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ანოტაცია. ნაშრომში შესწავლილია დუშეთის გეომაგნიტური ობსერვატორიის 2020-2021 წლების 

მაგნიტური ველის მდგენლების ყოველწუთიერი ჩანაწერების სტატისტიკური პარამეტრები. გამო-

კვეთილია ძლიერი ანომალიური ეპოზოდები 2020-2021 წლის მაის-ივნისის პერიოდში. დაიკვირვება 

მდგენლებისთვის განსხვავებული ბუნების პროცესები. გამოიკვეთა X მდგენელის სტაციონარობა დროში 

და Z მდგენლისთვის, პირიქით, არასტაციონარული ბუნება, ვინაიდან არასტაბილურია ძირითადი 

სტატისტიკური პარამეტრის მნიშველობები. სამივე მდგენლისთვის ჩატარებულმა ტესტმა ნორმალური 

განაწილების შესახებ უარყოფითი პასუხი მოგვცა. ისინი, როგორც მაგნიტური ველის მთავარი კომ-

პონენტები, ეპიზოდურად ავლენენ სუსტ და ძლიერ ანომალიებს. გარკვეულწილად, ეს პროცესები 

მონაცვლეობითი კანონზომიერებით ხასიათდება.  

საკვანძო სიტყვები: მაგნიტური ველის მდგენლები, სტატისტიკური ანალიზი 

გეომაგნიტური მონაცემების დაგროვება, მათზე დაკვირვება და სამეცნიერო ინტერპრე-

ტაციების შექმნა კრიტიკულად ღირებულია დედამიწის მაგნიტური ველის ევოლუციის 

საიდუმლოებების დასადგენად. ზოგადად, გეომაგნეტიზმის თეორია ითვალისწინებს მაღალი 

დინამიკის მქონე გეოფიზიკური მონაცემების კვლევას. მიუხედავად დედამიწის მაგნიტური 

ველის ვარიაციების ურთულესი ბუნებისა, თანამედროვე ტექნიკური შესაძლებლობები გარ-

კვეულ იმედებს იძლევა კვლევების სანდოობის თვალსაზრისით. ჩვენს ნაშრომში მოყვანილია 

კვლევის ისეთი მეთოდები, რომლებიც ადაპტირებულია სხვადასხვა საბუნებისმეტყველო 

მიმართულებასთან, პროცესების მთავარი მახასიათებლების შესწავლისა და მნიშვნელოვანი 

კანონზომიერების იდენტიფიცირებისთვის, რაც, თავის მხრივ, მაღალი სანდოობის ინტერპრე-

ტაციებს და დასკვნებს იძლევა. მონაცემთა დროით-სივრცითი ანალიზის ბევრი მეთოდი 

არსებობს, მათ შორისაა გაფართებული სტატისტიკური ანალიზი, სხვადასხვა პიკური დონისა 

და გეომაგნიტურ მდგენელთა თვისებრივი (შესაბამისად, მიხრილობათა) ცვლილებები დროში, 

სპექტოგრამული და სხვა ვიზუალური მანქანური შესაძლებლობებით ძლიერი, საშუალო და 

სუსტი ანომალიების აღმოსაჩენად.  

დუშეთის ობსერვატორიის 2020-2021 წლების მაგნიტური ველის მდგენლების ყოველ-

წუთიერი ჩანაწერი მოიცავს Time – დროს, X, Y და Z – მაგნიტური ველის შესაბამისი მდგენ-

ლებს. დრო აღრიცხულია წუთობრივი დისკრეტიზაციით, მონაცემთა მასივის სიგრძე კი 

მოიცავს 990612 ჩანაწერს. 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი 1. გვიჩვენებს მონაცემთა ზოგადსტატისტიკურ 

მნიშვნელობებს. მათ შორისაა ძირითადი სტატიტიკური მახასიათებლები. 
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ცხრილი 1. 2020-2021 დუშეთის ობსერვატორიის მაგნიტური ველის მდგენლების ჩანაწერთა 

სტატისტიკა (ე.წ. Describe) 

მაგნიტური ველის მდგენლებისთვის ნაჩვენებია სიხშირეთა ჰისტოგრამული წარმოდ-

გენა, რომელიც საშუალებას გვაძლვს, უფრო კონკრეტულად დავაკვირდეთ ანომალიების ინ-

ტენსივობას (წილობრივ რაოდეონობას) მთელ დროით მწკრივებში. აშკარად იკვეთება მდგე-

ნელთა ვარიაციებში დომინანტურად მეტად ცვალებადი მნიშვნელობები. 

