволюцiї висхiдних та
низхiдних конвективних потокiв, виявлено особливостi розвитку комi-
рок залежно вiд їх розмiру.

Ключовi слова: атмосфера Сонця, фотосферна конвекцiя, грану-
ляцiя, мезогрануляцiя, супергрануляцiя.

АННОТАЦИЯ

Баран А.А. Структура и динамика фотосферной конвекции
Солнца на разных пространственно-временных масштабах. –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-мате-
матических наук по специальности 01.03.03 – Гелиофизика и физика
Солнечной системы. – Главная астрономическая обсерватория НАН
Украины, Киев, 2016.

Диссертация посвящена диагностике структуры и динамики нео-
днородной атмосферы Солнца на грануляционных, мезогрануляцион-
ных и супергрануляционных масштабах. Основой исследования являю-
тся данные современных наблюдений на 70-см германском вакуумном
башенном телескопе VTT (Канарские острова, Испания). Путем реше-
ния обратной задачи неравновесного переноса излучения воспроизве-
дено поле вертикальных скоростей и вариации термодинамических па-
раметров (температуры, давления, плотности) в фотосферных слоях.
На основе данных наблюдений на краю диска Солнца методом λ-метра
воспроизведено поле горизонтальных скоростей в атмосфере Солнца.
С помощью (k − ω)-фильтрации выделена конвективная компонента
вариаций.

Рассчитаны спектры мощности температурных вариаций и верти-
кальных скоростей конвективных движений на разных высотах в сол-
нечной фотосфере. Проанализированы изменения спектров с высотой.
Обнаружено, что мощность конвективных движений максимальна на
грануляционных масштабах и уменьшается с высотой; мощность вари-
аций вертикальных скоростей на масштабах λ > 12 Мм практически
не изменяется на всех исследуемых высотах.

Построена сетка моделей неоднородной фотосферы Солнца на ра-
зных пространственно-временных масштабах – грануляции (0.5–5.0 Мм),
мезогрануляции (5–12 Мм) и супергрануляции (20–40 Мм). Исследова-
на стратификация вертикальных скоростей и вариаций температуры,
давления, плотности на грануляционных и мезогрануляционных мас-
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штабах, а также стратификация вертикальных скоростей на супергра-
нуляционных масштабах. Обнаружено, что на масштабах грануляции
и мезогрануляции вариации температуры и конвективные скорости ма-
ксимально коррелируют в нижней фотосфере, найдены температурная
инверсия и инверсия вертикальных скоростей в слоях средней фотосфе-
ры (h ≈ 200 км), вариации давления преимущественно положительные
в восходящих потоках и отрицательные – в нисходящих, обнаружена
инверсия плотности на границе между нижней и средней фотосферой
(h ≈ 80 км). Показано, что на супергрануляционных масштабах поле
вертикальных скоростей супергрануляции, в отличии от меньших мас-
штабов, почти не меняется в фотосферных слоях. Проведенный анализ
вариаций указывает на то, что мезоструктуры представляют грануля-
цию на больших масштабах.

По данным наблюдений на краю солнечного диска изучено поле го-
ризонтальных скоростей конвективных движений в фотосферных сло-
ях (на высотах h =250 км), а также в области температурного миниму-
ма и в начале нижней хромосферы (h ≈530–610 км). Отмечено увели-
чение горизонтальних скоростей на мезогрануляционных масштабах с
высотой; амплитуда горизонтальных скоростей на супергрануляцион-
ных масштабах слабо меняется на этих высотах. Для всех исследуемых
масштабов обнаружено смещение потоков в области температурного
минимума и в начале нижней хромосферы относительно их положения
в фотосферных слоях; проявляется тонкая структура потоков в поле
горизонтальных скоростей.

Изучена стратификация вертикальных скоростей и температурных
вариаций внутри восходящих и нисходящих потоков фотосферной кон-
векции на разных стадиях эволюции. Проанализировано, как эти пара-
метры изменяються во времени внутри малых (с размерами до 1.5 Мм)
и больших (с размерами более 1.5 Мм) грануляционных ячеек. Обнару-
жено, что малые и большие гранулы отличаются по способам их обра-
зования и распада.

Ключевые слова: атмосфера Солнца, фотосферная конвекция,
грануляция, мезогрануляция, супергрануляция.
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The dissertation contains new results concerning the diagnostics of
structure and dynamics of the solar photospheric convection at different
spatio-temporal scales obtained from the high quality observations on the
70-cm German Vacuum Tower Telescope (VTT) (Canary Islands, Spain).
The models for the solar inhomogeneous photosphere at granular (0.5–
5.0 Mm) mesogranular (5–12 Mm) and supergranular (20–40 Mm) scales
are constructed by the solution of the inverse nonequilibrium radiative
transfer problem . Power of the convective motions in the solar photosphere
is reproduced. Stratification of the vertical velocities and variations of
the thermodynamical parameters (temperature, pressure, density) of the
photospheric convection is investigated. It is shown that the convective
structure of photosphere at granular and mesogranular scales is similar.
Structure of the horizontal velocities in solar atmosphere is analyzed. We
found a significant difference between supergranulation and convective structures
at smaller scales. Dynamics and evolution of the ascending and the descendi-
ng convection flows are studied, peculiarities of the cells are defined by their
sizes.

Key words: solar atmosphere, photosphere convection, granulation,
mesogranulation, supergranulation.
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