UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE
DEPARTAMENTI I FIZIKËS
PROGRAMI: FIZIKË

DISERTACION
Paraqitur nga
MSc. Klaudio Peqini
Për marrjen e gradës shkencore
DOKTOR
Tema: Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
Udhëheqës shkencor:

Prof. Dr. Bejo Duka

Kandidati

Udhëheqësi

MSc. Klaudio Peqini

Prof. Dr. Bejo Duka

Tiranë, 2018

UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE
DEPARTAMENTI I FIZIKËS
PROGRAMI: FIZIKË

DISERTACION
Paraqitur nga
MSc. Klaudio Peqini
Për marrjen e gradës shkencore
DOKTOR
Tema: Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
Udhëheqës shkencor:

Prof. Dr. Bejo Duka

Mbrohet më datë _____/_____/_________ para jurisë

1____________________________________________________ Kryetar
2____________________________________________________ Anëtar (oponent)
3____________________________________________________ Anëtar (oponent)
4____________________________________________________ Anëtar
5____________________________________________________ Anëtar

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nënës time dhe kujtimit të babait tim

I

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dedikim

Dua ti shpreh falenderimet më të sinqerta familjes time e cila më ka mbështetur
fuqimisht dhe në mënyrë të vazhdueshme jo vetëm përgjatë këtyre tre viteve të
studimeve doktorale, por gjatë gjithë jetës time. Janë frymëzim dhe motivim për mua!
Një falenderim dhe mirënjohje e thellë është për udhëheqësin tim, Prof. Dr. Bejo
Dukën, i cili më ka mbështetur pa kufizim që në vitet kur unë isha student i Bachelorit. Pa ndihmën dhe ekspertizën e tij shumëçka e pranishme në këtë disertacion nuk do
të ishte mundur.
Së fundi dua të shpreh mirënjohjen time për gjithë kolegët e departamentit që më
mbështetën kur unë isha student dhe që më kanë mirëpritur që në çastin e parë kur
unë u bëra pjesë e tij.

Faleminderit!

II

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Lista e figurave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV
Lista e tabelave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Përmbledhje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII
Hyrje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII
1. Fusha gjeomagnetike. Variacioni Hapësinor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Histori e shkurtër e gjeomagnetizmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Përshkrimi i fushës gjeomagnetike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Burimet e fushës gjeomagnetike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3.1 Struktura e Tokës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.2 Bërthama e jashtme dhe fusha e saj (fusha kryesore/main field) . . . . . . . . . 7
1.3.3 Fushat e gjeneruara prej burimeve të jashtme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.3.1 Fusha e magnetosferës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.3.2 Fusha e jonosferës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Fusha e kores dhe variacioni hapësinor i fushës gjeomagnetike . . . . . . . . . . 13
1.5 Teoria e Gauss-it dhe modelet globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5.1 Harmonikat sferike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5.2 Teoria e Gauss-it në gjeomagnetizëm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6 Modelet globale të fushës gjeomagnetike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.7 Teoria dinamo dhe fusha gjeomagnetike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.7.1 Përse një teori dinamo për Tokën? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.7.2 Teoria kinematike dinamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.7.3 Teoria magnetohidrodinamike dinamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2. Variacioni kohor i fushës gjeomagnetike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.1 Vështrim i përgjithshëm mbi variacionin kohor të fushës gjeomagnetike . . 30
2.2 Përmbysjet dhe ekskursionet e fushës dipolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3 SV-ja e fushës dipolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4 Modelet e momentit dipolar të fushës gjeomagnetike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. Modelimi i variacioneve të gjata kohore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1 Konsiderata teorike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 Modeli domino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3 Modeli Lebovitz johomogjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.3.1 Dinamoja disk homopolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.3.2 Sistemi Rikitake me dy disqe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.3.3 Modeli IL (Lebovitz johomogjen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4 Rezultate për modelin domino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.5 Analiza statistikore e modeleve SCS dhe LCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.6 Varësia e mtr-së nga parametrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.7 Rezultate për modelin IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.8 Statistika e modelit IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.9 Varësia e mtr-së nga parametrat për modelin IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.10 SV-ja dhe modelet LCS dhe IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4. Variacione të fushave të pamodeluara të jashtme dhe të kores . . . . . . . . . . . . 73
4.1 Vështrim i përgjithshëm mbi “model bias”-et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2 Veçoritë e modeleve globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.3 Metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
III

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4 Ndikimi i vlerës së shkallës maksimale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.5 m-bias-et dhe fusha e pamodeluar e kores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.6 Fusha e jashtme e pamodeluar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.7 Analiza spektrale e serive kohore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5. Modelimi i variacioneve hapësinore rajonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.1 Fusha statike e kores dhe modelet rajonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.2 Të dhënat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.3 Modelet e fushë normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.3.1 Modeli hapësinor-kohor për Austrinë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.3.2 Modelet për Shqipërinë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.4 Metodat e përftimit të fushës së kores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.5 Rezultate të modeleve ST dhe globale për Austrinë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.5.1 Modeli i fushës normale (ST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.5.2 Rezultate për modelet globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.6 Rezultate të modeleve N-leg, N-lin dhe globale për Shqipërinë . . . . . . . . . . 103
5.6.1 Modelet e fushës normale (N-leg dhe N-lin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.6.2 Modelet globale dhe fusha e kores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.7 Variacioni shekullor (SV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.8 Rezultate mbi SV-në për Austrinë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.9 Rezultate mbi SV-në për Shqipërinë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6. Diskutime dhe përfundime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Apendiks A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Apendiks B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Referencat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

IV

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lista e figurave

Me bold shënohet faqja në të cilën ndodhet figura.

Fig.1 Përshkrimi i fushës magnetike. Deklinacioni D dhe inklinacioni I. 3
Fig.2 Fusha gjeomagnetike sipas modelit IGRF për vitin 1995 në μT dhe përdorimi i
ngjyrave. 4
Fig.3 Struktura shtresore e brendëshme e Tokës (Lowrie, 2007). 6
Fig.4 Skema e vijave të forcës së fushës magnetike tokësore dhe shmangia e
poleve magnetike nga ato gjeografike. 8
Fig.5 Burimet me kontributin më të madh në formimin e fushës gjeomagnetike dhe
fushat përkatëse që ata gjenerojnë. Këtu paraqiten fushat e formuara nga bërthama
(poshtë), litosfera (e dyta nga poshtë), jonosfera (e dyta nga sipër) dhe magnetosfera
(sipër). Duket qartë për fushën e bërthamës karakteri i përafërt dipolar; fusha e
litosferës është josimetrike që reflekton josimetrinë në shpërndarjen e burimeve të saj;
fusha e jonosferës manifestohen qartazi kontributet e rrymës ekuatoriale, sistemit Sq
të rrymave dhe rrymave polare; fusha e magnetosferës është kryesisht kontribut i
rrymës unazë që rrethon Tokën. 9
Fig. 6 Paraqitje skematike e burimeve të jashtme të fushës gjeomagnetike. 10
Fig.7 Sistemet e rrymave në jonosferë. 12
Fig. 8 Fusha totale (F) e litosferës e gjeneruar nëpërmjet modelit MF5 në nivelin e
detit (GeoForschungsZentrum Potsdam. Magnetic Field Model MF5. http://www.gfzpotsdam.de/pb2/pb23/SatMag/litmod5.html, 2006). 14
Fig. 9 Burimet e fushës magnetike ndodhen brenda sferës me rreze a dhe jashtë sferës
me rreze b. 17
Fig. 10 Spektri i fuqisë i fushës gjeomagnetike në sipërfaqen e Tokës. Pikat e zeza
përfaqësojnë spektrin e disa modeleve globalë të fushës (Olsen et al., 2009; Maus et
al., 2008). Janë ilustruar gjithashtu varësitë teorike spektrale për fushën kryesore (vija
blu) dhe fushën e kores (vija lejla) sipas Voorhies et al., 2002. Vija e kuqe është
spektri i vëzhgueshëm. 23
Fig.11 Spektri i variacionit të amplitudës së intensitetit të fushës gjeomagnetike në
funksion të frekuencës. 30
Fig. 12 Polariteti i fushës gjeomagnetike dipolare për periudhën nga e tashmja (0) deri
157.53 Myr më parë (Cande and Kent, 1995). 34
Fig. 13 a Përbërësja radiale e fushës gjeomagnetike Br, në vitin 2000 në μT. 36
Fig. 13 b Shpejtësia e ndryshimit e përbërëses radiale të fushës gjeomagnetike dBr/dt
në vitin 2000 në nT/vit. 37
V

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fig. 14 a) Shtresa sferike me rreze të jashtme ro përfaqëson bërthamën e jashtme.
Sfera me rreze ri është bërthama e brendëshme. Graviteti është radial. Boshti i
rrotullimit jepet nëpërmjet vektorit të shpejtësisë këndore Ω. Me vijë të ndërprerë
tregohet cilindri tangent. b) shtyllat konvektive ciklonke dhe anticiklonike zhvillohen
në bërthamën e jashtme jashte cilindrit tangent. 40
Fig. 15 Skemë e modelit domino. 42
Fig. 16 A) Dinamoja disk homopolare (përshtatur nga Leprovost et al., 2005). B) Një
skemë e dinamos Rikitake me dy disqe (përshtatur nga Yajima and Nagahama, 1985).
C) Skema e modelit Lebovitz johomogjen. Disku dominat nuk është treguar këtu
(përshtatur nga Shimizu and Honkura, 1985). 46
Fig. 17 Seritë kohore të magnetizimit për a) modelin SCS dhe b) modelin LCS. Janë
treguar 30,000 njësitë e para kohore. 49
Fig. 18 Një sekuencë e serisë së magnetizimit të gjeneruar nëpërmjet modelit SCS ku
është ilustruar kriteri i zbatuar prej nesh për të diskriminuar ndërmjet përmbysjeve të
vërteta dhe atyre të rreme. Përmbysjet e rreme dhe ekskursionet përfshihen në kronin
aktual. 49
Fig. 19 Mekanizmi i përmbysjeve të fushës dipolare për modelin SCS për intervalin
26000-29000 njësi kohore të modelit. Përmbysja e vërtetë ndodh rreth çastit 27250.
Pak më herët ndodh një përmbysje e rreme dhe rreth çastit 26200 vrojtohet një
ekskursion. Në panelet 2-9 jepen magnetizimet e secilit prej makrospineve. Në
panelin e sipërm paraqitet magnetizimi i plotë si shuma e kontributeve të
makrospineve. 51
Fig. 20 Shpërndarja e normalizuar e a) përbërëses aksiale të momentit dipolar dhe b)
përbërëses horizontale të momentit dipolar. 53
Fig. 21 Dendësitë e spektrit të fuqisë për serinë e plotë me 300,000 njësi kohore për:
A) modelin SCS, B) modelin LCS (Duka et al., 2015; Peqini et al., 2015), C) modelin
SCS të përshtatur nga Mori et al., 2013. Frekuenca ka njësinë Myr-1. 55
Fig. 22 Dendësia e spektrit të fuqisë për serinë e fushës dipolare të përftuar nëpërmjet
matjeve paleomagnetike 157.53 Myr (përshtatur Cande and Kent, 1995). Frekuenca
ka njësinë Myr-1. 55
Fig. 23 Shpërndarja e kroneve sipas gjatësisë për A)modelin SCS, B)modelin LCS
dhe C) serinë paleomagnetike. Në ordinatë është dendësia e PDF-së. Janë dhënë dhe
shpërndarjet eksponenciale (vijë) dhe lognormale (vijë e ndërprerë) të cilat përqasin
shpërndarjen e kroneve. 56
Fig. 24 mtr-ja dhe varësia e saj nga parametrat a) γ, b) λ, c) κ dhe d) ε. Pika e
zmadhuar tregon rastin e vlerave të përdorura për modelin SCS dhe LCS. 58
Fig. 25 Varësia e mtr-së nga numri i makrospineve për a) modelin SCS dhe b)
modelin SCS të Mori et al., 2013. Pikat e mëdha përfaqësojnë gjendjen me vlerat
fillestare të parametrave. 58
Fig. 26 Seria e plotë kohore e gjeneruar nëpërmjet modelit IL për rastin me 15 disqe.
60
VI

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fig. 27 Shpërndarja e kroneve më të shkurtër se 1 Myr për modelin IL. Në ordinatë
është dendësia e funksionit të shpërndarjes së probabilitetit. 61
Fig. 28 PSD-të për A) serinë e plotë kohore të modelit SHA.DIF.14K, B) serinë
kohore të gjeneruar me modelin LCS me parametrat e zgjedhur për të modeluar SVnë, C) serinë e plotë kohore të modelit IL. 61
Fig. 29 Seritë kohore të ADM-së të modeleve CALS7k.2 (vijë) dhe modelit LCS (vijë
e ndërprerë). 65
Fig. 30 PSD-të për a) modelin CALS7k.2 dhe b) modelin LCS. 65
Fig. 31 Seritë kohore të ADM-së të modeleve CALS10k.1b (vijë) dhe modelit LCS
(vijë e ndërprerë). 66
Fig. 32 PSD-të për a) modelin CALS10k.1b dhe b) modelin LCS. 66
Fig. 33 Seritë kohore të ADM-së të modeleve SHA.DIF.14K (vijë) dhe modelit LCS
(vijë e ndërprerë). 67
Fig. 34 PSD-të për a) modelin SHA.DIF.14K dhe b) modelin LCS. 67
Fig. 35 PSD-ja e serisë kohore të modelit IL për vlerat e parametrave: μ = 0.8, m =
1.8, l = 1.9, r = 2.0, c = 1.0, g = 0.25, N = 15. 68
Fig. 36 Ballafaqimi i serive kohore të modeleve SHA.DIF.14K (vijë), LCS (vijë e
ndërprerë) dhe IL (pikë-pikë). 69
Fig. 37 A) Seria kohore e gjeneruar nëpërmjet modelit LCS e cila përfshin 100,000
vjet. B) PSD-ja e saj. 69
Fig. 38 A) Seria kohore e gjeneruar nëpërmjet modelit IL e cila përfshin 100,000 vjet.
B) PSD-ja e saj. 70
Fig. 39 Diferencat e mesatareve mujore me vlerat e parashikuara nga modeli
POMME-9 (m-bias-et) për tre përbërëset në observatorin NGK. Shkallët maksimale të
përdorura: a) 133 (pikë-vijë), b) 95 (vija solide), c) 65 (pikë-pikë), d) 45 (vijë e
ndërprerë). 77
Fig. 40 Diferencat e mesatareve mujore me vlerat e parashikuara nga modeli
EMM2015 (m-bias-et) për tre përbërëset në observatorin NGK. Shkallët maksimale të
përdorura: a) 720 (pikë-vijë), b) 520 (vija solide), c) 320 (pikë-pikë), d) 120 (vijë e
ndërprerë). 78
Fig. 41 Diferencat e mesatareve mujore me vlerat e parashikuara nga modeli
EMM2015 (m-bias-et) për tre përbërëset në observatorin NGK. Shkallët maksimale të
përdorura: a) 100 (pikë-vijë), b) 85 (vija solide), c) 60 (pikë-pikë), d) 40 (vijë e
ndërprerë). 79
Fig. 42 m-bias-et për NGK të përftuar me modelet EMM2015 (vijë e ndërprerë),
POMME-9 (vijë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë). 79
Fig. 43 m-bias-et për FUR të përftuar me modelet EMM2015 (vijë e ndërprerë),
POMME-9 (vijë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë). 80
VII

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fig. 44 m-bias-et për WIK të përftuar me modelet EMM2015 (vijë e ndërprerë),
POMME-9 (vijë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë). 80
Fig. 45 Fusha e jashtme e pamodeluar në observatorin NGK e llogaritur nëpërmjet
modeleve POMME-9 (vijë), EMM2015 (vijë e ndërprerë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).
82
Fig. 46 Fusha e jashtme e pamodeluar në observatorin FUR e llogaritur nëpërmjet
modeleve POMME-9 (vijë), EMM2015 (vijë e ndërprerë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).
83
Fig. 47 Fusha e jashtme e pamodeluar në observatorin HER e llogaritur nëpërmjet
modeleve POMME-9 (vijë), EMM2015 (vijë e ndërprerë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).
83
Fig. 48 Fusha e jashtme e pamodeluar në observatorin KAK e llogaritur nëpërmjet
modeleve POMME-9 (vijë), EMM2015 (vijë e ndërprerë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).
84
Fig. 49 Fusha e pamodeluar e jashtme për modelin POMME-9 në: a) NGK (vijë), b)
FUR (vijë e ndërprerë) dhe c) WIK (pikë-pikë). 84
Fig. 50 Fusha e pamodeluar e jashtme për modelin POMME-9 në: a) NGK (vijë), b)
HER (vijë e ndërprerë) dhe c) KAK (pikë-pikë). 85
Fig. 51 Fuqia spektrale për përbërëset X (paneli i sipërm), Y (paneli i mesëm) dhe Z
(paneli i poshtëm) i fushës së pamodeluar të përftuar nëpërmjët modelit POMME-9 në
observatorët NGK (pikë-pikë), FUR (vijë e ndërprerë), KAK (pikë-vijë) dhe HER
(vijë). 86
Fig. 52 Fuqia spektrale për përbërëset X (paneli i sipërm), Y (paneli i mesëm) dhe Z
(paneli i poshtëm) i fushës së pamodeluar të përftuar nëpërmjët modelit EMM2015 në
observatorët NGK (pikë-pikë), FUR (vijë e ndërprerë), KAK (pikë-vijë) dhe HER
(vijë). 86

Fig. 53 Fuqia spektrale për përbërëset X (paneli i sipërm), Y (paneli i mesëm) dhe Z
(paneli i poshtëm) i fushës së pamodeluar të përftuar nëpërmjët modelit CHASOS-5
në observatorët NGK (pikë-pikë), FUR (vijë e ndërprerë), KAK (pikë-vijë) dhe HER
(vijë). 87
Fig. 54 Harta aeromagnetike e Austrisë e përftuar në lartësinë 3 km sipas Geologische
Bundesanstalt (https://www.geologie.ac.at/en/researchdevelopment/mapping/geophysi
cs/aeromagnetic-surveying). 91
Fig. 55 Stacionet përsëritëse në Shqipëri dhe në FYRO Maqedonisë. 92
Fig. 56 Hartat e fushës së kores (vijë) dhe fushës normale (pikë-pikë) për zonën e
Austrisë për X, Y, Z dhe fushën totale F për vitin 2006. Të dhënat janë reduktuar në
lartësinë 0 km. Të dhënat janë nT. 98

VIII

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Hyrje

Fusha gjeomagnetike është një sistem mjaft kompleks dhe në të njëjtën kohë sfidues.
Çështje të lidhura me origjinën e saj, topologjinë dhe evolucionin hapësinor e sidomos
atë kohor, janë gjerësisht të studiura dhe diskutuara nga shumë autorë dhe në
shumëllojshmëri këndvështrimesh. Teoria dinamo qëndron në themel të
gjeomagnetizmit modern nëpërmjet së cilës shpjegohet parimisht si është krijuar fusha
gjeomagnetike, struktura e saj dhe evolucioni kohor. Rjedhimet e kësaj teorie
pajtohen me vëzhgime te shumta gjeologjike.
Ndonëse, variacionet kohore të fushës gjeomagnetike kanë perioda nga një
interval shumë i gjerë (nga ms ne miliona vjet), studimi ynë është më i interesuar për
variacione të tilla si përmbysjet e fushës dipolare (me perioda te rendit qinda-mijëra
vjet) dhe variacioni shekullor SV (me perioda te rendit të 1 vit) dhe sidomos statistika
e tyre Modelet e përdoruara prej nesh për këto variacione ndihmojnë në zbulimin e
origjinës së tyre. Gjithashtu modelet tona mbi variacionet lokale të fushës
gjeomagnetike, janë nje ndihmesë e madhe për zbulimin e natyrës gjeologjiike të
burimeve të anomalive lokale Diapazoni i studimeve tona është i gjerë, prandaj edhe
punimi i paraqitur është mjaft i gjerë, dhe zgjerohet më shumë nga përpjekja për të
dhënë edhe njohuri të domosdoshme për një lexues që nuk është specialist i fushës së
gjeomagnetizmit.
Ky disertacion është strukturuar në pesë kapituj dhe një seksion përmbyllës të
rezultateve dhe diskutimeve.
Në kapitullin e parë jepen në mënyrë shumë të përmbledhur tiparet kryesore të
fushës gjeomagnetike, mekanizmi dinamo i cili është përgjegjës për gjenerimin dhe
mbajtjen e saj (sidomos të pjesës dipolare të fushës gjeomagnetike), teoria e Gauss-it
në bazë të së cilës ndërtohen modelet globale dhe variacioni hapësinor i fushës statike
të kores. Në kapitullin e dytë përshkruhen në detaje të mjaftueshme variavionet e
ngadalta kohore: përmbysjet e pjesës dipolare dhe variacioni shekullor i saj.
Në kapitullin e tretë të punimit diskutohenn gjerësisht dy modelet stokastike të
ndërtuara me qëllimin për të përshkruar përmbysjet e fushës dipolare dhe variacionin
shekullor të saj. Fillimisht ne japim ekuacionet e modelit domino, për të dy variantet e
tij SCS dhe LCS, dhe të modelit Lebovitz johomogjen. Ne kemi diskutuar gjithashtu
dhe mekanizmat fizikë që modelojnë termat e ekuacioneve të këtyre modeleve.
Gjithsesi nuk ka një rrugë teorike për ti derivuar këto ekuacione nga ekuacioni
Navier-Stokes apo ekuacione të tjera bazike të fizikës. Fillimisht ne fokusohemi te
analiza e përmbysjeve dhe statistika e tyre. Përgjithësisht ne përftojmë rezultate të
cilat janë pothuaj identike me rezultatet analoge të përftuara nga të dhënat
paleomagnetike (fusha magnetike e periudhave të shkuara gjeologjike) dhe janë
ndjeshëm më të mira se rezultatet e përftuara nga autorë të tjerë. Analiza e sttistikës së
përmbysjeve realizohet nëpërmjet përftimit të spektrave të fuqisë të cilët konsiderohen
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të jenë vlerësuesi më i mirë i statistikës së serive kohore. Përputhja me rezultatet
paleomagnetike është sasiore.
Pjesa më e rëndësishme e punës tonë në këtë drejtim, që përfaqëson dhe
kontributin tonë, qëndron në përdorimin e modeleve stokastike për të modeluar
variacionin shekullor (ndryshimin e fushës gjeomagnetike me kalimin e kohës).
Autorë të ndryshëm pohojnë se modelet stokastike nuk janë të përshtatshëm për të
modeluar variacionin në fjalë. Ne tregojmë se me përzgjehdjen e përshtatëshme të
vlerave të koeficientëve të modeleve, këta të fundit mund të riprodhojnë seri kohore të
fushës gjeomagnetike për intervale disa mijëravjeçare mjaft të ngjashme me vrojtimet.
Ngjashmëria shtrihet dhe në spektrat e fuqisë të përftuara gjë që tregon se riprodhohet
dhe statistika e variacionit shekullor. Madje me të njëjtët koeficientë gjenerohen seri
kohore të cilat japin përmbysje të fushës dipolare në të ardhmen e afërt gjeologjike.
Kapitulli i katërt i punimit i dedikohet izolimit të fushave të pamodeluara me
origjinë të brendëshme dhe të jashtme. Dihet se fusha e riprodhuar nga modelet
globale në një observator të dhënë për një çast kohe të dhënë nuk përputhet plotësisht
me fushën e matur në të njëjtin observator për të njëjtin çast kohe. Kjo do të ishte e
mundur vetëm nëse modelet globale do të ndërtoheshin mbi një pafundësi të dhënash!
Qëllimi jonë ishte pikërisht izolimi i kësaj fushe të pamodeluar dhe përcaktimi i
natyrës së saj. kandidatët kryesorë janë fusha lokale e kores (me natyrë të
brendëshme) e cila është statike, dhe fusha me origjinë të jashtme (nga magnetosfera
ose jonosfera).
Fillimisht njehsuam diferencat për secilën përbërëse ndërmjet vlerave të
matura dhe atyre të dhëna nga modeli. Në vijim njehsojmë mesatare e serive kohore të
diferencave dhe këto konsiderohen të jenë fusha e kores e pamodeluar (statike). Këto
mesatare të gjetura u hiqen më pas serive kohore të diferencave të njehsuara më lart.
Sinjali që përftohet nuk përmban më fushë të kores dhe për rrjedhojë duhet të jetë
sinjal me origjinë të jashtme. Kjo gjë vërtetohet nga fakti që për të njëjtën përbërëse
në të njëjtin observator, seritë e diferencave pa fushën e kores të përftuara nga
modelet globale janë praktikisht të njëjta. Edhe analiza spektrale e këtyre serive nxjerr
në pah se variacionet më tipike janë ato me periodë 6 muaj dhe 1 vit që lidhen me
rrotullimin e Tokës rreth Diellit. Kujtojmë se rrezatimi diellor është faktori kryesor i
cili ndikon fuqimisht në dinamikën e fushës së jashtme gjeomagnetike.
Kapitulli i pestë i punimit fokusohet në fushën statike të kores të përftuar për
rajona të vogla në sipërfaqen e Tokës. Konkretisht bëhet fjalë për Shqipërinë dhe
Austrinë. Ne shfrytëzojmë të dhënat e marra nga observatorët gjeomagnetikë apo
stacionet përsëritëse në këto rajone dhe nëpërmjet tyre ndërtojmë disa modele
hapësinore kohore. Këto modele mbështeten mbi zbërthimin e fushës gjeomagnetike
në polinome hapësinorë në lidhje me kolatitudën dhe longitudën. Në vijim njehsojmë
diferencat ndërmjet vlerave të përbërëseve të matura në pikat ku ndodhen observatorët
dhe stacionet përsëritëse me përkatësisht vlerat e dhëna nga modelet rajonalë dhe ata
globalë (të njëjtët të përdorur në pjesën e dytë të studimit) në të njëjtat pika. Rezultatet
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e përftuara mendohen të jenë fushë e kores pasi ne kemi punuar me mesataret vjetore
(mesatariimi eliminon kontributin e fushës së jashtme). fakti që me të gjitha modelet
ne përftojmë tablo të ngjashme të fushës indikon se diferencat në fjalë janë vërtet
fusha e kores. Gjithashtu rezultatet që marrim janë në përputhje të mirë me rezultatet
e përftuara nga matjet aeromagnetike apo ata të përftuar me metoda alternative
gjeologjike. Modelet globale e japin fushën e kores në mënyrë opsionale, por fusha e
dhënë prej tyre është mjaft e ndryshme në krahasim me vrojtimet dhe kjo indikon se
modelet rajonale e përshkruajnë fushën e kores për rajonin e vlefshmërisë shumë më
mirë se modelet globale për të njëjtin rajon.
Përfundimet dhe diskutimet jepen në kapitullin e gjashtë. Në këtë autoreferat do të
japim në mënyrë të shkurtuar disa prej rezultateve më të rëndësishëm.
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Kapitulli i parë

Fusha gjeomagnetike. Variacioni hapësinor

Fusha magnetike e Tokës është objekti fizik që jo vetëm shtrihet brenda saj, por e
rrethon atë duke formuar atë që njihet si magnetosferë (Backus et al., 1996). Vrojtimet
tregojnë se ajo efektivisht shtrihet deri në 10-20 rreze tokësore në hapësirën
ndërplanetare. Po të ishte e dukshme, do të përfaqësonte një nga objektet më të mëdhenj
të sistemit tonë diellor. Megjithatë fusha gjeomagnetike nuk është tërësisht e
padukshme dhe një nga manifestimet më impresionuese të saj janë dritat polare: boreale
(veriore) ose australe (jugore), të cilat janë prezente në mjediset polare.
Për ne njerëzit, por dhe në përgjithësi për jetën në Tokë, ajo përfaqëson shumë
më tepër se thjesht manifestim i cilësive magnetike të planetit tonë. Ekzistenca e saj
(që është rrjedhim i ekzistencës së proceseve që e prodhojnë atë) përbën një nga kushtet
e shumta të nevojshme që duhen plotësuar për të mundësuar jetën në Tokë. Ajo është
një barrierë shumë e fuqishme ndaj rrezatimit me origjinë kozmike i cili do të ishte
vdekjeprurës për jetën sidomos në fazat fillestare të planetit tonë.
Fusha gjeomagnetike ka qenë dhe është subjekt i ndryshimeve të mëdha si në
topologjinë e saj, ashtu dhe në magnitudë dhe mekanizma të ndërlikuar janë përgjegjës.
Në këtë dizertacion është praktikisht e pamundur të diskutohen të tërë mekanizmat në
mënyrë mjaftueshëm të detajuar, por ne përqendrohemi në disa fenomene specifike të
cilët do të shtjellohen në vijim.
Përpara se të trajtojmë më në thellësi fushën gjeomagnetike dhe fenomenet e
lidhur me variacionin e saj, po e nisim me një përshkrim historik.

1.1 Histori e shkurtër e gjeomagnetizmit
Ekzistenca e fenomeneve të lidhur me fushën magnetike është evidentuar që në lashtësi,
megjithëse në mënyrë të kufizuar. Mendohet se zbulimet e para janë bërë në Kinë, rreth
4000 vjet më parë. U vrojtua se disa copa të një minerali që e quajmë magnetit (Fe3O4
ose FeO∙Fe2O3) kishin aftësi të tërhiqnin ose shtynin njëri-tjetrin pa qenë në kontakt.
Këta janë magnetët natyralë. Këta gurë “të çuditshëm” njiheshin dhe nga grekët e
romakët e lashtë. Vëzhgimet e para mbi magnetët u kryen nga filozofi grek Thales-i në
shekullin e VI p.e.s. (Mozzoni, 2007). Nga romakët, për magnetët ka shkruar Plini
Plaku (24-79). Emri magnet lidhet me qytetin tashmë të zhdukur Magnesia në Azinë e
vogël (Turqia e sotme) ku mesa duket ka qenë kontakti i parë i kulturës helene me ta.
Pavarësisht vrojtimit të hershëm, përdorimi i magnetëve për qëllime praktike
erdhi mjaft vonë. Rasti i parë i përket fushës së lundrimit rreth vitit 1088 në Kinë ku
busullat e para u ndërtuan. Rreth 100 vjet më pas kjo teknologji e re hyri dhe në Evropë.
Busulla konsiderohej se tregonte ekzaktësisht veriun gjeografik dhe ky keqinformim
vazhdon dhe sot. Është e njohur prej kohësh se busulla tregon përafërsisht polin e
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veriut. Në terminologjinë e sotme të gjeomagnetizmit kjo shmangie njihet si
deklinacion dhe shënohet me D dhe do ta përkufizojmë matematikisht në vijim.
Tregimi i busullës ndikohet dhe nga një faktor tjetër i cili u zbulua në vitin 1581
(data nuk njihet me saktësi). Norman-i, i cili ishte një prodhues instrumentash nga
Londra, vuri re se se megjithë balancimin e kujdesshëm të gjilpërës magnetike, kjo e
fundit nuk ishte horizontale, por formonte një farë këndi me horizontin. Sot njihet fakti
që në përgjithësi fusha magnetike lokalisht nuk është horizontale. Këtu qëndron
origjina e përkufizimit të madhësisë e cila njihet si inklinacion I (Backus et al., 1996;
Lowrie, 2007; Moffatt, 1978).
Për shkak të përparimeve të ngadalta, gjeomagnetizmi nuk shihej ende si
displinë shkencore. Gjërat do ndryshonin me fillimin e shekullit të XVII-të kur në vitin
1600, Gilbert-i (1540-1603), duke shfrytëzuar matjet e detarëve evropianë, bëri një
paraqitje globale të fushës magnetike tokësore, me saktësinë e deriatëhershme të të
dhënave. Hartën e tij e paraqiti në veprën e mirënjohur “De magnete” (Backus et al.,
1996). Ai arriti në përfundimin e formuluar njëpërmjet maksimës së famshme “magnus
magnes ipse est globus terrestris” (Globi tokësor është në vetvete një magnet i madh).
Në këtë mënyrë ishte në gjendje të shpjegonte dukuritë e vrojtuara deri atëherë te
busullat. Kështu në veprën e tij ai futi këtë mënyrë të re, empirike të studimit të fushës
gjeomagnetike dhe e vendosi gjeomagnetizmin në baza shkencore dhe studimi rigoroz,
siç është dhe sot (Mozzoni, 2007).
Në librin e tij Gilbert-i mohonte në mënyrë eksplicite faktin që fusha
gjeomagnetike ndryshon me kohën. Për më tepër ai mendonte se burimi i fushës
ndodhet brenda Tokës dhe jo jashtë saj. Megjithatë Gunter-i (1581-1636), pasi kishte
mbledhur të dhëna nga vëzhgimet dhe matjet, arriti të vinte në dukje në vitin 1624
qartësisht faktin që fusha magnetike ishte (dhe është) e ndryshueshme. Pasuesi i tij,
Gellibrand-i (1597-1636), përfundoi punimin e paraardhësit dhe e publikoi në vitin
1635 duke i bërë të njohur botës ekzistencën e variacionit shekullor (ose sekular), SV.
Hopi cilësor dhe sasior në studimin e fushës gjeomagnetike, që shënon
praktikisht lindjen e shkencës së gjeomagnetizmit si një diplinë më vete, lidhet me
emrin e matematikanit më të madh të kohëve moderne dhe njëkohësisht fizikanit Gauss
(1777-1855). Meritat e tij janë jo vetëm në rrafshin teorik, por dhe në atë praktik.
Kështu, Gauss-i plotësoi dhe konsolidoi konceptin e fushës gjeomagnetike si madhësi
vektoriale. Për të mundësuar përshkrimin e fushës gjeomagnetike në sipërfaqen e një
sfere (sipërfaqja e Tokës), shpiku harmonikat sferike si dhe i përpunoi ato për të arritur
në një paraqitje koherente të fushës nëpërmjet tyre. Këto punime qëndrojnë në themel
të teorisë së Gauss-it që sot studiohet në një formë më të sofistikuar dhe që trajohet
gjerësisht në libra standardë të gjeomagnetizmit (Backus et al., 1996; Merrill et al.,
1996, Jacobs, 1994).
Për shkak të këtyre meritave të padiskutueshme, në sistemin CGS të njësive
(quhet dhe sistemi i njësive i Gauss-it), intensiteti i induksionit të fushës magnetike e
ka njësinë gauss. Në sistemin SI, njësia e induksionit magnetik është Tesla dhe lidhja
midis dy njësive është 1 T = 104 gauss. Gjithsesi, njësia Tesla është shumë e madhe për
fushën gjeomagnetike; intensitetit të fushës zakonisht i referohemi në nanoTesla (1 nT
= 10-9 T) ose mikroTesla (1 μT = 10-6 T). Gauss-i konstatoi për herë të parë që fusha
në sipërfaqen e Tokës varion nga maksimumi prej 0.6 gauss ose 60 μT në pole në
minimumin prej 0.3 gauss ose 30 μT në ekuator. Gjithashtu ai tregoi teorikisht se
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intensiteti i fushës gjeomagnetike është invers proporcional me kubin e largësisë nga
qendra e Tokës.
Një meritë madhore e Gauss-it është dhe kontributi i tij i shquar në ngritjen e
rrjetit të parë “botëror” të observatorëve gjeomagnetikë. Kemi përdorur thonjëzat për
mbiemrin botëror pasi këta observatorë ishin të lokalizuar në Evropë. Megjithatë hapat
e ndërmarrë prej tij shënojnë nisjen e përvojës tepër pozitive të matjeve gjeomagnetike
që kryhen në mëse 200 observatorë të shpërndarë në tërë globin dhe qindra stacione
përsëritëse (Mozzoni, 2007). Megjithatë mjaft punë duhet në mënyrë që të mbulohen
mjaft zona boshe të sipërfaqes së planetit gjë e cila do të mundësonte përmirësimin e
tablosë së fushës gjeomagnetike dhe interpretimin më të mirë të rezultateve që mërren
nga kërkimi shkencor gjithmonë e më i vrullshëm në këtë disiplinë të gjerë.

1.2. Përshkrimi i fushës gjeomagnetike
Fusha gjeomagnetike përshkruhet me anë induksionit të fushës magnetike B.
Magnituda e saj jepet nëpërmjet të ashtuquajturës fusha totale F. Për të dhënë plotësisht
fushën magnetike në një pikë të sipërfaqes së Tokës, përdorim sistemin kartezian lokal
të koordinatave. Në këtë sistem boshti i x-ve tregon nga veriu gjeografik, boshti i y-ve
tregon nga lindja, ndërsa boshti i z-ve tregon vertikalisht poshtë, pra për nga qendra e
Tokës. Përbërëset përkatëse sipas boshteve janë X, Y dhe Z. Duke njohur këto
përbërëse, fusha totale F jepet nëpërmjet

F  X 2 Y 2  Z2

(1.1)

Një tjetër madhësi e cila përoret shpeshherë për të përshkruar fushën gjeomagnetike
është fusha horizontale H. Në Fig. 1 është paraqitur fusha magnetike dhe sistemi
kartezian lokal. Nga figura kuptohet se

H  X 2 Y 2

Fig.1 Përshkrimi i fushës magnetike. Deklinacioni D dhe inklinacioni I.
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Në figurë janë përcaktuar dhe dy madhësi të rëndësishme në përshkrimin e
fushës gjeomagnetike: deklinacioni dhe inklinacioni. Deklinacioni D, është këndi i
formuar ndërmjet drejtimit të fushës horizontale H dhe boshtit të x-eve. Praktikisht
deklinacioni i fushës në një pikë jep shmangien e drejtimit të gjilpërës së busullës nga
drejtimi për te veriu gjeografik në të njëtën pikë. Ndërkohë inklinacioni I është këndi
ndërmjet fushës totale dhe fushës horizontale.
Është e qartë se deklinacioni dhe inklinacioni janë kënde, kështu fusha
gjeomagnetike përshkruhet plotësisht me anë të dy këndeve dhe fushës totale F. Në
njëfarë mënyre kjo na kujton koordinatat sferike ku një pikë jepet duke ditur largësinë
radiale r dhe këndin polare dhe azimutal φ e λ. Në fakt koordinatat sferike janë një
sistem i natyrshëm për përshkrimin e fushës gjeomagnetike siç do të shohim në vijim.
Një mënyrë e rëndësishme në përshkrimin e fushës është ajo e paraqitjes së
tablosë së izolinjave. Ato janë vija të menduara në sipërfaqe të Tokës ku intensiteti i
fushës apo i një përbërëseje të saj, në varësi të madhësisë që përdorim për të
karakterizuar fushën, ka të njëjtën vlerë në çdo pikë të vijës. Izolinjat janë analoge me
izohipset në hartat topografike të cilat tregojnë pikat që janë në të njëjtën lartësi mbi
nivelin e detit. Përveç tyre përdoren dhe ngjyrat, si në figurën 2 ku një ngjyrë e caktuar
i përket një magnitude të caktuar të fushës (Mozzoni, 2007).

Fig.2 Fusha gjeomagnetike sipas modelit IGRF për vitin 1995 në μT dhe përdorimi i ngjyrave
(përshtatur nga Backus et al., 1996).

1.3 Burimet e fushës gjeomagnetike
Fusha gjeomagnetike është një sistem mjaft kompleks. Arsyeja e këtij kompleksiteti
qëndron në faktin që fusha e matur në një observator, stacion përsëritës apo satelit është
një mbivendosje e fushave magnetike të gjeneruara nga burime të ndryshme. Këto
burime ndodhen si në brendësi të planetit, ashtu dhe në pjesën e sipërme të atmosferës.
Ndërkohë në shtresat e poshtme të atmosferës (përkatësisht troposfera, stratosfera dhe
mezosfera) nuk ka të lokalizuara burime të fushës magnetike (Backus et al., 1996;
Jacobs, 1994). Burimet e fushës gjeomagnetike ndahen në dy grupe të mëdha: burime
të brendëshme të cilat ndodhen në brendësi të planetit, dhe burime të jashtme të cilat
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ndodhen në shtresat e sipërme të atmosferës. Fushat e gjeneruara prej tyre quhen
përkatësisht të brendëshme dhe të jashtme (Moffatt, 1978).
Diskutimi i burimeve të brendëshme të fushës magnetike bëhet paralelisht me
diskutimin mbi strukturën e planetit pasi ata janë të lokalizuar në shtresa të ndryshme.
Një gjë e ngjashme bëhet dhe për burimet e jashtme. Diskutimi i plotë i tyre, ndonëse i
dëshiruar, është i pamundur të bëhet në këtë dizertacion pasi do shmangeshim shumë
nga synimet e këtij të fundit. Për këtë arsye diskutimi mbetet në nivel përshkrimor. Në
mënyrë të veçantë do të trajtojmë teorinë dinamo me detajet e mjaftueshme për këtë
dizertacion (Roberts, 1971; Roberts and Soward, 1992; Dormy and Soward, 2007;
Rüdiger and Hollerbach, 2004, Davidson, 2013). Kjo teori është e mirëpranuar si teoria
e cila përshkruan origjinën e fushës së bërthamës së jashtme ose fushën kryesore (main
field) dhe evolucionin e saj. Po ashtu do të diskutojmë fushën e kores (crustal field)
dhe origjinën e saj. Ndërkohë do të diskutojmë variacionin hapësinor të fushës
gjeomagnetike e cila lidhet me këtë të fundit. Burimet e fushës së jashtme diskutohen
në mënyrë të përgjithshme pasi në kapitullin e katërt në të cilin përftojmë fushën e
jashtme të pamodeluar (Duka et al., 2016) nuk përpiqemi të zbulojmë specifikisht
origjinën e saj. Në mënyrë të veçantë do të evidentojmë lidhjen e këtyre fushave me
aktivitetin diellor.