ნახ. 1. 2020-2021 დუშეთის ობსერვატორიის მაგნიტური ველის მდგენელების ჩანაწერთა 

ჰისტოგრამული წარმოდგენა. 

ნახ. 1. საშუალებას იძლევა, განვმარტოთ X, Y და Z მდგენელთა თავისებურებები. X, Y-

ების ქცევის ბუნება აშკარად თანხვედრილია, რაც ურთიერთშეთანხმებულ ვარიაციებს კიდევ 

ერთხელ ადასტურებს. იმავეს ვერ ვიტყვით Z მდგენელზე. ის აშკარად ნაკლებად ვარიაციულია 

და მისი მნიშვნელობათა განაწილების წესი ახლოსაა თანაბარ განაწილებასთან. 
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ცხრილი 2. 2020-2021 დუშეთის ობსერვატორიის მაგნიტური ველის მდგენელების ჩანაწერთა 

კორელაციური კავშირების ცხრილი. 

ცხრილი 2-ზე კარგად ჩანს მდგენელთა შორის კორელაციური კავშირები. ყურადღებას იქცევს 

ის ფაქტი, რომ მაღალი კორელაციაა Y და Z მდგენლებს შორის (0,62).აქედან გამომდინარე, 

საჭიროდ ჩავთვალეთ, გამოვიკვლიოთ თითოეული მათგანის განაწილება თვისებებზე ეპი-

ზოდურად ბოქსჩარტების გამოყენებით. 

X -მდგენელი 

Y-მდგენელი 

Z-მდგენელი 

ნახ. 2. 2020-2021 დუშეთის ობსერვატორიის მაგნიტური ველის მდგენლების ჩანაწერთა 

განაწილების ყოველთვიური ანალიზი. 
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როგორ უკვე ჩანს ნახ. 2-დან, მაისი  ორივე წელს განსაკუთრებით განსხვავდება სხვა 

თვეებისგან. ვფიქრობთ, ეს თვე იმსახურებს ცალკე შესწავლას სხვა გეოფიზიკურ პროცესებთან 

მიმართებაში.  X და Z მდგენლები მაის-ივნისიში  აჩვენებს ვარიაციის კოეფიციენტის ძლიერ 

ცვლილებას, საგრძნობლად იხრება საშუალო მნიშვნელობა მაქსიმუმისკენ. ზოგადად, თვიდან 

თვემდე აშკარაა სამივე მდგენელზე, განსაკუთრებით Z მდგენელზე, საშუალო შეწონილი 

მნიშვნელობების ძლიერი ვარიაცია. ამ მდგენლისთვის ფაქტიობრივად, განაწილების მთელ 

პოლიგონზე ვერ იპოვით მსგავს თვეებს. იმავეს ვერ ვიტყვით X მდგენელზე. პროცესი სტაციო-

ნარულია და მისი ძირითადი სტატისტიკური მახასიათებლები სტაბილურია. ამ თვალსაზ-

რისით ვღებულობთ, რომ X არის სტაციონარული, Y-ს გააჩნია საშუალოს გასწვრივ მაღალ 

მნიშვნელობათა კუმულაციის ნაზრდი თვისება, რაც შეიძლება მიუთითებდეს  გარკვეული 

დროით პროცესის სტანდარტულ ნორმალურ განაწილებად ჩამოყალიბებაზე. 
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THE STATISTICAL ANALYSIS OF THE 2020-2021 MINUTELY RECORD 
OF THE MAGNETIC FIELD COMPONENTS AT THE DUSHETI 

GEOMAGNETIC OBSERVATORY 

Kiria T., Nikolaishvili M., Chkhaidze T., Mebaghishvili N. 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Mikheil Nodia Institute of Geophysics, Tbilisi, Georgia 

Abstract. The paper considers the statistical parameters of the magnetic field components recorded minutely in 2020-
2021 at the Dusheti Geomagnetic Observatory. Strong anomalous episodes were distinguished in the period of May-
June 2020-2021 and different processes were observed in the components. The X coefficient was stationary in time and 
Z coefficient, on the contrary, was characterized with non-stationary nature since the values of the main statistical 
parameters were unstable. The test for normal distribution for all three coefficients gave us a negative answer. As the 
main components of the magnetic field, they periodically showed weak and strong anomalies. To some extent, these 
processes were characterized with alternating regularity. 
Key words: Magnetic field components, statistical analysis 




