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У результаті нестаціонарних процесів на Сонці виникає геокосмічна
буря, яка призводить до значних збурень геомагнітного поля, іоносфери,
нейтральної атмосфери та атмосферного електричного поля. Інтенсивні бурі
можуть викликати порушення радіозв’язку, збої у роботі ліній
електропередач, систем навігації, впливати на здоров’я людей. Накопичений
матеріал свідчить про різноманітність і складність взаємодії процесів, які
формують бурю [1–3]. Все це робить кожну бурю унікальною та ускладнює
їх прогнозування.
За допомогою харківського радару некогерентного розсіяння
досліджено відгук іоносфери на надсильну магнітну бурю (МБ) 5–6 серпня
2011 р. (Kpmax = 8–, Dstmin = –113 нТл, АЕmax = 1741 нТл).
Під час головної фази МБ (з 20:00 UT 5 серпня до 04:00 UT 6 серпня)
спостерігалися суттєві зміни у варіаціях основних параметрів іоносфери:
швидкі зміни критичної частоти fоF2 (відносне відхилення δfoF2 змінювалось
від –42 % до 21 %); зменшення концентрації електронів Ne на висотах
250–400 км до 91–27 % відповідно; збільшення температури електронів Те до
1.7–3.9 разів на висотах 200–700 км, а іонів Ti – до 1.7–2.6 разів. Виявлено
збільшення висоти hmF2 максимуму шару F до 510 км (у спокійних умовах
вона складає 320–340 км).
Над Харковом МБ супроводжувалася негативним іоносферним
збуренням, під час якого δfoF2 досягало –53 %, зменшення Ne перевищувало
2–3 рази на всьому діапазоні висот, вночі Те і Ti досягали денних значень.
Удень hmF2 піднімалася до 320 км.
Було проведене моделювання процесів, що супроводжують МБ: зміни
складу нейтральної атмосфери, підведення енергії до електронів,
температури нейтралів, потоків тепла та потоків плазми.
Результати проведеної роботи свідчать про те, що надсильна МБ 5–6
серпня викликала іоносферну бурю зі значними у варіаціями параметрів
іоносфери, поступове відновлення яких почалося 7 серпня.
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