1.3.1 Struktura e Tokës
Njohuritë e sotme mbi strukturën e brendëshme të Tokës janë mjaft më të konsoliduara
dhe të zgjeruara falë studimeve të gjera sizmologjike (Stein and Wysession, 2003;
Udias, 2000) apo studimeve të vetive të materialeve në shtypje mjaft të mëdha (Telford
et al., 1990; Stacey, 1992). Megjithatë matjet e viteve të fundit japin një panoramë më
të detajuar të brendisë së Tokës (Fig. 3). Dallohen shtresat e mëposhtme: korja,
litosfera, astenosfera, manteli i sipërm, manteli i poshtëm, bërthama e jashtme dhe
bërthama e brendëshme. Kjo është një ndarje e përgjithshme sepse mbeten çështje të
diskutueshme sa i përket zonave tranzitore ndërmjet shtresave më të mëdha (Lowrie,
2007).
Korja është shtresa më e sipërme e Tokës, me dendësinë më të ulët dhe
praktikisht e ngurtë. Për rrjedhojë është jo plastike, por ajo nuk është e vazhduar pasi
ajo përbën pjesën e sipërme të të ashtuquajturave pllaka tektonike të cilat janë copa të
mëdha materieje të cilat mund të lëvizin në mënyrë relative në lidhje me njëra-tjetrën.
Trashësia mesatare varion nga 38-40 km në kontinente në 6-8 km në oqeane. Trashësitë
më të mëdha korja i ka në kufijtë e pllakave, ku ndodhen vargmalet dhe maksimumi i
trashësisë është rreth 80 km (në Himalajeve). Në përbërje të saj ka mjaft depozitime të
elementëve metalikë dhe sidomos të atyre ferromagnetikë, të cilët përgjithësisht
gjenden mbi pikën Curie përkatëse (Maus and Haak, 2002).
Litosfera është shtresa pasuese e cila është përgjithësisht solide. Ngurtësia e saj
i lë vendin gjendjes gjysmë të shkrirë me rritjen e thellësisë. Kjo shtresë shtrihet nga
100-150 km nën kontinente dhe nga 70-100 km nën oqeane. Kjo është shtresa tjetër që
së bashku me koren formojnë pllakat tektonike.
Astenosfera shtrihet deri në 220 km thellësi dhe mendohet se kjo shtresë është
pjesërisht e shkrirë. Faza e lëndës së mjedisit të saj mund të klasifikohet si lëng mjaft
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viskoz ose si i ngurtë plastik. Megjithatë kufijtë e kësaj shtrese nuk janë të mirë definuar
pasi është e vështirë të identifikohen nëpërmjet matjeve sizmike thellësitë e sakta të
tranzicionit nga astenosfera për të shtresat fqinjë me të.
Shtresa pasuese është manteli i sipërm. Shtrihet nga 220-700 km. Manteli
karakterizohet nga shkallë më e lartë e shkrirjes së materialeve që e përbëjnë atë.
Kështu viskoziteti i materialeve është më i ulët dhe lëvizshmëria është më e lartë.
Vëzhgimet tregojnë se ka dy shtresa të holla të dallueshme që nuk njihen mirë sa i
përket efekteve që ato kanë, por janë shtresa ku ndodhin dy kalime fazore: olivinë →
shpinel në 400 km thellësi dhe në rreth 700 km thellësi ndodh kalimi fazor shpinel →
oksid perovskiti (Lowrie, 2007).

Fig.3 Struktura shtresore e brendëshme e Tokës (Lowrie, 2007).

Manteli i poshtëm është një shtresë ku temperaturat janë të tilla që mjedisi
konsiderohet jo plotësisht i shkrirë dhe mjaft plastik. Shtrihet nga rreth 700-2891 km
dhe përbën një nga zonat më të mëdha të brendisë së Tokës. Shkalla e shkrirjes është
mjaft e lartë dhe mundëson që të ketë një lëvizje të shënueshme konvektive që në fakt
qëndron në thelb të lëvizjes së pllakave tektonike. Të dy pjesët e mantelit si dhe shtresat
sipër tyre konsiderohen përcjellës jo të mirë të elektricitetit dhe për pasojë ekranizojnë
një pjesë të mirë të fushës magnetike që difuzon nga bërthama e jashtme. Megjithatë
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janë hedhur dyshime për një përcjellshmëri të shënueshme të pjesës së mantelit të
poshtëm në kontakt me bërthamën e jashtme e cila njihet si Core-Mantel Boundary,
CMB (Levy and Pierce, 1991). Gjithsesi edhe nëse pjesa më e poshtme e mantelit të
poshtëm është përcjellëse, luan pak rol në dinamikën e përgjithëshme të fushës
gjeomagnetike.
Lënda në bërthamën e jashtme është fluide pasi megjithë presionet kolosale,
temperaturat janë rreth 4,300oC në CMB (Lowrie, 2007). Fluiditeti njihet nga fakti që
në këtë zonë nuk përhapen valët sizmike tërthore meqenëse në lëngje moduli i sforcimit
tërthor është zero (Batchelor, 1967). Kjo shtresë shtrihet nga 2891-5150 km. Mendohet
se fluidi është përgjithësisht hekur i shkrirë dhe dendësia e tij arrin vlera të larta. Hekuri
gjendet dhe në përbërje me substanca më të lehta si oksigjen apo squfur. Gjatë ftohjes
së bërthamës së jashtme, hekuri ngrin i pari dhe precipiton në bërthamën e brendëshme.
Substancat më të lehta ngrihen drejt CMB-së për shkak të forcës së Arkimedit duke
kontribuar kështu në procesin e konveksionit (Moffatt, 1978; Backus et al., 1996). Ky
është vetëm njëri prej faktorëve që kontribuojnë në konveksion dhe rrjedhimisht në
gjenerimin e fushës kryesore (shih në vijim).
Bërthama e brendëshme shtrihet nga 5150 km deri në qendër të Tokës. Ajo
është e ngurtë për shkak të presionit të jashtëzakonshëm që ushtrohet nga shtresat e
sipërme dhe përbëhet nga hekuri (Fe) dhe nikeli (Ni). Bërthama është në rrotullim jo të
sinkronizuar me lëngun në bërthamën e jashtme. Për më tepër forma e saj nuk është e
thënë të jetë sferike dhe pikërisht konfiguracioni i saj gjeometrik ka rëndësi në
konfiguracionin e fushës gjeomagnetike. Megjithatë këto çështje mbeten të hapura për
shkak të vështirësive të qarta të verifikimeve eksperimentale. Prania e saj konsiderohet
të jetë mjaft e rëndësishme sidomos në procesin e përmbysjes së fushës magnetike
dipolare gjë e cila është vrojtuar në simulimet numerike (Roberts and Glatzmaier,
1995).

1.3.2 Bërthama e jashtme dhe fusha e saj (fusha kryesore/main field)
Në këtë paragraf do të trajtojmë vetëm fushën kryesore pasi fushën e kores e diskutojmë
në një paragraf të veçantë së bashku me variacionin hapësinor të fushës gjeomagnetike.
Fushë kryesore është termi me të cilin i referohemi fushës magnetike e cila e ka
origjinën nga lëvizja konvektive e fluidit në bërthamën e jashtme. Kjo fushë përfaqëson
rreth 90 % të tërë fushës magnetike të matur në sipërfaqe të Tokës. Nëse kemi parasysh
se një pjesë e konsiderueshme e saj ekranizohet nga manteli jo përcjellës, është e qartë
se kjo fushë përbën pjesën dërrmuese të asaj që ne e quajme fushës gjeomagnetike.
Gjithashtu kjo fushë përbën “skeletin” mbi të cilën mbivendosen gjithë fushat e
formuara nga burimet e tjera. Praktikisht këto fusha të tjera shfaqen më së shumti si
anomali apo fluktuacione për shkak dhe të karakteri mjaft më të përkohshëm (shkalla
kohore e variacionit të fushës së bërthamës është shumë më e madhe se për fushat e
jashtme) e të paqëndrueshëm të tyre. Magnitudat e intensitetit të fushës së bërthamës
luhaten nga 30 μT në ekuator në 60 μT në pole duke konfirmuar rolin dominues të saj
edhe në intensitetin e fushës në tërësi pasi kontributet e tjera shkojnë në disa dhjetëra
nT (Backus et al., 1996).
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Fig.4 Skema e vijave të forcës së fushës magnetike tokësore dhe shmangia e poleve
magnetike nga ato gjeografike.

Fusha kryesore është dipolare dhe ajo mund të mendohet se gjenerohet nga një
moment dipolar magnetik i lokalizuar në qendrën e Tokës dhe i shmangur me 11o nga
boshti i rrotullimit. Aktualisht poli magnetik jugor i këtij dipoli ndodhet pranë polit
gjeografik verior dhe ngjashmërisht poli magnetik verior ndodhet pranë polit gjeografik
jugor (Fig. 4). Kjo fushë dipolare e ka origjinën nga mekanizmi dinamo (Rüdiger and
Hollerbach, 2004; Dormy and Soward, 2007; Moffatt, 1978).
Konsideratat teorike lënë këtë mundësi për të shpjeguar gjenerimin e fushës
gjeomagnetike pasi ferromagnetizmi është i pamundur në bërthamën e jashtme. Në
bërthamë (të jashtme dhe të brendëshme) temperatura është shumë më e lartë se pika
Curie e hekurit (1043 K), kështu që hekuri sillet si paramagnetik. Kur temperatura është
nën pikën Curie, momenet magnetikë/spinet atomikë, që janë shumë e spineve të
elektroneve dhe bërthamave të hekurit, janë të çiftuar dhe orientohen duke formuar
domene (zona në lëndë ku spinet kanë një orientim të caktuar) që qëndrojnë në bazë të
dukurisë së ferromagnetizmit. Kur temperatura është mbi pikën Curie, energjia kinetike
e spineve është kaq e madhe sa mposht çiftimin, pra energjinë potenciale të
bashkëveprimit spin-spin, kështu që orientimet e tyre janë të rastit. Kështu vetitë
magnetike të hekurit që gjendet në bërthamë dhe jo vetëm aty neutralizohen, prandaj
ferromagnetizmi nuk mund të shpjegojë formimin e fushës gjeomagnetike (Backus et
al., 1996). Më lart shqyrtuam se bërthama e jashtme ishte e lëngët. Lëvizja e fluidit,
është e tillë që mundësohet veprimi i një procesi dinamo/gjeodinamo i vetëeksitueshëm që nga ana e tij gjeneron fushën magnetike dhe tiparet e tjera tipike të saj.
Këtë çështje do ta trajtojmë në paragrafin 1.7.
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Fig.5 Burimet me kontributin më të madh në formimin e fushës gjeomagnetike dhe fushat
përkatëse që ata gjenerojnë. Këtu paraqiten fushat e formuara nga bërthama (poshtë), litosfera
(e dyta nga poshtë), jonosfera (e dyta nga sipër) dhe magnetosfera (sipër). Duket qartë për
fushën e bërthamës karakteri i përafërt dipolar; fusha e litosferës është josimetrike që reflekton
josimetrinë në shpërndarjen e burimeve të saj; fusha e jonosferës manifestohen qartazi
kontributet e rrymës ekuatoriale, sistemit Sq të rrymave dhe rrymave polare; fusha e
magnetosferës është kryesisht kontribut i rrymës unazë që rrethon Tokën (Constable, 2001).

Në Fig. 5 janë ilustruar fushat që praktikisht përbëjnë fushën gjeomagnetike të
matur në sipërfaqen e Tokës. Kjo figurë përgjithësuese paraqet tiparet e secilës prej
tyre, vlerat karakteristike të induksionit të fushës magnetike dhe burimet nga të cilët
këto fusha gjenerohen.
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1.3.3 Fushat e gjeneruara prej burimeve të jashtme
Nga vetë emri, burimet e këtyre fushave fizikisht gjenden jashtë planetit, kryesisht në
pjesën e sipërme të atmosferës. Gazet në këto shtresa kanë dendësi mjaft të ulët dhe
praktikisht janë në gjendje plazme (Jacobs, 1994). Meqenëse plazma është fluide dhe
njëkohësisht është elektrikisht përcjellëse, vepron një variant i mekanizmit dinamo i
cili mundëson gjenerimin e fushës magnetike.
Theksjmë një dallim të rëndësishëm ndërmjet fushës kryesore dhe fushave të
jashtme. Të dyja gjenerohen nga mekanizma dinamo, por nëse për fushën kryesore
fluidi përcjellës është i pangjeshshëm, plazma në shtresat e sipërme të atmosferës është
e ngjeshshme (Rüdiger and Hollerbach, 2004; Davidson, 2013, Dormy and Soward,
2007). Për pasojë mekanizmat dinamo janë të ndryshëm gjë që shpjegon dhe diferencat
në topologjinë e fushave përkatëse dhe vlerat e induksionit magnetike në përgjithësi.
Në vijim ne do diskutojmë mekanizmin dinamo për fluidin në bërthamën e jashtme pasi
në studimin e paraqitur në kapitullin e 4-t ne nuk analizojmë origjinën e fushës së
jashtme të pamodeluar, por thjesht evidentojmë këtë aspekt të saj.
Fushat e jashtme dhe dukuritë e lidhura me to janë të shumta dhe sot
konsiderohen si objekt studimi i disiplinës moderne të Meteorologjisë Hapësinore
(Space Weather) e cila ka pësuar një zhvillim të ndjeshëm dekadat e fundit (Moldwin,
2008). Në këtë paragraf përshkrues ne do përqendrohemi te dy fushat më të mëdha që
e kanë origjinën në magnetosferë dhe jonosferë. Më specifikisht burimet janë sistemet
e rrymave elektrike të lokalizuara në këto dy shtresa.

Fig. 6 Paraqitje skematike e burimeve të jashtme të fushës gjeomagnetike (Jacobs, 1994).

Aktiviteti diellor është drejtpërdrejtë i lidhur me fushat e jashtme dhe me
variacionin e tyre në kohë. Dielli e ushtron ndikimin e tij nëpërmjet dy faktorëve.
Faktori i parë është fusha e tij magnetike, e cila në hapësirën e sistemit diellor ka një
madhësi deri në 100 nT (Mozzoni, 2007) dhe njihet si fusha magnetike ndërplanetare
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(Interplanetary Magnetic Field, IMF). Faktori i dytë është era diellore e cila është një
tërësi protonesh, elektronesh dhe atomesh hidrogjeni që lëvizin me shpejtësi të mëdha,
që shkojnë deri në 1000 km/s, në hapësirën e sistemit diellor. Sistemet e rrymave në
atmosferën e sipërme dhe për rrjedhojë fushat e jashtme krijohen nga bashkëveprimi i
IMF-së ose erës diellor me fushën e Tokës (Walker and Rusell, 1995).
IMF-ja luan një rol të rëndësishëm në evoluimin e fushave magnetike të
jashtme. Fusha kryesore bie me kubin e largësisë nga qendra e Tokës dhe kjo e fundit
ka një magnitudë prej disa dhjetëra nT-sh në atmosferën e sipërme. Aktiviteti i Diellit
dhe për pasojë IMF-ja, është mjaft i ndërlikuar. Kështu konfiguracioni i sistemit të
rrymave në magnetosferë dhe jonosferë është mjaft kompleks (Fig. 6).

1.3.3.1 Fusha e magnetosferës
Magnetosfera është hapësira rrethuese e Tokës në të cilën fusha magnetike kryesore
është relevante. Zona e hapësirës në të cilën fusha kryesore dhe IMF-ja kanë të njëjtën
magnitudë njihet si magnetopauzë (Jacons, 1994). Kjo zonë mund të konsiderohet
praktikisht si kufiri fizik i magnetosferës. Në kushtet e një aktiviteti minimal diellor,
magnetosfera ka trajtën e një toroidi me rreze 10-20 rreze tokësore (Backus et al., 1996).
Kur aktiviteti diellor është i shtuar, era diellore është shumë e pranishme në hapësirën
ndërplanetare. Ajo bashkëvepron me magnetosferën tokësore dhe shtypja magnetike që
e para ushtron mbi të dytën bën që kjo e fundit të marrë trajtën e bishtit të kometës. Në
Fig. 6 ilustrohet një gjë e tillë ku është i dukshëm fronti i shokut magnetik (në trajtën e
një parabole) që formohet nga ndërveprimi erë diellore-magnetosferë. Pjesa e
magnetosferës pas Tokës, e njohur si bishti magnetik, zgjatet deri në 100 rreze tokësore
(Mozzoni, 2007). Trajta e magnetosferës është mjaft dinamike në kuptimin që reflekton
ndryshimet si në përqendrimin e erës diellore ashtu dhe drejtimin e IMF-së.
Në magnetosferë ka mjaft rryma elektrike që qarkullojnë në lartësi të ndryshme
nga sipërfaqja e Tokës. Në vitin 1911, Schuster-i zbuloi atë që njihet si rryma unazë
(Fig. 5, fusha e sipërme). Kjo është rryma më e madhe në magnetosferë dhe ishte rryma
e jashtme e parë që zbulohej. Ajo i parapriu zbulimit të sistemeve të tjerë të rrymave.
Ajo lokalizohet në brendësi të magnetosferës duke qarkuar Tokën pranë ekuatorit. Kjo
rrymë e madhe rrjedh nëpër magnetopauzë. Ajo e ka origjinën nga jonet e erës diellore
të cilët kapen nga vijat e fushës gjeomagnetike. Kjo pjesë e joneve lëvizin përmes vijave
të fushës drejt perëndimit, (Stern, 2006). Nga Fig. 5 duket se fusha magnetike e rrymës
unazë e zvogëlon fushën e përgjithshme në sipërfaqe të Tokës (Mozzoni, 2007). Gjatë
aktivitetit të ulët të Diellit, intensiteti i kësaj fushe është disa nanotesla; gjatë aktivitetit
të lartë të Diellit dhe veçanërisht gjatë stuhive magnetike (shih kapitullin e dytë) fusha
e formuar nga rryma unazë mund të arrijë intensitete prej qindra nanoteslash. Në Fig. 5
në përgjithësi janë paraqitur fushat e jashtme në kushte qetësie pasi eventet e fuqishme,
si stuhitë magnetike, janë relativisht të rralla. Gjithsesi burimi dominues i fushës
magnetike në magnetosferë është rryma unazë kështu që njohja e gjendjes së kësaj
rryme është domosdoshmëri për njohjen e gjendjes së fushës magnetike në
magnetosferë (O’Brien dhe McPherron, 2000). Kjo rrymë qarkon të gjithë Tokën duke
përbërë një shembull tipik të një rryme në shkallë planetare (McPherron, 1995).
Një sistem tjetër rrymash elektrike në magnetosferë janë dhe të ashtuquajturat
rrymat përgjatë vijave të fushës (Fig. 8). Jonet e erës diellore që nuk devijohen nga
magnetopauza, kapen nga vijat e fushës gjeomagnetike dipolare e cila në nivelin e
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magnetosferës është e vetmja e cila ka një prezencë të qenësishme. Elektronet apo
protonet e erës diellore spiralojnë përgjatë vijave dhe shkojnë drejt poleve. Përqendrimi
i tyre në shtresat e sipërme të atmosferës polare kontribuon në formimin e aurorave
(Bone, 2007).

1.3.3.2 Fusha e jonosferës
Jonosfera është një shtresë e sipërme e atmosferës e cila është e jonizuar dhe
temperaturat arrijnë në rreth 1400 K. Mjedisi i jonosferës (ose termosferës) përbëhet
kryesisht nga plazma. Përqendrimi i elektroneve në plazmë nuk është homogjen.
Dallimet në përqendrim shërbejnë si kriter për dallimin e disa nënshtresave të
jonosferës. Secila prej tyre e absorbon në mënyrë specifike rrezatimit diellor. Kjo sjellje
vjen si pasojë e përbërësve të ndryshëm që lokalizohen në këto nënshtresa të cilët kanë
sjellje të veçanta ndaj pjesëve të ndryshme të spektrit të dritës. Vëzhgimet flasin për një
varësi të fortë të aktivitetit të shtresave të jonosferës nga koha e ditënatës, stina e vitit
si dhe nga pozicioni ose gjerësia gjeografike në përgjithësi (Luhmann, 1995; Mozzoni,
2007).

Fig.7 Sistemet e rrymave në jonosferë.

Kjo dinamikë e ndërlikuar që varet thelbësisht nga rrezatimi i Diellit formon një
sistem rrymash elektrike në jonosferë. Ky sistem rrymash kontribuon në variacionin
ditor të fushës gjeomagnetike të vrojtuara në sipërfaqe (rreth 80 nT) (Mozzoni, 2007).
Rryma më intensive është Elektro-Rryma Ekuatoriale (Equatorial Electro-Jet), EEJ.
Kjo rrymë rrjedh nga perëndimi në lindje pranë ekuatorit magnetik (shih Fig. 7). Pranë
rrymës EEJ, ndodhet rryma “e qetë diellore” (Solar quiet), Sq. Kjo rrymë përbëhet nga
dy lobe apo vorbulla, një për secilën hemisferë, duke mbuluar kështu tërë pjesën e
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ndriçuar të Tokës. Origjina e saj është nga rrezatimi diellor dhe është e pranishme edhe
gjatë periudhave të aktivitetit të ulët diellor.
Të dy rrymat, EEJ dhe Sq, janë rrjedhojë e mekanizmit dinamo në atmosferën e
sipërme. Rrymat e ajrit në atmosferën e sipërme e marrin me vete plazmën e jonosferës
dhe e detyrojnë atë të kalojë ndërmjet vijave të fushës magnetike dipolare. Këtu
qëndron thelbi i mekanizmit dinamo i cili gjeneron rrymat e mësipërme (Luhmann,
1995; Backus et al., 1996; Lanzerotti et al., 1993). Bashkarisht ato prodhojnë në
sipërfaqen e Tokës, në kushte të aktivitetit diellor normal, një fushë magnetike me
magnitudë maksimale 80 nT.
Rrymat e diskutuar më sipër janë më të mëdhatë në jonosferë. Megjithatë
ekzistojnë një sistem i ndërlikuar rrymash në pole. Për shkak të natyrës dipolare të
fushës gjeomagnetike në lartësitë e jonosferës, në pole vijat e fushës janë shumë pranë.
Për rrjedhojë rrymat sipas vijave të fushës në magnetosferë çiftohen me rrymat në
jonosferë (Backus et al., 1996). Në figurën 7 tregohet qartazi pjesa e atmosferës ku
ndodh çiftimi në fjalë. Si pasojë e këtij procesi, shfaqen rrymat polare (Bone, 2007).

1.4 Fusha e kores dhe variacioni hapësinor i fushës gjeomagnetike
Litosfera ka një fushë magnetike të sajën e cila mesatarisht ka magnitudë shumë më të
vogël se fusha globale. Në Fig. 5 ilustrohet fusha e litosferës ose e kores dhe magnituda
maksimale e saj rezulton të jetë 20 nT. Kjo magnitudë është kufiri i sipërm për pjesën
dërrmuese të fushës së kores. Gjithsesi ka pjesë të kores së Tokës në të cilën fusha
magnetike arrin deri në 500 nT. Fusha magnetike e kores është kaq e spikatur në këto
zona, saqë këto raste kanë një emërtim të veçantë: anomali magnetike të kores (Backus
et al., 1996). Termi anomali nuk duhet të japë idenë e gabuar se fusha në këto zona
është problematike. Ky emërtim është një relike e eksplorimeve të hershme magnetike
ku në pamundësi për ti shpjeguar këto shmangie nga fusha dipolare, studiuesit i
paraqesnin si anomali.
Fusha e kores është një superpozim i dy fushave të dallueshme: fusha statike
dhe fusha e induktuar. Fusha statike e kores është më e rëndësishmja pasi ka amplitudë
më të madhe (Backus et al., 1996). Kjo fushë e ka origjinën nga magnetizimi mbetës
në depozitimet minerale të hekurit apo dhe elementëve të tjerë ferromagnetikë. Në
shtresat gjeologjike të pasura me materiale ferromagnetike të cilat ndodhen pranë
sipërfaqes së Tokës, temperatura e tyre është nën pikën Curie (1043 K për hekurin).
Kështu mineralet magnetikë të kores (kryesisht magnetit me përqendrime të ndryshme
titani Ti) e ruajnë magnetizimin mbetës. Këto depozitime minerare e kanë fituar
magnetizimin e tyre në momentin e ngurtësimit. Origjina vullkanike e tyre tregon se
dikur ata e kanë arritur sipërfaqen e Tokës në trajtën e llavës. Duke qenë në gjendje të
shkrirë, momentet magnetike të atomeve kanë marrë orientimin e fushës së jashtme
ambientale e cila ishte fusha kryesore. Ngurtësimi i llavës bën që momentet magnetike
të mos e ndryshojnë më drejtimin e tyre kështu që magnetizimi mbetës shfaqet. Në një
farë mënyre ky magnetizim mund të konsiderohet si relike e fushës magnetike të së
shkuarës. Kjo është origjina e fushës së kores dhe në planetët ku ajo ekziston (Langlais
et al., 2010).
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Fig. 8 Fusha totale (F) e litosferës e gjeneruar nëpërmjet modelit MF5 në nivelin e detit
(GeoForschungsZentrum Potsdam. Magnetic Field Model MF5. http://www.gfzpotsdam.de/pb2/pb23/SatMag/litmod5.html, 2006).

Burimet e fushës janë të kufizuar në hapësirë veçanërisht prej faktorit termik
(vetitë ferromagnetike shfaqen nën temperaturën Curie). Kështu shtresa ku këto burime
lokalizohen është 10-50 km e trashë dhe praktikisht shtrihet në pjesën e sipërme të kores
në tërë globin (Maus and Haak, 2002). Një faktor shumë i rëndësishëm është fluksi
lokal i nxehtësisë (Lowrie, 2007) i cili mund ta kufizojnë në mënyrë drastike trashësinë
e shtresës në të cilën dominon fusha statike e kores.
Magnituda e fushës luhatet praktikisht nga zero në disa dhjetëra nT, por varet
fortësisht nga përbërja gjeologjike lokale. Ka raste kur luhatja është shumë më e madhe
dhe magnituda e fushës së kores mund të shkojë deri në 500 nT. Dy anomali masive të
njohura janë Anomalia Bangui në Republikën e Afrikës Qendrore dhe Anomalia Kursk
pranë uraleve në Rusi. Në rastin e anomalisë Bangui, zona në të cilën ajo lokalizohet
është me përmasat 250 km me 700 km dhe magnituda e fushës statike të kores arrin një
magnitudë prej 500 nT. Në përgjithësi, anomalitë magnetike bëhen të dukshme për
shkallë hapësinore më të vogla se 500 km, por ekzistojnë dhe zona anomalike masive
si ato më sipër. Hartat e fushës statike të kores reflekton shpërndarjen e formacioneve
gjeologjike që përmbajnë minerale magnetiti (Fig. 8). Kjo lidhje e fushës së kores me
mineralet e vlefshme nga pikëpamja ekonomike i jep shumë përparësi studimit të saj
dhe zhvillimit të modeleve të shumtë (Thébault et al., 2010).
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Emërtimi “statike” jep idenë që kjo fushë është e fiksuar njëhërë e mirë, por kjo
nuk është e vërtetë. Fusha mund të konsiderohet statike për aq kohë sa formacioni
gjeologjik nuk ndryshon. Ndryshimet vijnë si pasojë e proceseve tektonike dhe
veprimtarisë njerëzore (Lowrie, 2007).
Një rast spektakolar i shfaqes së fushës së kores janë të ashtuquajturat “vijat e
zebrës” në fundin e oqeaneve (Backus et al., 1996). Këto anomali tipike e kanë origjinën
nga shtresat e shkëmbinjve, ku formacionet fqinjë kanë magnetizim të tillë që fushat e
krijuara prej tyre të kenë polaritete të kundërt. Ndryshimi i drejtimit të magnetizimit
rezultant ndërmjet shtresave fqinje përbën ndër vëzhgimet e para të përmbysjeve të
fushës gjeomagnetike. Sa herë që një vullkan nënujor erupton, ai nxjerr në fundin e
oqeaneve llavë e cila përmban elemente ferromagnetike. Momentet dipolare të
atomeve, duke qenë në një mjedis fluid, mund të lëvizin lirshëm dhe të orientohen sipas
fushës gjeomagnetike në momentin e erupsionit. Pasi llava ftohet dhe ngurtësohet,
momentet dipolare fiksohen duke pasur përfërsisht drejtimin e fushës në momentin që
llava ngrin. Si pasojë e erupsioneve milionavjeçare dhe përmbysjeve të vazhdueshme
të fushës dipolare, janë formuar struktura të tilla ku fusha magnetike ndryshon polaritet.
Variacioni i fushës gjeomagnetike nuk kufizohet vetëm te fusha statike e kores.
Siç e kemi përmendur, rreth Tokës deri në largësi 10-20 rreze tokësore shtrihet
magnetosfera. Në distanca të tilla nga qendra e Tokës, fusha gjeomagnetike duket
dipolare. Themi duket pasi ajo nuk është e tillë. Momentet kuadrupolare, oktupolare
dhe ata të rendeve më lartë janë të pranishëm. Megjithatë fushat e tyre bien me largësinë
përkatësisht si r4, r5 apo më shumë. Kështu në largësi të mëdha, fushat e këtyre
momenteve nuk mund të vëzhgohen dot. Në sipërfaqen e Tokës situata është paksa e
ndryshme. Largësitë nga qendra janë të tilla që mundësojnë vëzhgimin e një shumësie
të fushave të krijuara nga momentet e rendeve të ndryshëm, por manteli jo përcjellës
ekranizon një pjesë të mirë të modeleve të rendeve të lartë duke mundësuar që dhe në
nivelin e sipërfaqes së Tokës fusha të jetë kryesisht dipolare (Rüdiger and Hollerbach,
2004; Dormy and Soward, 2007; Moffatt, 1978). Gjithsesi ekranizimi i mantelit nuk
është i plotë dhe për rrjedhojë vërehet një shmangie nga fusha dipolare. Ky fakt është i
njohur prej 300 vjetësh dhe kjo shmangie quhet fusha jodipolare.

1.5 Teoria e Gauss-it dhe modelet globale
1.5.1 Harmonikat sferike
Teoria e Gauss-it qëndron në themel të modelimit të fushës gjeomagnetike dhe përbën
kornizën e punës për komunitetin e gjeomagnetizmit. Kjo teori bazohet në
implementimin e harmonikave sferike për të përshkruar fushën gjeomagnetike të matur
në nivelin e sipërfaqes së Tokës ose në një nivel tjetër arbitrar.
Harmonikat sferike janë funskione të këndit polar φ, dhe atij azimutal λ (në
sistemin sferik të kordinatave r, φ, λ), dhe janë të përcaktuar në sipërfaqen e një sfere
me rreze njësi. Nëse kërkohet të përshkruhet mënyra se si varion në sipërfaqen e një
sfere një funksion i çfarëdoshëm skalar (temperatura, përbërëset e fushës magnetike),
ky i fundit mund të shpërthehet në një seri të harmonikave sferike. Kjo gjë bëhet
ngjashmërisht me shpërthimin e një funksioni të një ose disa variablave në seri Taylori rreth një pike të dhënë. Harmonikat sferike janë analizuar dhe diskutuar në mënyrë
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mjaft të detajuar në kapitullin e tretë të librit klasik të Backus et al., 1996, dhe e ftojmë
lexuesin e interesuar ta konsultojë atë.
Harmonikat sferike janë zgjidhje e ekuacionit të Laplace-it. Nëse ky ekuacion
kënaqet nga funksioni ψ, i cili quhet funksion harmonik, atëherë

2  0

(1.3)

Shpërthimi i këtij funksioni në seri të harmonikave sferike jepet nëpërmjet


l

  rrˆ ,  ,       ml  r ml  rˆ 

(1.4)

l 1 m  l

ku kapuçi indikon vekorin njësi sipas drejtimit radial.  ml  rˆ  janë funksionet harmonike
të cilët varen nga koordinata sferike këndore. Parametrat l dhe m njihen përkatësisht si
shkallë dhe rend (degree and order) i harmonikave sferike. Po ashtu sa më e madhe
vlera e shkallës l, aq më shumë terma përfshihen në seri dhe në parim aq më shumë
detaje të funskionit ψ bëhen të dukshme. Shënimi në shprehjet (1.3, 1.4) është tipik në
teorinë e funskioneve harmonike dhe struktura ekzakte e tij është

ml  rˆ   Ceim Pml  cos  

(1.5)

ku C është konstante normimi dhe Pml  cos   janë funksionet gjysmë të normalizuara të
Schmidt-it (Langlais et al., 2010). Në gjeomagnetizëm, por edhe në magnetizmin
planetar, këto të fundit janë mjaft të përdorshëm.
Në paragrafin në vijim, kjo teori do të zbatohet për fushën magnetike të Tokës.
Numrat kompleksë janë mjaft të përdorur në kryerjen e veprimeve teorike ose
numerike. Ndërkohë që numrat realë përdoren gjithashtu, të paktën për paraqitje
teorike. Megjithatë në këtë rast nuk është po aq e lehtë të përfitosh rezultatet e kërkuara
teorike.
Duhet të kemi paraqysh se shumimi sipas l-së bëhet në parim nga 1 në infinit.
Praktikisht kjo është e pamundur, kështu që shumimi bëhet deri në një vlerë
karakteristike që shënohet Lmax dhe njihet si shkalla maksimale e një shpërthimi në
harmonika sferike (Peqini et al., 2017; Peqini et al., 2017). Kjo madhësi karakteristike
do të qartësohet në vijim. Për më tepër lexuesi mund të përqendrohet në kapitullin 5 ku
tregohet dhe rëndësia praktike e saj.

1.5.2 Teoria e Gauss-it në gjeomagnetizëm
Burimet e fushës magnetike ndodhen në brendësi të Tokës dhe në atmosferën e jashtme
të saj. Ne po konsiderojmë fushën e krijuar prej secilit prej grupeve si Bi dhe Be, ku “i”
dhe “e” indikojnë fushën e brendëshme (internal) dhe atë të jashtme (external).
Ndërkohë shtresat e poshtme të atmosferës, përkatësisht troposfera, stratosfera dhe
mezosfera, janë mjedise jopërcjellës për rrymën elektrike. Në sipërfaqen e Tokës,
intensiteti i fushës elektrike vlerësohet të jetë 100 V/m, ndërkohë që dendësia e rrymës
që mund të jetë e pranishme në këtë mjedis është rreth j = 10-11 A/m2. Kjo nënkupton
që atmosfera e poshtme mund të konsiderohet praktikisht jopërcjellëse.
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Fig. 9 Burimet e fushës magnetike ndodhen brenda sferës me rreze a dhe jashtë sferës me
rreze b.

Në gjeomagnetizëm, por edhe në magnetohidrodinamikën e bërthamës së
jashtme (shih në vijim), aplikohen ekuacionet pre-Maxwell. Këto janë ekuacionet e
elektrodinamikës para se të futej koncepti dhe termi i rrymës së zhvendosjes (Backus
et al., 1996; Moffatt, 1978; Rüdiger and Hollerbach, 2004). Ekuacioni i rotorit të fushës
magnetike është

 B  0  j

(1.6)

ku përveç konstantes magnetike të zbrazëtisë është shënuar dhe ajo e mjedisit. Meqë
mjedisi midis në unazën sferike të Fig. 9 është jopërcjellës, ekuacioni (1.6) bëhet

 B  0

(1.7)

Kështu në këtë unazë fusha magnetike është potenciale. Kjo do të thotë se ajo mund të
shprehet si

B  V

(1.8)

ku V është potenciali skalar magnetik. Gjithashtu duke konsideruar se

B  Bi  B e

(1.9)

mund të shkruajmë

  Bi  0, r  a
  Be  0, r  b

(1.10)

pasi për fushën e brendëshme nuk ka burime jashtë sferës me rreze a dhe për fushën e
jashtme nuk ka burime të lokalizuara brenda sferës me rreze b.
Në vijim marrim në shqyrtim ekuacionin e divergjencës së fushës magnetike.
Për të dy fushat vlen në tërë hapësirën
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  Bi  0
  Be  0

(1.11)

Duke zëvendësuar (1.8) e përshtatur te ekuacionet (1.11) dhe duke pasur parasysh zonat
në të cilat fushat magnetike janë potenciale, përftojmë
 2Vi  0, r  a
 2Ve  0, r  b

(1.12)

Ekuacioni i parë është për potencialin e fushës së brendëshme dhe potenciali në
ekuacionin e dytë është për fushën e jashtme magnetike.
Zgjidhja e ekuacioneve të Lapalace-it (1.12) bëhet me metoda standarde të
elektrodinamikës klasike (Griffiths, 2007; Jackson, 1999). Kështu zgjidhja për secilin
prej ekuacioneve shkruhet


l



l

a
Vi  r ,  ,    a   
l 1 m  0  r 

l 1

 g ml cos  m   hml sin  m  Pml  cos  , r  a

l

r
Ve  r ,  ,    a     qml cos  m   sml sin  m  Pml  cos  , r  b
l 1 m  0  a 

(1.13)

Në këto shprehje është përdorur paraqitja reale (Langlais et al., 2010). Koeficientët g ml ,
hml , qml dhe sml njihen si koeficientët e Gauss-it. Dy të parët janë për fushën e

brendëshme, ndërsa dy të tjerët janë për fushën e jashtme. Koeficientët hml dhe sml janë
koeficientët e Gauss-it për m negative. Ndërkohë këta të fundit konsiderohen të jenë
zero për m = 0, pasi nuk kontribuojnë në fushën gjeomagnetike meqenëwse sinusi është
zero. Kjo justifikon shumimin e m-së duke filluar nga zero. Gjithashtu a është rrezja
referencë e Tokës (6371.2 km). Vërejmë se potenciali i fushës së brendëshme jashtë
sferës me rreze a bie me largësinë, ndërkohë potenciali i fushës së jashtme brenda sferës
me rreze b rritet më largësinë.
Shumimi i mësipërm bëhet në parim deri në infinit. Në praktikë vendoset në
mënyrë arbitrare Lmax. Gjithashtu nëse keoficientët e Gauss-it i konsiderojmë funksione
të kohës atëherë shprehjet (1.13) shkruhen
l
max
a
Vi  r ,  ,  , t   a    
l 1 m  0  r 
L

l 1

 g ml  t  cos  m   hml  t  sin  m  Pml  cos  , r  a

l

r
Ve  r ,  ,  , t   a      qml  t  cos  m   sml  t  sin  m  Pml  cos  , r  b
l 1 m  0  a 
Lmax

l

(1.14)

Nga shprehjet (1.14) fitohen lehtësisht shprehjet për përbërëset e fushës
magnetike. Konkretisht për fushën e brendëshme

Bi  Vi
Në koordinata sferike gradienti është
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  rˆ


1  ˆ 1 
 φˆ
λ
r
r 
r sin  

ku me kapuç janë shënuar vektorët njësi. Kështu për përbërëset e fushës magnetike
gjejmë
Vi
r
1 Vi
B  
r 
1 Vi
B  
rsin 

Br  

(1.15)

Nga ballafaqimi me sistemin lokal kartezian të treguar në Fig. 1 si dhe duke
zëvendësuar shprehjen e potencialit të fushës së brendëshme nga (1.14), përftojmë

Vi Lmax l
a
X   Br 
    l  1  
r l 1 m 0
r
Lmax l
1 Vi
a
Y  B  
    
r 
l 1 m  0  r 

Z   B =

l 2

l 2

 g ml cos  m   hml sin  m  Pml  cos  

 g ml cos  m   hml sin  m  

1 Vi Lmax l  a 
   m 
rsin  l 1 m 0  r 

l 2

dPml  cos  
d

  g ml sin  m   hml cos  m  

(1.16)

Pml  cos  
sin

Veprime të njëjta kryhen për potencialin e fushës së jashtme duke rezultuar në
përfundime të ngjashme.

