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პირველადი მაგნიტური ველები
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მიმოხილვა 

• მაგნიტური ველები არსებობს ყველა 
მასშტაბებზე.

• მაგნიტური ველის სიდიდისა და 
სტრუქტურის დადგენა ხდება 
სხვადასხვა დაკვირვებებით:

•Faraday	Rotation

U. Klein

•Zeeman	effect

Zeeman patterns of Ap stars spectra, Mathys et al

•Synchrotron	radiation

R. Bartolini

•UHECR

Donna Kubik

• პირველი ვარსკვლავთშორისი მაგნიტური 
ველები აღმოაჩინეს სინქროტრონის 
გამოსხივების  დეტექტირებით.

Fletcher et al 2006

…

M51, რადიო ინტენსიობისა და  B ვექტორული რუკა



მიმოხილვა - დაკვირვებები 

• ჩვენი გალაქტიკა - დაკვირვებები: ზეემანი, 
სინქროტრონის გამოსხივება, ფარადეის 
ბრუნვა, ასევე ოპტიკური პოლარიზაცია.

• გალაქტიკური კლასტერები 
- ფარადეის ბრუნვა (RM).

• სხვა გალაქტიკები - (მაგ. ანდრომედა, M31), 
ფარადეის ბრუნვა, სინქროტრონული გამოსხივება.

M31, Adam Evans

~ 6 Gμ
A HST image of galaxy UGC 12158, which is 

thought to resemble the Milky Way in appearance

4-6 Gμ

Virgo consortium; Ref:  Jenkins et al. 1998

0.2-3 G (~10 kpc)μ

• არსებობს მაგნიტური ველები 
კოსმოსურ სიცარიელეში?

Kronberg et al 1994, Widrow 2002, Subramanian 2016

მიმოხილვა - დაკვირვებებიმიმოხილვა - დაკვირვებებიმიმოხილვა - დაკვირვებები



მიმოხილვა - დაკვირვებები 

Neronov&Vovk 2010; Figure from Taylor et al 2013   

მიმოხილვა - დაკვირვებებიმიმოხილვა - დაკვირვებებიმაგნიტური ველები კოსმოსურ სიცარიელეში

• მაგნიტური ველები კოსმოსურ 
სიცარიელეში შეიძლება გაიზომოს 
მაღალენერგეტიკული კოსმოსური 
სხივების გამოყენებით (Plaga 1995) .

• მაგნიტური ველები გადახრიან 
დამუხტულ ნაწილაკებს.

• იდეა გამოყენებულ იქნა 
ბლაზარების სპექტრებისთვის 
GeV და TeV ენერგიის 
დიაპაზონში (Neronov & Vovk 2010)



წარმოშობის მექანიზმები

• დაკვირვებადი მიკროგაუსის რიგის ველები შედეგი უნდა იყოს 
ჩანასახოვანი ველის (ე.წ seed field) გაძლიერებისა;

• გაძლიერების სხვადასხვა მექანიზმები: დინამო, ადიაბატური კუმშვა 
(სტრუქტურების ფორმირებისას)..

კოსმოლოგიური
ინფლაციური

ფაზური 
გადასვლები

…
ასტროფიზიკური

ბირმანის ბატარეა
გავრცელება: 

გალაქტიკური ქარები, 
ზეახალის ამოფრქვევები

…

•  ჩანასახოვანი ველის წარმოქმნის მექანიზმები:

წარმოშობის მექანიზმები



• ბლაზარების სპექტრის დაკვირვებები:

• ასტროფიზიკური მექანიზმი არაეფექტურია  დიდ მასშტაბებზე 
კორელირებული მაგნიტური ველების არსებობის ასახსნელად.

•  გალაქტიკურ კლასტერებსაც გააჩნიათ კორელირებული  (~10 kpc) 
მაგნიტური ველები (მაგ. Coma კლასტერი).
z ≳ 2

რატომ პირველადი მაგნიტური ველები?

source: https://events.mpe.mpg.de/event/1/contributions/166/attachments/127/203/Vovk_-_IGMF_with_MAGIC_and_Fermi.pdf

B

 ქვედა ზღვარი:  G10−15

ზედა ზღვარი:   Gμ
(BBN, CMB ანიზოტროპიები…)

(ბლაზარები)

რატომ პირველადი მაგნიტური ველები?



• CMB ანიზოტროპიები

Minoda et al  2019

• რეიონიზაცია

Sethi & Subramanian 2003

პირველადი მაგნიტური ველების ანაბეჭდები

მაგნიტური ველით გამოწვეული შეშფოთებები:

სკალარული 
(სიმკვრივის)

ვექტორული

ტენზორული

ალვენის ტალღები

გრავიტაციული 
ტალღები

Gik = 8πGTik



• მაგნიტური ველების ევოლუცია აღიწერება განტოლებით:

• ორი რეჟიმის გამყოფი შკალა:

• ტურბულენტური სპექტრის გარჩევადობისათვის: 

Sethi & Subramanian 2003; Brunetti & Lazarian 2007
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პირველადი მაგნიტური ველების ევოლუცია



• ადრეული სამყარო, 
გამოსხივების დომინირების ხანა,  
MHD დაშლა, PENCIL კოდი

რიცხვითი სიმულაციები

• რეკომბინაციამდელი მაგნიტური 
ველების სიდიდე nanoGauss 
 

სპირალობა:

კორელაციური სიგრძე:

Figures from Kahniashvili et al 2013 &  
Brandenburg et al 2017

H = ∫ A ⋅ B, B = ∇ × A

ξM(t) = ∫
∞

0
dkk−1EM(k, t)/∫

∞

0
dkEM(k)

ევოლუცია - გამოსხივების დომინირების ხანა



• სტრუქტურის ფორმირება, ENZO კოდი

რიცხვითი სიმულაციები

Figures from Dominguez et al 2019

• მაგნიტური ველების გაძლიერება G-მდეμ • გარჩევადობა: ~ 4 kpc

ევოლუცია - სტრუქტურის ფორმირება



Figures from our  , unigrid simulation5123

• მაგნიტური ველისა და სიმკვრივის სიმძლავრის სპექტრები

გარჩევადობა: 132 kpc 

Bcom = Bpropa2 ρcom = ρpropa3

ევოლუცია - სტრუქტურის ფორმირება



გარჩევადობა: 
132 kpc 

საწყისი

საბოლოო

ევოლუცია - სტრუქტურის ფორმირება



• მაგნიტური ველები ევოლუციის შესწავლა საწყისი პირობების მიხედვით

• სხვადასხვა საწყისი პირობები = სხვადასხვა გენერაციის მექანიზმები

• საბოლოო გარჩევადობა ~ 2.3 kpc

დაგეგმილი სიმულაციები



შეჯამება შეჯამება

• მაგნიტური ველების ევოლუცია სხვადასხვა ხასიათისაა სხვადასხვა 
კოსმოლოგიურ ეპოქაში.

• პირველადი მაგნიტური ველები მონაწილეობენ როგორც ადრეული 
ეპოქების პროცესებში ასევე მოგვიანებით, სტრუქტურის ფორმირებისას;

• მაგნიტური ველები შესაძლოა არსებობს კოსმოსურ სიცარიელეში;

• დაკვირვებადი მაგნიტური ველები კოსმოლოგიური წარმოშობისაა;



მადლობა ყურადღებისთვის!