1.6 Modelet globale të fushës gjeomagnetike
Nga shprehjet (1.16) rezulton se duke njohur përbërëset e fushës gjeomagnetike në një
çast të caktuar, në pika të ndryshme të sipërfaqes së Tokës, mund të gjejmë koeficientët
e Gauss-it, të cilët i përdorim për të riprodhuar përbërëset e fushës në pikat e tjera të
globit për të cilat nuk disponohen të dhëna. Ky është në mënyrë të përmbledhur qëllimi
i ndërtimit të modeleve globale.
Shprehjet për potencialet e fushave të brendëshme ose të jashtme jepen veçantë
nga njëri-tjetri, por nuk është e vështirë të llogaritet fusha magnetike e dhënë nga
potenciali përkatës në unazën sferike. Kjo unazë është pjesa e hapësirës në të cilën
vlejnë njëkohësisht ekuacionet e Laplace-it (1.12) dhe potenciali i fushës
gjeomagnetike është

V  Vi  Ve
Kështu për këtë rast
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l 2
Lmax l 

a
X     l  1    g ml cos  m   hml sin  m  
r
l 1 m  0 


r
l 
a

l 1


 qml cos  m   sml sin  m    Pml  cos  


 a l  2 l
Y        g m cos  m   hml sin  m  
l 1 m  0 
 r 
Lmax

r
 
a

l

l 1

 dP l  cos  
 qml cos  m   sml sin  m    m
d


(1.18)

 a l  2
Z=   m     g ml sin  m   hml cos  m  
l 1 m  0
 r 
Lmax

l

r
 
a

l 1

 P l  cos  
 qml sin  m   sml cos  m    m
 sin

Të panjohurat e sistemit të mbipërcaktuar (1.18) janë koeficientët e Gauss-it. Ata
gjenden me anë të metodës së katrorëve më të vegjël. Shihet se numri i të panjohurave
është i madh dhe rritet dhe më shumë me rritjen e vlerës Lmax. Numri i të panjohurave
është 2 Lmax (Lmax + 1), ku faktori 2 futet për shkak të faktit se përfshihen koeficientët e
Gauss-it të të dy tipeve të fushave (Backus et al., 1996; Finlay et al., 2015).
Në praktikë koeficientët e Gauss-it llogariten për çaste të ndryshme të kohës.
Kështu përftohen tabela me vlerat e këtyre koeficientëve. Teorikisht, shprehjet (1.18),
për rastin e varësisë kohore do të modifikoheshin si në vijim
l 2
Lmax l 

a
X  t      l  1    g ml  t  cos  m   hml  t  sin  m  
r
l 1 m  0 


r
l  
a

l 1


 qml  t  cos  m   sml  t  sin  m    Pml  cos  


 a l  2 l
Y  t         g m  t  cos  m   hml  t  sin  m  
l 1 m  0 
 r 
Lmax

r
 
a

l

l 1

 dP l  cos  
 qml  t  cos  m   sml  t  sin  m    m
d


(1.19)

 a l  2
Z  t  =   m     g ml  t  sin  m   hml  t  cos  m  
l 1 m  0
 r 
Lmax

l

r
 
a

l 1

 P l  cos  
 qml  t  sin  m   sml  t  cos  m    m
 sin

Shprehjet (1.19) më pas trajtohen si një ekuacion i vetëm matricor ku të dhënat renditen
në mënyrë të përshtatshme.
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Duke njohur vlerat e koeficientëve të Gauss-it në epoka të ndryshme, mund të
llogarisim me lehtësi si ndryshojnë ata me kohën. Po kështu mund të gjejmë si
ndryshojnë me kohën përbërëset e fushës magnetike, pra mund të përftojmë SV-në e
saj e cila për secilën prej përbërëseve jepet
l 2

a  l
X  t      l  1    g m  t  cos  m   hml  t  sin  m  
r
l 1 m  0 

Lmax

l

r
l  
a

l 1


 qml  t  cos  m   sml  t  sin  m    Pml  cos  


 a l  2 l
Y  t         g m  t  cos  m   hml  t  sin  m  
l 1 m  0 
 r 
Lmax

r
 
a

l

l 1

 dP l  cos  
 qml  t  cos  m   sml  t  sin  m    m
d


(1.20)

 a l  2
Z  t  =   m     g ml  t  sin  m   hml  t  cos  m  
l 1 m  0
 r 
Lmax

l

r
 
a

l 1

 P l  cos  
 qml  t  sin  m   sml  t  cos  m    m
 sin

Përftimi i SV-së me rezolucion të madh kohor nuk është praktik për shkak të kostove
mjaft të mëdha llogaritëse. Kështu përgjithësisht koeficientët e Gauss-it llogariten për
epoka të parapërcaktuara. Më pas koeficientët përkatës për epokat e pambuluara
llogariten duke përdorur splinat (Finlay et al., 2015; Langlais et al., 2010; Thébault et
al., 2010).
Modele të shumta globale janë ndërtuar bazuar mbi shprehjet (1.19). meqenëse
modele të ndryshme bazohen në të dhëna të ndryshme, rezultatet e tyre janë jo vetëm
të ndryshme, por kanë dhe intervale të ndryshme vlefshmërie. Këto intervale ekzistojnë
pasi koeficientët e Gauss-it llogariten nëpërmjet katrorëve më të vegjël dhe janë të
ndjeshme ndaj të dhënave të përdorura (Backus et al., 1996; Finlay et al., 2015; Maus
et al., 2004; Maus et al., 2010). Modelet rajonale të përdorura në studimet e raportuara
në kapitujt 4 dhe 5 janë diskutuar dhe përshkruar në paragrafin 4.2 pasi është parë më
e përshtatshme të pozicionohen aty.
Modelet e gjeneratave të fundit janë ndërtuar kryesisht mbi të dhënat e përftuara
nga misionet satelitore (Mandea and Langlais, 2002; Finlay et al., 2015; Olsen and
Stolle, 2016). Orbitat e satelitëve janë në lartësi rreth 350-400 km, duke qenë kështu në
jonosferë. Ata e masin fushën në një zonë ku ka burime fushe, kështu që kjo e fundit
nuk është potenciale. Ekuacioni (1.12) për potencialin nuk vlen më. Megjithatë autorë
të ndryshëm e shmangin këtë problem duke marrë vlerat e fushës të përftuara nga
satelitët kur ata kanë qenë në pjesën e errët të planetit, apo në ditët e qeta. Kështu
sigurohet që rrymat në jonosferë të jenë sa më të papërfillshme dhe fusha e matur nga
satelitët të konsiderohet potenciale (Mandea and Langlais, 2002).
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Me anë të koeficientëve të Gauss-it është e mundur të përcaktohet momenti
dipolar i fushës gjeomagnetike. Ai përcaktohet nëpërmjet tre koeficientëve të parë të
Gauss-it për fushën e brendëshme (Jackson et al., 2000)
m

4 a3

 g    g   h 
1 2
0

0

1 2
1

1 2
1

(1.20)
1

ku sërish a është rrezja referencë e Tokës. Gjithashtu koeficienti g 0 përfaqëson
përbërësen aksiale të momentit dipolar, ndërsa koeficientët e tjerë përbërëset
ekuatoriale, perpendikulare më njëra-tjetrën (Backus et al., 1996; Jackson et al., 2000;
Constable, 2001).
Modelet globale japin në mënyrë opsionale kontributet e fushave të ndryshme.
Dallimi ndërmjet fushave të jashtme dhe të brendëshme bëhet drejtpërdrejtë nga
shprehjet (1.19). Rrjedhimisht këto fusha mund të jepen të ndara lehtësisht. Ndarja e
fushës së jashtme në pjesët përbërëse mundësohet nëpërmjet modeleve të fushave të
magnetosferës, jonosferës apo modeleve të kontributeve të tjera (Jacobs, 1991; Voight,
1991; Olsen and Stolle, 2016).
Dallimi ndërmjet fushave të brendëshme, kryesore dhe e kores, është në pamje
të parë e ndërlikuar. Megjithatë kjo ndarje është e mundur duke përdorur të
ashtuquajturin spektri Lowes-Mauerberger (Lowes, 1974). Spektri në fjalë është spektri
i energjisë dhe vlerëson energjinë që përmban çdo shkallë e harmonikave sferike.
Kontributi dipolar Rd është
6

2
2
2
a
Rd  2    g01    g11    h11  

r 

(1.21)

ndërsa kontributi jodipolar
max
a
Rnd    
l 2  r 

L

2l  4

 l  1  gml 

2

2
  hml  


(1.22)

Spektri Lowes-Mauersberger fitohet duke plotuar secilin prej mbledhorëve të shumës
(1.22). Një spektër tipik tregohet në Fig. 10. Shihet se spektri ka dy pjerrësi të
ndryshme. Nga l = 1 deri në l = 13, spektri dominohet nga fusha e bërthamës së jashtme
apo fusha kryesore. Ndërkohë nga l = 13 deri në l = Lmax spektri dominohet nga fusha e
kores. Kështu l = 13 shërben si kufi ndarës ndërmjet dy pjesëve të spektrit. Çdo model
global i fushës gjeomagnetike ka përveç Lmax edhe një shkallë tjetër karakteristike. Ajo
shënohet Lc dhe nga l = 1 deri në l = Lc modelohet fusha e bërthamës (Peqini et al.,
2017; Peqini et al., 2017). Ndërkohë pjesa e harmonikave sferike nga l = Lc derin në l
= Lmax përfaqëson fushën statike të kores. Në kapitullin 5 diskutohet më në detaje fusha
e kores duke trajtuar fushën statike dhe atë të induktuar.
Spektri i Fig. 10 përftohet në sipërfaqen e Tokës. Në CMB, spektri bëhet
praktikisht i sheshtë pasi përveç fushës dipolare, bëhet mjaft i ndjeshëm kontributi i
momenteve më të larta të fushës magnetike, ndërsa kontributi i fushës së kores
neglizhohet. Këtu bazohet metoda magnetike e studimit të strukturës së planeteve
shkëmbore: CMB-ja gjendet në thellësinë në të cilën spektri i fuqisë bëhet i sheshtë
(Langlais et al., 2014).
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Fig. 10 Spektri i fuqisë i fushës gjeomagnetike në sipërfaqen e Tokës. Pikat e zeza përfaqësojnë
spektrin e disa modeleve globalë të fushës (Olsen et al., 2009; Maus et al., 2008). Janë ilustruar
gjithashtu varësitë teorike spektrale për fushën kryesore (vija blu) dhe fushën e kores (vija lejla)
sipas Voorhies et al., 2002. Vija e kuqe është spektri i vëzhgueshëm.

1.7 Teoria dinamo dhe fusha gjeomagnetike
Në vitin 1919, në artikullin me titull ‘How could a rotating body such as the Sun
become a magnet?’, Larmor-i shtroi tri hipoteza me anë të të cilave përpiqej të
shpjegonte se si një trup pothuaj sferik si Dielli zotëronte fushë magnetike (Backus et
al., 1996; Moffatt, 1978). Njëra prej tyre, ajo që praktikisht i ka rezistuar kohës, pohon
se lëvizja e ndonjë fluidi përcjellës në brendësi të Diellit gjeneron fushë magnetike ku
kjo e fundit më pas vepron sipas ligjit të Faradey-it duke gjeneruar rryma elektrike të
induktuara. Këto të fundit veprojnë mbi vetë fluidin nëpërmjet forcës së Lorentz-it duke
ndikuar në lëvizjen e tij. Në vijim lëvizja e fluidit gjeneron sërish fushë magnetike. Ky
proces gjenerimi i fushës magnetike dhe reagimi të saj mbi rrjedhën e fluidit vazhdon
derisa arrihet një gjendje ekuilibri ku fusha dhe rrjedha evoluojnë nën kontrollin e
njëra-tjetrës. Një mekanizëm i tillë njihet si një dinamo e vetëmbajtshme (Gilbert,
2003).
Ky është thelbi i teorisë dinamo mbi krijimin dhe mbajtjen e fushës
gjeomagnetike. Sigurisht që mekanizmi i përshkruar më sipër përbën versionin modern.
Megjithatë teoria dinamo përshkruan gjenerimin e fushës magnetike në mjedis fluid i
cili është në lëvizje dhe përcjell elektricitetin. Ajo mund të ketë pamje të ndryshme në
sisteme të ndryshme fizikë, por lidhja fushë magnetike-fluid përcjellës në lëvizje
mbetet në themel të saj (Dormy and Soward, 2007; Rüdiger and Hollerbach, 2004;
Roberts and Soward, 1992; Roberts, 1971; Gilbert, 2003; Walker, 2005).
Gjenerimi i fushës magnetike kërkon që ajo të jete prezente fillimisht në
ambientin fluid. Kjo fushë magnetike nuk është e nevojshme të jetë e madhe dhe
praktikisht ajo luan rolin e fushës magnetike bërthamë (Moffatt, 1978). Origjina e saj
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mund të jetë larmishme, nga fushë primordiale magnetike e gjeneruar nga Dielli dhe e
zënë në kurth nga bërthama e Tokës në momentet fillestare të krijimit të kësaj të fundit,
deri te procese të ndryshme që mund të zenë fill brenda bërthamës së jashtme (Moffatt,
1978; Backus et al., 1996; Rüdiger and Hollerbach, 2004)
Termi i vetëmbajtshëm është thelbësor. Ai nënkupton që dinamoja gjeneron
fushë magnetike nëpërmjet lëvizjes së fluidit përcjellës dhe fusha magnetike e
gjeneruar është e tillë që tejkalon humbjet ohmike dhe veprimin e forcës së Lorentz-it.
Megjithatë rritja e fushës magnetike nuk mund të jetë e pafundme dhe me kohën sistemi
arrin ekuilibrin magnetohidrodinamik (shkurt MHD) në të cilin fusha magnetike dhe
rrjedha e fluidit kontrollojnë njëra-tjetrën (Backus et al., 1996).
Teoria dinamo ndahet në dy degë: teoria kinematike dhe teoria
magnetohidrodinamike (Roberts and Soward, 1992). Diskutimin tonë do ta nisim me
teorinë kinematike. Në të dy rastet është e mjaftueshme elektrodinamika klasike dhe
ekuacionet e pre-Maxwell-it. Këto ekuacione nuk përmbajnë termin e rrymës së
zhvendosjes pasi kontributi i tij është i papërfillshëm në bërthamën e jashtme të Tokës
meqenëse shpejtësitë e lëvizjes janë mjaft më të vogla se shpejtësia e dritës (Moffatt,
1978; Gilbert, 2003).

1.7.1 Përse një teori dinamo për Tokën?
Para hipotezës së Larmor-it, mendohej se ekzistenca e fushës magnetike e Tokës lidhej
me magnetizimin mbetës (permanent) të materialeve ferromagnetike në pjesët në
brendësi të planetit. Kështu kjo fushë shihej si një relike e periudhës kur Toka ishte
duke u rritur në fazat fillestare të jetës së saj. Kjo ishte rrjedhojë e përfytyrimeve të
pasakta mbi ndërtimin e brendshëm të Tokës (Mozzoni, 2007; Roberts, 1971; Moffatt,
1978). Kur u zbulua se temperaturat në brendësi të planetit e tejkalonin me shumë gradë
temperaturën Kyri, mbi të cilën materiali ferromagnetik humbet magnetizimin
permanent dhe shndërrohet në një material paramagnetik, u bë e qartë se duhej kërkuar
një teori tjetër për të shpjeguar ekzistencën e fushës gjeomagnetike (Backus et al.,
1996).
Nëpërmjet analizimit të të dhënave të përftuara nga vëzhgimet sizmiologjike, u
vërtetua se një pjesë e mirë e brendësisë së planetit është e lëngët, kryesisht një aliazh
hekur – nikeli, i cili konsiderohet përcjellës. Kjo bëri të mundur që të merrej në
konsideratë hipoteza e Larmor-it pasi kjo sasi fluidi është përsjellëse e elektricitetit për
shkak të përbërjes së saj. Sot mund të pohojmë me siguri se fusha magnetike është një
veçori e cila i përket çdo objekti kozmik që është pjesërisht i lëngët dhe njëkohësisht
rrotullohet (Moffatt, 1978; Backus et al., 1996; Dormy and Soward, 2007).
Një argument tjetër në favor të gjeodinamos është jetëgjatësia e fushës
gjeomagnetike. Nëse kjo e fundit do ta kishte origjinën te ndonjë magnetizim mbetës
apo burim tjetër i fushës magnetike dhe brendësia e saj do të ishte plotësisht e ngurtë,
fusha gjeomagnetike do të dobësohej dhe më pas do të zhdukej për një periudhë 15-20
kyr (kiloyear), interval kohe i cili i korrespondon shkallës kohore të humbjeve ohmike
(Moffatt, 1978; Backus et al., 1996; Gilbert, 2003). Analizat e mostrave të shkëmbinjve
tregojnë se fusha gjeomagnetike ekziston të paktën për një periudhë kohe prej 3.5 Byr
(billion year). Nëse nuk do të kishte ndonjë mekanizëm që gjeneron vazhdimisht fushë
gjeomagnetike, ajo do të ishte zhdukur me kohë (Moffatt, 1978).
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Si argument i fundit shërben SV-ja e fushës gjeomagnetike. Ndryshimi i
magnitudës së fushës magnetike nuk mund ta ketë origjinën te magnetizimi permanent
ose burime të jashtme. Nëse do të vlente ky opsion i fundit, do të ishte e verifikueshme
ndonjë lidhje e mundëshme ndërmjet variacioneve të fushës gjeomagnetike dhe burimit
të jashtëm. Mungesa e rezultateve të tilla sugjeron se këto variacione duhet të lidhen
drejtpërdrejtë me dinamikën e lëvizjes së fluidit në bërthamën e brendëshme.
Megjithatë origjina e SV-së mbetet një çështje e hapur si teorikisht (Backus et al., 1996;
Rüdiger and Hollerbach, 2004), ashtu dhe në aspektin e simulimeve numerike (Roberts
and Glatzmaier, 2000).

1.7.2 Teoria kinematike dinamo
Teoria dinamo shqyrton sisteme fizikë fluidë ku ky i fundit është elektrikisht përcjellës
dhe në lëvizje. Ekuacionet bazë që karakterizojnë elektrodinamikën e fluideve që i
nënshtrohen mekanizmit dinamo janë katër ekuacionet pre-Maxwell dhe ekuacioni
diferencial i Ohmit (Roberts and Soward, 1992; Rüdiger and Hollerbach, 2004; Dormy
and Soward, 2007)

 E  
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(1.23)

 B  0 j

(1.24)


0

(1.25)

 B  0
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j   E  u  B

(1.27)

E 

ku ρ është dendësia e ngarkesës elektrike që mund të jetë e pranishme në mjedis dhe σ
është përcjellshmëria elektrike e mjedisit. Ndërkohë j është dendësia e rrymës elektrike
e pranishme në mjedis dhe u është shpejtësia e elementëve pambarimisht të vegjël të
fluidit. Një kusht shtesë i cili vendoset për rrjedhën e fluidit në bërthamën e jashtme të
Tokës (meqenëse për të jemi të interesuar në kuadrin e fushës gjeomagnetike) është
pangjeshshmëria e tij e cila matematikisht jepet nëpërmjet ekuacionit diferencial

 u  0

(1.28)

Nëpërmjet këtyre ekuacioneve ne mund të përftojmë ekuacionin bazë të teorisë
kinematike dinamo. Marrim rotorin e dy anëve të ekuacionit (1.24)
   B   0 j

ku duke përdorur identitetin e rotorit të dyfishtë (Griffiths, 2007)

   B     B   2B
dhe duke zëvendësuar dendësinë e rrymës nga (1.27) përftojmë
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Në këtë rast kemi përdorur (1.26). Në rastin e përgjithshshëm, përcjellshmëria elektrike
nuk është homogjene. Megjithatë në fluidin e bërthamës së jashtme kjo madhësi
konsiderohet e tillë (Backus et al., 1996; Dormy and Soward, 2007; Rüdiger and
Hollerbach, 2004; Moffatt, 1978). Duke përdorur këtë rezultat
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ku është përdorur ekuacioni (1.23). Madhësinë 1/ 0 e shënojmë me η dhe njihet si
difuziviteti magnetik (Backus et al., 1996). Kjo madhësi vlerëson nga ana sasiore
difuzivitetin e fushës magnetike (Rüdiger and Hollerbach, 2004). Rirenditja e termave
jep
B
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t

(1.29)

Ekuacioni (1.29) përbën atë që njihet si ekuacioni i induksionit. Termi në të majtë
pasqyron ndryshimin me kohën të fushës magnetike. Termi i parë në të djathë është
termi burim i fushës magnetike ku kjo e fundit gjenerohet nga ndërveprimi i rrjedhës
së fluidit me fushën magnetike ekzistuese. Ndërkohë termi i fundit në të djathtë është
termi i difuzionit të fushës magnetike. Nëse termi burim dominon, fusha magnetike
rritet. Nëse dominon termi i difuzionit, fusha magnetike zvogëlohet me kalimin e kohës
derisa shuhet. Raporti ndërmjet këtyre termave përcakton praktikisht dinamikën e
fushës magnetike.
Në kuadrin e teorisë kinematike dinamo, rrjedha e fluidit nuk përcaktohet nga
ekuacioni Navier-Stokes. Ajo parapërcaktohet dhe më pas zëvendësohet në ekuacionin
(1.29). Rrjedha e propozuar duhet të plotësojë disa kushte paraprakisht. Këto kushte
burojnë nga teoremat antidinamo ku më e famshmja prej tyre është teorema Cowling
(Backus et al., 1996; Moffatt, 1978). Këto teorema pohojnë se rrjedha fluidi me simetri
të caktuara nuk mund të mbajnë një fushë magnetike. Këto dy teorema pohojnë se
(përfshirë dhe teoremën e Cowling-ut)

“rrjedha e fluidit me simetri boshtore nuk mund të mbajë një fushë magnetike me po të
njëjtën simetri”
dhe
“rrjedha dydimensionale nuk mund të mbajë një fushë magnetike”.
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Fusha gjeomagnetike është kryesisht dipolare, por ajo nuk është e orientuar
sipas boshtit të rrotullimit. Kështu dhe rrjedha e fluidit në bërthamën e jashtme nuk
është me simetri boshtore. Ndërkohë parametrat fizikë të fluidit në bërthamën e jashtme
janë shumë pranë kushteve të teoremës Proudman-Taylor (Taylor, 1923; Gubbins and
Herrero-Bervera, 2007). Kur kushtet e kësaj teoreme plotësohen, rrjedha e fluidit është
dy-dimensionale. Mirëpo njëra prej teoremave antidinamo e përjashton mundësinë që
një rrjedhë e tillë të mbajë një fushë magnetike. Megjithatë një pengesë e tillë teorike
për fluidin e bërthamës së jashtme nuk ekziston pasi parametrat fizikë nuk janë
plotësisht në përputhje me kërkesat e teoremës Proudman-Taylor dhe rrjedha e fluidit
është praktikisht tre-dimensionale. Një pjesë e diskutimit lidhur me këtë çështje
zhvillohet në kapitullin 3 në kuadrin e modelit “domino”. Raste të rrjedhave të fluidit
të cilat shmangin teoremat antidiamo dhe mbajnë fushë magnetike mund të gjenden në
literaturë (Roberts and Soward, 1992; Dormy and Soward, 2007; Rüdiger and
Hollerbach, 2004)
Teoria kinematike ka një mangësi themelore konceptuale. Ajo nuk merr në
konsideratë veprimin e fushës magnetike mbi rrjedhën e fluidit. Kjo mosmarrje në
konsideratë është e pajustifikuar në kushtet aktuale të bërthamës së jashtme. Një gjë e
tillë mund të ketë qëndruar në etapat fillestare të ekzistencës së Tokës kur fusha
magnetike ishte mjaft e dobët për të ndikuar mbi rrjedhën e fluidit në bërthamën e
jashtme (Bacus et al., 1996). Megjithatë historikisht kjo teori qe e para që u zhvillua
pasi mundësonte manipulime analitike.

1.7.3 Teoria magnetohidrodinamike dinamo
Ndryshe nga teoria kinematike ku rrjedha e fluidit propozohet paraprakisht, në teorinë
magnetohidrodinamike ajo gjendet nëpërmjet ekuacionit të Navier-Stokes-it i
modifikuar në mënyrë të tillë që të përfshijë dhe termin e forcës së Lorentz-it
(Batchelor, 1967). Përfshirja e këtij termi mundëson çiftimin e ekuacioneve të
induksionit dhe të Navier-Stokes-it. Fatkeqësisht diskutimi i kësaj teorie do të jetë i
kufizuar vetëm në dhënien e ekuacioneve bazë pasi trajtimi i saj i plotë del jashtë
synimeve të këtij disertacioni.
Ekuacionet bazë përshkruajnë procesin e konveksionit në bërthamën e jashtme.
Burimet kryesore të këtij konveksioni janë dy. I pari është flotimi termik (thermal
buoyancy), i cili e ka origjinën prej dy burimesh nxehtësie: a) izotopet radioaktive që
mund të gjenden si në bërthamën e brendëshme, ashtu dhe në atë të jashtmen (Backus
et al., 1996) dhe ftohja e bërthamës se jashtme dhe ngrirja e pjesës së brendëshme të
kësaj të fundit duke kontribuar kështu në rritjen e bërthamës së brendëshme (Olson ans
Amit, 2014).
Burimi i dytë është flotimi kimik (chemical buoyancy). Në rastin kur përbërjet
e hekurit me elementë më të lehtë, si squfur apo oksigjen, i afrohen pikës së ngrirjes,
hekuri shkëputet dhe precipiton në bërthamën e brendëshme. Ndërkohë elementët e
lehtë flotojnë (Olson and Amit, 2014). Të dy proceset e kombinuara së bashku çlirojnë
energji gravitacionale apo kimike të cilat konvertohen në energji të fushës magnetike
nëpërmjet mekanizmit dinamo.
Ekuacionet bazë të konveksionit në bërthamën e jashtme të Tokës marrin në
konsideratë përveç ekuacionit termik dhe ekuacionit Navier-Stokes për një fluid në
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rrotullim, edhe ekuacionin e induksionit të fushë magnetike. Fusha e rëndesës
konsiderohet radiale. Gjithashtu aplikohet përafrimi Boussinesq (Rüdiger and
Hollerbach, 2004). Kështu ekuacionet diferenciale janë
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Në këto ekuacione, Ω është shpejtësia këndore dhe termi përkatës është termi i forcës
së Coriolis-it, P është shtypja efektive e cila përmban përveç shtypjes statike edhe
kontributin e forcës centrifugale. Termat e forcës së rëndesës radiale, dendësisë së
forcës së Lorentz-it dhe difuzionit të shpejtësisë janë të pranishëm. ρ0, υ dhe χ janë
përkatësisht dendësia e fluidit, koeficienti i viskozitetit kinematike dhe koeficienti i
përcjellshmërisë termike (Rüdiger and Hollerbach, 2004).
Ekuacioni i parë në sistemin (1.30) është i ashtuquajturi ekuacioni i induksionit
(i derivuar më lart). Ky ekuacion përshkruan bashkëveprimin e rrjedhës së fluidit
përcjellës (u) me fushën magnetike ambjentale (B) nëpër të cilën lëviz fluidi që është
përgjegjës për gjenerimin e fushës magnetike (termi i parë në të djathtë). Termi i dytë
në të djathtë përfaqëson disipacionin apo shuarjen e fushës magnetike si pasojë e
mjedisit. Këto terma në thelb përcaktojnë evolucionin me kohën të fushës magnetike
(ana e majtë e 1.30).
Ekuacioni i dytë në sistemin (1.30) është thjesht ekuacioni Navier-Stokes, ose
ligji i dytë i Newton-it për fluidin, përshkruan evolucionin e rrjedhës së fluidit në
kushtet e bërthamës së jashtme. ne kemi aplikuar përafrimin Boussinesq që në thelb
konsiston në konsiderimin e fluidit të pangjeshshëm. Sigurisht që fluidi në bërthamën
e jashtme është një sistem në rrotullim dhe forcat e Coriolis-it dhe centrifugale janë
përfshirë në ekuacion. Gjithashtu termi i tretë në të djathtë përfaqëson dendësinë e
forcës së Lorenz-it e cila vepron mbi fluidin. Ekuacioni i tretë përshkruan evolucionin
e temperaturës kur merren në konsideratë përcjellshmëria termike dhe konveksioni.
Ekuacionet (1.30) adimensionalizohen (Rüdiger and Hollerbach, 2004)
B
    u  B    2B
t
 u

Ro 
 u u   2eˆ z  u  P  qRaTr     B   B  E 2u
 t



2
  u   T  q T
 t


(1.31)

ku boshti i rrotullimit përputhet me boshtin e z-ëve. Kështu ekuacionet (1.31) nuk varen
nga njësitë e përdorura për secilën prej madhësive. Në këto ekuacione pa dimensione
figurojnë disa prej numrave të mirënjohur të fluidodinamikës si: numri Rossby Ro,
numri Rayleigh Ra, apo numri i Elsasser-it E. Numri Ro vlerëson raportin ndërmjet
difuzivitetit magnetik dhe forcave të Coriolis-it ku sa më i madhe ky raport, aq më
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ndikim ka difuzioni i fushës magnetike dhe ansjelltas. Toka është nje trup në rrotullim
të shpejtë, që do të thotë se numri Ro është i vogël, afërsisht 0.12 (Backus et al., 1996,
Gilbert, 2003).
Numri Ra vlerëson vigorozitetin e konveksionit termik. Sa më i madh ky numër,
aq më vigoroz është konveksioni. Për numra të mëdhenj Ra, dinamoja quhet SDD
(strongly driven dynamos). Kur numri Ra është i vogël dinamoja njihet si WDD
(weakly driven dynamos). Më shumë detaje për ndryshimet e rrjedhës së fluidit në
secilën prej tyre gjenden në kapitullin e tretë.
Numri E vlerëson raportin ndërmjet viskoziteti dinamik dhe forcave të Coriolisit. Në rastin e Tokës ky numër vlerësohet të jetë 10-16. Kjo do të thotë se fluid në
bërthamën e jashtme ka një viskozitet të papërfillshëm, megjithëse jo zero. Së fundi
numri q vlerëson raportin ndërmjet koeficientit të përcjellshmërisë termike dhe
koeficientit të difuzionit magnetik (Rüdiger and Hollerbach, 2004).
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Kapitulli i dytë

Variacioni kohor i fushës gjeomagnetike

2.1 Vështrim i përgjithshëm mbi variacionin kohor të fushës
gjeomagnetike
Ndryshimet në kohë të fushës gjeomagnetike janë pa dyshim dukuritë më të
rëndësishme dhe të mirëstudiuara si në aspektin global ashtu dhe në atë lokal. Të gjitha
këto ndryshime grupohen nën emrin e përgjithshëm të variacionit kohor. Dukuritë e
lidhura me këtë variacion të fushës janë të larmishme dhe karakterizohen nga shkallë
kohore mjaft të ndryshme. Me shkallë kohore kuptojmë intervalin kohor tipik që ndan
dy evente të njëpasnjëshme. Shpesh shkalla kohore përshkruhet nëpërmjet frekuencës
së ndodhjes së një eventi specifik.

Fig.11 Spektri i variacionit të amplitudës së intensitetit të fushës gjeomagnetike në funksion të
frekuencës (Constable, 2001).

Tërësia e dukurive të cilat përbëjnë variacionin kohor dhe frekuencat përkatëse
tregohen në Fig. 11. Shihet se frekuenca lëviz nga 10-15-105 Hz. Ky interval i
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korrespondon shkallëve kohore 10 Myr-0.0001 s, ku skajet e intervalit janë vendosur
në respekt të skajeve të intervalit të frekuencave. Është e kuptueshme se shkalla kohore
e ndodhjes së një fenomeni është njëkohësisht shkalla kohore karakteristike e procesit
fizik i cili e gjeneron fenomenin në fjalë. Spektri i madh i fushës gjeomagnetike i
paraqitur në Fig. 11 synon të japë një panoramë të plotë të peshës së secilit prej
fenomeneve të cilët përbëjnë variacionin kohor (Jacobs, 1994). Ky spektër është një
kompilim i analizave spektrale të serive paleomagnetike (fusha magnetike e periudhave
të shkuara gjeologjike) dhe serive kohore të fushave të jashtme. Ndryshimet me
frekuencë të lartë janë shumë më të shpeshtë dhe për rrjedhojë amplituda e fuqisë
spektrale (boshti i ordinatave) për to duhet të ishte mjaft më e madhe. Megjithatë kjo
amplitudë është normuar me rrënjën katrore të frekuencës për të evidentuar faktin që
përmbysjet e fushës dipolare apo SV-ja përfaqësojnë ndryshime mjaft drastike të fushës
magnetike saqë pesha e tyre e tejkalon me shumë herë peshën e dukurive më pak
relevante (Backus et al., 1996). Bazuar te frekuencat e ndryshimeve, variacionet kohore
ndahen në dy grupe: me natyrë të jashtme dhe të brendëshme. Si kufi ndarës mund të
shërbejë shkalla kohore 1 vjeçare, megjithëse kjo ndarje nuk është e mirëpërcaktuar
(Merrill et al., 1996).
Variacionet me natyrë të jashtme kanë shkallë kohore mjaft të vogla dhe pjesa
më e madhe prej tyre ndodhin brenda një ditënate. Megjithëse mund të duket e
çuditëshme, drita e Diellit shkakton fluktuacione të intensitetit të fushës magnetike.
Nga teoria elektromagnetike e dritës vlerësohet se fluktuacioni i fushës magnetike për
shkak të rrezatimit diellor është 2400 nT që është rreth 8 % e fushës në ekuator, pra një
efekt i shënueshëm (Backus et al., 1996).
Në Fig. 11 duket qartasi se frekuenca më e lartë e variacionit të fushës është e
rendit të disa dhjetëra kHZ. Valët radio që vijnë nga dielli prodhojnë këto variacione të
vogla, por të shpeshta. Është e mundur që dhe aktiviteti njerëzor të prodhojë efekte të
tilla (valët e radios, TV-së, telefonisë celulare etj.), por deri tani nuk janë konstatuar në
mënyrë eksplicite. Meqenëse është një efekt mjaft i dobët, duhet të jetë pjesë e sfondit
duke mos u dalluar dot nga ky i fundit (Jacobs, 1994).
Dukuritë e tjera me frekuencë më të lartë, të rendit të 1 kHz, vrojtohen kudo në
sipërfaqe të Tokës. Këto janë variacione sporadike të fushës ku ajo oshilon me disa
nanotesla (Mozzoni, 2007). Këto oshilime jo vetëm që mund të maten, por dhe të
dëgjohen duke i kapur me anë të një mikrofoni të lidhur me një altoparlant. Zhurmat
janë të dobëta pasi dhe oshilimet kanë amplitudë mjaft të vogël; kjo është arsyeja që
quhen dhe pëshpërima. Shkaqet e këtyre variacioneve janë shkarkesat elektrike në
formë rrufesh të cilat ndodhin në shumë zona të planetit. Rrufetë formojnë valë Alfveni të cilat përhapen sipas vijës së forcës së fushës gjeomagnetike në plazmën e jonosferës
(Bittencourt, 2004; Bellan, 2006).
Duke u ngjitur më lart në shkallën e frekuencave, vrojtohen fenomene me
frekuencë 0.0033-1 Hz ose me periodë 1-300 s. Këto fenomene njihen si
mikropulsacione thuajse-periodike dhe ndodhin në shkallë globale. Ato mund të
zgjasin për disa orë dhe amplituda tipike e fluktuacioneve arrin në disa nanotesla. Ky
fenomen ndodh si pasojë e bashkëveprimit dhe më pas kalimit në rezonancë të plazmës
së erës diellore me fushën e magnetosferës (Moldwin, 2008).
Në shumicën e variacioneve të shpejta të fushës gjeomagnetike, një rol
thelbësor luan Dielli dhe rrezatimi i tij. Kjo gjë është mëse e dukshme gjatë periudha
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të aktivitetit intensiv të Diellit, kur sasia e njollave të tij është e lartë. Në kushtet kur ky
aktivitet është në maksimum, emetohet një numër mjaft i madh grimcash të cilat kur i
afrohen Tokës, hasin në fushën e saj magnetike dhe bashkëveprojnë me të. Kur grimcat
e plazmës rezonojnë me vijat e fushës, vrojtohen mikropulsacionet globale të
sipërpërmendura. Kur nuk vendoset gjendja e rezonancës, ndodhin ato që njihen si stuhi
magnetike (magnetic storm). Amplitudat e zakoshme janë jo më shumë se disa dhjetëra
nanotesla (Goldston and Rutherford, 1995). Megjithatë në gjerësitë e mëdha
gjeografike, pranë poleve, janë vërejtur stuhi mjaft të fuqishme me amplitudë rreth
2000 nT. Këto stuhi kaq të fuqishme ndodhin në pole pasi në këto zona përqendrimi i
grimcave të erës diellore është mjaft më i madh (edhe për shkak të natyrës dipolare të
fushës gjeomagnetike në lartësitë e magnetosferës, shih fushën e magnetosferës). Kjo
është shoqëruar në raste të rralla dhe me efekte të padëshiruara si në Mars të vitit 1989
kur një pjesë e rrjetit elektrik kanadez u stakua si pasojë e shkarkesave elektrike të
shkaktuara nga një stuhi e fortë magnetike e cila ishte në zhvillim në atë periudhë. Në
spektrin e Fig. 11, paraqitet me vija të ndërprera pjesa që i korrespondon stuhive
magnetike, ndërsa me vijë solide po e njëjta pjesë për të treguar ditët e qeta (pa aktivitet
diellor). Shpesh stuhia ka një fazë rekuprimi që zgjat rreth 27 ditë që është dhe perioda
e rrotullimit të Diellit rreth vetes siç duket nga Toka, gjë që implikon qartazi se shkaku
i këtyre stuhive është pikërisht ky i fundit. Në spektër e gjejmë të lokalizuar në
variacionet mujore që lidhen me rrotullimin e Diellit rreth vetes (Backus et al., 1996).
Përveç stuhive magnetike me kohëzgjatje të shkurtër, të cilat janë më të
shpeshta, fusha gjeomagnetike karakterizohet nga variacionet ditore, që evidentohet
qartë në spektër, të cilat janë të lidhura ngushtësisht me rrymat elektrike që rrjedhin në
magnetosferë. Deri tani kemi trajtuar fenomene të lidhur me burime të jashtme të fushës
gjeomagnetike. Në këtë grup bëjnë pjesë dhe variacionet 22-vjeçare që lidhen me ciklin
e aktivitetit diellor që ka një kohëzgjatje përafërsisht të njëjtë. Si fenomen tipik që lidhet
me maksimumin e aktivitetit janë stuhitë e fuqishme magnetike si ajo e Marsit 1989 në
Kanada e përmendur pak më sipër. Në periudhën kur aktiviteti diellor është maksimal,
shpeshtësia e ndodhjes së stuhive (të fuqishme) magnetike është më e lartë se në pjesët
e tjera më të qeta të ciklit.
Më lart thamë se kufiri 1 vjeçar i zgjedhur për të ndarë fenomenet me natyrë të
jashtme nga ato me natyrë të brendshme nuk është rigoroz. Nga spektri i Fig. 11
rezulton se dukuri me natyrë të jashtme kanë shkallë kohore dhe 22 vjeçare. Ndërkohë
ka dukuri me natyrë të brendëshme të cilat ndodhin me shkallë kohore më të vogël se
1 vjeçare.
Gjatë vëzhgimeve të observatorëve Europianë, në vitin 1969 u vu re një
ndryshim i “papritur” i tendencës të SV-së. Fjalën “papritur” e kemi vënë në thonjza
për të treguar që ndryshimi ka ndodhur brenda një viti, ndërkohë që deri atëherë
mendohej se shkalla kohore e SV-së ishte dekadale. Në shekullin e XX-të kanë ndodhur
ndryshime të tilla të befta që njihen se jerks-e (impulse gjeomagnetike). Kështu jerkse janë rregjistruar në vitet 1901, 1913, 1925, 1932, 1949, 1958, 1969, 1978, 1986, 1991
dhe 1999. Katër nga këta (1968, 1978, 1991, 1999) janë me shtrirje globale, tre prej
tyre (1901, 1913, 1925) mund të jënë të tillë, ndërsa pjesa tjetër (1932, 1949, 1958,
1986) kanë karakter lokal (Kerridge and Barraclough, 1985; Alexandrescu et al., 1996;
Macmillan, 1996; De Michelis and Tozzi, 2005; De Michelis et al., 2005; Duka et al.,
2004). Në këtë drejtim ka ende çështje kryesore pa zgjidhje si: pse ndodhin? Cili
mekanizëm e shjegon globalitetin apo lokalitetin e fenomenit në fjalë? A është një
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mekanizëm i vetëm dhe në qoftë se jo si lidhen me njëri-tjetrin? Ky fenomen na jep të
kuptojmë dhe një herë për kompleksitetin e fushës gjeomagnetike.
Një fenomen tjetër i rëndësishëm për të ndriçuar gjeodinamon është dhe
shmangia për nga perëndimi e fushës jodipolare e matur në sipërfaqen e Tokës. Kjo
fushë jodipolare mendohet të jetë me origjinë të brendëshme. Për herë të parë Halley
vëzhgoi se tabloja e kësaj fushe shmanget për nga perëndimi. Përveç shmangies,
izolinjat e saj pësojnë defomim i cili është në masë të vogël. Matjet e kryera nga Halley
e vlerësuan periodën e një rrotullimi të plotë rreth Tokës, rreth 700 vjet. Matjet e fundit
e vendosin këtë periodë në rreth 2000 vjet. Arsyeja e këtij fenomeni mendohet të jetë
lëvizja në shkallë të vogël e fluidit në bërthamën e jashtme (Moffatt, 1978, Backus et
al., 1996). Megjithatë shpjegimi i kësaj dukurie mbetet një çështje e hapur (Merrill et
al., 1996).

2.2 Përmbysjet dhe ekskursionet e fushës dipolare
Ndër varacionet më të shënueshme të fushës gjeomagnetike janë ata të lidhur me
burimet e brendshëm të saj. Në paragrafët në vijim do të diskutojmë në mënyrë të
përgjithshme përmbysjet dhe ekskursionet e fushës dipolare si dhe variacionin
shekullor (SV) të saj. Këto variacione janë të tilla që mund të ndryshojnë rrënjësisht
konfiguracionin e fushës. Shkalla kohore shkon nga dekada apo disa mijëvjeçarë për
SV-në, në qindramijëra ose miliona vjetë për përmbysjet e fushës dipolare.
Në spektrin e Fig. 11, variacionet me shkallë kohore më të madhe se 1 kyr (lexo
kiloyear ose mijëvjeçarë) lidhen me përmbysjet dhe ekskursionet e fushës dipolare. Për
më tepër përmbysjet janë edhe më të rralla duke pasur një shkallë kohore më të madhe
se 20 kyr. Kjo shifër është derivuar nga fakti që po kaq është intervali më i vogël
ndërmjet dy përmbysjeve të njëpasnjëshme (Gubbins, 1999).
Përmbysjet janë lehtësisht më të identifikueshme dhe përbëjnë një koncept të
konsoliduar. Konkretisht përmbysje e fushës dipolare konsiderohen ndryshim i
polaritetit të fushës gjeomagnetike dipolare (Glaßmeier et al., 2009). Nga ekuacioni i
induksionit (1.29) rezulton se të dyja polaritetet e fushës dipolare (polariteti aktual i
konsideruar si “normal” dhe polariteti i përmbysur) janë ekuivalente. Kjo nënkupton se
fusha gjeomagnetike dipolare mund të ekzistojë në të dyja gjendjet. Disa autorë i
përkufizojnë përmbysjet si “ndryshim i vrojtuar globalisht me 180o i drejtimit të
momentit dipolar” (Merrill et al., 1996). Fusha e përmbysur vrojtohet globalisht, por
kërkesa që rrotullimi i momentit dipolar të jetë 180o është paska artificial. Në literaturë
gjendet dhe përkufizimi alternativ ku përmbysjet e fushës konsiderohen si një
ndryshimi i hemisferave ku ndodhen polet e momentit dipolar të fushës gjeomagnetike
(Krijgsman and Kent, 2004). Fusha gjeomagnetike është përgjithësisht dipolare të
paktën për 5 Myr e fundit (Heimpel and Evans, 2013), kështu që përmbysjet e pjesës
dipolare janë praktikisht eventet më të rëndësishme.
Përgjatë historisë së Tokës, përmbysjet e fushës dipolare kanë ndodhur në
intervale jo të rregullta, duke qenë praktikisht stokastike (Jacobs, 1994; Merrill et al.,
1996). Në Fig. 12 është paraqitur polariteti (jo magnituda e momentit dipolar i cili i
përgjigjet fushës dipolare) i fushës dipolare për 157.53 Myr (lexo Megayear ose
milionëvjeçarë) e fundit. Vihet re se intervali ndërmjet përmbysjeve të njëpasnjëshme
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është mjaft i ndryshueshëm. Këto intervale, në të cilët polariteti i fushës dipolare nuk
ndryshon, njihen si krone (Duka et al., 2015; Peqini et al., 2015). Ndryshe kronet mund
të përkufizohen si intervalet e kohës ndërmjet dy përmbysjeve të njëpasnjëshme. Në
grafikun e Fig. 12 vërehet lehtësisht një periudhë mjaft e gjatë kohore, rreth 40 Myr,
gjatë së cilës fusha magnetike nuk ka ndryshuar polaritet. Kjo periudhë kohore njihet si
Superkroni Normal i Kretaceut (Cretaceous Normal Superchron), CNS. Ekzistenca e
këtij superkroni nuk është unike, por gjithsesi mjaft e rrallë. Ekzistenca e superkroneve
të tjera, ku fusha mund të jetë edhe me polaritetin e përmbysur, është dokumentuar për
periudhat e mëvonshme gjeologjike dhe mendohet të kenë ndodhur edhe në periudhat
e mëhershme (Driscoll and Evans, 2016). Po ashtu në Fig. 12 vërehen krone mjaft më
të shkurtra, më të shkurtra se 40 kyr. Nëse do llogarisnim kohëzgjatjen mesatare të një
kroni, ajo rezulton të jetë 300 kyr për 5 Myr e fundit, 400 kyr për 83 Myr e fundit (duke
mos përfshirë CNS-në) dhe 500 kyr për tërë serinë paleomagnetike të Cande and Kent,
1995 (De Santis et al., 2013). Gjatësitë mesatare të kroneve llogariten për periudha të
caktuara kohore pasi kështu jepet një ide më e mirë për shpeshtësinë e përmbysjeve të
fushës dipolare. Gjithastu kohëzgjatja e plotë e një përmbysjeje vlerësohet të jetë 100
vjet deri në 10 kyr (Merrill et al., 1996), megjithëse kjo çështje është e debatueshme
(Sagnotti et al., 2014).

Fig. 12 Polariteti i fushës gjeomagnetike dipolare për periudhën nga e tashmja (0) deri 157.53
Myr më parë (Cande and Kent, 1995).

Sasia e përmbysjeve të fushës dipolare, rrjedhimisht dhe e kroneve, është
mjaftueshëm e madhe për të mundësuar analizën statistikore të serive kohore
paleomagnetike (të fushës magnetike të periudhave të shkuara gjeologjike). Për serinë
e Cande and Kent, 1995, numri i përmbysjeve është 334. Analizimi nga pikëpamja
statistikore ka rezultuar në përfundime të diskutueshme sa i përket shpërndarjes së
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vazhduar që përqas më mirë shpërndarjen diskrete të gjatësisë së kroneve. Kështu
autorë të ndryshëm kanë arritur në përfundime të ndryshme duke konkluduar se
shpërndarja e kroneve përqaset më mirë nga: shpërndarja gamma (Naidu, 1970), e
Poisson-it (Constable and Parker, 1988), ose lognormale (Ryan and Sarson, 2007). Këto
përfundime të ndryshme duhet të jenë ngushtësisht të lidhura me kriterin e përzgjedhur
për të përkufizuar përmbysjet (shih kapitullin 3), i cili ndikon drejtpërdrejtë në numrin
e kroneve të marë në konsideratë (Duka et al., 2015). Kështu nuk ka një rezultat
përfundimtar mbi shpërndarjen e gjatësisë së kroneve të fushës gjeomagnetike e cila do
të shërbente si referencë për modelet e ndërtuara për të shpjeguar statistikën e
përmbysjeve të fushës dipolare.
Tipi tjetër i variacionit kohor të fushës dipolare është ekskursioni. Ky event
është më vështirë i përkufizueshëm dhe prania e tij në një seri kohore të fushës dipolare
është më e vështirë për tu dedektuar. Në komunitetin e paleomagnetizmit mund të
gjenden përkufizime të ndryshme për këta të fundit (Roberts, 2008). Përgjithësisht
ekskursionet përkufizohen si shmangie të poleve magnetikë përtej një këndi të caktuar,
matur nga boshti i rrotullimit të Tokës (Constable, 2001). Disa autorë e kanë
përzgjedhur këndin prag 40o (Valet et al., 2008) apo 45o (Verosub, 1977). Praktikisht
ekskursionet mund të mendohen si një luhatje e fortë e momentit dipolar pa u shoqëruar
me një ndryshim të polaritetit të kwtij të fundit. Gjithsesi kritere të tjera mund të
përdoren (Vandamme, 1994). Një interpretim mjaft popullor për ekskursionet i vlerëson
ata si përmbysje të abortuara, i.e. fusha dipolare po i nënshtrohet përmbysjes së saj dhe
më pas procesi nuk vazhdon deri në fund ndërkohë që polariteti i fushës dipolare
rikthehet ai që ishte (Duka et al., 2015).
Vrojtimet tregojnë që përmbysjet dhe ekskursionet e fushës dipolare ndodhin
gjatë periudhave gjeologjke në të cilat fusha gjeomagnetike është e dobët (Guyodo and
Valet, 1999). Ky dobësim mund të jetë një rrjedhojë e faktit që fusha dipolare përgatitet
për një përmbysje e cila ose ndodh, ose abortohet duke rezultuar praktikisht në një
ekskursion. Popullor është dhe pikëpamja që ekskursionet dhe përmbysjet i sheh si
evente me amplitudë të madhe të SV-së (Lund, et al., 2006).
Zhvillimet e fundit kanë hedhur dritë mbi shkaqe të mundshme të përmbysjeve
(apo ekskursioneve) të fushës dipolare. Simulimet numerike kanë qenë dhe janë mjaft
të dobishme në këtë drejtim. Modelet e para gjeodinamo të ndërtuara mbi variante të
ndryshme të ekuacioneve magnetohidrodinamike (1.31) kanë gjeneruar përmbysje të
fushës dipolare (Glatzmaier and Roberts, 1995; Glatzmaier and Roberts, 1997).
Gjithsesi këto modele nuk jepnin ndonjë të dhënë për të identifikuar shkakun e
përmbysjeve (Amit et al., 2010). Simulimet numerike të kohëve të fundit riprodhojnë
mjaft karakteristika të përmbysjeve të fushës dipolare, si natyrën e stokastike të tyre
(Christensen and Wicht, 2007). Këto simulime kanë nxjerrë në pah mjaft faktorë të cilët
përcaktojnë shpeshtësinë e përmbysjeve të fushës dipolare si vigoroziteti i
konveksionit, shpejtësia e rrotullimit të Tokës apo heterogjeniteti i fluksit termik në
CMB (Olson and Amit, 2014).
Faktori i fundit, fluksi termik në CMB, rezulton të jetë thelbësor në shpeshtësinë
e përmbysjeve. Kur fluksi i nxehtësisë në CMB është më i madh në pjesën e poleve të
CMB-së, shpeshtësia e përmbysjeve zvogëlohet (Glatzmaier and Roberts, 1997;
Glatzmaier et al., 1999). Kur fluksi i nxehtësisë është i lartë në pjesën ekuatoriale të
CMB-së, përmbysjet janë më të shpeshta (Glatzmaier et al., 1999; Kutzner and
Christensen, 2004; Olson et al., 2010). Ndërkohë zvogëlimi i tepërt i fluksit të
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nxehtësisë në pjesën ekuatoriale të CMB-së mund dhe ti frenojë përmbysjet (Glatzmaier
et al., 1999; Kutzner and Christensen, 2004). Ky zvogëlim mund të shpjerë praktikisht
në vendosjen e një superkroni, ngjashmërisht me CNS-në. Simulime të tjera të
gjeodinamos duket se janë në të njëjtën linjë (Biggin et al., 2012). Gjithsesi mbeten të
paqarta arsyet që shpien në një zvogëlim apo rritje të fluksit të nxehtësisë në CMB. Po
ashtu mbetet e paqartë nëse ka apo jo faktorë të tjerë që ndikojnë në shpeshtësinë e
përmbysjeve.
Në vijim ne nuk do të thellohemi më në këtë çështje pasi del jashtë qëllimeve të
këtij disertacioni. Gjithsesi një diskutim paraprak bëhet në kapitullin e tretë në kuadër
të modelit domino (Duka et al., 2015; Peqini et al., 2015; Mori et al., 2013).

2.3 SV-ja e fushës dipolare
Në spektrin e variacioneve kohore të paraqitur në Fig. 11, variacionet me shkallë
kohore më të vogël se 1 kyr lidhen me SV-në e fushës dipolare.
Në Fig. 13 a,b jepen dy harta ku në të parën paraqitet përbërësja radiale Br për
vitin 2000, ndërsa në të dytën paraqitet shpejtësia e ndryshimit të kësaj përbërëseje në
të njëjtin vit. Në grafikun e parë vërejmë veç të tjerave dhe ekuatorin magnetik ku Br
është zero. Duket qartë afërsia me ekuatorin gjeografik, gjë e cila tregon për shkallën e
lartë të dipolaritetit të fushës gjeomagnetike.

Fig. 13 a Përbërësja radiale e fushës gjeomagnetike Br, në vitin 2000 në μT (Backus et al.
1996).

Mjaft interesante është dhe harta e dytë ku duket mjaft qartë se në zonën e
Oqeanit Atlantik pranë brigjeve veri-lindore të Brazilit dhe në jug të Oqeanit Indian
ndodhin zvogëlimet më të shpejta të fushës, ndërsa pranë polit të Jugut ndodh rritja më
e shpejtë. Ndryshe nga harta më simetrike e Br-së, harta që jep ndryshimin e kësaj
komponenteje është plotësisht pa simetri, gjë që flet për dinamikën mjaft të komplikuar
të proceseve përgjegjës për këtë variacion global të fushës. Në përgjithësi ky ndryshim
i intensitetit dhe drejtimit të fushës gjeomagnetike përbën SV-në e fushës
gjeomagnetike. Nëse fusha gjeomagnetike e ka të theksuar karakterin dipolar, SV-ja
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nuk ka të njëjtën karakteristikë. Dobësimi apo forcimi i fushës është në përgjithësi i
ndërlikuar dhe mekanizmat përgjegjës janë të debatueshëm (Backus et al., 1996;
Moffatt, 1978; Rüdiger and Hollerbach, 2004).

Fig. 13 b Shpejtësia e ndryshimit e përbërëses radiale të fushës gjeomagnetike dBr/dt në vitin
2000 në nT/vit (Backus et al. 1996).

SV-ja e fushës gjeomagnetike dipolare, ashtu si përmbysjet dhe ekskursionet,
ka natyrë stokastike. Kjo mishërohet në faktin që të gjitha tipet e modeleve:
fenomenologjike, numerike apo eksperimentale të variacioneve kohore mijëvjeçare
(Petrelis et al., 2009), përfshijnë proceset stokastike në strukturën e tyre. Fusha
gjeomagnetike trajtohet në kuadrin e dinamikës së sistemeve. Për më tepër autorë të
ndryshëm evidentojnë natyrën kaotike të fushës gjeomagnetike (Barraclough and De
Santis, 1997). Kështu ata justifikojnë gjithashtu përditësimin periodik disa-vjeçar të
modeleve të fushës gjeomagnetike.
Matje të shekujve të fundit tregojnë se momenti dipolar, i cili i korrespondon
fushës gjeomagnetike dipolare është duke u dobësuar. Disa autorë kanë spekuluar se
fusha dipolare është në prag të një përmbysjeje të rradhës (De Santis and Qamili, 2015).
Të tjerë spekulojnë se ky dobësim nuk shpie domosdoshmërisht në përmbysje pasi
fusha dipolare është dobësuar dhe më pas është restauruar mjaft herë në të shkuarën
gjeologjike (Cox, 1969). Në njërin prej studimeve tonë ne arrijmë në përfundimin se
fusha dipolare me trendin aktual ka shumë mundësi të shkojë drejt përmbysjes (Peqini
et al., 2015). Megjithatë natyra stokastike e saj na e pamundëson nxjerrjen e një
përfundimi defintiv.

2.4 Modelet e momentit dipolar të fushës gjeomagnetike
Matjet paleomagnetikë të fushës magnetike për mijëvjeçarët e fundit kanë mundësuar
studiuesit të ndërtojnë një shumësi modelesh të fushës dipolare. Mënyra e ndërtimit të
tyre shfrytëzon atë që njihet si Virtual Axial Dipolar Moment, VADM (Backus et al.,
1996). Praktikisht, nëse ne kemi një sasi të dhënash mbi fushën magnetike të marra
rreth të njëjtës periudhë, ne mund të gjejmë momentin dipolar i cili gjeneron fushën
dipolare që përqas të dhënat në dispozicion. Kjo vlen nëse fushën gjeomagnetike e
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konsiderojmë të jetë plotësisht dipolare. Rrjedhimisht ky moment dipolar është joreal
pasi fusha gjeomagnetike ka mjaft kontribute të tjera jodipolare. Megjithatë kjo
procedurë e përafërt justifikohet deri diku nga dipolariteti dominant i fushës magnetike
për 5 Myr e fundit (Heimpel and Evans, 2013). Për shkak se momenti dipolar i përftuar
është joreal, përdoret termi “virtual” nga ku rrjedh VAMD-ja. Praktikisht kjo madhësi
është analogia e momentit aksial të llogaritur nëpërmjet modelit “domino” (shih
kapitullin 3) (Mori et al., 2013; Duka et al., 2015; Mori et al., 2013).
Modelet e momentit dipolar të cilët i kemi përdorur në studimet tona janë
CALS7k.2 (Korte and Constable, 2005), CALS10k.1b (Genevey et al., 2008) dhe
SHA.DIF.14K (Knudsen et al., 2008). Modelet modelojnë fushën dipolare për 7,000,
10,000 dhe 14,000 vitet e fundit. Modelet e familjes CALS janë ndërtuar duke u bazuar
në të dhënat paleomagnetike të përftuara nga mostrat arkeomagnetike (produktet antike
të poçerisë për sidomos për mijëvjeçarët e fundit), sedimentet liqenore ose shkëmbinjtë
magmatikë. Ndërkohë të dhënat e përdorura për modelin SHA.DIF.14K nuk përmbajnë
matjet e sedimenteve liqenore pasi pretendohet se janë jo shumë të besueshme dhe se
dëmtojnë cilësinë e modelit (Pavon-Carrasco et al., 2014). Efekti i mospërfshirjes së të
dhënave nga sedimentet duket qartë te varësitë e fushave të dhëna nga secili prej
modeleve (kapitulli i tretë). Modeli SHA.DIF.14K paraqet një ndryshueshmëri më të
lartë se modelet CALS ku këto të fundit ndikohen nga efekti zbutës i sedimenteve.
Parimisht modelet e momentit dipolar përshkruajnë evolucionin kohor të këtij
dipoli për tëre planetin në mijëvjeçarët e fundit. Gjithsesi matjet mbi të cilat bazohen
janë të shkëputura në kohë dhe në hapësirë (duke pasur parasysh se mostrat merren në
tabanet e liqeneve dhe në formacionet magmatikë të periudhave të ndryshme
gjeologjike). Kështu këto modele nuk mund ta përshkruajnë evolucionin kohor të
momentit dipolar me rezolucion të lartë. Megjithatë, pavarësisht kufizimeve dhe për
qëllimet tona, ata konsiderohen se riprodhojnë në mënyrë të kënaqshme seritë kohore
të momentit dipolar ku duket qartësisht SV-ja e fushës. Kjo na mundëson që të
ballafaqojmë modelet e fushës dipolare me modelet stokastike të diskutuar në kapitullin
3.

38

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kapitulli i tretë

Modelimi i variacioneve të gjata kohore

Në këtë kapitull do të diskutojmë gjerësisht dy modele stokastike: modeli domino dhe
modeli Lebovitz johomogjen. Me anë të tyre modelohen dy prej fenomeneve më
përfaqësuese të variacioneve kohore te fushës gjeomagnetike: përmbysjet (reversals)
dhe variacioni shekullor (Secular Variation, SV). Të dy këto fenomene janë
përfaqësuesit më tipikë të variacioneve me periodë të gjatë.
Rikutojmë se përmbysjeve u nënshtrohet pjesa dipolare e fushës gjeomagnetike
e cila buron nga lëvizja konvektive e fluidit elektrikisht përcjellës në bërthamën e
jashtme. Po ashtu SV më i dukshëm i përket pjesës dipolare. Kjo e fundit modelohet
me anë të momentit gjeomagnetik dipolar (MGjD). Modelet që do të diskutohen në këtë
kapitull janë praktikisht modele të MGjD-së.

3.1 Konsiderata teorike
Simulimet numerike janë bërë një mjet i domosdoshëm në përparimin e njohurive
shkencore. Gjeomagnetizmi ka qenë dhe mbetet një nga disiplinat e cila ka përfituar
jashtëzakonisht shumë në dekadat e fundit. Përparimi teknologjik është treguar shumë
i dobishëm në modelimin e variacioneve kohore të MGjD-së.
Simulimet numerike moderne mundësojnë përftimin e serive shumë të gjata
kohore të MGjD-së. Lhuiller and Gilder, 2013, kanë përftuar një seri të fushës dipolare
prej 40-50 milion vjetësh analoge me serinë paleomagnetike që përftohet nga analizimi
i mostrave prej shkëmbinjve magmatikë. Megjithatë analizimi i këtyre serive kohore
vështirësohet nga prania ekskursioneve gjeomagnetikë (shih kapitullin 2). Seria e
përftuar prej autorëve të mësipërm përmbante mjaft prej këtyre ekskursioneve të cilat
konsiderohen si përmbysje të dështuara. Për më tepër përkufizimi i përmbysjes
gjeomagnetike thjeshtë si një ndryshim me 180o i drejtimit të MGjD-së (Merrill et al.,
1996) nuk është i mjaftueshëm.
Ka mendime se përmbysjet e pjesës dipolare nuk janë dukuri të izoluara, por
janë një evolucion i natyrshëm i SV-së së fushës gjeomagnetike dipolare (Biggin et al.,
2008). Është e faktuar që këto përmbysjet dhe ekskursionet ndodhin në periudha kur
intensiteti i fushës dipolare është i ulët (Guyodo and Valet, 1999). Kjo të shpie të
konsiderosh se mekanizma të ngjashëm janë përgjegjës për këto dy fenomene. Mund të
mendohet se ekskursionet janë përmbysje të dështuara dhe mendohet se bërthama e
brendëshme luan një rol të rëndësishëm (Gubbins, 1999). Autorë të tjerë i konsiderojnë
ekskursionet si evente të SV-së me amplitudë të madhe, ndërsa përmbysjet e fushës
dipolare konsiderohen evente me kohëzgjatje të madhe dhe shtrirje hapësinore globale
(Lund et al., 2006).
Diskrimini ndërmjet përmbysjeve dhe ekskursioneve mbetet një pikë
nevralgjike në analizën statistikore të serive kohore të MGjD-së. Ka disa mënyra për ta
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bërë këtë gjë, por ne në vijim do të diskutojmë dy prej tyre, ndërmjet të cilëve edhe
kriteri jonë. Vlen të theksojmë paraprakisht se ne përdorim si kriter kohëzgjatjen e
eventit në fjalë duke u përafruar kështu qasjes së Lund et al., 2006.
Planeti Tokë, ashtu si shumë trupa të tjerë masivë kozmikë është në regjimin e
rrotullimit të shpejtë, për shkak se forcat e Coriolis-it janë të konsiderueshme (Dormy
and Soward, 2007). Është sqaruar në kapitullin e parë se në një shtresë sferike, në
kushtet ku është vendosur një gradient termik pozitiv (sipërfaqja e brendëshme sferike
ka një temperaturë më të lartë se sipërfaqja e jashtme sferike), konveksioni i fluidit me
viskozitet të ulët dhe elektrikisht përcjellës organizohet në të ashtuquajturat shtylla
konvektive (Fig. 14). Fizikisht situata është e qartë. Rrjedha e fluidit është në kushtet e
teoremës Proudman-Taylor dhe për pasojë ajo është dy-dimensionale. Thuhet se rrjedha
është gjeostrofike (Davidson, 2013). Shtylla konvektive të krijuara janë jashtë cilindrit
tangent (Glatzmaier and Roberts, 1997; Glatzmaier et al., 1999).

Fig. 14 a) Shtresa sferike me rreze të jashtme ro përfaqëson bërthamën e jashtme. Sfera me rreze
ri është bërthama e brendëshme. Graviteti është radial. Boshti i rrotullimit jepet nëpërmjet
vektorit të shpejtësisë këndore Ω. Me vijë të ndërprerë tregohet cilindri tangent. b) shtyllat
konvektive ciklonke dhe anticiklonike zhvillohen në bërthamën e jashtme jashte cilindrit
tangent.

Në thelb lëvizja e mësipërme është konvektive. Për këtë arsye rrjedha e fluidit
në një pjesë të shtyllave do të jetë rrotulluese sipas sensit orar dhe në pjesën tjetër do të
jetë sipas sensit antiorar. Sa më intensiv të jetë konveksioni, aq më i madh do të jetë
numri i shtyllave konvektive (Busse, 1975). Një gjë e tillë haset si te dinamot WDD
ashtu dhe te dinamot SDD (shiko kapitullin e parë). Megjithatë te dinamot WDD
organizimi i rrjedhës primare në shtylla konvektive është më i dominant pasi rrjedha
është më pak turbulente. Mendohet se ky tip dinamoje i përket dhe Tokës (Kageyama
and Sato, 1997; Davidson 2013).
Në realitet, fluidi në bërthamën e jashtme ka viskozitet dhe rrjedha nuk është
rigorozisht dy-dimensionale. Përveç rrjedhës primare e cila organizohet në shtyllat
konvektive, ka dhe një sistem rrymash dytësore të cilat janë tredimensionale. Në
shtyllat konvektive orare (ciklonike) rrjedhat dytësore drejtohen për në planin
ekuatorial, ndërsa në shtyllat konvektive antiorare (anticiklonike) këto rryma largohen
nga plani ekuatorial. Meqenëse çdo rrjedhë e tillë përmban helicitet (Davidson, 2013)
rezulton se heliciteti është në mënyrë dominante me një shenjë të caktuar në njërën
hemisferë dhe me shenjën e kundërt në hemisferën tjetër.
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Fluidi i bërthamës është përcjellës dhe gjatë lëvizjes së tij ai krijon fushë
magnetike e cila kënaq ekuacionin e induksionit (1.1). Rrjedha primare ciklonike ose
anticiklonike ka përveç helicitetit fluido-dinamik edhe helicitetin magnetik (Dormy and
Soward, 2007). Praktikisht secila shtyllë krijon fushën e saj magnetike dhe fusha
magnetike dipolare mund të mendohet si shuma e përbërëses aksiale të fushës që krijon
secila prej shtyllave konvektive (Duka et al., 2015; Peqini et al., 2015).
Nëse rrjedha primare krijon fushën dipolare, rrjedha sekondare mendohet se
luan një rol thelbësor në procesin e përmbysjeve gjeomagnetike. Këto rrjedha ngrihen
nga bërthama e brendëshme në afërsi të cilindrit tangent dhe destabilizojnë rrjedhën
primare. Këto rryma sekondare janë vrojtuar në simulime magnetohidrodinamike
(Aubert et al., 2008). Nëse destabilizimi është në shkallë të madhe ndodh një përmbysje
e fushës dipolare. Nëse destabilizimi fillestar është i dobët, rrjedha primare rivendoset
dhe nëse procesi i përmbysjes kishte filluar, ai ndërpritet. Ky mekanizëm duket se
shpjegon mirë përmbysjet dhe ekskursionet gjeomagnetike (Duka et al., 2015; Peqini
et al., 2015).
Në mënyrë interesante ky mekanizëm shpjegon dhe SV-në e fushës dipolare
(ose MGjD-së; do përdoret dhe shkëmbehet shpesh me termin fushë dipolare). Rrjedha
sekondare destabilizon shtyllat konvektive duke shkaktuar një ndryshim në magnitudën
e fushës magnetike të krijuar nga secila prej tyre. Në këtë mënyrë fusha magnetike
totale e cila është shumatore e përbërëseve aksiale të fushave të shtyllave ndryshon
madhësi. Rrjedhat sekondare kanë natyrë stokastike dhe lidhen me fluksin termik në
ICB (kufiri bërthamë e brendëshme-bërthamë e jashtme). Ky fakt shpjegon përse SV e
fushës dipolare në pamje të parë është stokastik.
Janë zhvilluar modele stokastike në të cilët SV-ja e fushës dipolare modelohet
me anë të një grimce në potencialin e Landaut (Schmitt et al., 2001). Dy gjendjet: fusha
ka polaritetin aktual dhe polaritetin e përmbysur, modelohen me anë të luginave të
potencialit të Landaut, ndërsa grimca e cila ndodhet në njërën prej luginave lëviz nën
veprimin e forcave me natyrë të rastit. Largësia e grimcës nga origjina modelon
amplitudën e MGjD-së. Ndryshimi i amplitudës është i rastit the imiton kështu SV-në.
Me anë të këtij modeli përshkruhen dhe përmbysjet e fushës dipolare.
Konkretisht kalimi i grimcës nga njëra luginë në tjetrin imiton ndryshimin e polaritetit
të MGjD-së. Intensifikimi i forcave të rastit rrit frekuencën e përmbysjeve dhe
anasjelltas (Schmitt et al., 2001). Forcat e rastit praktikisht modelojnë rrymat sekondare
dhe fushën magnetike të krijuar prej tyre.
Ky model frymëzohet nga fizika statistike dhe po kështu ndodh me modelin
domino i cili rrjedh nga modeli i Ising-ut. Modeli Lebovitz johomogjen është paksa më
i ndryshëm dhe bazohet në bashkëveprimin e dinamove disk me njëri-tjetrin. Këto
modele që do të diskutohen në paragrafët në vijim nuk janë origjinalë, dhe autorë të
ndryshëm kanë eksploruar mundësitë që ofrojnë ata për të modeluar përmbysjet e
fushës gjeomagnetike dipolare. Ndërkohë modelimi i SV ka mbetur i paeksploruar. Për
modelin domino autorët që kanë punuar mbi të janë shprehur se: “... duhet të trajtohet
me rezerva kur zbatohet për SV e fushës gjeomagnetike.” (Mori et al., 2013).
Ne tregojmë në këtë kapitull se me zgjedhjen e duhur të parametrave modelohen
jo vetëm përmbysjet e fushës dipolare, por edhe SV. Gjithashtu me magnitudat e
zgjedhura të parametrave mund të gjenerohen seri kohore të cilat japin një parashikim
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të mundshëm të momentit dipolar aksial/magnetizimit për të ardhmen e afërt
gjeologjike.

3.2 Modeli domino
Modeli domino është frymëzuar nga modeli një-përmasor i Ising-ut (Stanley, 1987).
Lidhja me këtë model mundësohet nga përfytyrimi që vijon: secila shtyllë konvektive
mendohet si një spin që ne do ta quajmë makrospin. Secili prej këtyre makrospineve
krijon fushën e vetë magnetike, pra një makrospin është realisht një moment dipolar
magnetik. Makrospinet i mendojmë si shufra të ngurta të cilat janë vendosur një një
unazë rreth bërthamës së brendëshme (Fig. 15). Secili prej këtyre momenteve
magnetikë ka përbërësen tij aksiale (sipas boshtit të rrotullimit të Tokës) dhe MGjD-ja
praktikisht përftohet nga shuma e tyre (Duka et al., 2015; Peqini et al., 2015; Nakamichi
et al., 2011; Mori et al., 2013).

Fig. 15 Skemë e modelit domino.

Secili prej makrospineve ashtu si dhe vektori i shpejtësië këndore konsiderohen
si vektorë njësi: Ω = (0, 1) sipas boshtit të rrotullimit, Si = (sinθi, cosθi) ku θi është këndi
që formon makrospini me boshtin e rrotullimit. Megjithëse në realitet MGjD-ja formon
një kënd rreth 11o me boshtin e rrotullimit, ne shqyrtojmë me anë të këtij modeli
dinamikën e përbërëses aksiale. Përbërësja horizontale nuk është zero siç tregohet në
vijim (Fig. 15).
Në vijim shkruajmë lagranzhianin e sistemit. Energjia kinetike e sistemit të
makrospineve është
K (t ) 

1 N 2 1 N
1 N 2
2
2
2
S

cos


sin





 i 2
i
i
i
i
2 i 1
2 i 1
i 1

(3.1)

Për të përcaktuar energjinë potenciale P, duhet të bëjmë dallimin ndërmjet dy
varianteve të modelit domino: modeli domino me bashkëveprim në afërsi (Short-Range
Coupling Spins model) SCS, modeli domino me bashkëveprim të largët (Long-Range
Coupling Spins) LCS. Ne rastin e variantit të parë, bashkëveprimi ndërmjet
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makrospineve kufizohet në fqinjët e parë. Në rastin e variantit të dytë, secili prej
makrospineve bashkëvepron me gjithë të tjerët. Përveç termit të bashkëveprimit spinspin, energjia potenciale përmban dhe termin që modelon prirjen e makrospineve për
tu orientuar sipas boshtit. Kujtojmë se bërthama e jashtme është pranë kushteve të
teroemës Proudman-Taylor që e kufizon rrjedhën të jetë dy-përmasore. Kjo nënkupton
se shtyllat konvektive tentojnë vazhdimisht të jenë të orientuara sipas boshtit të
rrotullimit. Fillimisht do diskutojmë modelin SCS. Energjia potenciale për të shkruhet
N

N

PSCS (t )     Ω  Si     Si  Si+1
2

i 1

(3.2)

i 1

Lagranzhiani për këtë model shkruhet
L  K (t )  PSCS (t ) 

N
N
1 N 2
2



Ω

S


Si  Si+1


i 

i
2 i 1
i 1
i 1

(3.3)

Në lagranzhianin (3.3) figurojnë disa prej parametrave të modelit. I pari është γ i cili
karakterizon nga ana sasiore prirjen e makrospinit për t’u orientuar sipas boshtit të
rrotullimit. I dyti është λ i cili karakterizon nga ana sasiore intensitetin e bashkëveprimit
spin-spin (analogu i konstantes së çiftimit J në modelin e Ising-ut).
Në sistemin e makrospineve të modelit domino ka dhe faktorë të tjërë të cilët
ndikojnë në dinamikën e tij. Një faktor modelohet me anë të forcës së “fërkimit”
ngjashmërisht me rastin e lëvizjes në një mjedis viskoz. Kujtojmë se fluidi në
bërthamën e jashtme nuk është pa viskozitet. Së dyti prania e rrymave sekondare
modelohet me anë të një termi të rastit. Për të përfshirë në ekuacionet e sistemit termat
e disipacionit dhe të rastit, shkruhet një ekuacion Langevin-i (Mori et al., 2013)

  L  L
 i  i


t  i  i


(3.4)

Në këtë ekuacion figurojnë termat e “fërkimit” me koeficientin κ i cili karakterizon nga
ana sasiore rezistencën që i shfaq mjedisi lëvizjes së makrospinit. Termi i rastit përmban
një numër të rastit χi i cili kënaq shpërndarjen Gauss-iane dhe është i veçantë për secilin
prej spineve dhe përditësohet pas çdo intervali τ. Kështu sigurohet që modeli të mos
ketë memorie. Koeficienti ε karakterizon efektin e rrymave sekondare. Ky term luan
rolin e zhurmës që i shtohet sistemi. Duket se modeli domino është një model me
zhurmë adititive (Duka et al., 2015; Mori et al., 2013).
Në shprehjen e energjisë potenciale (3.2), Ω  Si  cosi ndërsa në termin e dytë spini Si
figuron edhe në rastin e spinit Si+1 edhe në rastin e spinit Si-1 duke dhënë
sin i  sin i 1  sin i 1   cos i  cosi 1  cosi 1  . Zëvendësimi i këtyre rezultateve të
ekuacioni (3.4) dhe kryerja e veprimeve jep

i  2 cos i sin i   cos i  sin i 1  sin i 1 
 sin i  cos i 1  cos i 1    i 

i
0


(3.5)

Në këtë ekuacion i = 1, 2, ... , N, ndërsa zbatohen kushtet kufitare periodike θN = θ0 dhe
θN+1 = θ1.
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Ekuacionet e modelit LCS përftohen në mënyrë të ngjashme ku energjia
potenciale është
N

PLCS (t )     Ω  Si  
2

i 1



N

2N

 S  S
i 1 j i

i

(3.6)

j

Faktori 2N është futur për normim. Termi i bashkëveprimit spin-spin do të jetë i formës
N
i1  j i sin i sin  j  cosi cos j  që duke e zëvendësuar së bashku me terin tjetër
të (3.6) në ekuacionin (3.4) dhe duke kryer veprimet përftojmë

i  2 cos i sin i 



cos i sin  j  cos  j sin i   i  i  0


2 N j i


(3.7)

Sërish zbatohen kushtet kufitare periodike dhe i = 1, ... , N.
Ekuacionet dinamike (3.5) dhe (3.7) janë N ekuacione me derivate të zakonshme
të rendit të dytë. Procedura standarde kërkon që secili prej tyre të transformohet në 2N
ekuacione me derivate të zakonshme të rendit të parë duke përdorur zëvendësimin
wi  i . Integrimi numerik realizohet nëpërmjet metodës Runge-Kutta e rendit të katërt.
Implementimi i saj realizohet nëpërmjet funksionit të brendshëm të Matlab, ode45.
Vlerat fillestare të këndëve θi janë të tilla që kënaqin shpërndarjen uniforme në
intervalin (0, 2π). Shpejtësitë fillestare janë zero.
Output-i me interes është shuma e përbërëseve aksiale të secilit makrospin që
quhet sinkronizimi aksial ose orientimi aksial kumulativ ose thjesht magnetizim

M

1 N
1 N
Ω

S

cos i
 i  N 
N i 1
i 1

(3.8)

Praktikisht madhësia e mësipërme i korrespondon momentit magnetik dipolar aksial
1

ose koeficientit të Gauss-it g 0 i cili përfaqëson fushën dipolare. MGjD-ja do njehsohej
lehtësisht me anë të shprehjes
2

1  N
  N

MGjD 
cos


i     sin i 

N  i 1
  i 1


2

(3.9)

Kjo madhësi i korrespondon shprehjes së momentit magnetik (1.20).
Modelet SCS dhe LCS kanë gjithsej gjashtë parametra të pavarur. Vlerat e tyre
janë arbitrare. Ekuacionet dinamike gjithashtu janë jo-dimensionale. Ndërkohë
magnitudat e parametrave të modeleve nuk përfaqësojnë madhësi fizike apo magnitudat
e tyre në mjedisin bërthamës së jashtme. Vlerat fillestare të zgjedhura prej nesh janë:
  1,   2,  0.1,  0.4,N  8,  t  0.01 (Duka et al., 2015; Peqini et al.,
2015; Mori et al., 2013). Relacioni i fundit tregon se intervali i përditësimit është i
barabartë me intervalin kohor që përfaqëson hapin e integrimit. Me fjalë të tjera
përditësimi i termit të rastit kryhet pas çdo hapi të implementimit të metodës RungeKutta.
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Magnitudat e parametrave janë arbitrare dhe nuk lidhen me ndonjë madhësi
eksplicite që karakterizon mjedisin e bërthamës së jashtme, por shenjat e tyre janë të
përcaktueshme paraprakisht. Parametrat γ dhe λ duhet të jenë negative pasi modelojnë
prirjen për tu orientuar sipas boshtit dhe bashkëveprim tërheqës ndërmjet makrospineve
përkatësisht. Parametrat e tjerë janë pozitivë detyrimisht pasi termi i “fërkimit” pengon
lëvizjen e makrospinit, ndërsa termi i rastit është pozitiv me përkufizim.
Kodet përkatës për modelin domino dhe modelin Lebovitz johomogjen jepen
në Apendiksin B. Kodet janë të ndërtuara nga ne, por të mbështetur në detajet e dhënë
nga autorët që kanë propozuar modelin domino. Në vijim do të diskutohet dhe efekti i
përdorimit të platformave të ndryshme të llogaritjes si dhe stabiliteti i kodit të përdorur.

3.3 Modeli Lebovitz johomogjen
3.3.1 Dinamoja disk homopolare
Shembulli i parë i një sistemi të ngurtë në rrotullim në të cilin ndodh efekti dinamo
është ai i dinamos disk homopolare (Moffatt, 1978; Backus et al., 1996; Dormy and
Soward, 2007). Sistemi përbëhet nga një disk homogjen përcjellës i cili është
ngurtësisht i lidhur me një bosht po ashtu përcjellës. Një lak me induktivitet L lidhet
me dy kontakte të rrëshqitshme, por që sigurojnë kontakt të mirë elektrik midis boshtit
dhe diskut. I gjithë sistemi është në rrotullim me shpejtësi këndore konstante ω sipas
boshtit. Disku së bashku me lakun ka një induktivitet reciprok M.
Sistemi në rrotullim do të krijojë forcën elektromotore të induktuar të
rrotullimit. Për pasojë do të lindë një rrymë elektrike e cila do të rrjedhë në lak dhe
meqenëse është variabël do të krijojë një fushë magnetike variabël. Kjo fushë e re krijon
një forcë elektromotore të induktuar të re e cila krijon një rrymë të re elektrike të
induktuar. Kështu fusha magnetike dhe rryma elektrike në lak evoluojnë nëpërmjet
ndikimit të ndërsjelltë. Forca elektromotore e lindur do të ketë magnitudën (Dormy and
Soward, 2007)

i 

MI
2

(3.10)

Nëse rezistenca e diskut është R atëherë mund të shkruhet relacioni
L

dI
dI
MI
 RI   i  L
 RI 
dt
dt
2

(3.10)

Ekuacioni diferencial i përftuar është me variabla të ndashëm dhe zgjidhet si vijon
L

dI  M 
dI 1  M 



 R I 
 
 R  dt
dt  2
I
L  2


 1  M
 
 I  I 0 exp  
 R t
 
 L  2

(3.11)

Rritja e rrymës elektrike, e cila do të shoqërohet me rritjen e fushës magnetike, është e
mundur nëse
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  c 

2 R
M

(3.12)

Fig. 16 A) Dinamoja disk homopolare (përshtatur nga Leprovost et al., 2005). B) Një skemë e
dinamos Rikitake me dy disqe (përshtatur nga Yajima and Nagahama, 1985). C) Skema e
modelit Lebovitz johomogjen. Disku dominant nuk është treguar këtu (përshtatur nga Shimizu
and Honkura, 1985).

3.3.2 Sistemi Rikitake me dy disqe
Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin historik është modeli Rikitake me dy disqe të
ngurtë (Fig. 16 B). Ky sistem është studiuar mjaft sidomos nga pikëpamja e dinamikës
jolineare (Shimizu and Honkura, 1985; Hoshi and Kono, 1988; Hardy and Steeb, 1999;
Donato et al., 2009; Danca and Codreanu, 2011). Ky model është një ekstension i
natyrshm i modelit fillestar me një disk. Përcjellësit lidhen më boshtet e disqeve dhe
vetë disqet në mënyrë të tillë që të ndikojnë ndërsjelltas tek intensiteti i rrymës në secilin
prej disqeve. Për pasojë ekziston një ndikim i ndërsjelltë në fushën magnetike të krijuar
nga secili prej disqeve të ngurtë. Megjithatë rëndësia e këtij sistemi qëndron në faktin
që u tregua për herë të parë se është e mundur të ndodhin përmbysje të fushës
magnetike. Seritë kohore të përftuara ishin qartësisht kaotike. Megjithatë oshilimet
ishin jorealiste (Peqini et al., 2015).
Le të konsiderojmë një sistem ku të dy disqet janë identikë, pra me të njëjtët
koeficientë induktiviteti reciprok M, me laqe me të njëjtët induktivitete L dhe me të
njëjtat rezistenca R. Përkufizojmë madhësitë adimensionale për secilin prej disqeve:
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intensiteti i rrymës x1 dhe x2, shpejtsitë këndore të rrotullimit y1 dhe y2. Gjithashtu
shënojmë me μ madhësinë pa përmasa e cila del nga procesi i adimensionalizimit dhe
karakterizon parametrat fizikë të mësipërm për secilin prej disqeve. Ekuacionet
dinamike adimensionale janë (Hardy and Steeb, 1999)
 x1   x1  y1 x2 , y1  1  x1 x2

 x2   x2  y2 x1 , y2  1  x2 x1

(3.13)

Shihet se ekuacionet janë simetrikë dhe janë ekuacione diferenciale me derivate të
zakonshëm të rendit të parë. Gjithashtu ndryshe nga dinamoja homopolare ku shpejtësia
këndore e rrotullimit ishte konstante, në sistemin Rikitake shpejtësitë këndore janë të
ndryshueshme dhe varen nga intensitetet adimensionalë të rrymave në laqet e të dy
disqeve. Me informacionin e marrë është shtruar rruga për përftimin e ekuacioneve
adimensionalë të modelit IL.

3.3.3 Modeli IL (Lebovitz johomogjen)
Sisteme të tilla me disqe janë ndërtuar herët dhe janë eksploruar mundësitë që ata
ofrojnë për të studiuar fushën gjeomagnetike. Përpjekjet janë përqendruar kryesisht në
studimin e përmbysjeve të fushës dipolare. Është treguar se një model, i quajtur
Lebovitz johomogjen (Inhomogeneous Lebovitz, IL), imiton më mirë statistikën e
përmbysjeve të fushës dipolare (Shimizu and Honkura, 1985).
Për të përftuar ekuacionet e modelit IL është më e përshtatëshme ta nisim
diskutimin nga një variant paksa më i ndryshëm. Le të mendojmë fillimisht se kemi N
disqe homogjene të lidhur si në Fig. 16 C. Siç duket dhe nga figura, bashkëveprimi
është i njëkahshëm: përcjellësi i diskut të i-të formon një lak i cili rrethon boshtin e
diskut të i+1-të, por jo anasjelltas. Disqet formojnë një unazë ku laku i diskut të N-të
rrethon boshtin e dikut të parë. Kjo nënkupton që duhet të zbatohen kushtet kufitare
periodikë. Kështu ekuacionet për modelin Rikitake duhet të shtrihen për N disqet. Këta
ekuacione diferencialë simetrikë janë (Cook and Roberts, 1977; Hardy and Steeb, 1999)

 x1   x1  y1 xN , y1  1  x1 xN


 xi   xi  yi xi 1 , yi  1  xi xi 1


 xN   xN  yN xN 1 , yN  1  xN xN 1

(3.14)

Heqim njërin prej disqeve dhe e zëvendësojmë me një tjetër disk i cli ka
parametra fizikë (L, M apo R) të ndryshëm nga të tjerët. Simetria thyhet dhe kemi
përftuar modelin IL. Parametrat fizikë të këtij disku, të cilin me marrëveshje do ta
konsiderojmë si i N-ti, mundësojnë që fusha magnetike e krijuar prej tij të jetë me
magnitudë më të madhe. Asimetria në sistem reflektohet dhe në ekuacionet e sistemit,
konkretisht në ekuacionin e fundit në (3.14). Sistemi për modelin IL është
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 x1   x1  my1 xN , y1  1  x1 xN


 xi   xi  yi xi 1 , yi  1  xi xi 1


lxN  rxN  yN xN 1 , cy N  g  xN xN 1

(3.15)

Parametrat m, l, r, c dhe g karakterizojnë nga ana sasiore ndikimin e diskut të N-të.
Parametri μ figuron në ekuacionin për diskun e parë pasi në rrymën në lakun e këtij
disku ndikon disku i N-të i cili prodhon fushën me magnitudën më të madhe.
Pavarësisht thyerjes së simetrisë, disqet bashkëveprojnë vetëm me njërin prej fqinjëve
dhe sipas një kahu të dhënë, si në Fig. 16 C.
Output-i me interes është magnetizimi total ose shuma e normuar e fushave
dipolare të gjeneruara nga secili prej disqeve. Momenti magnetik dipolar i gjeneruar
nga një rrymë I në një lak me syprinë S është m = IS. Meqenëse laqet zgjidhen të tillë
që të kenë të njëjtën syprinë, magnetizimi M (i normuar) është

S N
M   Ii
N i 1

(3.16)

Ky model ka mjaft ngjashmëri me modelin domino, veçse si burime të fushës
magnetike, në vend të makrospineve janë dinamot disk.
Në sistemin (3.15) kemi 2N ekuacione diferenciale me derivate të zakonshme
të rendit të parë. Integrimi numerik kryhet sërish me anë të metodës Runge-Kutta të
rendit të katërt të implementuar nëpërmjet funksionit të brendshëm në Matlab, ode45.
Kodet janë përshtatur për këtë model nisur nga kodet e modelit domino dhe si për këtë
të fundit janë paraqitur në apendiks.
Modeli IL ka shtatë parametra të pavarur. Zgjedhja e tyre sërish është arbitrare
dhe e kemi nisur analizën tonë me vlerat e sugjeruara nga Shimizu and Honkura, 1985:
  1.0, m  2.0, l  2.0, r  2.0, g  0.5, c  1.0, N  15 .

3.4 Rezultate për modelin domino
Modeli SCS është studiuar gjerësisht dhe në shume aspekte. Gjithashtu është krahsuar
vazhdimisht me rezultatet e përftuar nga Mori et al., 2013. Për shkak se variantet SCS
dhe LCS janë të ngjashëm ndërmjet tyre, i kemi paraqitur rezultate për to në të njëjtin
paragraf. Gjithashtu rezultatet e përftuara prej nesh janë raportuar në dy publikime
(Duka et al., 2015; Peqini et al., 2015) ku përveç interpretimeve të rastit janë sqaruar
dhe disa prej mospërputhjeve me rezultatet e përftuar nga Mori et al., 2013.
Programet e shkruara për modelete SCS dhe LCS ekzekutohen për 3,000,000
hapa. Si output janë marrë një çdo 10 matje. Seritë e plota kohore të këtyre dy modeleve
janë të gjata 300,000 njësi kohore të modelit. Në Fig. 17 tregohen 30,000 njësitë e para
kohore për të dy modelet ku paneli i sipërm i përket modelit SCS, ndërsa paneli i
poshtëm i përket modelit LCS.
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Fig. 17 Seritë kohore të magnetizimit për a) modelin SCS dhe b) modelin LCS. Janë treguar
30,000 njësitë e para kohore.

Fig. 18 Një sekuencë e serisë së magnetizimit të gjeneruar nëpërmjet modelit SCS ku është
ilustruar kriteri i zbatuar prej nesh për të diskriminuar ndërmjet përmbysjeve të vërteta dhe atyre
të rreme. Përmbysjet e rreme dhe ekskursionet përfshihen në kronin aktual.

Nga Fig. 17 duket se ndryshimet e shenjës së magnetizimit janë të rastit dhe
madhësia e tij fluktuon në mënyrë të vazhdueshme. Duket qartësisht se shpeshtësia e
këtyre ndryshimeve të shenjës së magnetizimit në rastin e modelit SCS është ndjeshëm
më e madhe krahasuar me modelin LCS. Gjithsesi jo çdo ndryshim shenje mund të
klasifikohet si përmbysje e fushës. Në Fig. 18 është paraqitur një pjesë e serisë së
modelit SCS. Në këtë fragment ka disa intervale kohore në të cilat magnetizimi ose
momenti dipolar aksial magnetik ndryshon shenjë nga pozitive në negative dhe
anasjelltas si: 1800-1823, 1966-1980, 2405-2429 apo evente ku praktikisht
magnetizimi nuk ndryshon shenjë, por i zvogëlohet vlera deri në zero si në intervalin
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2495-2504. Një mënyrë për ti përkufizuar përmbysjet është: evente të ndryshimit të
shenjës së magnetizimit të tillë që magnituda e tij të përshkojë intervalin [-0.5, 0.5].
Nëse magnituda e magnetizimit nuk e përshkon këtë interval, eventi konsiderohet
ekskursion. Kështu Mori et al., 2013, eventet që u përkasin tre intervaleve të para
kohore që kemi evidentuar i konsiderojnë krone të kufizuara nga dy përmbysje secila.
Kujtojmë se intervali i kohës ndërmjet dy përmbysjeve, gjatë të cilit polariteti i fushës
qëndron konstant, quhet kron. Me fjalë të tjera ata konsiderojnë se në intervalin 18002429 ka pesë krone.
Ne kemi aplikuar një kriter tjetër për të diskriminuar ndërmjet evente të
ndryshme. Për më tepër krahas përmbysjeve të fushës, të cilave do tu shtojmë mbiemrin
“të vërteta”, dhe ekskursioneve ne konsiderojmë dhe përmbysjet e rreme. Kriteri jonë
bazohet në kohëzgjatjen e intervalit ndërmjet dy eventeve ku ka ndryshuar polariteti i
fushës. Kjo pasi nuk mjafton që magnetizimi të ndryshojë shenjë, pra fusha dipolare të
përmbyset. Duhet që magnetizimi të arrijë vlera të konsiderueshme në polaritetin e
kundërt dhe të ruajë shenjë për një kohë mjaftueshmërisht të gjatë në mënyrë që
përmbysja e ndodhur të rezultojë në një kron. Kështu në rast se intervali ndërmjet dy
eventeve të ndryshimit të shenjës është më i gjatë se 17 njësi kohe të modelit (18001823 dhe 2405-2429), ky interval konsiderohet kron dhe dy eventet kufizuese të
ndryshimit të shenjës quhen përmbysje të vërteta. Nëse një interval i tillë është më i
shkurtër se 17 njësi dhe kufizohet nga dy evente të ndryshimit të shenjës së
magnetizimit (1966-1980) nuk përbën kron dhe të dy eventet kufizuese konsiderohen
përmbysje të rreme. Arsyen e përzgjedhjes së kësaj vlere do ta sqarojmë në vijim. Duke
iu kthyer serisë së Fig. 18, duke zbatuar kriterin tonë në intervalin 1800-2429 janë
vetëm tre krone. Së fundi në intervalin 2495-2504 në të cilin magnituda e magnetizimit
zvogëlohet praktikisht deri në zero e konsiderojmë si një ekskursion.
Seria e modelit SCS e përftuar nga Mori et al., 2013 përmban sipas kriterit të
zbatuar prej tyre 824 përmbysje, ndërkohë seria e përftuar prej nesh duke zbatuar
kriterin tonë përmban 1339 përmbysje. Ndërkohë modeli LCS përmban 660 përmbysje
(numri i përmbysjeve është pothuaj i barabartë me dyfishin e numrit të kroneve). Numri
i përmbysjeve është i mjaftueshëm për të mundësuar studimin statistikor të këtyre
eventeve.
Modelet SCS gjenerojnë një numër të ndryshëm përmbysjesh. Ne studiuam
numrin e përmbysjeve për toleranca gabimi të ndryshme, deri në 10-10. Dhe në mënyrë
të vazhdueshme përmbysjet në serinë e gjeneruar nga ne janë më të shumta se në serinë
e gjeneruar nga Mori et al., 2013. Ne mendojmë se këto ndryshime nuk shpjegohen
thjesht me aplikimin e kritereve të ndryshëm të përcaktimit të përmbysjeve të fushës
dipolare.
Ne kemi evidentuar si arsye që mendojmë se shpjegon këtë ndryshim në sasinë
e përmbysjeve të fushës dipolare platformat në të cilën zbatohet metoda Runge-Kutta.
Mori et al., 2013 kanë implementuar një rutinë Fortran tradicionale RK4 (Press et al.,
1996). Ndërkohë ne kemi përdorur rutinën ode45 e cila bazohet në variantin DormandPrince të metodës Runge-Kutta (Dormand and Prince, 1980). Rutina në Matlab
konsiderohet më e saktë se rutina në Fortran, por është më e ngadaltë. Gjithsesi ode45
është më stabël se RK4. Mori et al., 2013 tregojnë se rutina RK4 është stabël dhe
aplikimi i skemave të tjera llogaritëse nuk sjell ndryshime të dukshme në statistikën e
serisë së modelit SCS. Fatkeqësisht nuk patëm mundësi të bëjmë një ballafaqim të dy
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kodeve të shkruara, por rezultatet e studimit statistikor (shih në vijim) tregojnë për
stabilitetin dhe ngjashmërinë e tyre.
Modeli LCS prodhon ndjeshëm më pak përmbysje të fushës dipolare. Duket se
shtimi i termave në ekuacionin e modelit e bën atë më pak të destabilizueshëm. Në këtë
mënyrë bëhet më e vështirë ndryshimi i shenjës së magnetizimit. Ky vrojtim shpjegohet
shumë qartë nëse analizojmë mekanizmin që rezulton në përmbysjen eventuale ose jo
të fushës dipolare. Një mënyrë efektive për të shpjeguar këtë mekanizëm është
analizimi i fushave të prodhuara nga makrospinet dhe dinamika e tyre gjatë një eventi
të tillë e treguar në Fig. 19 (Peqini and Duka 2015).

Fig. 19 Mekanizmi i përmbysjeve të fushës dipolare për modelin SCS për intervalin 2600029000 njësi kohore të modelit. Përmbysja e vërtetë ndodh rreth çastit 27250. Pak më herët
ndodh një përmbysje e rreme dhe rreth çastit 26200 vrojtohet një ekskursion. Në panelet 2-9
jepen magnetizimet e secilit prej makrospineve. Në panelin e sipërm paraqitet magnetizimi i
plotë si shuma e kontributeve të makrospineve.

Në Fig. 19 janë ilustruar magnetizimet ose përbërëset aksiale të fushës dipolare
të prodhuar nga secili prej makrospineve dhe shuma e kontributeve të tyre paraqitet në
panelin e sipërm. Le të analizojmë fillimisht përmbysjen e vërtetë e cila ndodh rreth
çastit 27250. Po të shohim magnetizimin e makrospineve para këtij eventi vërehet se të
gjithë ata janë të destabilizuar meqenëse shfaqin fluktuacione të mëdha në magnitudë.
Megjithatë këto luhatje të fuqishme nuk reflektohen gjithmonë dhe menjëherë në
magnetizimin total. Kjo do të thotë se fluktuacionet e makrospineve nuk janë në fazë
apo të sinkronizuara dhe për shkak të bashkëveprimit tërheqës ndërmjet tyre ata
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shpeshherë e stabilizojnë njëri-tjetrin. Megjithatë ndodh në një moment që makrospinet
të sinkronizohen, edhe pse jo domosdoshmërisht të gjithë. Në këtë rast luhatjet janë kaq
të fuqishme sa që magnetizimi total zvogëlohet dhe nëse destabilizimi i makrospineve
është mjaftueshëm energjetik pjesa më e madhe prej tyre, në mos të tërë njëherësh,
përmbysin përbërësen aksiale të fushës së tyre dipolare. Nëse kanë mbetur makrospine
të papërmbysur, magnetizimi i tyre ndryshon shenjë për shkak të bashkëveprimit spinspin. Kur polariteti i vendosur zgjat mjaftueshëm atëherë ka ndodhur një përmbysje e
vërtetë. Kjo gjë ndodh në këtë rast.
Nga Fig. 19 marrim informacion të vlefshëm për mekanizmin e përmbysjeve.
Përmbysja e vërtetë e cila ndodh rreth çastit 27250 paraprihet nga një periudhë aktiviteti
prej rreth 800 njësi kohore të modelit. Pas një qetësie relative rreth çastit 26500,
makrospini 6 fillon të fluktuojë në mënyrë të ndjeshme. Për shkak të bashkëveprimit
spin-spin këto fluktuacione transmetohen të makrospinet fqinjë 5 dhe 7 e më pas te
makrospini 4. Më pas fluktuacionet transmetohen të makrospinet e tjerë, por
josinkronizimi i tyre bën që magnetizimi total të mbetet pranë vlerës -1. Megjithatë pas
çastit 27100 makrospinet fillojnë të sinkronizohen me njëri-tjetrin duke shpënë më pas
në një përmbysje të vërtetë. Dinamika e magnetizimeve të makrospineve dhe
magnetizimit total tregon se përmbysjet janë të paparashikueshme pasi i tillë është
eventi i sinkronizimit të makrospineve. Kjo i bën përmbysjet dukuri të rastit të cilat
mund ti nënshtrohen analizës statistikore.
Përpara përmbysjes së vërtetë vërehet një përmbysje e rreme. Nga analizimi i
magnetizimeve të makrospineve mund të themi se këto evente janë pasojë e
fluktuacioneve jo mjaftueshmërisht energjetikë gjatë të cilëve një pjesë e
maskrospineve përmbys përbërësen aksiale të fushës dipolare përkatëse. Pjesa tjetër e
makrospineve nuk i përmbysin përbërëset aksiale dhe më pas për shkak të
bashkëveprimit spin-spin ata që u përmbysën rikthehen në polaritetin fillestar. Në një
farë mënyre kjo i ngjason lojës së tërheqjes së litarit ku është e pamundur të parashikosh
se cila anë do të fitojë. Është e mundur gjithashtu që përmbysjet e rreme të hasen në
rastet kur fluktuacionet të jenë tepër energjetike. Në këtë rast edhe pas përmbysjes së
makrospineve ata vazhdojnë të jenë mjaft të destabilizuara duke shpënë kësisoj në një
ndryshim eventual të rradhës të shenjës së magnetizimit duke u rikthyer në polaritetin
origjinal.
Eventi i fundit që do diskutojmë është ekskursioni i ndodhur rreth çastit 26200.
Në këtë rast vërehet se makrospinet pësojnë fluktuacione mjaft të fortë, por ata janë të
pasinkronizuar duke bërë që praktikisht të anulojnë luhatjet e njëri-tjetrit dhe të
reflektohet në magnetizimin total thjeshtë si ndryshim i magnitudës së këtij të fundit.
Në rastin e serisë së modelit SCS për parametrat e zgjedhur, përmbysjet zgjasin
pak krahasuar me gjatësinë e serisë. Kjo duket nëse do të ndërtonim një histogramë të
përbërëses aksiale të momentit dipolar ose magnetizimit (Fig. 17 a). Në këtë histogramë
janë të dukshme dy piqet pranë vlerave -1 dhe 1 si dhe një luginë e thellë midis tyre.
Kjo nënkupton se magnituda e magnetizimit është shumicën e kohës pranë vlerave -1
dhe 1. Ndërkohë ajo është mjaft më rrallë pranë vlerës 0, që do i korrespondonte më së
shumti përmbysjeve të vërteta dhe të rreme. Nëse numri i përmbysjeve do të ishte më i
madh, lugina ndërmjet piqeve do të ishte më e cekët pasi magnituda e magnetizimit do
të ishte më shumë kohë pranë vlerës 0.
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Fig. 20 Shpërndarja e normalizuar e a) përbërëses aksiale të momentit dipolar dhe b)
përbërëses horizontale të momentit dipolar.

Shpërndarja e normalizuar e përbërëses horizontale të momentit dipolar tregon
qartësisht një shpërndarje normale të qendërsuar rreth vlerës 0. Ky rezultat reflekton
natyrën Gauss-iane të termit të rastit në ekuacionet e modelit SCS.
Në mënyrë të ngjashme me simulimet e modeleve MHD të dinamove, ne kemi
përdorur njësinë kohore të modelit. Në këtë format është jo e qartë se cili është intervali
i kohës në vite tokësorë që përshkruhet nga seria kohore e gjeneruar. Për të bërë
konvertimin në vite shfrytëzojmë një të dhënë nga studimet paleomagnetike. Intervali
kohor mesatar ndërmjet dy përmbysjeve, ose në mënyrë analoge kohëzgjatja mesatare
e një kroni gjendet nga seria paleomagnetike e fushës dipolare (Cande and Kent, 1995)
dhe rezulton të jetë 270,000 vjet ose 270 kyr (lexo kiloyear ose mijëvjeçarë). Kjo është
një mesatare për gjithë serinë paleomagnetike prej 157.53 Myr (lexo megayear ose
milion-vjeçar). Këtë madhësi e shënojmë shkrut mtr (mean time between reversals)
(Duka et al., 2015; Peqini et al., 2015; Mori et al., 2013). Kjo madhësi do të luajë një
rol të rëndësishëm në analizën statistikore të modelit domino dhe IL.
mtr-ja llogaritet nëpërmjet raportit të gjatësisë së plotë të serisë kohore të
magnetizimit me numrin e plotë të përmbysjeve të vërteta. Për modelin SCS të Mori et
al., 2013, vlera e mtr = 364 njësi modeli, ndërsa për modelin SCS të ndërtuar prej nesh
mtr = 224 njësi modeli. Për modelin LCS mtr = 454.5 njësi modeli. Nëse në secilin rast
ne ekuivalentojmë mtr-në e modelit me vlerën analoge paleomagnetike prej 270 kyr
rezulton se seritë kohore të secilit prej modeleve përshkruajnë intervale kohore
përkatësisht 222.5 Myr, 360 Myr dhe 178 Myr. Një njësi e modelit është përkatësisht
742, 1200 dhe 593 vjet. Intervali prej 17 njësish të cilin ne e kemi përdorur për të dalluar
përmbysjet e vërteta nga përmbysjet e rreme në shkallën e modelit SCS i korrespondon
një intervali prej rreth 23 kyr. Ky interval i korrespondon praktikisht kroneve më të
shkurtra të dedektuara nga matjet paleomagnetike (Gubbins, 1999). Vlera 17 është
zgjedhur në mënyrë të tillë që t’u përkojë pikërisht këtyre kroneve me gjatësi minimale.
Shkallët kohore të modeleve të gjeneruara prej nesh aplikohen në vijim në analizën e
serive kohore të gjeneruara për të riprodhuar SV-në e fushës dipolare. Qartësisht këto
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seri nuk kanë analogen paleomagnetike, por na mundësojnë analizën statistikore të
përmbysjeve të fushës dipolare.

3.5 Analiza statistikore e modeleve SCS dhe LCS
Analiza statistikore për çdo seri kohore ka në qendër të saj përftimin e dendësisë së
spektrit të fuqisë (Power Spectrum Density). Këto spektra ndërtohen në një sistem
boshtesh logaritmikë ku në abshisë është frekuenca dhe në boshtin e ordinatave është
dendësia e spektrit të fuqisë. Spektrat e PSD tregojnë se ç’kontribut kanë në serinë
kohore frekuenca të ndryshme. Këto frekuenca u përkasin proceseve dhe mekanizmave
të ndryshëm përgjegjës për përmbysjet e vërteta e të rreme apo për dukuri të tjera të
variacionit kohor të fushës gjeomagnetike.
Në Fig. 21 janë ilustruar PSD-të për tre variantet e modelit domino të gjeneruar
(Duka et al., 2015; Peqini et al., 2015; Mori et al, 2013). PSD-të në panelet A dhe C të
cilët përftohen për modelet SCS janë të ndryshme. Në rastin e modelit SCS të ndërtuar
nga ne PSD-ja ka vetëm dy pjerrësi, ndërsa modeli i Mori et al. 2013, përmban tri
pjerrësi. Megjithëse këto modele duken të ngjashëm në pamje të parë, rezulton se ata
janë thelbësisht të ndryshëm. Ndërkohë modelet tona SCS dhe LCS janë mjaft më të
ngjashëm. Statistikat e ngjashme e lehtësojnë diskutimin e përgjithshëm të këtyre
modeleve pasi mund ti referohemi për ilustrim modelit SCS. Në PSD-të e tyre janë nga
dy pjerrësi. Frekuenca e cila ndan dy regjimet e ndryshme konsiderohet 10 2 Myr-1 që i
korrespondon periodës 100 vjet. Kjo periodë përbën shkallën kohore të SV-së.
Frekuencat në të majtë u përkasin përmbysjeve dhe ekskursioneve. Pjerrësia e vogël në
pjesën e spektrit të përmbysjeve tregon se përmbysjet e vërteta, të rreme dhe
ekskursionet e dominojnë serinë kohore. Rënia e shpejtë në pjesën e SV-së indikon këto
frekuenca kontribuojnë pak në serinë kohore të secilit model.
Variantet e modelit domino janë ndërtuar me synimin që të riprodhojnë serinë
paleomagnetike të fushës dipolare kështu që PSD-të e modeleve duhet të ballafaqohen
me PSD-në e serisë paleomagnetike. Kjo e fundit paraqitet në Fig. 22. Vërejmë se
eksponentët (përdoren koordinatat logaritmike) janë mSCS = -0.290, mLCS = -0.525,
mpaleo = -0.530 për pjesën e spektrit të përmbysjeve dhe mSCS = -1.568, mLCS = -1.428,
mpaleo = -1.470 për pjesën e spektrit të SV-së. Modeli LCS duket të jetë mjaft më pranë
serisë paloemagnetike se modeli SCS. Kjo vlen si për pjesën e spektri të përmbysjeve
dhe ekskursioneve ku eksponentët pothuaj përputhen, por sidomos për pjesën e SV-së.
Megjithëse ka një ndryshim të qenësishëm ndërmjet eksponentëve. Ekziston mundësia
që rezultati të përmirësohet duke variuar vlerat e parametrave të modelit LCS. Për shkak
të rezultateve të mësipërme ne përdorim modelin LCS për të gjeneruar seritë kohore që
do krahasohen me modelet e momentit dipolar (shiko në vijim).
Një pjesë e rëndësishme e analizës statistikore është përftimi i dendësisë së
shpërndarjes së kroneve sipas gjatësisë së tyre. Në analizën tonë janë marrë në
konsideratë kronet më të shkurtra se 1 Myr pasi kronet më të gjatë janë mjaft të rrallë
dhe mospërfshirja e tyre nuk ndikon në rezultatet e përftuar. Në Fig. 23 janë paraqitur
dendësitë e funksionit të shpërndarjes së probabilitetit (PDF) për modelet SCS, LCS
dhe serinë paleomagnetike. Krahas tyre janë paraqitur dhe shpërndarjet e vazhduara të
cilat përqasin shpërndarjen e kroneve.
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Fig. 21 Dendësitë e spektrit të fuqisë për serinë e plotë me 300,000 njësi kohore për: A) modelin
SCS, B) modelin LCS (Duka et al., 2015; Peqini et al., 2015), C) modelin SCS të përshtatur
nga Mori et al., 2013. Frekuenca ka njësinë Myr-1.

Fig. 22 Dendësia e spektrit të fuqisë për serinë e fushës dipolare të përftuar nëpërmjet matjeve
paleomagnetike 157.53 Myr (përshtatur Cande and Kent, 1995). Frekuenca ka njësinë Myr-1.
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Fig. 23 Shpërndarja e kroneve sipas gjatësisë për A)modelin SCS, B)modelin LCS dhe C) serinë
paleomagnetike. Në ordinatë është dendësia e PDF-së. Janë dhënë dhe shpërndarjet
eksponenciale (vijë) dhe lognormale (vijë e ndërprerë) të cilat përqasin shpërndarjen e kroneve.

Në rastin e modeleve SCS dhe LCS shpërndarja e kroneve është përftuar duke
zbatuar metodën standarde në Matlab. Për serinë paleomagnetike e cila vuan nga
jouniformiteti i të dhënave është shfrytëzuar metoda “Lomb” (Press and Rubicky,
1989). Kjo metodë mundëson përftimin e shpërndarjes së kroneve si në Fig. 23 C.
Në secilin rast janë treguar dhe parametrat tipikë te secilës prej shpërndarjeve
të vazhduara që përqasin shpërndarjet e dhëna të kroneve. Ne jemi përqendruar te
shpërndarja eksponenciale dhe lognormale. Në literaturë ekzistojnë propozime të
ndryshme për të përshkruar shpërndarjen e kroneve si: gamma (Naidu, 1971), Poissoniane (Constable and Parker, 1988) dhe lognormale (Ryan and Sarson, 2007). Ne kemi
paraqitur parametrat e shpërndarjeve të vazhduara, por nuk kemi testuar shpërndarje të
tjera. Arsyeja e parë është se ne nuk i posedojmë të dhënat paleomagnetike te të cilat
mund të zbatonim metodën tonë të diskriminimit të përmbysjeve nga eventet e tjera.
Kështu një krahasimi plotë i modelit me këto të dhëna është aktualisht i pamundur.
Arsyeja e dytë gjendet në faktin që shpërndarja e kroneve nga të dhënat paleomagnetike
është e ndjeshme ndaj kriterit të përdorur, kështu që nuk ka një shpërndarje gjerësisht
të pranuar nga komuniteti i studiuesve të fushës gjemagnetike me të cilën ne të
ballafaqojmë rezultatet tona.
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3.6 Varësia e mtr-së nga parametrat
Modeli domino përmban gjashtë parametra dhe studimi i hapësirës së parametrave të
tij është një pjesë themelore e cila jep shumë informacion rreth modelit. Madhësia e
analizuar është mtr-ja pasi ajo tregon indirekt numrin e përmbysjeve që ndodhin në një
seri kohore të modelit. Parametrat janë variuar në intervale të arsyeshme. Numri i
përmbysjeve i mjaftueshëm për të bërë analizë statistikore përftohet dhe në seri me
100,000 hapa, kështu që kjo na ndihmoi në shkurtimin e kohës së punës dhe ruajtjen e
cilësisë së rezultateve. Ndërkohë kur është variuar një parametër i caktuar, të gjithë të
tjerët mbahen konstantë. Në Fig. 24 janë treguar rezultatet. Me pikë më të zmadhuar
është treguar përherë gjendja fillestare sipas parametrave të dhënë në paragrafin 3.2.
Vërehet se mtr-ja zvogëlohet me zvogëlimn e magnitudës së parametrave γ dhe
λ. Kjo është e pritëshme pasi zvogëlimi i magnitudës së γ–ës nënkupton që prirja e
makrospineve për t’u orientuar sipas boshtit të rrotullimit është më e vogël dhe sistemi
i makrospineve destabilizohet më lehtë dhe rritet mundësia e ndodhjes së përmbysjeve.
Po kështu zvogëlimi i magnitudës së λ–ës nënkupton që bashkëveprimi spin-spin është
më i dobët dhe për rrjedhojë makrospinet kanë më pak ndikim te njëri-tjetri. Kjo mund
të duket jofavorizuese për përmbysjet pasi ata nuk ndikojnë më aq shumë te njëri-tjetri,
por ndikimi i termit të rastit mbetet i njëjtë, kështu që makrospinet mund ta ndryshojnë
më lehtë polaritetin e fushës së tyre.
Në rastin e parametrit κ vërehet se me rritjen e tij rritet dhe mtr-ja. Rritja e këtij
parametri nënkupton që makrospinet hasin më shumë rezistencë në lëvizjen e tyre dhe
për rrjedhojë numri i përmbysjeve është më i vogël e mtr-ja më e madhe. Së fundi rritja
e parametrit ε shkakton zvogëlimin e mtr-së pasi termi i rastit është më i madh dhe për
rrjedhojë destabilizimi që pësojnë makrospinet është më energjetik. Kështu numri i
përmbysjeve të vërteta rritet. Rezultatet e Mori et al., 2013 janë cilësisht të ngjashme,
por ndryshimi qëndron te magnitudat e mtr-së ndryshim i cili është në vijë me rezultatet
e deritanishme.
Studimi i fundit realizohet në lidhje me numrin e makrospineve N. Rezultatet
tregohen në Fig. 25. Nëse për parametrat e tjerë kishim përputhje nga ana cilësore, në
këtë rast ndryshimi është drastik. Deri për N = 10 prirja është e njëjtë ku rritja e numri
të makrospineve nënkupton që sistemi është më vështirësisht i destabilizueshëm për
shkak të bashkëveprimit spin-spin. Llogjika e kërkon që rritja e mëtejshme e numrit të
makrospineve duhet ta vështirësojë përmbysjen. Mori et al., 2013 tregojnë se pas N =
25 mtr-ja tendon drejt një platoje dhe stabilizimi ku shtimi i termave të bashkëveprimit
nuk ndikon ndjeshëm te sistemi. Në rastin e modelit SCS të ndërtuar prej nesh, platoja
arrihet po pas N = 25, por nga N = 10 deri në N = 25 mtr-ja zvogëlohet. Mesa duket në
këtë interval vlerash shtimi i termave që destabilizojnë sistemin (termat e rastit) është
më i ndjeshëm se termat që e stabilizojnë atë. Për më tepër për N = 100 duket se
makrospinet fillojnë të sinkronizohen pasi magnetizimi total merr trajtën e një sinusoide
së cilës i mbivendoset një zhurmë aditive.
Është lehtësisht e shpjegueshme pse për të njëjtin numër makrospinesh N, numri
i përmbysjeve është më i vogël te modeli LCS se te modeli SCS. Te modeli LCS numri
i termave të bashkëveprimit spin-pin është ndjeshëm më i madh për shkak të
kombinimeve më të shumta gjë e cila vështirëson destabilizimin e makrospineve dhe
për rrjedhojë zvogëlon numri e përmbysjeve të vërteta.
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Fig. 24 mtr-ja dhe varësia e saj nga parametrat a) γ, b) λ, c) κ dhe d) ε. Pika e zmadhuar tregon
rastin e vlerave të përdorura për modelin SCS dhe LCS.

Fig. 25 Varësia e mtr-së nga numri i makrospineve për a) modelin SCS dhe b) modelin SCS të
Mori et al., 2013. Pikat e mëdha përfaqësojnë gjendjen me vlerat fillestare të parametrave.

Parametrat i marrin vlerat e tyre në intervale të caktuara që nuk janë shteruese.
Studimi më i imtësishëm i hapësirës së parametrave të modelit domino, në të dy
variantet, do të ishte mjaft i dobishëm për studime të mëtejshme. Gjithashtu përcaktimi
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në këtë hapësirë i zonave për të cilat seritë e gjeneruara riprodhojnë kënaqshëm SV-në
e fushës dipolare është thelbësor për studimin në vijim (paragrafi 3.9). Në atë paragraf
ne paraqesim rezultatet e punës tonë të cilat gjithsesi mbeten jo përfundimtare për shkak
të njohjes jo të plotë të hapësirës së parametrave të modelit.
Është e dobishme të ofrojmë një interpretim të parametrave të modelit SCS apo
LCS. Megjithatë duhet të jemi të kujdesshëm që ti konsiderojmë këto interpretime jo si
modelim i drejtpërdrejtë i dukurive të caktuara gjë e cila mund të realizohet vetëm
nëpërmjet modeleve magnetohidrodinamike. Më shumë termat me parametrat e modelit
janë modelime të thjeshta dhe për rrjedhojë të kufizuara të dukurive mjaft të ndërlikuara
të cilat ekzistojnë në fluidin elektrikisht përcjellës të bërthamës së jashtme.
Parametri γ vlerëson prirjen e shtyllave konvektive, të cilat modelohen me anë
të makrospineve, për t’u orientuar sipas boshtit të rrotullimit. Në dinamot WDD, siç
konsiderohet të jetë dinamoja tokësore, rrjedha e fluidit është praktikisht gjeostrofike
dhe përafërsisht kënaqet teorema Proudman-Taylor. Kështu rrjedha është përafërsisht
dy-dimensionale. Parametri γ mund të konsiderohet se modelon prirjen e fluidit të
bërthamës së jashtme për të ruajtur gjeostrofinë e rrjedhjes së tij, apo thënë ndryshe
prirjen për të ruajtur vlefshmërinë e teoremës Proudman-Taylor.
Parametri tjetër që figuron në shprehjen e energjisë potenciale (3.2 për modelin
SCS dhe 3.6 për modelin LCS) është ai i bashkëveprimit spin-spin λ. Ky parametër
mund të mendohet se modelon faktin që polariteti i fushës dipolare të krijuar nga një
shtyllë konvektive, ose makrospin, ndikohet ndjeshëm nga polariteti i fushave dipolare
të krijuara nga shtyllat konvektive fqinje. Madje në kushte të favorshme polariteti i
shtyllës konvektive detyrohet të ndjekë polaritetin e fushave të shtyllave konvektive
fqinje. Të dy termat e energjisë potenciale luajnë rol thelbësor në shfaqjen e një epoke
me polariteti stabël.
Së fundi le të diskutojmë mbi interpretimin e mundshëm të termave që shfaqen
në ekuacionin Langevin. I pari është termi i parametrit κ dhe mund të mendohet se
modelon difuzionin e fushës magnetike. Kjo nënkupton që fusha magnetike kërkon
kohën e saj të krijohet dhe të arrijë vlera të tilla që të tejkalojë efektin e difuzionit të
saj. Termi i dytë është ai i forcave të rastit i cili modelohet nëpërmjet termit të parametrit
ε. Ky term praktikisht modelon efektin e fluktuacioneve të rrjedhës së fluidit në
bërthamën e jashtme si dhe fluktuacione të mundshme të fluksit të nxehtësisë në kufirn
bërthamë e brendëshme-bërthamë e jashtme (ICB). Modeli domino është propozuar me
qëllim që të përshkruajë dinamikën e fushës gjeomagnetike dipolare për periudha të
gjata gjeologjike. Ky model është mjaft i thjeshtë dhe ballafaqimi i tij me fenomenet
konkrete në bërthamën e jashtme apo modele të sofistikuara si dinamot numerike është
i vështirë dhe duhet bërë me kujdes (Duka te al., 2015, Mori et al., 2013). Parametrat e
modelit domino nuk supozohet të përfaqësojnë madhësi fizike të caktuara. Gjithsesi
analogjitë e ndërtuara në paragrafin 3.2 u japim një interpretim të caktuar parametrave
në fjalë dhe hedhin dritë mbi mjaft karakteristika të përmbysjeve, ekskursioneve apo
dhe SV-së.

3.7 Rezultate për modelin IL
Kodi për modelin IL është praktikisht një përshtatje e kodit të modelit domino. Sërish
ekuacionet e modelit (3.15) integrohen numerikisht me anë të metodës Runge-Kutta e
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cila implementohet nëpërmjet funksionit Matlab ode45. Për vlerat fillestare të
parametrave kemi ndjekur rekomandimet e literaturës (Shimizu and Honkura, 1985).
Vlerat fillestare të intensiteteve të rrymave dhe shpejtësive këndore, ku të dyja grupet
janë jodimensionale, janë zgjedhur në mënyrë të tillë që të kënaqin shpërndarjen e rastit
uniforme. Gjithashtu intensitetet e rrymave kanë magnituda një rend më të mëdha se
shpejtësitë këndore. Kjo zgjedhje është bërë pasi nëse madhësitë jodimensionale janë
të të njejtit rend, magnetizimi është monoton. Seria e plotë është e gjatë 200,000 njësi
të modelit dhe përmban 452 përmbysje. Ajo tregohet në Fig. 26. Për këtë seri mtr =
442.5 njësi kohore të modelit. Duke e konsideruar vlerën e gjetur të njëjtë me 270 kyr
vite tokësore, rezulton se seria e plotë mbulon një periudhë prej 122 Myr. Kështu një
njësie të modelit i korrespondon intervali i kohës prej 610 vjetësh. Magnetizimi është
normuar në mënyrë që të lehtësohet ballafaqimi me seritë e modeleve SCS dhe LCS.

Fig. 26 Seria e plotë kohore e gjeneruar nëpërmjet modelit IL për rastin me 15 disqe.

Analiza të ngjashme kemi kryer për modelin IL siç kemi bërë për modelin
domino dhe variantet e tij. Konkretisht vërehet një dinamikë e ngjashme ndërmjet
këtyre modeleve sa i përket përmbysjes së polaritetit të fushës dipolare. Edhe në rastin
e modelit IL vërehet se fluktuacionet të cilat mund të nisin në një disk të caktuar
përhapet ne diskun fqinjë i cili lakohet nga disku origjinal dhe kështu përhapet më pas
te të tjerët. Ndryshe nga modeli SCS ky bashkëveprimi ndërmjet makrospineve është i
dyanshëm, në modelin IL ky bashkëveprim është në një sens dhe për rrjedhojë
përmbysja e polaritetit të fushës dipolare është më e vështirë. Për më tepër prania e
diskut dominant (që prodhon fushë më të madhe se të tjerët) luan rolin e tij në
stabilizimin e sistemit. Kjo shpjegon numrin rreth dy herë më të vogël të përmbysjeve
në serinë e modelit IL nëse përshtatet për gjatësinë 300,000 njësi.

3.8 Statistika e modelit IL
Njësoj si për modelet e tjera përftohet histograma e shpërndarjes së gjatësisë së kroneve
më të shkurtër se 1 Myr (pothuaj të tërë kronet një një seri kohore). Ajo rezulton të jetë
mjaft e ngjashme nga pikëpamja cilësore me histogramat e modeleve SCS dhe LCS apo
dhe të matjeve paleomagnetike. Edhe në këtë rast janë treguar dy përshtatje, lognormale
dhe eksponenciale. Ashtu si për modelet SCS dhe LCS ballafaqimi me të dhënat
paleomagnetike është mjaft i cunguar dhe nuk na lejon të nxjerrim konkluzione të
vlefshme (Fig. 27).
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Fig. 27 Shpërndarja e kroneve më të shkurtër se 1 Myr për modelin IL. Në ordinatë është
dendësia e funksionit të shpërndarjes së probabilitetit.

Fig. 28 PSD-të për A) serinë e plotë kohore të modelit SHA.DIF.14K, B) serinë kohore të
gjeneruar me modelin LCS me parametrat e zgjedhur për të modeluar SV-në, C) serinë e plotë
kohore të modelit IL.

Rezultate interesante na ofron analiza spektrale. Grafiku i PSD-së për modelin
IL paraqitet në Fig. 28 C. Vërejmë se ajo përbëhët nga tri pjesë me pjerrësi të ndryshme.
Është e qartë se ndryshimet janë drastike dhe nuk mund të diskutohet për krahasim me
të dhënat paleomagnetike. Në fakt PSD-ja tregon se modeli IL është më i përshtatshëm
për të përshkruar SV-në e fushës dipolare se përmbysjet dhe ekskursionet. Për ilustrim
janë treguar në panelet A dhe B PSD-ja e serisë kohore të modelit SHA.DIF.14K dhe i
serisë së modelit LCS me parametrat e gjetur për të përshkruar SV-në. Më shumë rreth
kësaj çështjeje diskutohet në paragrafin 3.10.
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3.9 Varësia e mtr-së nga parametrit për modelin IL
Hapësira e parametrave e modelit IL është gjerësisht e pastudiuar. Kjo dhe për shkak të
faktit se në studimin tonë, synimi ishte të përdornim vlera të atilla të parametrave që na
mundësonin të ripropdonin SV-në e fushës dipolare. Nga Fig. 28 C duket qartë se vlerat
e përdorura të parametrave, marrë nga literatura, japin një seri kohore spektri i së cilës
i afrohet mjaft spektrit të modeleve të momentit dipolar aksial virtual (Virtual Axial
Dipole Moment, VADM). Për këtë arsye ne praktikisht nuk u përfshimë në një studim
të mëtejshëm më të gjerë për të analizuar më në detaje hapësirën e parametrave të
modelit IL. Gjithsesi ne kemi studiuar në mënyrë të kufizuar se çfarë ndodh me mtr-në
kur variojmë vlerat e parametrave të modelit. Kujtojmë se modelet e VADM-së janë
diskutuar në mënyrë të zgjeruar në kapitullin e dytë dhe në këtë kapitull ne do paraqesim
rezultatet e ballafaqimit të modeleve LCS dhe IL më këto të fundit.
Modeli IL ka shtatë parametra. Vërehet se me rritjen e μ-së, m-së, l-së dhe c-së,
mtr-ja rritet. Kjo nënkupton që përmbysjet bëhen më të vështira. Rezultati është i
pritshëm pasi këto parametra karakterizojnë ndikimin e intensitetit të rrymës
jodimensionale në lakun e diskut të madh i cili luan një rol aq më stabilizues sa më i
fuqishëm të jetë ndikimi i tij. Ndërkohë zvogëlimi i r-së dhe g-së sjell gjithashtu rritjen
e mtr-së. Këto dy parametra figurojnë te ekuacioni i shpejtësisë këndore jodimensionale
e N-të cila e destabilizon sistemin. Sa më ndikim të ketë kjo madhësi aq më e mundur
është të ndodhë përmbysja në sistemin e disqeve dinamo. Grafikët janë të ngjahëm me
ata të Fig. 24 për modelin SCS.
Në simulimet e modelit IL janë përdorur numra tek disqesh. Numrat çift janë
shmangur pasi rezultatet për këto raste janë praktikisht të njëjta me modelin HL
(Lebovitz homogjen). Mesa duket për numër çift disqesh humbet ndikimi i diskut
dominant. Këta rezultate janë të ngjashme me rezultate të mëparshme të raportuara në
literaturë (Shimizu and Honkura, 1985). Kështu nga analizimi i serive kohore janë
eliminuar N = 1 dhe N = 3 pasi në këta raste magnetizimi saturohej vetëm pas disa
mijëra hapash. Rritja e N-së sjell një tablo të ngjashme me Fig. 25 a për modelin SCS.
Maskimumi i mtr-së arrihet për N = 15 që është dhe vlera e përdorur nga ne. Për N =
17 dhe vlera më të mëdha vërehet se numri i përmbysjeve është tejmase i madh dhe
seritë kohore janë praktikisht jorealiste.

3.10 SV-ja dhe modelet LCS dhe IL
Modeli LCS rezultoi të jetë i suksesshëm në riprodhimin e statistikës së përmbysjeve
të fushës gjeomagnetike dipolare. Suksesi është i shënueshëm për pjesën e spektrit e
cila i përket përmbysjeve të vërteta, atyre të rreme dhe ekskursioneve. Ndërkohë në
pjesën e spektrit që i përket SV-së suksesi është më relativ. Mori et al., 2013, tërheqin
vëmendjen në këtë pikë duke theksuar se modeli domino në përgjithësi duhet të
konsiderohet me rezerva për sa i përket SV-së. Kjo pasi SV-ja me shumë mundësi lidhet
me rrjedhjet me shkallë të vogël të fluidit në bërthamën e jashtme të cilat modelohen
me vështirësi nëpërmjet modelit domino. Ndërkohë nga Fig. 28 vërehet se modeli IL
përshkruan mirë, të paktën cilësisht, SV-në e fushës gjeomagnetike dipolare. Këtu është
pikënisja e studimeve tona me modelin LCS dhe IL.
Ne kemi treguar dhe do ta ilustrojmë në vijim, që duke përzgjedhur vlera të
përshtatëshme të parametrave të këtyre modeleve ne mund të riprodhojmë me një
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mënyrë mjaft të kënaqshme SV-në e fushës dipolare për periudha të shkurtra
gjeologjike. Kujtojmë se përmbysjet dhe ekskursionet konsiderohen një vazhdim i
natyrshëm i SV-së (Gubbins, 1999; Biggin et al., 2008; Lhuiller and Gilder, 2013).
Kështu seri relativisht të gjata nga pikëpamja gjeologjike të gjeneruara nëpërmjet këtyre
modeleve me të njëjtat parametra duhet të përmbajnë përmbysje apo ekskursione të
fushës dipolare. SV-ja përshkruhet nëpërmjet modelesh të ndryshme të momentit
dipolar, por ne kemi përzgjedhur tre prej tyre për ti balafaquar me modelet LCS dhe IL:
CALS7k.2, CALS10k.1b dhe SHA.DIF.14K. Këto modele përshkruajnë varësinë
kohore të momentit dipolar boshtor (Axial Dipolar Moment, ADM) përkatësisht për
7,000, 10,000 dhe 14,000 vitet e fundit. Detajet mbi modelet jepen në kapitullin e dytë.
Identifikimi i vlerave të përshtatëshme të parametrave nuk është i lehtë.
Problemi qëndron në faktin që parametrat nuk kanë domosdoshmërisht lidhje me
madhësi fizike të caktuara apo me parametra fluidodinamikë specifikë. Kështu nuk
mund të përdorim konsiderata teorike për të përcaktuar vlerat e dëshiruara të
parametrave. Vlerat e përdorura nga ne janë gjetur në mënyrë empirike. Njohja jo e
gjerë e hapësirës së parametrave të modelit indikon që mund të kete sete të tjerë vlerash
të parametrave të cilët mund të riprodhojnë me sukses SV-në e fushës dipolare.
Megjithatë disa rezultate të mëparshme janë shfrytëzuar.
Gjatë 14 mijëvjeçarëve të fundit nuk ka përmbysje të fushës dipolare apo
ekskursione. Kjo nënkupton që vlerat e parametrave γ dhe λ duhet të jenë të tillë që të
zvogëlojnë në mënyrë të ndjeshme mundësinë e ndodhjes së përmbysjeve apo
ekskursioneve. Gjithashtu mund të manovrohet në këtë drejtim duke variuar në mënyrë
të arsyeshme parametrat e tjerë κ dhe ε. Qartësisht vlerat e zgjedhura duhet të jenë të
tilla që të mos pengojnë dhe variacionet e magnetizimit me kohën. Në simulimet e
kryera magnetizimi do të emërtohet ADM dhe ADM-ja e dhënë nga modelet e fushës
dipolare do të normohet në mënyrë të përshtatëshme.
Një parametër tjetër i rëndësishëm i cili ndikon në statistikën e serisë kohore
është dhe numri i makrospineve N. Vlera e N-së e cila rezultonte në numrin më të vogël
të përmbysjeve është 10 (Fig. 25). Numri i vogël i përmbysjeve është dhe një arsye
shtesë se përse përdoret modeli LCS dhe jo SCS. Megjithatë ne nuk mund ta
përjashtojmë në mënyrë përfundimtare këtë të fundit dhe studimi i mundësisë së
përdorimit të modelit SCS për të riprodhuar SV-në e fushës dipolare mbetet të studiohet
në të ardhmen.
Në kryem simulime me sete të ndryshme vlerash dhe rezultatet më të mira i
morëm për: γ = -2.1, λ = -2.0, κ = 0.015, ε = 0.2, τ = 0.01, N = 10. Duke u bazuar në
interpretimin e parametrave të modelit domino, mund të themi se në periudhën e
tanishme gjeologjike fluidi në bërthamën e brendëshme është në regjimin gjeostrogik
dhe variacionet e rrjedhës së tij apo të fluksit të nxehtësisë në ICB janë të reduktuara.
Praktikisht jemi në një periudhë relativisht të qetë për fushën gjeomagnetike dipolare.
Seritë kohore u gjeneruan për gjatësi të ndryshme në përputhje me gjatësitë e
serive përkatëse të modeleve të fushës dipolare duke printuar output-in e modelit në
çdo hap. Për çdo rast kemi gjeneruar nga 30 seri kohore dhe më pas kemi llogaritur
mesataren e tyre. Vlerat fillestare të këndeve të makrospineve janë gjeneruar në mënyrë
të rastit duke kënaqur shpërndarjen uniforme. Një pjesë kodi që programon një kriter
përzgjedhës është vendosur dhe mundëson nisjen e kodit kryesor kur ADM-ja bie
brenda një intervali rreth vlerës fillestare të ADM-së të dhënë nga secili prej modeleve
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të fushës dipolare. Ndërkohë shpejtësia fillestare e ndryshimit të ADM-së për modelin
LCS përputhet me ndryshimin e kësaj madhësie për secilin prej modeleve. Edhe ky
kriter është integruar në kodin kryesor.
Në mënyrë që të kemi një mjet sasior nëpërmjet të cilit të vlerësojmë afërsinë
ndërmjet serive të modeleve të fushës dipolare dhe atij LCS, kemi përdorur 2-normën
e vektorit të devijimeve ose ndryshe devijimin mesatar kuadratik (Root Mean Square
Deviation, RMSD).
Një procedurë e ngjashme është përdorur dhe për modelin IL. Megjithatë
përcaktimi i vlerave të përshtatshme të parametrave për këtë model ishte relativisht më
i lehtë pasi statistika e serisë kohore të modelit IL ishte e përafërt me statistikën e serive
të modeleve të fushës dipolare. Vlerat e gjetura empirikisht janë: μ = 0.8, m = 1.8, l =
1.9, r = 2.0, c = 1.0, g = 0.25, N = 15. Edhe në këtë rast ne kemi kryer 30 simulime për
çdo model të fushës dipolare dhe kemi llogaritur mesataren. Gjatë kryerjes së
simulmeve janë marrë në konsideratë vlerat fillestare të ADM-së dhe ndryshimit të saj.
Seritë kohore të gjeneruara nëpërmjet modeleve LCS dhe IL shfaqin variacione
të shpehta dhe me amplitudë të vogël të cilat i bëjnë seritë në fjalë të jenë jorealiste. Ky
tipar i sinjalit është i lidhur me natyrën e modeleve LCS dhe IL dhe nuk është e lehtë të
eliminohet. Për më tepër është e vështirë të gjesh vlera të përshtatëshme të parametrave
të këtyre modeleve. Për të eliminuar këtë kontribut me frekuencë të lartë në serinë
kohore, këto të fundit i nënshtrohen filtrimit me anë të paketave valore. Të gjitha seritë
kohore të gjeneruara me të dy modelet LCS dhe IL i janë nënshtruar filtrimit
Daubechies (db, niveli 8) gjë e cila është e mundur nëpërmjet paketës wavemenu në
Matlab. Nëpërmjet këtij filtrimi, preket pjesa e spektrit të serisë kohore e lidhur me
frekuencat e larta, por jo pjesa e lidhur me SV-në apo përmbysjet dhe ekskursionet.

Fig. 29 Seritë kohore të ADM-së të modelit CALS7k.2 (vijë) dhe modelit LCS (vijë e
ndërprerë).
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Në Fig. 29 tregohet seria kohore mesatare e përftuar nëpërmjet modelit LCS
(vijë e ndërprerë) në lidhje me serinë e modelit CALS7k.2. Vihet re se përgjithësisht
modeli LCS riprodhon detaje të varësisë kohore të ADM-së për këto 7,000 vitet e
fundit. Gjithsesi nuk mund të presim që me një model në të cilin numrat e rastit janë
thelbësorë, të përftojmë varësi pothuaj identike me atë të vrojtuarën. Në këtë rast RMSD
= 17.9%.

Fig. 30 PSD-të për a) modelin CALS7k.2 dhe b) modelin LCS.

Fig. 31 Seritë kohore të ADM-së të modelit CALS10k.1b (vijë) dhe modelit LCS (vijë e
ndërprerë).
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Gjatë gjithë diskutimit të modelit domino në këtë kapitull rëndësi i është
kushtuar krahasimit të PSD-ve për të evidentuar ngjashmëri statistikore. RMSD-ja
është një parametër i cili nuk jep informacion të mjaftueshëm prandaj raportimi i saj
është bërë thjesht për transparencë pasi vlera e saj nuk mund të merret për bazë për të
vlerësuar cilësinë e riprodhimit të SV-së. Kështu në Fig. 30 tregohen PSD-të e serive të
modeleve CALS7k.2 dhe LCS. Ngjashmëria nga ana cilësore është evidente pasi në të
dy rastet spektri ka dy pjerrësi të ndryshme. Pjerrësia në frekuencat e mesme është
pothuaj identike, ndërsa shmangie të vogla ka në pjesën e frekuencave të ulëta. Vëreni
njësinë e frekuencës e cila është kyr-1 dhe se kufiri ndarës ndërmjet dy pjerrësive është
102 kyr-1 që i korrespondon shkallës kohore 10 vjet.
Modeli i dytë i fushës dipolare të cilin diskutojmë është CALS10k.1b. seria e
ndërtuar me modelin LCS paraqitet në Fig. 31. Në këtë rast RMSD = 10.1% dhe vërehet
se riprodhohen mirë detaje të variacionit me frekuencë të lartë, por jo ato me frekuenca
më të ulëta. Krahasimi i PSD-vë të këtyre serive (Fig. 32) na jep një panoramë të
ngjashme ku pjerrësitë në të dy pjesët e spektrit janë të afërta. Kjo shpjegon dhe
riprodhimin e mirë të variacioneve me frekuencë të lartë.

Fig. 32 PSD-të për a) modelin CALS10k.1b dhe b) modelin LCS.

Rezultate të ngjashme përftohen dhe për modelin e fundit të fushës dipolare
SHA.DIF.14K i cili përshkruan ADM-në e 14,000 viteve të fundit (Fig. 33). Për këtë
rast RMSD = 52.5 %. Në pamje të parë rezultatet duken jo të kënaqshme, por një
krahasimi PSD-vë te këtyre serive (Fig. 34) tregon se cilësisht kanë ndryshime esenciale
me rastet e tjera pasi tashmë janë tri pjerrësi të ndryshme. Vërehet se nga pikëpamja
sasiore pjerrësitë janë të afërta në pjesën e frekuecave të larta dhe të ulëta, por jo në
pjesën e frekuencave të mesme. Theksojmë se ne kemi përdorur të njëjtin set
parametrash për modelin LCS në të tre rastet e diskutuara. Kjo për arsyen se përshkrimi
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i SV-së duhet të jetë unik, pra me të njëjtat vlera të parametrave. Kështu seti në fjalë
është gjetur nga studimi i njëkohshëm për të tre modelet e fushës dipolare.

Fig. 33 Seritë kohore të ADM-së të modeleve SHA.DIF.14K (vijë) dhe modelit LCS (vijë e
ndërprerë).

Fig. 34 PSD-të për a) modelin SHA.DIF.14K dhe b) modelin LCS.

Vlerat e parametrave të përcaktuara për modelin IL prodhojnë seri të ADM-së
të cilat nuk mund të krahasohen me modelet CALS7k.2 dhe CALS10k.1b. Kjo kuptohet
nga PSD-ja e kësaj serie e cila është paraqitur në Fig. 35. Vërehet qartësisht se spektri
ka tri pjerrësi dhe kjo gjë nuk ndryshon për sete të ndryshëm vlerash të parametrave të
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testuara nga ne. Gjithsesi këto rezultate nuk përjashtojnë mundësinë që të ketë sete
vlerash që prodhojnë seri kohore me PSD me dy pjerrësi. Për këtë arsye krahasimi është
i mundshëm vetëm për modelin SHA.DIF.14K. Vërehet se nuk ka ndryshim të
shënueshëm për frekuencat e ulëta dhe të larta, ndërkohë te frekuencat e mesme
pjerrësia është nga ana sasiore mjaft më afër. Pavarësisht rezultatit inkurajues nga
analiza statistikore, ballafaqimi i serive kohore konkrete tregon se modeli IL është pak
i besueshëm (Fig. 36). Ndërkohë modeli LCS është mjaft më i dobishëm pasi mund të
përdoret për krahasim me një shumësi modelesh të fushës dipolare.

Fig. 35 PSD-ja e serisë kohore të modelit IL për vlerat e parametrave: μ = 0.8, m = 1.8, l =
1.9, r = 2.0, c = 1.0, g = 0.25, N = 15.

Fig. 36 Ballafaqimi i serive kohore të modeleve SHA.DIF.14K (vijë), LCS (vijë e ndërprerë)
dhe IL (pikë-pikë).
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Një pikë e rëndësishme në studimin tonë lidhet me faktin nëse seritë e
gjeneruara nëpërmjet modeleve LCS dhe IL me vlerat e parametrave të zgjedhura për
të riprodhuar SV-në e fushës dipolare mund të gjenerojnë përmbysje të fushës. Kjo
çështje mund të shikohet dhe në një tjetër pikëpamje: A mund të parashikojmë fushën
gjeomagnetike dipolare për të ardhmen e afërt gjeologjike?

Fig. 37 A) Seria kohore e gjeneruar nëpërmjet modelit LCS e cila përfshin 100,000 vjet. B)
PSD-ja e saj.
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Fig. 38 A) Seria kohore e gjeneruar nëpërmjet modelit IL e cila përfshin 100,000 vjet. B)
PSD-ja e saj.

Për këtë ne simuluam modelet LCS dhe IL me të njëtët sete vlerash të përdorur
për të studiuar SV-në e fushës dipolare duke përftuar në çdo rast 30 seri kohore me
gjatësi 100,000 vite. Kushtet fillestare të serive kohore përputheshin me kushtet
fillestare të serisë së modelit SHA.DIF.14K. PSD-ja e serisë kohore të modelit LCS
tregon një përqasje shumë më të mirë me PSD-në e modelit të fushës dipolare në pjesën
e frekuencave të ulëta dhe të mesme. Përqasja është më e dobët në pjesën e frekuencave
të larta, por kjo ka pak ndikim në diskutimin mbi SV-në (Fig. 37 B). Seria kohore e
përftuar nga mesatarizimi tregohet në Fig. 37 A. Vërehet qartazi se një përmbysje e
fushës dipolare ndodh rreth 78,000 vjet pas të tashmes.
Sigurisht që fusha gjeomagnetike nuk mund të parashikohet për periudha kaq të
gjata kohore. Mjafton të përmendim faktin që modelet referencë të fushës
gjeomagnetike, IGRF përditësohen çdo pesë vjet (Barraclough and De Santis, 1997)
70

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

për të treguar se ky “parashikim” është spekulativ. Megjithatë nga ky rast dalin në pah
dy tipare tipike të përmbysjeve. Së pari në periudhën para përmbysjes fusha magnetike
dipolare është mjaft e dobët dhe mund të ndodhin dhe ekskursione apo përmbysje të
rreme para se përmbysja e vërtetë të ndodhë. Së dyti periudha e dobësimit të fushës
magnetike dipolare është relativisht e gjatë dhe pas përmbysjes fusha restaurohet me
shpejtësi në polaritetin e ri. Kjo gjë duket qartazi në Fig. 37 A, ku periudha e fushës së
dobët është 50,000 vjet, ndërsa periudha e rivendosjes së fushës në polaritetin e ri është
rreth 8,000 vjet. Praktikisht mund të themi se në këtë rast ilustrohet pohimi i bërë më
sipër se përmbysjet dhe ekskursionet e fushës dipolare janë një zhvillim i natyrshëm i
SV-së së saj.
Seria e gjeneruar nëpërmjet modelit IL tregohet në Fig. 38 A. Vërehet se kjo
seri nuk arrin të prodhojë periudha me polaritet stabël. Gjithashtu nuk ka një moment
kohe qartësisht të dallueshëm në të cilin mund të konsiderojmë se ndodh përmbysja e
vërtetë. Kështu modeli jep një fushë shumë variabël e cila është jorealiste. Për më tepër
është e pamundur që në një periudhë kaq të shkurtër gjeologjike të ndodhin kaq
përmbysje të vërteta, të rreme apo ekskursione të fushës dipolare.
PSD-ja e serisë kohore të modelit tregon se sërish modeli i qaset mirë serisë
kohore të SHA.DIF.14K-së në pjesën e frekuencave të larta dhe të ulëta, ndërkohë që
në pjesën e frekuencave të mesme, të cilat janë thelbësore në studimin dhe përshkrimin
e SV-së, modeli IL ka një qasje më të dobët.
Ndryshe nga modeli LCS, mund të themi se modeli IL është tepër i thjeshtë dhe
nuk riprodhon mjaft tipare të rëndësishme të fushës gjeomagnetike si: statistikën e
përmbysjeve të fushës dipolare dhe SV-në e saj për periudha të shkurtra disa
mijërvjeçare.
Në këtë kapitull diskutuam gjerësisht dy tipe modelesh: domino dhe me diskdinamo. Të dy këto tipe modelesh janë të të njëjtës tipologji pasi fusha magnetike e
krijuar prej tyre buron si pasojë e bashkëveprimit të të ashtuquajturëve elemente
dinamo. Në rastin e modelit të parë elementi dinamo është makrospini i cili modelon
shtyllën konvektive që formohet në bërthamën e jashtme të Tokës si pasojë e
konveksionit të fluidit elektrikisht përcjellës. Në rastin e modelit Lebovitz johomogjen,
IL, elementët dinamo janë disqet-dinamo në të cilët fusha magnetike krijohet dhe varion
me kohën me një dinamikë të ngjashme me atë të dinamos homopolare.
Rëndësia e këtyre modeleve qëndron në faktin se kërkojnë fuqi llogaritëse
kompjuterike të pakta. Praktikisht është e mundur që të përftohen seri kohore mjaft të
gjata të këtyre modeleve duke përdorur Laptop-ë standardë. Përdorimi i PC-ve me
parametra optimalë mundëson që veprimet numerike të kryhen shpejt dhe janë
rezultativë. Kjo është e favorshme sidomos në mjedisin tonë ku resurset llogaritëse janë
të pakta.
Modeli më premtues për të ardhmen është padyshim modeli domino, dhe më
konkretisht varianti LCS i tij. Ky variant mund të përmirësohet duke futur në ekuacionet
e tij efekte të tjera që janë relevante për lëvizjen e fluidit në bërthamën e jashtme dhe
mbetet një mënyrë e mirë e studimit të fushës gjeomagnetike për aq kohë sa mjetet për
kryerjen e llogaritjeve numerike janë të kufizuara.
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Kapitulli i katërt

Variacione të fushave të pamodeluara të jashtme dhe të kores

4.1 Vështrim i përgjithshëm mbi “model bias”-et
Një nga vështirësitë kryesore në studimin e fushës gjeomagnetike nisur nga matjet e
kryera është ndarja e kontributeve të secilit burim (shiko kapitullin e parë për një
vështrim më të detajuar). Është e mundur të bëhet një ndarje në vija të përgjithshme,
por detaje të fushës së secilit burim mbeten të paidentifikueshme.
Më shumë se 90% e fushës së matur e ka origjinën në bërthamën e jashtme të
Tokës. Një pjesë e mirë e fushës së mbetur është po me origjinë të brendëshme. Ajo
gjenerohet nga magnetizimi mbetës ose i induktuar në formacione të ndryshme
gjeologjike të kores së planetit (Duka et al., 2016). Pjesa tjetër e fushës së matur e ka
burimin nga magnetosfera, jonosfera apo sistemet e ndërlikuara të rrymave në pjesën e
sipërme të atmosferës (Jacobs, 1994).
Janë formuluar një larmi modelesh globale të fushës gjeomagnetike që në bazë
të teorisë së Gauss-it e përshkruajnë atë dhe SV-në e saj në bazë të harmonikave sferike
(shih paragrafin 1.5 për më shumë detaje). Seritë e modeleve të tilla si IGRF, WMM,
EMM POMME, CM, gufm1, MF, etj. e përshkruajnë fushën me shkallë të ndryshme
Lmax. Të dhënat satelitore apo nga observatorët gjeomagnetikë implementohen në
ekuacionet e modeleve dhe duke i invertuar ata përcaktohen koeficientët e Gauss-it g ml
, hml .
Meqenëse koeficientët e Gauss-it përftohen nga një proces inversioni, asnjë
model nuk arrin të riprodhojë plotësisht fushën e matur gjeomagnetike, i.e. do të ketë
një diferencë ndërmjet fushës së matur në një pikë të sipërfaqes së Tokës dhe asaj të
dhënë nga një model i caktuar në të njëjtën pikë. Numri i kufizuar i të dhënave është
njëri prej faktorëve. Tjetri është vetë modeli pasi fusha e gjeneruar prej tij bazohet në
konsiderata teorike, dmth e konsideron fushën magnetike të krijuar nëpërmjet një
mekanizmi të caktuar që mund të mos e përshkruajë plotësisht realitetin. Kështu për
çdo model ka një fushë të pamodeluar e cila nuk është konsideruar në strukturën e tij.
Këto diferenca janë më të konsiderueshme kur analizohen modele globale të
cilat bazohen ekskluzivisht në matjet satelitore (Bloxham and Gubbins, 1986). Kjo
ndodh pasi satelitët i bëjnë matjet në lartësi disa qindra kilometra nga sipërfaqja e
Tokës. Në lartësi të tilla një pjesë e mirë e fushës së kores është e padedektueshme. Për
pasojë një pjesë e mirë e fushë gjeomagnetike nuk mund të riprodhohet pasi nuk figuron
në magnitudat e koeficientëve të Gauss-it. Këto diferenca konsiderohen si magnituda
e fushës së kores.
Diferencat në fjalë shërbejnë për të përkufizuar të ashtuquajturat “crustal bias”
(Mandea and Langlais, 2002). Bias-et njehsohen si diferencat ndërmjet vlerave të
përbërëseve të fushës gjeomagnetike të matura në një observator të dhënë me vlerat e
përbërëseve të parashikuara nga pjesa nukleare e një modeli global të caktuar në të
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njëtën pikë. Me pjesë nukleare nënkuptojmë harmonikat sferike nga 1 deri në Lc, pra
fushën e bërthamës së jashtme të dhënë nga modeli global. Bias-et mund të njehsohen
për observatorë të ndryshëm për kohë të ndryshme, duke qenë brenda intervalit të
vlefshmërisë së modelit. Në këtë mënyrë ata përmbajnë sinjalin e fushës së kores dhe
fushës së jashtme gjeomagnetike.
Një mënyrë e drejtpërdrejtë për të përftuar fushën e kores do të ishte që fillimisht
nga një seri kohore e përbërëseve të fushës magnetike me shtrirje të dhënë në kohë, të
njehsohen mesataret mujore ose vjetore të cilat reduktohen në një epokë të dhënë të
muajit apo vitit. Në rastin e kësaj të fundit eliminohen prej mesatarizimit një pjesë e
mirë e variacioneve stinore, gjysmëvjeçare apo vjeçare. Më pas njehsohen diferencat e
përbërëseve të fushës në epokat në fjalë me vlerat përkatëse të parashikuara nga një
model global në po të njëjtat epoka dhe pika. Kështu ajo që mbetet është një kandidat i
mirë për të qenë fusha statike e kores.
Njehsimet për bias-et janë bërë për seritë e matjeve prej 42 vitesh në 46
observatorë evropianë nga Verbanac et al., 2007 a. Modelet globale u ndërtuan nga të
dhënat satelitore të marra nga misionet Magsat, Ørsted, CHAMP dhe SAC-C. Në një
artikull të dytë (Verbanac et al., 2007b) këta autorë ndoqën një rrugë të ngjashme ku të
dhënave të mesatarizuara të observatorëve iu hoqën parashikimet e pjesës nukleare
(fushës së bërthamës) të modelit global që ata përdorën, fushën e magnetosferës nga
modeli POMME-2.5 dhe variacionin Sq (shih kapitullin e dytë) nga modeli CM4. Biaset e përftuar ishin të korreluar me ciklin diellor. Kjo tregon se këto bias-e përmbajnë
përveç fushës së kores edhe fushë të jashtme të pamodeluar. Gjithsesi ndarja e këtyre
fushave është e pamundur për tu bërë me modele që bazohen te matjet satelitore.
Për të tejkaluar këtë vështirësi ne propozuam të ashtuquajturat “model bias” ose
m-bias. Njehsimi i këtyre m-bias-eve mundësohet nga modelet bashkëkohore globale
të cilët përveç matjeve satelitore përfshijnë një sasi të madhe të matjeve të
observatorëve, stacioneve përsëritëse apo të dhënave të përftuara me mënyra alternative
të matjes si ato aeromagnetike. Modele të tilla janë ato të përdorura në studimin tonë si
CHAOS-5, POMME-9 dhe EMM2015.
m-bias-et përkufizohen si diferencat ndërmjet mesatareve mujore të përbërëseve
të fushës gjeomagnetike të matur në një observator me parashikimet e secilit prej
modeleve globale të mësipërme në të njëjtin observator. Ndryshimi me “crustal bias”in qëndron në tipin e modelit global të përdorur. Mesatarizimi mujor eliminon
praktikisht fushën e jashtme dhe për më tepër mesatarizimi mujor mundëson dhe
eliminimin e kontributeve të jashtme me frekuencë të lartë. Praktikisht m-bias-et
llogariten si: diferencat ndërmjet serisë së mesatareve mujore të matura me serinë e
fushës së bërthamës dhënë nga një model i dhënë.
Në këtë studim kemi përdorur të dhënat nga pesë observatorë: Wien Kobenzl
WIK (48.265o N, 16.318o E dhe lartësi 0.4 km), Niemegk NGK (52.072o N, 12.675o E
dhe lartësi 0.078 km), Fürstenfeldbruck FUR (48.1701o N, 11.280o E dhe altitude 0.572
km), Hermannus HER (34.430o S, 19.230o E dhe lartësi 0.026 km), Kakioka KAK
(36.230o N, 140.180o E dhe lartësi 0.036 km). Të dhënat për observatorët gjenden në
databazën INTERMAGNET. Tre të parët janë një në Austri dhe dy në Gjermani duke
qenë kështu mjaft pranë gjeografikisht krahasuar me dy të tjerët. Observatori i katërt
ndodhet në Afrikën e Jugut, ndërsa i fundit ndodhet në Japoni. Me këtë përzgjedhje
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observatorësh duam të analizojmë m-bias-et në varësi të vendodhjes gjeografike të
observatorit.
Ne tregojmë se m-biaset përmbajnë një fushë të pamodeluar e cila është me
origjinë të jashtme. Në këtë përfundim kemi arritur nëpërmjet analizës spektrale të
serive kohore të përftuara në observatorë të ndryshëm. Gjithashtu tregojmë se m-biaset përmbajnë dhe një kontribut të pamodeluar të fushës së kores. Mesa duket ky
kontribut do të ishte i padallueshëm nëse do përdornim modelet e ndërtuara vetëm mbi
të dhënat satelitore pasi nuk do të ndahej dot nga pjesa tjetër e fushës së kores.

4.2 Veçoritë e modeleve globale
Në studimin tonë ne kemi marrë në konsideratë tre modele globale të cilat ndërtohen
me anë të harmonikave sferike: CHAOS-5, POMME-9 dhe EMM2015.
CHAOS-5 (Finlay et al., 2015) përdor një bazë të dhënash të larmishme dhe
mjaft të gjerë. Shkallët tipike të tij janë Lmax = 90 dhe Lc = 20. Përfshirja e kaq shumë
harmonikave në parashikimin e fushës së bërthamës jep disa shmangie të vazhdueshme
në rezultate të cilat do të diskutohen në vijim. Periudha e vlefshmërisë shtrihet në
periudhën 2000-2015. Fusha e kores është statike si për çdo model tjetër dhe modeli
vlen për tërë globin. Ne kemi përdorur paketën Matlab të këtij modeli e cila gjendet në
adresën: http://www.spacecenter.dk/files/magnetic-models/CHAOS-5.
POMME-9 (Potsdam Magnetic Model of Earth 9) është një model i dedikuar
për fushën gjeomagnetike në sipërfaqen e Tokës (Maus et al., 2004, 2006, 2010). Ai
është ndërtuar nga matjet e përftuara nga një larmi misionesh satelitore, por edhe nga
matje të shumta në observatorë gjeomagnetikë. Për të janë përdorur matjet vektoriale
(të të tre përbërëseve) të kryera nga sateliti CHAMP nga Korriku i 2000-së deri në
Shtator të 2010-s. Po ashtu janë përdorur matje skalare (të intensitetit) të fushë
gjeomagnetike të kryera nga sateliti Ørsted nga Janari i 2010-s deri në Qershor të 2014s. Së fundi janë përdorur dhe të dhënat nga misioni mjaft ambicioz dhe i përparuar i
ESA-s, konstelacioni me tre satelitë Swarm, për matjet e kryera nga Dhjetori i 2013-s
deri në Janar të 2015-s (Duka et al., 2016). Modeli POMME-9 ka shkallë tipike Lmax =
133 dhe Lc = 16. Ky model vlen për periudhën 2000-2015. Të dhënat e larmishme që
përdoren për këtë model mundësojnë që ai të ketë rezolucion të fushës gjeomagnetike
prej 300 km (shih 5.1). Ne kemi përdorur dhe manipuluar në paketën në C++ të modelit
që gjendet në adresën: http://geomag.org/models/POMME -9.html.
EMM2015 (Enhance Magnetic Model 2015) është i fokusuar më tepër në
riprodhimin e fushës së kores (Maus, 2010). Kjo kuptohet dhe nga shkallët tipike të tij:
Lmax = 720 dhe Lc = 15. Shkalla maksimale e modelit mundëson që rezolucioni i fushës
gjeomagnetike të rritet deri në 56 km dhe mendohet se identifikon mirë anomalitë e
kores. Ky model është ndërtuar duke përdorur mjaft të dhëna nga misionet satelitore,
nga observatorët dhe stacionet përsëritëse, nga misionet detare apo aeromagnetike.
Gjithashtu përfshin dhe të dhënat e misionit Swarm. Intervali i vlefshmërisë është 20102020, megjithatë tregohet se ky model funksionin mjaft mirë edhe për periudhën 20012010. Paketa e modelit është në C++ dhe gjendet në adresën:
https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/EMM/EMMSurveySPH.shtml. Ne kemi bërë
ndryshimet përkatëse sipas nevojës në të.
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4.3 Metoda
Fillimisht ne ndërtuam seritë kohore për secilin prej observatorëve për një periudhë
kohore 16 vjeçare 2000-2016 për çdo përbërëse. Për secilën prej tyre njehsuam
mesataret mujore duke përftuar kështu një seri kohore mesataresh. Secila prej
mesatareve mujore u konsiderua si vlera e matur në epokën që i përket mesit të muajit
përkatës. Në vijim përftuam parashikimet e fushës gjeomagnetike për epokat në fjalë
për çdo përbërëse me secilin model. Më tej njehsuam diferencat ndërmjet vlerave të
vrojtuara dhe atyre të gjeneruara nga secili prej modeleve. Së fundmi llogaritëm
mesataret e mbetjeve të përftuara. Këto mesatare përbëjnë m-bias-et. Këto vlera janë
gjetur për periudhën 16-vjeçare në studim dhe duke qenë statike përgjatë saj përbëjnë
në thelb fushën magnetike të pamodeluar të kores.
Një pjesë e rëndësishme e studimit është dhe analizimi i varësisë së diferencave,
pra m-bias-eve, nga shkalla Lmax e modelit global e marrë në konsideratë. Kodet e
modeleve mundësojnë që Lmax të ndryshohet sipas dëshirës, por jo Lc-ja. Ne kemi testuar
për secilin prej modeleve katër vlera të ndryshmë të Lmax. Ky studim hedh dritë mbi
ndikimin e kësaj vlere tipike në rezultatet e përftuara nga modeli. Për këtë arsye do ti
raportojmë të parat përfundimet për këtë pjesë.
Më tej studimi jonë vijon duke u hequr mesataret e gjetura të m-bias-eve serive
të diferencave të llogaritura më parë. Duke qenë se sinjali i fushës së kores përmbahet
te m-bias-et, pjesa e mbetur e sinjalit ka shumë mundësi të jetë me origjinë të jashtme.
Fusha e bërthamës është pak e mundur që të ketë kontribut pasi ajo është hequr
praktikisht nëpërmjet diferencave fillestare. Kujtojmë se fillimisht llogarisim diferencat
ndërmjet serisë kohore të mesatareve mujore të një observatori (mbishkrimi obs) dhe
serisë kohore të një modeli (mbishkrimi mod(k))
ximod( k )  xiobs  ximod( k )  int 
 xiobs  int   xiobs  ext   ximod( k )  int 

(4.1)

ku në rreshtin e dytë kemi termat që përfaqësojnë fushën e brendëshme dhe të jashtme
të matur në observator dhe fushën e brendëshme të modelit global të k-të. Njehsojmë
mesataret e serisë së m-bias-eve
ximod( k )  xiobs  int   ximod( k )  int   xiobs  ext 
 xiunmod( k )  int   xiobs  ext 

(4.2)

ku në rreshtin e dytë kemi mesataren e fushës me origjinë të brendëshme (diferenca
ndërmjet dy mesatareve të fushës së brendëshme) dhe mesataren e fushës së jashtme të
matur në observator. Në vijim llogarisim diferencat e reja ndërmjet m-bias-eve (4.1)
dhe mesatareve (4.2)

 ' ximod( k )  ximod( k )  ximod( k )
 xiobs  int   xiobs  ext   ximod( k )  int 
 xiunmod( k )  int   xiobs  ext 
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Pjesa e pamodeluar me origjinë të brendëshme është kuazistatike për periudhën 16vjeçare në studim dhe për më tepër fusha e brendëshme e matur në një observator
përmban fushën e brendëshme të modelit dhe fushën e pamodeluar të kores
xiobs  int   ximod( k )  int   xiunmod( k )  int 

(4.4)

Nga reduktimi i termave rezulton

 ' ximod( k )  xiobs  ext   xiobs  ext 

(4.5)

Diferencat e përftuara në (4.5) përmbajnë fushë magnetike me origjinë të jashtme ku
termi i fundit me shumë mundësi është zero. Gjithsesi mbetet një term konstant i cili
nuk ndikon në rezultatet e përftuara dhe në interpretimin e tyre. Pavarësisht se
arsyetimet teorike janë në favor të fushës me origjinë të jashtme, kontributi i fushës së
bërthamës nuk mund të përjashtohet. Mënyra e vetme për ta përcaktuar natyrën e fushës
së mbetur (4.5) është analiza spektrale. Nëpërmjet kësaj analize ne mund të përcaktojmë
frekuencat me kontributin më të madh duke hedhur dritë mbi proceset apo mekanizmat
përgjegjës për fushën e dedektuar.

4.4 Ndikimi i vlerës së shkallës maksimale
Me anë të modeleve globale kemi sintetizuar seri kohorë mujore në pikat ku ndodhen
observatorët. Secili prej modeleve ka si input koordinatat gjeografike (gjerësinë
gjeografike/latitudën ose kolatitudën, gjatësinë gjeografike/longitudën) dhe lartësinë
(altitudën). Normalisht ne kemi punuar me seritë kohore të të gjithë observatorëve por
përgjithësisht raportojmë mbi NGK-në pasi seria e tij është e plotë, ndërsa seritë e
observatorëve të tjerë kanë mungesa. Gjithsesi ajo që vëzhgohet për NGK-në vlen dhe
për observatorët e tjerë.

Fig. 39 Diferencat e mesatareve mujore me vlerat e parashikuara nga modeli POMME-9 (mbias-et) për tre përbërëset në observatorin NGK. Shkallët maksimale të përdorura: a) 133 (pikëvijë), b) 95 (vija solide), c) 65 (pikë-pikë), d) 45 (vijë e ndërprerë).
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Për modelin POMME-9 kemi testuar katër vlera të Lmax: 133, 95, 65 dhe 45.
Vlera standarde është 133. Me vlerë standarde nënkuptojnë vlerën e përdorur nga ne
gjatë studimit. Fatkeqësisht nuk është e mundur në asnjërin prej modeleve të
ndryshojmë Lc-në pasi kjo do të na mundësonte një studim më të plotë të efekteve mbi
m-bias-et. Rezultatet për observatorin NGK ilustrohen në Fig. 39. Nga figura duket
qartë se varësia kohore e m-bias-eve nuk ndryshon trajtë për Lmax të ndryshme, por ka
një zhvendosje të kuptueshme. Duke marrë Lmax të ndryshme ne përfshijmë ose
anashkalojmë kontribut të caktuar të fushës gjeomagnetike. Pritet që kur përdorim
vlerën 133, m-bias-et të kenë magnitudën më të vogël siç ndodh për përbërëset X dhe
Y, por kjo nuk qëndron për përbërësen Z. Kjo tregon se implementimi i vlerës më të
madhe të Lmax nuk nënkupton eliminim maksimal të fushës së modelit te m-bias-et.
Për modelin EMM2015, m-bias-et u llogaritën për katër vlera të Lmax: 720, 520,
320, 120. Vlera standarde është 720. Rezultate për observatorin NGK tregohen në Fig.
40. Rezultate janë mjaft të ngjashme ku për përbërëset Y dhe Z kemi m-bias-et me
magnitudë më të vogël, por nuk vlen e njëjta gjë për përbërësen X.

Fig. 40 Diferencat e mesatareve mujore me vlerat e parashikuara nga modeli EMM2015 (mbias-et) për tre përbërëset në observatorin NGK. Shkallët maksimale të përdorura: a) 720 (pikëvijë), b) 520 (vija solide), c) 320 (pikë-pikë), d) 120 (vijë e ndërprerë).

Modeli i fundit i shqyrtuar është CHAOS-5. Vlerat e implementuara të Lmax
janë: 100, 85, 60 dhe 40. Vlera standarde është 85. Rezultate për NKG-në ilustrohen në
Fig. 41. Sërish rezultate janë mjaft të ngjashme. Në këtë rast shohim se m-bias-et me
magnitudë më të vogël përftohen vetëm për përbërësen Z, ndërsa në rastet e tjera ka
rezultate më të mira se për vlerën 85.
Në të tre rastet shohim se vlera minimale e shkallës Lmax jep rezultate me mbias-et më të mëdha. Gjithashtu jo gjithmonë vlera e Lmax me të cilën ne operojmë jep
m-bias-et me magnitudë më të vogël. Megjithatë kjo nuk na pengon pasi çdo kontribut
i mbetur do të bëjë pjesë të fusha e brendëshme e pamodeluar. Si e tillë ajo do
eliminohet nga seria nëpërmjet mesatarizimit. Për më tepër ndryshimet në rezultate për
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Lmax-et e mëdha janë vetëm disa nT dhe nuk janë relevante në rezultate që do të marrim
në vijim.

Fig. 41 Diferencat e mesatareve mujore me vlerat e parashikuara nga modeli EMM2015 (mbias-et) për tre përbërëset në observatorin NGK. Shkallët maksimale të përdorura: a) 100 (pikëvijë), b) 85 (vija solide), c) 60 (pikë-pikë), d) 40 (vijë e ndërprerë).

4.5 m-bias-et dhe fusha e pamodeluar e kores
m-bias-et janë llogaritur nëpërmjet modeleve globale ku janë implementuar për
EMM2015, POMME-9 dhe CHAOS-5 përkatësisht shkallët Lmax = 720, 133 dhe 85. Në
vijim raportohen rezultate për observatorët NGK, FUR dhe WIK (Fig. 42-44).

Fig. 42 m-bias-et për NGK të përftuar me modelet EMM2015 (vijë e ndërprerë), POMME-9
(vijë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).
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Fig. 43 m-bias-et për FUR të përftuar me modelet EMM2015 (vijë e ndërprerë), POMME-9
(vijë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).

Fig. 44 m-bias-et për WIK të përftuar me modelet EMM2015 (vijë e ndërprerë), POMME-9
(vijë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).

Cilësia e matjeve të NGK-së është e dukshme duke parë se seritë kohore të
observatorëve të tjerë kanë mungesa (pjesët boshe të serive kohore). Gjithsesi shohim
se në përgjithësi format e serive të m-bias-eve janë mjaft të ngjashme. Gjithashtu
modeli CHAOS-5 prodhon seri kohore me diferencë të konsiderueshme krahasuar me
seritë e gjeneruara nëpërmjet, modeleve EMM2015 dhe POMME-9. Kjo diferencë
është më e dukshme për përbërëset X dhe Z ku shkon në disa qindra nT. Arsyeja
qëndron në faktin që Lc = 20 për CHAOS-5-n ndërkohë që është përkatësisht 15 dhe 16
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për modelet e tjerë. Kjo do të thotë që fusha e kores së modelit është artificialisht më e
vogël (Peqini et al., 2017). Rrjedhimisht fusha e kores e pamodeluar rezulton të jetë më
e lartë. Gjithsesi seritë kohore të m-bias-eve nuk janë identike (shih paragrafin 4.6).
Ndryshimet e vogla duhet të jenë si pasojë skemës modeluese të fushës së jashtme të
implementuar në secilin model global dhe është atribut i secilit prej tyre.
Në modelimin e fushës gjeomagnetike kontributi i kores konsiderohet statik.
Mënyra më e mirë për të izoluar fushën e kores nga seria e m-bias-eve është të
llogariturit e mesatares së serisë kohore të tyre. Po ashtu llogaritet dhe gabimi në
përcaktimin e mesatareve të m-bias-eve. Rezultate për observatorin me seritë e plota
NGK raportohen në tabelën 4.1. Në të janë paraqitur rezultatet për modelet EMM2015
dhe POMME-9 duke përdorur shkallë Lmax të ndryshme (shënuar L në tabelë).

Tabela 4.1. Fusha e pamodeluar e kores në Observatorin NGK e përcaktuar për periudhën 20002016.

Vlerat mesatare dhe gabimet përkatëse i referohen fushë së pamodeluar të kores.
Për të gjetur fushën e kores duhet që vlerave të gjetura tu shtojmë fushën e kores së
modelit e cila jepet me harmonikat sferike nga Lc në Lmax. Shohim se për një model të
dhënë për të njëjtën përbërës, gabimi i mesatares nuk ndryshon pavarësisht Lmax të
përdorur. Kjo është e pritshme pasi seria kohore pësonte thjesht zhvendosje kur
ndryshonim vlerën e shkallës Lmax. Gjithashtu shohim se vlerat e gabimit janë të paktën
një rend më të vogla se vlera e mesatares duke treguar stabilitetin e metodës. Në tabelën
4.2 ilustrohet fusha e kores për observatorët HER dhe KAK. Interpretimi i rezultateve
është i ngjashëm me ata të tabelës 4.1. Për përftimin e fushës së jashtme do të përdorim
mesataret e përftuara me Lmax standarde të secilit model.

Tabela 4.2. Fusha e pamodeluar e kores në Observatorët HER dhe KAK e përcaktuar për
periudhën 2000-2016.
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Parimisht nëse kemi seri kohore për të njëjtin interval për një rrjet observatorësh
apo stacionesh përsëritëse mjaftueshmërisht të dendur në një zonë të sipërfaqes së
Tokës, mund të përcaktojmë fushë e pamodeluar të kores nëpërmjet llogaritjes së
mesatareve të serive të m-bias-eve. Në rastin në fjalë nuk është e mundur, por një
mundësi e tillë eksplorohet në kapitullin e 5-të.

4.6 Fusha e jashtme e pamodeluar
Në këtë paragraf do të diskutojmë rezultate mbi fushën e jashtme të pamodeluar. Serive
kohore të m-bias-eve të llogaritura në paragrafin 4.5 u heqim mesataret. Duke bërë këtë
gjë kemi eliminuar praktikisht fushën statike të pamodeluar të kores dhe në bazë të
analizës teorike të paraqitur në paragrafin (4.3) sinjali i mbetur duhet të jetë fushë
magnetike e jashtme (Duka et al., 2016). Heqja e mesatareve, të cilat janë karakteristike
për një observator dhe model të dhënë, nënkupton që sinjali i mbetur i përftuar nga të
tre modelet duhet të jetë identik, ose pothuajse identik. Grafikisht seritë e kohore pa
mesataret duhet të kolapsojnë në njëra-tjetrën. Në figurat në vijim (Fig. 45-48) janë
ilustruar seritë e fushës së jashtme të pamodeluar për observatorët NGK, FUR, HER
dhe KAK.

Fig. 45 Fusha e jashtme e pamodeluar në observatorin NGK e llogaritur nëpërmjet modeleve
POMME-9 (vijë), EMM2015 (vijë e ndërprerë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).

Shohim se seritë kohore praktikisht përputhen me njëra-tjetrën. Kjo është më e
dukshme për përbërëset X, dhe Z. Përbërësja Y paraqet më tepër variacione ndërmjet
modeleve. Veçanërisht kjo vlen për modelin POMME-9 ku përbërësja Y shfaq
variacione me frekuencë më të lartë se për modelet e tjerë. Kjo gjë konfirmohet dhe nga
analiza spektrale e serive kohore të fushjës së jashtme të pamodeluar (Fig. 51).
Diferencat e vrojtuara janë si pasojë e faktit që modelet globale kanë të implementuar
modele të fushës së jashtme të ndryshëm.
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Fig. 46 Fusha e jashtme e pamodeluar në observatorin FUR e llogaritur nëpërmjet modeleve
POMME-9 (vijë), EMM2015 (vijë e ndërprerë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).

Fig. 47 Fusha e jashtme e pamodeluar në observatorin HER e llogaritur nëpërmjet modeleve
POMME-9 (vijë), EMM2015 (vijë e ndërprerë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).

Argumente të tjerë në favor të origjinës së jashtme të fushës së pamodeluar
gjejmë nga ballafaqimi i serive kohore të përftuara në observatorë të ndryshëm. Në Fig.
49 janë plotuar përbërëset X, Y dhe Z të tre observatorëve NGK, FUR dhe WIK. Këta
observatorë ndodhen në Gjermani (dy të parët) dhe në Austri. Për shkak të afërsisë
gjeografike fusha e jashtme në secilin observator duhet të shfaqë ndryshime të vogla.
Kjo gjë duket qartë pasi ndryshimet për të tre përbërëset janë të neglizhueshme.
Ndryshimet që vërehen u atribuohen modeleve globale të cilat përdorin qasje të
ndryshme për fushën me natyrë të jashtme.
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Fig. 48 Fusha e jashtme e pamodeluar në observatorin KAK e llogaritur nëpërmjet modeleve
POMME-9 (vijë), EMM2015 (vijë e ndërprerë) dhe CHAOS-5 (pikë-pikë).

Fig. 49 Fusha e pamodeluar e jashtme për modelin POMME-9 në: a) NGK (vijë), b) FUR (vijë
e ndërprerë) dhe c) WIK (pikë-pikë).

Në Fig. 50 janë paraqitur përbërëset X, Y dhe Z për observatorët NGK, HER
(Afrikë e Jugut) dhe KAK (Japoni). Këta observatorë ndodhen larg njëri-tjetrit dhe në
hemisfera të ndryshme. Përbërëset X dhe Y shfaqin ndryshime dhe shfazime të
konsiderueshme. KAK ka një ndryshim në longitudë prej rreth 100 o gjë e cila
reflektohet në përbërësen Y (në sistemin Kartezian XYZ në sipërfaqen e Tokës, Y është
i drejtuar për nga lindja). Ndryshimi më drastik është te koordinata Z ku ndërsa NGK
dhe KAK janë pak a shumë në fazë, megjithëse magnituda ndryshon, HER ka një seri
praktikisht të përmbysur. Kjo është e shpjegueshme me faktin se HER ndodhet në
hemisferën jugore, ndërsa NGK dhe KAK ndodhen në hemisferën veriore.
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Fig. 50 Fusha e pamodeluar e jashtme për modelin POMME-9 në: a) NGK (vijë), b) HER (vijë
e ndërprerë) dhe c) KAK (pikë-pikë).

4.7 Analiza spektrale e serive kohore
Një analizë shumë e fuqishme për të studiuar një seri kohore është ajo spektrale. Thelbi
i metodës është transformimi i serisë nga domeni i kohës në domenin e frekuencave.
Ky transformim realizohet nëpërmjet transformimit të shpejtë Fourier (Fast Fourier
Transform, FFT) (Duka et al., 2016). Informacion më i detajuar mbi kodin e përdorur
gjendet në Apendiksin A.
Një frekuencë apo një interval frekuencash i dhënë i përgjigjen mekanizmave të
caktuar të gjenerimit të fushës magnetike. Frekuencat e larta në përgjithësi i
korrespondojnë fushës me origjinë të jashtme, ndërsa frekuencat e ulëta i
korrespondojnë fushës magnetike me origjinë të brendëshme. Nëpërmjet analizës
spektrale del në pah se cila frekuencë ka kontribut më të madh në serinë kohore në
studim. Në rastin tonë një analizë e tillë në serinë kohore të fushës së pamodeluar hedh
dritë mbi origjinën e kësaj fushe. Për seritë kohore në studim kemi aplikuar metodën
FFT me interval matjeje prej 1 muaj. Rezolucioni në frekuencë, i.e. frekuenca më e
vogël që mund të diskriminohet në serinë kohore, është 0.0052 muaj-1. Në Fig. 51-53
janë paraqitur analizat spektrale për seritë kohore të përftuara nëpërmjet modeleve
globale. Plotimet janë bërë për observatorët NGK, FUR, HER dhe KAK.
Në Fig. 51 ilustrohen rezultate e analizës spektrale për modelin POMME-9 për
të katër observatorët. Në grafikë dallohen qartazi disa piqe. Kjo tregon se nga
frekuencat që u përkasin piqeve në fjalë është kontributi më i madh në serinë e fushës
së pamodeluar. Piqet e përbashkët për të tri përbërëset janë të lokalizuar në intervalet e
frekuencave (piqet nuk janë të mprehtë): 0.0039-0.0055 muaj-1 (21.37-15.15 vjet) i
korrespondojnë gjatëisë së serisë kohore; 0.02-0.025 muaj-1 (4.16-3.2 vjet) dhe 0.0490.051 muaj-1 (1.7-1.6 vjet). Nuk është e qartë se me çfarë mekanizmash të fushës së
jashtme lidhen dy piqet e fundit, por mund të jenë të lidhura me rrymat elektrike në
atmosferën e sipërme. Gjithashtu janë dhe dy piqe të tjerë mjaft të dukshëm të lokalizuar
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në intervalet 0.082-0.086 muaj-1 (1.01-0.97 vjet) dhe 0.165-0.168 (6.06-5.96 muaj).
Këto dy piqe lidhen me variacionin e mirënjohur vjetor dhe gjysmëvjetor të fushës me
origjinë të jashtme.

Fig. 51 Fuqia spektrale për përbërëset X (paneli i sipërm), Y (paneli i mesëm) dhe Z (paneli i
poshtëm) i fushës së pamodeluar të përftuar nëpërmjet modelit POMME-9 në observatorët
NGK (pikë-pikë), FUR (vijë e ndërprerë), KAK (pikë-vijë) dhe HER (vijë).

Fig. 52 Fuqia spektrale për përbërëset X (paneli i sipërm), Y (paneli i mesëm) dhe Z (paneli i
poshtëm) i fushës së pamodeluar të përftuar nëpërmjet modelit EMM2015 në observatorët NGK
(pikë-pikë), FUR (vijë e ndërprerë), KAK (pikë-vijë) dhe HER (vijë).
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Te modeli POMME-9 dhe vetëm për këtë model, janë të pranishme në rastin e
përbërëses Y tre piqe të mprehtë të cilët u korrespondojnë frekuencave: 0.3555 muaj-1
(2.82 muaj), 0.4375 muaj-1 (2.3 muaj) dhe 0.4766 muaj-1 (2 muaj). Këto kontribute janë
qartësisht efekte stinore dhe janë me natyrë të jashtme. Arsyeja përse këto piqe janë të
dukshme vetëm për modelin POMME-9 qëndron në mënyrën se si modelohet fusha e
magnetosferës në kuadër të këtij modeli global (Lühr and Maus, 2010). Modeli
POMME-9 do të ishte më i saktë nëse gjendja reale e magnetosferës do të përditësoj në
kohë reale nëpërmjet indekseve magnetike (Lühr and Maus, 2010). Kjo nuk është e
mundur, të paktën për paketën në dispozicionin tonë. Kështu përbërësja Y e POMME9-s përmban kontribut shtesë të fushës së magnetosferës.

Fig. 53 Fuqia spektrale për përbërëset X (paneli i sipërm), Y (paneli i mesëm) dhe Z (paneli i
poshtëm) i fushës së pamodeluar të përftuar nëpërmjet modelit CHASOS-5 në observatorët
NGK (pikë-pikë), FUR (vijë e ndërprerë), KAK (pikë-vijë) dhe HER (vijë).

Rezultate të ngjashme përftojmë për modelet EMM2015 (Fig. 52) dhe CHAOS5 (Fig. 53). Piqet e dukshme janë në intervalet e frekuencave: 0.0039-0.0059 muaj-1
(21.37-14.12 vjet), 0.0215-0.0234 muaj-1 (3.88-3.56 vjet), 0.0332-0.0352 muaj-1 (2.512.37 vjet), 0.0488-0.0508 muaj-1 (1.71-1.64 vjet), 0.0820-0.0840 muaj-1 (1.02-0.99 vjet)
and 0.1602-0.1621 muaj-1 (6.24-6.17 muaj) për përbërësen X; 0.0039-0.0059 muaj-1
(21.37-14.12 vjet), 0.0332-0.0352 muaj-1 (2.51-2.37 vjet), 0.0488-0.0508 muaj-1 (1.711.64 vjet), 0.0781-0.0801 muaj-1 (1.07-1.04 vjet) dhe 0.1602-0.1621 muaj-1 (6.24-6.17
muaj) për përbërësen Y; 0.0039-0.0059 muaj-1 (21.37-14.12 vjet), 0.0215-0.0234 muaj1
(3.88-3.56 vjet) dhe 0.0820-0.0840 muaj-1 (1.02-0.99 vjet) për përbërësen Z.
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Kapitulli 5

Modelimi i variacioneve hapësinore rajonale

Në këtë kapitull do të diskutojmë modelet rajonale të ndërtuar për të izoluar fushën e
kores në zona shumë të vogla të sipërfaqes së Tokës. Zonat në fjalë janë rajonet që
përfshijnë Austrinë, Shqipërinë dhe rrethinat e tyre. Për modelet rajonale janë përdorur
të dhënat nga stacionet përsëritëse të fushatave gjeomagnetike në këto vende.
Kohështrirja e matjeve i përket periudhës 2001-2012 për Austrinë dhe viteve 1995,
2005, 2010 dhe 2015 për Shqipërinë. Përveç fushës së kores është analizuar dhe SV-ja.
Modelet rajonale kanë rezultuar në përgjithësi të jenë më të besueshëm se modelet
globale për rajonet në studim.

5.1 Fusha statike e kores dhe modelet rajonale
Në këtë kapitull do të diskutojmë modele të fushës statike të kores. Themi statike pasi
në fushën e kores janë dy kontribute të veçantë. I pari është kontributi nga magnetizimi
mbetës i shkëmbinjve të cilët përmbajnë materiale ferromagnetikë nën temperaturën
përkatëse Curie (Lowrie, 2007). Magnetizimi mbetës është natyrisht i fuqishëm pranë
sipërfaqes së Tokës dhe dominon në gjatësitë e vogla të valës të cilat lidhen me vlerat
e mëdha të shkallëve L të harmonikave sferike (Maus and Haak, 2002). Gjatësia e valës
λ është një parametër i cili vlerëson rezolucionin e përshkrimit të fushës magnetike, pra
përmasën gjatësore minimale për të cilën mund të identifikohen struktura të fushës në
fjalë. Kjo madhësi lidhet me shkallën e harmonikave sferike me anë të relacionit
(Backus et al., 1996)



2 a
1

L 
2


(5.1)

ku a është rrezja standarde e Tokës. Për L të mëdha është e mundur të përftohen tablo
më të detajuara të fushës së kores dhe anasjelltas. Kjo fushë përbën absolutisht pjesën
më të madhe të fushës së kores së matur. Lëvizjet dhe proceset tektonike mund të
rezultojnë në ndryshime të ndjeshme të fushës statike të kores, por këto dukuri nuk
trajtohen në punimin tonë. Për më tepër në periudha të shkurtra, disavjeçare, proceset
gjeologjike janë praktikisht të papërfillshëm.
Pjesa e mbetur e fushës së kores e ka origjinën nga magnetizimi i induktuar. Në
pjesën e poshtme të kores, më pranë mantelit, temperaturat e larta mbi atë Curie për të
gjithë materialet ferromagnetikë që gjenden në këtë shtresë, bën që shkëmbinjtë të jenë
paramagnetikë. Kështu momentete dipolare atomikë mund të orientohen sipas fushës
së jashtme. Në mjedisin e kores së poshtme është fusha e bërthamës ajo që shkakton
magnetizim të induktuar në shkëmbinj. Si i tillë fusha magnetike e prodhuar prej tyre
varet nga fusha e bërthamës dhe ndjek në kohë ndryshimet e kësaj të fundit. Fusha e
induktuar e kores dominon kryesisht gjatësitë e mëdha (L të vogla) (Maus and Haak,
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2002). Për më tepër, vetitë jo përcjellëse të kores bëjnë që kjo fushë të dedektohet
shumë pak në sipërfaqe.
Në praktikë është e vështirë ndarja e fushës së kores që buron nga magnetizimi
i përhershëm nga ajo që buron nga magnetizimi i induktuar. Lesur and Gubbins, 2000,
zhvilluan një metodë të bazuar mbi përdorimin e SV për të bërë një ndarje të tillë por
pa sukses. Megjithatë përbërësja variabël (që e ka origjinën nga magnetizimi i
induktuar) përbën një pjesë të vogël të fushës së kores dhe shkalla kohore e ndryshimit
të saj e tejkalon ndjeshëm gjatësinë e intervalit të kohës që ne studiojmë (një dekadë).
Për këtë arsye në praktikën e punës së modelimit gjeomagnetik fusha e kores
konsiderohet statike (Macmillan and Thomson, 2003).
Në studimin tonë ne përdorim tre modele globale: POMME-9, EMM2015 dhe
CHAOS-5. Ata japin në mënyrë opsionale kontributet e të gjitha burimeve të fushës
magnetike ndarazi. Kështu ata japin fushën e bërthamës, të kores apo të jashtme veçantë
nga njëra-tjetra. Informacion më të detajuar për ta lexuesi e gjen në pararafin 4.2. Një
vlerë tjetër e rëndësishme shkalle për modelet është shkalla e fushës së bërthamës Lc.
Kjo madhësi i korrespondon maskimumit të harmonikave sferike që i takojnë fushës së
bërthamës. Tipikisht Lc = 13, por kjo varion nga modeli në model. Shembulli më
ekstrem është modeli CHAOS-5 ku Lc = 20. Kjo madhësi përcaktohet në parim nga
spektri energjetik i harmonikave sferike ose spektri Lowes-Mauersberger (Lowes,
1974; Langel and Estes, 1982).
Në kapitullin e parë është interpretuar ky spektër, megjithatë po rikujtojmë se i
përcaktuar në nivelin e sipërfaqes së Tokës tregon në cilat harmonika është kontributi i
fushës së bërthamës dhe në cilat i kores. Kjo gjë kuptohet nga fakti se spektri energjetik
ka dy pjerrësi të ndryshmë dhe në L = 13 konsiderohet si pika e tranzicionit ndërmjet të
dyjave. Megjithatë ndarja nuk është rigoroze. Konsiderohet se fushat nga të dy burimet
kanë mbivendosje të dukshme në intervalin 12-14 (Cain et al., 1984).
Në parim fusha e bërthamës apo fusha e kores përshkruhet me të gjitha shkallët
e harmonikave sferike nga 1 në Lmax. Deri në L = 12 fusha e bërthamës është dominante
krahasuar me fushën e kores. Mbi L = 14 dominon fusha e kores pasi fusha me shkallë
hapasinore të vogël e bërthamës është ndjeshëm më e ulët (Deleplace and Cardin,
2006). Ndërkohë mbi L = 22-24 dominon fusha e kores e cila e ka origjinën nga
magnetizimi i induktuar në të (Hulot et al., 2009). Këto përfundime vlejnë kur matjet i
bën në sipërfaqen e Tokës pasi në kufirin mantel-bërthamë e jashtme (CMB) situata e
ndërlikuar.
Përveç modeleve globale të mësipërme në studim pëfshihen dhe modele
rajonale. Këto modele, ashtu si homologët e tyre globalë, bazohen në të dhëna të marra
nga observatorë apo stacione përsëritëse në një zonë të sipërfaqes së Tokës. Mirëpo
rrjeti i matjeve është përgjithësisht më i dendur se sa rrjeti i matjeve i përdorur për
modelet globale. Për rrjedhojë modelet rajonale konsiderohen se riprodhojnë në mënyrë
më të saktë fushën në një rajon të sipërfaqes së Tokës se modelet globale për të njëjtin
rajon (Haines, 1990).
Modelet rajonale janë të larmishme. Një pjesë e modeleve rajonale shfrytëzojnë
natyrën potenciale të fushës magnetike në sipërfaqen e Tokës dhe në shtresën e poshtme
të atmosferës. Potenciali i fushës gjeomagnetike zbërthehet në harmonika sferike e
përshtatur për sipërfaqë të kufizuara në formatet rectangular harmonic analysis RHA
(Aldredge, 1981; Nakagawa and Yukutake, 1985), apo spherical cap harmonic analysis
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SCHA (De Santis et al., 1990). Metoda të tjera aplikojnë paraqitjen e fushës
gjeomagnetike në burime ekuivalente (ESI) ku fusha konsiderohet e krijuar nga një
tërësi burimesh. Ekzistojnë disa variante si dipole burim ekuivalente (Mayhew, 1979;
Purucker, 1990), monopole burim ekuivalente (O’Brien and Parker, 1994) apo prizmat
sferikë (Asgharzadeh et al., 2008). Një krahasim i detajuar i modeleve që shfrytëzojnë
metodat e mësipërme është bërë për fushën magnetike për rajonin e Italisë dhe rezulton
se metoda SCHA është më rezultativja (Duka et al., 2004). Gjithsesi SCHA-ja nuk jep
rezultate të besueshme kur kalota sferike (spherical cap) ka një hapje më të vogël se 6o.
Në studimin tonë këndi i hapjes është më i vogël (2o-3o) dhe metoda e pazbatueshme.
Një problem tjetër në modelimin rajonal është identifikimi i anomalive të imëta
të cilat kanë përmasa lineare të vogla. Të ashtuquajturat anomali të fushës së kores të
cilat janë në shkallë të madhe janë identifikuar nëpërmjet misioneve satelitore (POGO
ose MAGSAT). Modelimi i tyre është i mundur nëpërmjet metodës ESI. Në raste të
tillë korja e Tokës për rajonin në studim konsiderohet e formuar nga blloqe të mëdhenj
me magnetizim të ndryshëm (Taylor and Ravat, 1995). Një metodë e tillë është ndjekur
për modelimin e fushës së kores së Evropës duke përdorur matjet e misionit MAGSAT.
Korja e rajonit është ndarë në blloqe me magnetizim të ndryshëm dhe me shtrirje N-S
1o dhe E-W 2o. Secili prej blloqeve përfaqësohet me një dipol magnetik i cili ka
drejtimin e fushë së bërthamës në pikat e secilit prej blloqeve (Nolte and Hahn, 1992).
Fusha e modeluar përafrohet me fushë e anomalive me provë.
Për rajone me shtrirje si p.sh. rajoni rreth Austrisë, përmasat e blloqeve zgjidhen
shumë më të vogla; praktikisht kemi vetëm dipole. Megjithatë reduktimi i të dhënave
satelitore në nivelin e sipërfaqes së Tokës rezulton të jetë jostabël pasi fusha magnetike
merre vlera panatyrshmërisht të mëdha në afërsi të secilit prej dipoleve. Ky jostabilitet
nuk u eliminua as nga përdorimi i metodës së Achache et al., 1987 e cila ishte e
suksesshme në Azinë Juglindore. Përdorimi i këtyre metodave në rajone të vogla si
Austria dhe aq më tepër Shqipëria rezulton të jetë i padobishëm.
Përdorimi i polinomeve sipërfaqësore duket të jetë një mënyrë e drejtpërdrejtë
dhe pak e kushtueshme nga pikëpamja e llogaritjeve. Kjo metodë e zbatuar në një
sipërfaqe të caktuar, konsiston në shpërthimin e fushës gjeomagnetike në funksione
analitike, në këtë rast polinome, në lidhje me ko-latitudën dhe longitudën në zonën në
shqyrtim. Në këtë shpërthim mungojnë termat radialë (Haines, 1990), kështu që të
dhënat duhet të reduktohen në të njëjtën lartësi fillimisht. Modelet e ndërtuar janë
modele të fushë gjeomagnetike në tërësi. Prandaj në vijim do ti quajmë modelet e fushës
normale. Në vijim do të ilustrojmë se si do ti përdorim këto modele për të izoluar fushën
e kores.

5.2 Të dhënat
Në studimin tonë kemi përdorur të dhëna nga disa burime. Austria ka një observator
(Observatori Conrad deri në 2012 dhe Wien Cobenzl WIK nga 2016) dhe një rrjet të
mirëmbajtur prej 14 stacionesh përsëritëse (Fig. 54). Ndërkohë observatori i ri ka një
vendndodhje të re krahasuar me të mëparshmin, siç duket në figurë, por këto
observatorë funksionojnë në kohë të ndryshme. Stacionet përsëritëse nuk ofrojnë matje
të vazhdueshme, por fushata e disa ditëve në vit reduktohet në kohë nëpërmjet matjeve
të observatorit WIK në epokën e cila i korrespondon mesit të vitit përkatës. Këto të
dhëna ne i kemi marrë nga Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
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në Vienë me të cilin ne kemi patur mundësinë të bashkëpunojmë në një projekt
ndërkombëtar dypalësh ndërmjet Shqipërisë dhe Austrisë (2015-2017). Puna në vijim
është bërë në kuadrin e këtij projekti.
Të dhënat nga matjet e mësipërme janë integruar me të dhëna nga matjet e
observatorëve dhe stacioneve përsëritëse në vendet fqinjë. Konkretisht të dhënat nga
observatorët Budkov (BDV) Republika Çeke, Fürstenfeldbruck (FUR) Gjermani,
Hurbanovo (HRB) Sllovaki dhe Nagycenk (NCK) e Tihany (THY) Hungari, janë marrë
nga INTERMAGNET (www.intermagnet.org). Të dhënat për stacionet përsëritëse janë
marrë
nga
British
Geological
Survey
(http://www.geomag.bgs.ac.uk/
data_service/data/surveydata.shtml).

Fig. 54 Harta aeromagnetike e Austrisë e përftuar në lartësinë 3 km sipas Geologische
Bundesanstalt
(https://www.geologie.ac.at/en/research-development/mapping/geophysics/
aeromagnetic-surveying).

Modeleve rajonale të cilët shfrytëzojnë polinomet sipërfaqësore u mungon
varësia radiale. Për këtë arsye të dhënat e përdorura për të ndërtuar modelet janë
reduktuar në dy larësi: 0 km dhe 3 km. Reduktimi në lartësi është bërë duke përdorur
përafrimin dipolar pranë sipërfaqes së Tokës (www-gpsg.mit.edu/12.201_12.501/
BOOK/chapter3.pdf). Lartësia e dytë është përdorur për të bërë të mundur krahasimin
me të dhënat aeormagnetike (Fig. 54).
Në territorin e Shqipërisë apo në zonë përreth saj nuk ka një observator
gjeomagnetik. Kështu modelet rajonale janë ndërtuar në bazë të matjeve nga stacionet
përsëritëse. Historikisht para 1990 janë përvijuar disa fushata matjesh magnetike nga
institute të huaja (Rössiger, 1941; Bock, 1948; Bolz, 1963). Në këto fushata janë kryer
kryesisht matje të intensitetit (F) dhe deklinacionit (1943). Gjithashtu ka matje dhe për
fushën vertikale (Z, vertikalish poshtë) në misionin e vitit 1961 (Duka and Bushati,
1991). Është raportuar në literaturë dhe një fushatë matjesh të fushave Z dhe F në
territorin shqiptar gjatë peridhës 1990-1994 (Kane et al., 2005). Të dhënat e mësipërme
kanë si problematikë kryesore mungesën e informacionit për përbërëset X dhe Y të
fushës gjeomagnetike dhe praninë e shumë periudhave kohore të pambuluara.
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Për qëllimet tona ne përdorim të dhënat nga fushata e matjeve të ndërmarra nga
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) të kryera në vitet 1995
(Chiappini et al., 1997), 2005 (Dominici et al., 2007), 2010 (Dominici et al., 2012) dhe
2015. Gjithashtu kemi përdorur të dhënat nga British Geological Survey mbi stacionet
përsëritëse të ndodhura në FYRO Maqedonisë dhe që u korrespondojnë epokave 2003.5
dhe 2004.5. Në vijim të përfundimeve të nxjerra nga studimi mbi Austrinë, të dhënat
për Shqipërinë janë reduktuar në lartësinë 0 km. Është zgjedhur kjo lartësi dhe për faktin
se për Shqipërinë nuk ka matje aeromagnetike. Vendndodhja e stacioneve përsëritëse
për Shqipërinë tregohet në Fig. 55.

Vendndodhja e stacioneve përsëritëse

Fig. 55 Stacionet përsëritëse në Shqipëri dhe në FYRO Maqedonisë.
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5.3 Modelet e fushës normale
5.3.1 Modeli hapësinor-kohor për Austrinë
Modelet e fushës normale që ne ndërtojmë për Austrinë dhe Shqipërinë janë modele
hapësinore-kohore (spatial-temporal) dhe do ti shënojmë ST (Peqini et al., 2018).
Fillimisht fusha magnetike shpërthehet në terma polinomialë sipërfaqësorë. Më pas
koeficientët e polinomeve konsiderohen si funksione polinomialë të kohës. Në këtë
mënyrë ekuacioni i secilit prej modeleve e përshkruan fushën magnetike si funksion të
ko-latitudës, longitudës dhe kohës. Modeli për Austrinë është ndërtuar për zonën me
kufij: 40o-45o ko-latitudë dhe 8o-18o longitudë. Modelet për Shqipërinë janë ndërtuar
për zonën me kufij: 39.5o-43.0o latitudë dhe 19.0o-21.5o longitudë (Peqini et al., 2018).
Përdorimi i latitudës apo ko-latitudës nuk është esencial pasi rezultate do të ishin të
njëjta. Ndryshimi vjen si pasojë e faktit që punimet për këto modele janë bërë në kohë
të ndryshme dhe me qëllime paksa të ndryshme.
Modeli i parë është ndërtuar për Austrinë. Në vijim do të përdorim koordinatat
sferike φ për ko-latitudën (latitudën) dhe λ për longitudën. Le të jetë y vektori i të
dhënave/matjeve që i korrespondon secilës prej përbërëseve të fushës magnetike apo
fushës totale F. Fusha normale në pikën që i korrespondon matjes së i-të jepet me
shpërthimin polinomial
yi  a  b i  c   c  i  c   d i  c  i  c   e  i  c 

2

(5.2)

ku φi dhe λi janë ko-latituda dhe longituda e pikës ku është bërë matja e i-të, ndërsa φc
= 42.5 dhe λc = 13.0 janë koordinatat përkatëse të pikës qendrore të zonës së zgjedhur.
Që modeli të jetë stabël ai ka nevojë për përdorimin e një pike arbitrare që në rastin
tonë është pika qendrore. Në pamje të parë, koeficientët e modelit të cilët mbeten për
t’u përcaktuar janë pesë. Shihet nga ekuacioni (5.2) se polinomi është i rendit të dytë
në lidhje me longitudën, ndërsa vetëm i rendit të parë në lidhje me ko-latitudën. Arsyeja
qëndron në faktin që në drejtimin E-W zona në studim ka shtrirje dy herë më të madhe
(10o) krahasuar me atë N-S (5o).
Koeficientët në ekuacionin (5.2) nuk janë statikë. Modeli ST rezulton të jetë më
i saktë se një model thjesht hapësinor dhe për këtë arsye veprojmë si në vijim. Nëse do
të ishte kështu atëherë modeli jonë do të ishte thjeshtë hapësinor. Secili prej
koeficientëve trajtohet si polinom i rendit të dytë në lidhje me kohën si p.sh.
a  a0  a1t  a2t 2

(5.3)

ku koeficientët e rinj a0, a1 dhe a2, kështu dhe të tjerët, janë konstantë. Koha t jepet
sipad formatit modified Julian date 2000 (mjd2000) ku dita 1 merret 1 Janari i vitit
2000. Në vijim datat konvertohen në numër ditësh pas kësaj dite fillestare, ndërsa për
datat e mëhershme përdoren numrat negativë. Shprehjet e trajtës (5.3) i zëvendësojmë
në ekuacionin (5.2) dhe pas rishpërndarjes së termave përftojmë
yi  a0  b0 i  c   c0  i  c   d 0 i  c  i  c   e0  i  c 

2

 a1t  b1t i  c   c1t  i  c   d1t i  c  i  c   e1t  i  c 

2

 a2t 2  b2t 2 i  c   c2t 2  i  c   d 2t 2 i  c  i  c   e2t 2  i  c 
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Sistemi i përftuar përmban N ekuacione (sa ç’është sasia e të dhënave në dispozicion)
dhe 15 të panjohura (koeficientët). Sistemojmë termat polinomialë në matricën e
sistemit A dhe koeficientët e renditur në vektorin x. Sistemi (5.4) konvertohet në
sistemin matricor

y  Ax

(5.5)

Matrica A është josingulare për vetë mënyrën se si përftohet ajo. Kështu sistemi ka një
zgjidhje sipas mëtodës së katrorëve më të vegjël dhe ajo është

x  A1y

(5.6)

Zgjidhja e sistemit (5.4) i cili në thelb është i mbipërcaktuar nënkupton që
diferenca y matur  Ax do na japë fushën e kores e cila si dhe në raste të tjera është
konsideruar statike. Zgjidhja përftohet nëpërmjet platformës MATLAB. Devijimet
standarde në përcaktimet e koeficientëve llogariten duke u bazuar në teorinë e regresit
linear me variabla të shumëfishtë. Ata gjenden si rrënjët katrore të elementëve
diagonalë të matricës së korrelacionit C=  AT A 

1

(Richter, 1995) dhe janë të njëjtë

për koeficientët e të gjithë përbërëseve. E njëjta metodë zbatohet dhe në modelet për
Shqipërinë.
Burimet e fushës janë natyrisht strukturat gjeologjike të lokalizuara në koren e
sipërme. Në raste të tilla mund të përfshihet ndikimi i relievit që megjithë praninë e
Alpeve të Evropës mund të konsiderohet i shpërfillshëm (Chiappini et al., 2000; Khesin
et al., 1996). Relievi mund të ketë ndikim në rastin e Shqipërisë pasi ai ndryshëm në
mënyrë të ndjeshme në distanca mjaft të vogla. Gjithashtu mund të ketë dhe ndikime të
fushës së jashtme. Megjithatë fakti që zona në studim ka një shtrirje gjeografike të vogël
mundëson që fusha e jashtme të konsiderohet pak a shumë e njëjtë në çdo pikë të zonës
në studim dhe për rrjedhojë mund të eliminohet.

5.3.2 Modelet për Shqipërinë
Për Shqipërinë kemi ndërtuar dy modele rajonale të fushës normale. Njëri prej
modeleve përdor një variant të polinomeve të Legendre-it, ndërsa tjetri është një model
i cili përdor polinomet sipërfaqësore. Të dy modelet ndërtohen për zonën e cila përfshin
Shqipërinë dhe pjesë të shteteve fqinjë (Fig. 55) në kuadratin qe shtrihet: 39.5o-43.0o
latitude dhe 19.0o-21.5o longitudë. Si pikë arbitrare zgjidhet sërish pika qendrore e
zonës në studim e cila ka koordinata 41.250o latitudë dhe 20.250o longitudë.
Modelin e fushës normale i cili përdor variantin e polinomeve të Legendre-it do
ta quajmë N-leg ku “N” qëndron për normale dhe “leg” për Legendre. Ky model
ndërtohet me polinome Legendre-i të variablave të normuar xi dhe yi. Këto variabla të
normuar janë funksione të latitudës dhe longitudës dhe jepen me shprehjet

xi 

1
1
i   max  min 
max  min 
2
2
; yi 
1
1
max  min 
 max  min 
2
2

i 
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Këta dy funksione përbëjnë bazën në hapësirën matematike të funksioneve dhe për këtë
arsye ata janë ortogonalë në zonën në shqyrtim. Kjo do të thotë që integrali sipërfaqësor
i produktit të xiyi do të ishte zero (Peqini et al., 2018). Në modelin tonë ne kemi marrë
në konsideratë deri në termin e çiftuar të rendit të parë. Ne kemi testuar dhe marrjen në
konsideratë të termave të rendeve më të larta, por përfshirja e tyre nuk sjell ndonjë
përmirësim të dukshëm të rezultateve. Kështu çdo përbërëse e fushës gjeomagnetike
apo fusha totale do të shpreheshin në terma të funksioneve të bazës
Bi  a  bxi  cyi  dxi yi

(5.7)

Koeficientët konsiderohen si funksione lineare të kohës si p.sh. a  a0  a1t . Arsyeja për
këtë zgjedhje qëndron në mbulimin e dobët në kohë të fushës pasi matjet janë vetëm
për vitet 1995, 2005, 2010 dhe 2015. Kështu duke zëvendësuar shprehjet kohore të
koeficientëve në ekuacionin (5.7) dhe duke rishpërndarë termat përftojmë
Bi  a0  b0 xi  c0 yi  d0 xi yi  a1t  b1txi  c1tyi  d1txi yi

(5.8)

Duke vepruar si në rastin e modelit për Austrinë, sistemi prej N ekuacionesh (5.8) me
8 të panjohura konvertohet në ekuacionin matricor

yleg  Aleg xleg

(5.9)

ku y, A dhe x janë përkatësisht vektori i të dhënave, për një përbërëse të dhënë apo
fushën totale, matrica e funksioneve të bazës dhe vektori i koeficientëve. Mbishkrimi
“leg” nënkupton se këto matrica e vektorë i korrespondojnë modelit N-leg.
Një model i ngjashëm është ndërtuar për një rajon mjaft më të gjerë, Lindjen e
Largët, dhe aty fusha magnetike shpërthehej në një seri polinomesh Legendre-i të
rendeve më të larta. Fakti që këto funksione janë ortogonalë i bën parimisht më pak të
varur nga madhësia e zonës në të cilën ndërtohet funksioni (Burdelnaya et al., 1999).
Këtë pohim ne e testojmë në rastin e zonës së zgjedhur rreth Shqipërisë.
Modeli i dytë i ndërtuar prej nesh është i bazuar mbi polinomet sipërfaqësorë.
Ngjashmërisht me modelin për Austrinë, fusha magnetike (përbërëset ose fusha e plotë)
shpërthehet në terma të rendit të parë me latitudën dhe ko-latitudën

Bi  A  B i  c   C  i  c 

(5.10)

Për këtë arsye modelit i referohemi si N-lin ku “lin” qëndron për lineare. Koeficientët
e modelit i konsiderojmë sërish funksione lineare të kohës. Duke i zëvendësuar
shprehjet për koeficientët në (5.10) dhe duke bërë rirenditjen e termave përftojmë
Bi  A0  B0 i  c   C0  i  c   At
1  B1t i  c   C1t  i  c 

(5.11)

Këtë sistem të mbipërcaktuar me 6 të panjohura e shkruajmë në trajtë matricore

ylin  Alin xlin

(5.12)

ku matricat dhe vektorët janë si më sipër dhe mbishkrimi “lin” tregon se i përkasin
modelit N-lin.
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Për të dy modelet fusha e kores do të llogaritet si diferenca ndërmjet vlerave të
përbërëseve ose fushës totale të përftuara nga matjet me vlerat e përbërëseve apo fushës
totale të prodhuara nga modelet në shqyrtim. Të dhënat për Shqipërinë janë marrë nga
stacione përsëritëse të ndodhura në lartësi të ndryshme. Kështu lind sërish nevoja që të
dhënat të jenë të reduktuara në të njëjtën lartësi. Në këtë rast i kemi reduktuar në
lartësinë 0 km pasi për Shqipërinë nuk disponohen harta aeromagnetike.

5.4 Metodat e përftimit të fushës së kores
Në këtë paragraf do të shohim disa mënyra të përftimit të fushës së kores. Këto metoda
do të krahasohen për të identifikuar se cila prej tyre është më e vlefshme.
Metoda e parë është ajo e diskutuar në paragrafin 5.3. Kështu përbërëset apo
fusha totale e kores do të konsiderohet të jetë diferenca ndërmjet magnitudave të
përbërëseve të fushës gjeomagnetike apo fushës së plotë nga matjet me magnitudat
përkatëse të riprodhuara nga modelet e fushës normale. Më pas rezultatet e marra do të
plotohen në hartat magnetike të rajoneve të Austrisë dhe Shqipërisë.
Në metodat e tjera do të përfshimë modelet globale. Me anë të modeleve të
ilustruara në paragrafin (4.2) ne gjeneruam vlerat e përbërëseve të fushës magnetike
ashtu si dhe fushën totale në pikat ku ndodhen observatorët ose stacionet përsëritëse.
Më pas llogarisim diferencat ndërmjet vlerave të matura dhe vlerave të fushës së
brendëshme (fushë e bërthamës+fushë e kores) të dhënë nga modeli në pikat ku janë
bërë dhe matjet. Një mënyrë tjetër e përftimit të fushës së kores është ajo e dhënë nga
secili prej modeleve globale.

5.5 Rezultate të modeleve ST dhe globale për Austrinë
5.5.1 Modeli i fushës normale (ST)
Të dhënat e përdorura për ndërtimin e modelit ST përfshinë 12 vjet. Fatkeqësisht këto
matje nuk janë në të njëjtën sasi për vite të ndryshme pasi observatorët apo stacionet
përsëritëse jashte Austrisë nuk ofrojnë matje të vazhdueshme. Viti më i bollshëm është
2006-a ku numri i observatorëve dhe stacioneve të cilët ofrojnë të dhëna është 43. Ky
ndryshim në numrin e të dhënave në dispozicion ndikon ndjeshëm në cilësinë e hartave
të fushës së kores për vitet me pak të dhëna. Kështu në më të shumtën e rasteve ne
paraqesim rezultate për vitin 2006.
Një mënyrë për të trajtuar këtë problem është dhe përdorimi i të dhënave të njërit
prej observatorëve për të reduktuar në kohë matjet e stacioneve përsëritëse për vitet që
mungojnë. Problemi me këtë qasje është se konsideron që SV është e njëjtë për çdo
pikë të zonës në studim gjë që është qartësisht e pavërtetë. Për më tepër kjo do të
zhvlerësonte vazhdimin e studimit që fokusohet me SV-në.
Observatorët dhe stacionet përsëritëse janë në lartësi të ndryshme. Meqenëse
modelet e fushës normale nuk kanë terma të varësisë radiale, duhet që të dhënat të
reduktohen në lartësi. Reduktimi bëhet duke e konsideruar fushën gjeomagnetike në
sipërfaqe të Tokës si dipolare që do të thotë kur fusha reduktohet në 0 km lartësi
magnitudat e përbërëseve janë më të mëdha se kur reduktohen në 3 km. Ne kemi
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aplikuar modelin për të dy setet e të dhënave. Në tabelën 5.1 janë treguar koeficientët
për setin e të dhënave të reduktuar në lartësinë 0 km. Vlerat e koeficientëve për setin e
të dhënave të reduktuar në 3 km janë mjaft të afërta me vlerat e paraqitura në tabelë dhe
për këtë arsye nuk i paraqesim këtu. Gabimet janë një ose më shumë rende më të vegjël
se magnitudat e koeficientëve gjë e cila tregon për stabilitetin e modelit. Për më tepër
koeficientët e termave kuadratikë me kohën janë mjaft të vegjël. Kjo nënkupton se SV
është pothuaj lineare për intervalin në studim.

Tabela 5.1. Vlerat e koeficientëve të modelit ST për të dhënat e reduktuara në lartësinë 0 km.

a0
b0
c0
d0
e0
a1
b1
c1
d1
e1
a2
b2
c2
d2
e2

X
21130.10
521.44
-18.82
-3.92
3.17
0.050
4.59×10-3
1.28×10-3
1.93×10-3
-1.51×10-3
-4.72×10-6
-5.54×10-7
-4.82×10-7
-1.76×10-7
2.81×10-7

Y
546.46
17.87
95.19
-2.32
-1.60
0.066
-3.33×10-3
-3.15×10-3
-2.43×10-4
3.68×10-4
8.98×10-6
7.85×10-7
3.87×10-7
9.96×10-8
-9.62×10-8

Z
42737.63
-566.82
73.95
2.56
0.45
0.072
-0.016
-2.95×10-4
2.08×10-3
3.16×10-4
2.03×10-6
2.74×10-6
2.45×10-7
-3.54×10-7
-1.14×10-7

σcoeff
0.38
0.30
0.11
0.09
0.03
3.24×10-4
2.49×10-4
9.33×10-5
7.92×10-5
2.64×10-5
6.14×10-8
4.69×10-8
1.79×10-8
1.56×10-8
5.02×10-9

Fusha totale F është gjetur si F  X 2  Y 2  Z 2 . Gjithashtu përbërëset dhe
fusha totale janë gjeneruar me anë të modelit ST sipas ekuacionit (5.4) për një rrjetë
pikash 0.25o×0.25o. Këto fusha të llogaritura përbëjnë të ashtuquajturën fusha normale.
Në harta i janë mbivendosur fushës normale dhe diferencat y matur  Ax të cilat ne i
konsiderojmë si fushë e kores. Në figurat në vijim (Fig. 56-58) japen hartat e fushë
normale dhe të kores për vitet 2006 (për dy setet e të dhënave të reduktuara në 0 dhe 3
km) dhe 2003 (të dhënat e reduktuara në 3 km). Nga hartat për vitin 2006 duket se
ndryshimet në vlerat e fushës normale dhe të kores për dy setet me lartësi të ndryshme
janë praktikisht të neglizhueshme. Kjo është e pritshme nisur dhe nga ndryshimet mjaft
të vogla të magnitudave të koeficientëve të modelit ST për setet në studim. Fizikisht ky
rezultat është mëse i pranueshëm pasi në lartësinë 3 km janë ende të vëzhgueshme mjaft
aspekte të fushës së kores dhe ndryshimet nga matjet në sipërfaqen e Tokës duhet të
jenë minimale. Satelitët fluturojnë disa qindra kilometra nga sipërfaqja e Tokës dhe për
ta shumë aspekte të fushës së kores nuk dedektohen. Në vijim ne mund të raportojmë
të dhënat për lartësinë 3 km duke mundësuar dhe ballafaqim me të dhënat
aeromagnetike.
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Fig. 56 Hartat e fushës së kores (vijë) dhe fushës normale (pikë-pikë) për zonën e Austrisë për
X, Y, Z dhe fushën totale F për vitin 2006. Të dhënat janë reduktuar në lartësinë 0 km. Të
dhënat janë nT.

Fig. 57 Hartat e fushës së kores (vijë) dhe fushës normale (pikë-pikë) për zonën e Austrisë për
X, Y, Z dhe fushën totale F për vitin 2006. Të dhënat janë reduktuar në lartësinë 3 km. Të
dhënat janë nT.
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Fig. 58 Hartat e fushës së kores (vijë) dhe fushës normale (pikë-pikë) për zonën e Austrisë për
X, Y, Z dhe fushën totale F për vitin 2003. Të dhënat janë reduktuar në lartësinë 3 km. Të
dhënat janë nT.

Në tablotë e fushës së kores të vitit 2006 duken qartazi tre të ashtuquajtura
anomali magnetike. Du prej tyre janë në pjesën lindore të tablosë mbi kufirin austriak
në verilindje dhe juglindje dhe një tjetër është e lokalizuar në pjesën qendrore
perëndimore dhe shtrihet midis Austrisë dhe Gjermanisë (shih hartën për përbërësen Z
ose fushën totale F në Fig. 56 dhe 57). Intensiteti i fushës në këto zona arrin në
përkatësisht: anomalia juglindore 120 nT, anomalia verilindore 150 nT dhe anomalia
qendrore perëndimore 90 nT. Vendndodhja e këtyre anomalive dhe intensiteti
maksimal i tyre janë mjaft të përafërta me anomalitë e evidentuara nga matjet
aeromagnetike. Për më tepër duket qartë ndikimi i sasisë së të dhënave në dispozicion
në cilësinë e përftimit të fushës së kores. Viti 2003 ka paksa më pak të dhëna se viti
2006 dhe kjo reflektohet në hartata e fushës së kores. Konkretisht duket se anomalia
juglindore është pak e dukshme dhe intensiteti maksimal arrin në 60 nT. Rezultatet për
vitet e tjera janë më pak cilësore për shkak të të dhënave më të pakta. Për rrjedhojë
kufizimi i raportimit të rezultateve vetëm për vitin 2006 duket i justifikuar

5.5.2 Rezultatet për modelet globale
Modelet globale janë shqyrtuar gjerësisht në kapitullin 4 dhe për to janë dhënë mjaft
detaje. Kujtojmë dhe njëherë se shkallët e fushës së kores Lc për të tre modelet janë
përkatësisht: Lc = 16 për EMM2015, Lc = 15 për POMME-9 dhe Lc = 20 për modelin
CHAOS-5. Gjithashtu lartësia e përdorur në të tre modelet është 3 km.
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Gjithashtu te modelet globale kemi zbatuar tri metoda të izolimit të fushës së
kores. E para bazohet në llogaritjen e diferencave ndërmjet vlerave të përbërëseve të
fushës të matur në observatorë apo stacione përsëritëse me vlerat e fushës së
brendëshme të dhënë nga secili prej modeleve globale në pikat ku bëhen matjet. Hartat
e përftuara janë paraqitur në figurat në vijim (Fig. 59-61). Fusha e kores e përftuar nga
modeli POMME-9 i përqaset mirë asaj të përcaktuar me matje aeromagnetike (Fig. 54).
Gjithsesi anomalitë janë paksa të deformuara dhe intensitetet maksimale në anomalitë
e vrojtuara (harta e fushës totale F) ndërmjet 40 dhe 100 nT. Kjo nënkupton që përqasja
është më shumë cilësore.
Modeli EMM2015 (Fig. 60) e përqas mirë fushën e kores të marrë nëpërmjet
matjeve aeromagnetike. Kjo përqasje është e mirë si në aspektin cilësor ashtu dhe në
atë sasior. Gjithsesi në hartën e fushës F anomalia qendrore-perëndomore është pak e
dukshme. Ndërkohë modeli CHAOS-5 jep rezultate më të mira në aspektin cilësor
megjithëse vërehet një zhvendosje për nga veriu e anomalive lindore, ndërsa anomalia
qendrore-perëndimore është pak e dukshme. Intensitetet maksimale të këtyre anomalive
janë të 120-180 nT duke qenë ndjeshëm më të mëdha se maksimumet e vrojtuara duke
mbetur gjithsesi të pranueshme. Gjithsesi ne shohim se modeli St dhe modelet globale
japin rezltate të përafërta me metodën e diferencave. Këto ngjashmëri tregojnë se fusha
e përftuar është praktikisht fusha statike e kores.

Fig. 59 Hartat e fushës së kores (pikë-pikë) dhe fushës normale (vijë) të përftuara nga diferencat
e vlerave të matura me vlerat përkatëse të dhëna nga fushë e brendëshme e modelit POMME9. Të dhënat janë nT.
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Fig. 60 Hartat e fushës së kores (pikë-pikë) dhe fushës normale (vijë) të përftuara nga diferencat
e vlerave të matura me vlerat përkatëse të dhëna nga fushë e brendëshme e modelit EMM2015.
Të dhënat janë nT.

Fig. 61 Hartat e fushës së kores (pikë-pikë) dhe fushës normale (vijë) të përftuara nga diferencat
e vlerave të matura me vlerat përkatëse të dhëna nga fushë e brendëshme e modelit CHAOS-5.
Të dhënat janë nT.
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Fig. 62 Fusha e kores e dhënë nga modeli POMME-9 (Lc = 15 dhe Lmax = 133). Të dhënat janë
nT.

Fig. 63 Fusha e kores e dhënë nga modeli EMM2015 (Lc = 16 dhe Lmax = 720). Të dhënat janë
nT.

Mënyra tjetër për të përftuar fushën e kores është në fakt nëpërmjet vetë
modeleve globale. Ata i japin ingriedentët e fushë gjeopmagnetike në mënyrë të
veçantë. Fusha e kores konsiderohet statike. Në Fig. 62-63, jepen hartat e fushës së
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kores së dhënë nga modelet POMME-9 dhe EMM2015. Duket qartazi se fusha e kores
e dhënë prej tyre nuk qaset me fushë e kores së përtuar nga matjet aeromagnetike (Fig.
54). Modeli POMME-9 jep një fushë tepër të lëmuar dhe jorealiste, ndërsa modeli
EMM2015 i cili megjithë numrin e konsiderueshëm të harmonikave që përdor nuk e
përshkruan fushën e kores për rajonin e Austrisë. Një gjë të tillë e bën shumë më mirë
modeli ST i fushës normale.

5.6 Rezultate të modeleve N-leg, N-lin dhe globale për Shqipërinë
5.6.1 Modelet e fushës normale (N-leg dhe N-lin)
Si në rastin e modelit të fushës normale për Austrinë, të dhënat në dispozicion nga
stacionet përsëritëse u reduktuan në të njëjtën lartësi duke implementuar përafrimin
dipolar të fushës gjeomagnetike. Ne i kemi reduktuar të dhënat në lartësinë 0 km. Nga
studimi mbi Austrinë rezulton se reduktimi në lartësitë 0 dhe 3 km prodhon rezultate
shumë pothuaj identikë. Kështu që nuk është e nevojshme të reduktohen të dhënat në
lartësinë 3 km. Një tjetër arsye në rastin e Austrisë ishte dhe fakti që reduktimi në
lartësinë 3 km mundësonte ballafaqimin me të dhënat aeromagnetike të përftuara në të
njëjtën lartësi. Në rastin e Shqipërisë mungojnë të dhëna të tilla, kështu që reduktimi në
lartësi të tjera përveç 0 km është i panevojshëm (Peqini et al., 2017).
Në tabelat 5.2 dhe 5.3 janë paraqitur vlerat e koeficientëve të modeleve N-leg
dhe N-lin. Është e qartë se termi i lirë është pothuaj i njëjëtë për të dy modelet. Kjo vlen
si për përbërëset e fushës, ashtu dhe për fushën totale. Termi i lirë është rreth 1-3 rende
më i madh se koeficientët për termat që përmbajnë xi ose yi apo i  c  ose  i  c  .
Koeficientët e këtyre termave janë përkatësisht gradientët veri-jug (N-S) dhe lindjeperëndim (E-W) të fushës gjeomagnetike në zonën në studim. Qartësisht ata janë të
ndryshëm për të dy modelet pasi numri i termave një ekuacionet (5.8) dhe (5.11) janë
të ndryshëm. Gjithsesi shenja dhe rendi i këtyre koeficientëve për X-n dhe F-në nuk
ndryshon, nmdërsa për Y-n dhe Z-n koeficientët për modelin N-leg janë një rend më të
mëdhenj. Për më tepër koeficientët e modelit N-lin kanë të njëjtin rend madhësie me
koeficientët analogë të modelit të fushës normale për Shqipërinë të ndërtuar për
përbëbrësen Z dhe fushën totale F për epokën 1990.0 (Duka and Bushati, 1991).

Tabela 5.2. Vlerat e koeficientëve të modelit N-leg dhe devijimet standarde përkatëse.

a0
b0
c0
d0
a1
b1
c1
d1

X
24584.67
-978.55
-55.10
66.50
1.52×10-2
7.95×10-4
-3.74×10-3
5.53×10-3

Y
1123.45
24.36
46.45
16.27
9.70×10-2
-1.51×10-2
-1.08×10-2
-2.91×10-2
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Z
39182.59
1367.70
116.72
-51.52
8.24×10-2
-2.64×10-3
-3.36×10-3
1.32×10-3

F
46274.46
635.20
68.15
3.43
8.05×10-2
-1.57×10-3
-5.20×10-3
2.03×10-3

σcoeff
0.18
0.50
0.42
1.18
5.99×10-5
1.70×10-4
1.64×10-4
4.51×10-4
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Tabela 5.3. Vlerat e koeficientëve të modelit N-lin dhe devijimet standarde përkatëse.

a0
b0
c0
a1
b1
c1

X
24587.04
-560.93
-38.80
1.48×10-2
-7.43×10-4
-3.98×10-3

Y
1121.99
9.68
33.08
9.76×10-2
-4.91×10-3
-6.77×10-3

Z
39181.13
783.60
90.28
8.26×10-2
-1.32×10-3
-2.30×10-3

F
46274.70
363.10
55.10
8.05×10-2
-1.19×10-3
-4.33×10-3

σcoeff
0.18
0.27
0.33
5.94×10-5
8.08×10-5
1.29×10-4

Koeficientët e termave kohore janë disa rende më të vegjël duke indikuar një
ndryshim të ngadaltë të fushës gjeomagnetike. Modeli i fushë normale për epokën
1990.0 ishte thjesht hapësinor duke mos ofruar të dhëna SV-në e fushës gjeomagnetike.
Fatkeqësisht të dhënat e pakta për Shqipërinë e pamundësojnë një analizë të mirëfilltë
të Sv-së për këtë rajon.

Fig. 64 Hartat e fushës së kores të llogaritura nëpërmjet modelit N-leg (vijë). Fusha normale
është në sfond (pikë-pikë). Të dhënat janë në nT.
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Devijimet standarde të koeficientëve të modeleve janë derinë në pesë rende më
të vegjël se magnitudat e koeficientëve. Përjashtim bën vetëm koeficienti d0 për
modelin N-leg magnituda e të cilit është pak më shumë se dy-fishi i devijimit standard
përkatës. Gjithsesi pesha specifike e vogël e termit përkatës dhe fakti që sërish
magnituda është mjaftueshëm më e madhe se devijimi standard përkatës tregojnë për
stabilitetin e përgjithshëm të modelit.
Në vijim ne gjeneruam të dhëna të fushës magnetike nëpërmjet modeleve të
fushës normale në pikat ku ndodhen stacionet përsëritëse. Fusha normale u llogarit për
një rrjetë të ngjashme me atë të zonës së Austrisë. Më pas llogaritëm diferencat
ndërmjet vlerave të matura dhe atyre të gjeneruara nëpërmjet modeleve. Rezultatet
paraqiten në Fig. 64 dhe 65. Hartat e të dy modeleve janë pothuaj identike. Kjo është e
pritshme pasi në zona të vogla termi i çiftuar në ekuacioni (5.8) ka një ndikim të
papërfillshëm. Praktikisht për zona të vogla të dy modelet konvergjojnë. Në hartat e
përbërëses Y duket qartë anomalia e zonës së Dibrës dhe disa anomali të vogla të cilat
ndodhen në juglindje përreth liqenit të Ohrit. Fatkeqësisht nuk është e mundur të
evidentohet anomalia e njohur e zonës së Mirditës e evidentuar nga të dhënat
gjeologjike (Kane et al., 2005) pasi ajo zonë është pak e mbuluar me të dhëna.

Fig. 65 Hartat e fushës së kores të llogaritura nëpërmjet modelit N-lin (vijë). Fusha normale
është në sfond (pikë-pikë). Të dhënat janë në nT.
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5.6.2 Modelet globale dhe fusha e kores
E njëjta procedurë me modelet globale që u ndoq për Austrinë zbatohet dhe për
Shqipërinë. Fillimisht kemi llogaritur diferencat ndërmjet vlerave të matura dhe atyre
të prodhuara nga modelet globale në të njëjtat pika ku ndodhen dhe stacionet
përsëritëse. Si dhe herë të tjera i kemi konsideruar këto diferenca si fushë e kores. Më
pas kemi përftuar fushën e kores nga secili model.

Fig. 66 Hartat e fushës së kores të llogaritura nëpërmjet modelit EMM2015 (vijë). Fusha
normale është në sfond (pikë-pikë). Të dhënat janë në nT.

Ne Fig. 66 janë treguar hartat e fushës së kores të përftuar nga modeli
EMM2015. Jemi kufizuar të ky model pasi dhe të tjerët japin rezultate të ngjashme si
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në aspektin cilësor ashtu dhe në aspektin sasior. Shihet se anomalia e Dibrës në
përbërësen Y është zhvendosur për nga perëndimi. Në fakt anomalitë e Dibrës dhe
Mirditës nuk janë larg njëra-tjetërs dhe për më tepër ka dy stacione përsëritëse të cilët
janë të pozicionuar pranë ose në zonat gjeografike të këtyre anomalive gjë e cila ndikon
në fushën e kores të përftuar nëpërmjet diferencave. Ngjashmëria e rezultateteve të
modeleve të fushës normale dhe atyre globale është kryesisht cilësore. Ngjashmëria
është sasiore për përbërëset X dhe Y dhe ka një diferencë të qenësishme për përbërësen
Z dhe fushën totale F. Gjithsesi rezultatet e përftuara tregojnë se me metodën e
diferencave mund të izolojmë relativisht me sukses fushën e kores në një zonë të dhënë.

Fig. 67 Hartat e fushës së kores të dhëna nga modeli EMM2015. Të dhënat janë në nT.

Në Fig. 67 dhe 68 janë ilustruar fushat e kores të dhënë nga modelet POMMZE9 dhe EMM2015. Modeli CHAOS-5 jep rezultate mjaft të ngjashme më modelin
POMME-9. Shihet se fusha e kores për dy prej modeleve është jo e përqasur me fushën
e kores të njohur nga të dhënat gjeologjike (Kane et al., 2005). Ndërkohë fusha e kores
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e modelit EMM2015 po ashtu është jo në përqasje me fushën e kores të dedektuar nga
Kane et al., 2005. Më pranë rezulton të jetë fusha e përftuar nëpërmjet metodës së
diferencave të diskutuar për modelet rajonale dhe globale.

Fig. 68 Hartat e fushës së kores të dhëna nga modeli POMME-9. Të dhënat janë në nT.

5.7 Variacioni shekullor (SV)
SV e studiojmë për zonën e Austrisë dhe Shqipërisë për të gjitha përbërëset X, Y, Z dhe
fushën totale F. Ajo gjendet duke llogaritur diferencat ndërmjet vleravë pasardhëse dhe
atyre paraardhëse në seritë kohore vjeçare (Wardinski and Holme, 2006) të gjeneruara
nëpërmjet modeleve rajonale dhe globale. Vlerat e serive ndahen nga një interval
njëvjeçar nga njëra-tjetra. Kështu variacioni shekullor për përbërsen X në çastin e kohës
t jepet si
dX
 X  t   X  t  1
dt t
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Po kështu veprohet për përbërëset Y dhe Z si dhe fushën totale F.
Vlerat në seritë kohore diskrete u përkasin të njëjtës periudhë të vitit, nëpërmjet
sh[prehjes (5.13) sigurohet që kontributi i fushës të jashtme të jetë praktikisht i
neglizhueshëm. Gjithashtu konstributi i fushës së kores eliminohet për shkak të
karakterit statik te saj. Me fjalë të tjera mund të themi se SV e llogaritur i përket fushës
së bërthamës.
Llogaritja e SV është problematike pasi jo të gjithë observatorët dhe stacionet
përsëritëse janë funksionalë përgjatë intervalit 2001-2012 në rastin e Austrisë apo
përgjatë viteve 1995, 2005, 2010 dhe 2015 për rastine Shqipërisë. Për të shmangur këtë
problem ne përdorim të njëjtën rrjetë që përdorëm për paraqitjen e fushës normale.
Kështu në çdo pikë të rrjetës në prodhojmë të dhëna të fushës magnetike me anë të
modeleve rajonale dhe globale. Më pas llogarisim diferencat sipas shprehjes (5.13) për
të gjitha modelet. Përjashtim bën vetëm modeli EMM2015 i cili e jep vetë SV-në për
rajonin në studim.

5.8 Rezultate mbi SV-në për Austrinë
Në hartat në vijim tregohet SV-ja për secilën prej përbërëseve të fushë gjeomagnetike
ashtu si dhe për fushën totale për modelin ST (Fig. 69) dhe POMME-9 (Fig. 70).
Modelet e tjera globale japin rezultate mjaft të ngjashme.

Fig. 69 Hartat e SV të përftuara nga modeli i fushës normale ST (2006-2005). Të dhënat janë
nT/yr.
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Fig. 70 Hartat e SV të përftuara nga modeli POMME-9 (2006-2005). Të dhënat janë nT/yr.

Modelet globale japin harta të SV-së mjaft të lëmuara ku tablotë paraqesin një
kalim mjhaft gradual ndërmjet izolinjave. Kjo vlen për të gjitha përbërëset pasi
ndryshimi ndërmjet vlerave të izolinjave nuk i kalon 6 nT/yr (lexo: nanotesla për vit).
Megjithëse zona e Austrisë është me shtrirje të vogël, ajo është mjaftueshmërisht e
madhe për të pasur tablo aq të lëmuara të SV si ato që japin modelet globale.

Fig. 71 SV-ja e përbërëseve të fushës gjeomagnetike dhe fushës totale të llogaritur në 13 pika
të rrjetit Austriak të stacioneve përsëritëse. Për shkak të mënyrës së llogaritjes së SV-së është
pasqyruar periudha 2003-2012.

Ndërkohë për modelin ST tablotë e SV-së janë më dinamike. Për më tepër
vlrerat e SV-së që vërehen nëpër izolinjat e tablove të Fig. 69, mbështeten dhe nga
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llogaritjet e SV-së të kryera në rrjetin Austriak të stacioneve përsëritëse i cili përmban
13 pika matjesh (është i vetmi rrjet i cili ofron matje të pandërprera gjatë gjithë
periudhës 2001-2012). Rezultatet e këtyre llogaritjeve ilustrohen në Fig. 71. Vemë re
se SV-ja për përbërëse të ndryshme ka magnituda të përafërta me SV-në e përftuar
nëpërmjet modelit ST. Në grafikë ka dhe disa raste kur SV-ja për vite të caktuara arrin
vlera mjaft më të ndryshme se stacionet e tjera përsëritëse. Këto shmangie nuk mund të
jenë të lidhura me fushën e barthamës, por me shumë mundësi duhet të kenë të bëjnë
me gabime në aparaturat matëse. Është e mundur që këto gabime të kenë një ndikim të
caktuar në rezultatet e modelit ST, por fakti që shmangiet janë të pakta në numër, ky
ndikim duhet të jetë i vogël.
Si përfundim mund të themi se modeli i fushës normale ST riprodhon më mirë
se modelet globale fushën e kores për rajonin e Austrisë. Po ashtu modeli St riprodhon
më mirë SV-në e rajonit.

Fig. 72 Hartat e SV-së të përftuar nëpërmjet modelit N-leg. Të dhënat janë nT/yr.
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5.9 Rezultate mbi SV-në për Shqipërinë
Në figurat në vijim (Fig. 72-75) janë paraqitur hartat e SV-së të gjeneruara nga modeli
i fushë normale N-leg dhe nga modelet globale EMM2015, POMME-9 dhe CHAOS-5.
Nga paragrafi 5.6 rezulton se modelet N-leg dhe N-lin japin rezultate pothuaj identike
sa i përket fushës së kores. Po kështu rezulton dhe për SV-në, prandaj ne kufizohemi
në paraqitjen e të dhënave për modelin N-leg. Hartat janë përftuar për vitin 2010. Në
mënyrë të ngjashme përftohen dhe hartat për vitin 2005 pasi vitet 1995 dhe 2015 janë
jashtë intervalit të vfleshmërisë për modelet globale.

Fig. 73 Hartat e SV-së të përftuar nëpërmjet modelit EMM2015. Të dhënat janë nT/yr.
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SV-në e kemi llogaritur duke gjeneruar të dhëna me modelet rajonale dhe
globale për vitet 2004 dhe 2009. Më pas këto vlera ua kemi zbritur vlerave respektive
të viteve 2005 dhe 2010. Modelet globale japin një tablo të izolinjave të SV-së mjaft të
lëmuar (EMM2015 dhe CHAOS-5) ose paksa komplekse (POMME-9). Ndërkohë
modeli i fushës normale N-leg (dhe për rrjedhojë dhe modeli N-lin) paraqet një tablo të
ndërmjetme. Megjithatë nuk mund të nxjerrim një përfundim se cili model e përshkruan
më së miri SV-në në zonën e Shqipërisë pasi nuk kemi mundësi të llogarisim SV-në në
stacionet përsëritëse.

Fig. 74 Hartat e SV-së të përftuar nëpërmjet modelit POMME-9. Të dhënat janë nT/yr.
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Fig. 75 Hartat e SV-së të përftuar nëpërmjet modelit CHAOS-5. Të dhënat janë nT/yr.
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Kapitulli 6

Diskutime dhe përfundime

Përmbysjet e fushës dipolare dhe SV-ja e saj
Modelet stokastike janë relativisht të thjeshtë krahasuar me modelet më të plota
magnetohidrodinamike të cilët përshkruajnë në mënyrë më të plotë konveksionin e
fluidit në bërthamën e jashtme Për këtë arsye simulimi i modeleve stokastike kërkon
krahasimisht shumë pak fuqi llogaritëse. Për më tepër këto të fundit prodhojnë fushë
magnetike dipolare nëpërmjet ndërveprimit të elementëve dinamo përkatës dhe
mundësojnë kësisoj studimin e këtij kontributi dhe dinamikës kohore të tij. Gjithashtu
kostot e ulëta llogaritëse mundësojnë përftimin e serive kohore mjaftueshmërisht të
gjata për të analizuar nga ana statistikore përmbysjet e fushës dipolare.
Seritë kohore të dy modeleve stokastike përmbajnë një numër relativisht të
konsiderueshëm përmbysjesh të fushës dipolare. Kushti i aplikuar për të dalluar
përmbysjet e vërteta nga ato të rreme dhe ekskursionet luajnë një rol të qenësishëm në
statistikën e përmbysjeve. Për këtë arsye përdorimi i të dhënave paleomagnetike mbi
përmbysjet merr një rëndësi të madhe. Me kushtin e përdorur, përftohet për modelin
domino (variantet SCS dhe LCS) një shpërndarje e kroneve (intervalet e kohës në të
cilën fusha dipolare ruan një polaritet të caktuar) për të cilën është përqasur si funksioni
logartimik ashtu dhe ai eksponencial. Ne nuk kemi vazhduar më tej për të përcaktuar
se cili prej këtyre funksioneve, apo dhe të tjera alternativa, e përshtat më mirë
shpërndarjen e kroneve. Kemi vepruar kështu pasi nuk ka një shpërndarje të
gjithëpranuar për të dhënat paleomagnetike meqenëse përfundimi varet nga kriteri i
përdorur. Për më tepër ne nuk i disponojmë ato në mënyrë që të apliojmë kriterin tonë
dhe të mundësohet kështu krahasimi i plotë. Në përfundim të ngjashëm arrijmë dhe për
shpërndarjen e modelit IL (Lebovitz johomogjen).
Në analizën statistikore të serive kohore, mjeti më i fuqishëm është analiza
spektrale. Studimi i kryer mbi seritë e modeleve stokastike tregon se modeli LCS ka
një statistikë mjaft të ngjashme me serinë paleomagnetike (dy pjerrësi të ndryshme), si
për frekuencat e ulëta ashtu dhe për ato të larta. Kështu ky model është superior ndaj
atij SCS. Ndërkohë modeli IL ka një statistikë (me tre pjerrësi) mjaft të ndryshme
krahasuar me serinë paleomagnetike. Për më tepër statistika e modelit IL është mjaft e
ngjashme me atë të modelit SHA.DIF.14K i cili përshkruan SV-në e fushës dipolare
për 14 kyr e fundit. Kështu përcaktimi i saktë funksionit që përqas shpërndarjen e
kroneve nuk është aq i rëndësishëm sa informacioni që merret nëpërmjet analizës
spektrale.
Në seritë kohore të përftuara nga simulimi i modeleve stokastike nuk qe e
mundur të përftoheshin superkronet, intervalet mjaft të gjata të kohës në të cilat
polariteti nuk ndryshon. Prania e tyre është esenciale në riprodhimin e përmbysjeve të
fushës dipolare. Gjatë simulimeve parametrat mbahen konstante dhe mund të hedhim
hipotezën se ndryshimi i tyre gjatë simulimit në mënyrë të përshtatëshme mund të
rezultojë në shfaqjen e superkroneve. Kjo do të imitonte ndryshimin e fluksit të
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nxehtësisë në CMB. Gjithsesi kjo hipotezë mbetet të testohet në të ardhmen ku rëndësi
duhet ti kushtohet interpretimit fizik të rezultateve.
Modelet stokastike mund të riprodhojnë SV-në e fushës dipolare duke
përzgjedhur vlera të përshtatëshme të parametrave të secilit prej tyre. Gjetja e këtyre
vlerave bëhet në mënyrë empirike pasi nuk ka një rrugë teorike të përcaktimit të tyre.
Për modelin IL, SV-ja riprodhohet nga pikëpamja statistikore vetëm për modelin
SHA.DIF.14K, por jo për dy modelet e tjerë duke përdorur të njëjtin set vlerash të
parametrave. Ndërkohë modeli LCS rezulton të jetë mjaft i efektshëm pasi me setin e
përzgjedhur prej nesh riprodhohen në mënyrë të kënaqshme statistika e serive kohore
të të tre modeleve të fushës dipolare. Për më tepër seritë kohore të gjeneruara nëpërmjet
modelit LCS janë të ngjashme me seritë e modeleve të fushës dipolare. Kjo ngjashmëri
bëhet më e dobët për modelet me shtrirje kohore më të madhe. Po me të njëjtët
koeficientë modeli LCS gjeneron një seri me kohëzgjatje 100,000 vjet në të cilën
identifikohet një përmbysje e fushës dipolare. Kjo e fundit paraprihet nga një periudhë
disa mijëra vjeçare me fushës dipolare të dobët. Gjithashtu periudha e dobësimit të saj
para përmbysjes është disa herë më e gjatë se periudha e restaurimit të fushës dipolare
pas përmbysjes. Të gjitha këto tipare vërehen dhe në përmbysjet e fushës gjeomagnetike
dipolare. Mbetet si detyrë e ardhshme gjenerimi i serive më të gjata kohore, që të
përmbajnë shumë përmbysje të fushës dipolare, dhe analizimi i statistikës së
përmbysjeve (gjenerimi i shpërndarjes së kroneve) dhe studimi i spektrit të fuqisë për
to.

Fusha e kores dhe fusha e jashtme e pamodeluar
Metoda e m-bias-eve rezulton efektive në përftimin e fushës statike të pamodeluar të
kores. Ndikimi i shkallëve karakteristike të modeleve globale është i dukshëm në
magnitudat e fushës së kores ku m-bias-et e modelit CHAOS-5 janë sistematikisht më
të mëdha se për modelet e tjera. Kjo shmangie rezulton për shkak se shkalla e fushës së
kores Lc = 20, është mjaft mbi vlerën tipike Lc = 13. Vlerat e kësaj shkalle karakteristike
janë të dhëna për secilin prej modeleve dhe nuk mund të përshtaten për qëllimet tona.
Natyra statike e fushës së përftuar nëpërmjet m-bias-eve është e përcaktuar a
priori meqenëse këto të fundit llogariten si mesataret e serive kohore shumëvjeçare të
diferencave të vlerave të përbërëseve të fushës gjeomagnetikë të matura në observatorë
të ndryshëm me vlerat përkatëse të gjeneruara nëpërmjet modeleve globale në të njëjtat
pika. Nëse do të kishte fushë statike të kores së pamodeluar, ajo do të evidentohej tek
grafikët e serive kohore ku janë hequr vlerat e m-bias-eve. Këto seri do të kishin një
shmangie sistematike nga njëra-tjetra, që do ti përkiste kontributit të fushës së
pamodeluar të kores. Megjithatë nuk vërehen shmangie të tilla duke na konfirmuar dy
gjëra: nëpërmjet m-bias-eve përftohet në mënyrë mjaft të efektshme fusha e kores, ose
të paktën pjesa dërrmuese e saj; kështu fusha e kores rezulton të jetë pothuaj krejtësisht
me natyre statike duke përligjur kësisoj konsiderimin e saj si të tillë në modelimin e
fushës gjeomagnetike globale.
Eliminimi i m-bias-eve nga seritë kohore të diferencave jep fushën e
pamodeluar me natyrë të jashtme. Analiza spektrale e këtyre serive e vërteton natyrën
e jashtme të sinjalit të përftuar. Janë të dallueshëm variacionet me bazë stinore, gjysmëvjeçare dhe vjetore. Këto shkallë kohore janë tipike të variacioneve të fushës së jashtme.
Kufizimi i kohëzgjatjes së serive kohore në 16 vjet na e pamundëson dedektimin e
115

Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

shkallëve kohore më të mëdha, si p.sh. të ciklit diellor. Gjithashtu edhe prania e
mudëshme e variacioneve të fushës së induktuar të kores, që ka të njëjtën shkallë kohore
si fusha kryesore, nuk është e mundur të evidentohet për seritë në studim. Mbetet si
mundësi investigimi për të ardhmen, analizimi i serive më të gjata kohore të përftuara
në observatorë të ndryshëm përqark globit. Po ashtu mund të testohet mundësia e
përftimit të fushës së kores (e modeluar + e pamodeluar + fushë e induktuar e
mundshme) për rajone të mirëmbuluara të sipërfaqes së Tokës.

Modelet rajonale të fushës normale dhe fusha e kores
Modelet rajonalë të fushës normale janë relativisht të thjeshtë për tu ndërtuar dhe kanë
kosto mjaft të ulëta llogaritëse. Kjo i bën mjaft të përshtatshëm për të riprodhuar fushën
magnetike nga matjet e bëra në një rajon të vogël të sipërfaqes së Tokës. Gjithashtu ata
rezultojnë efektivë në përftimin e fushës statike të kores në rajonet në fjalë.
Hartat e fushës së kores të përftuar nëpërmjet metodës së diferencave ndërmjet
vlerave të matura në stacionet përsëritëse ose obsevatorët gjeomagnetikë me vlerat
përkatëse të dhëna nga modelet rajonalë dhe ata globalë, janë mjaft të ngjashme. Si në
rastin e Austrisë ashtu dhe në rastin e Shqipërisë ngjashmëria ndërmjet hartave të fushës
së kores është cilësore dhe sasiore. Në fakt është shfaqja e vazhdueshme e disa
strukturave të caktuara në këto harta që ilustrojnë karakterin statik të fushës së përftuar.
Megjithatë cilësia e përftimit të fushës së kores është mjaft e ndjeshme ndaj sasisë së të
dhënave të disponueshme për një epokë të caktuar. Ky problem është më pak i dukshëm
për Austrinë pasi matjet janë mjaft më të rregullta për këtë rajon. Ndërkohë në rastin e
Shqipërisë kemi problemin e rezolucionit të ulët kohor të të dhënave për shkak të
ndërprerjeve të gjata ndërmjet periudhave kur ato janë kryer.
Krahasimi ndërmjet fushës së përftuar të kores për Austrinë, kur matjet janë
reduktuar në 3 km lartësi, kanë një përputhje mjaft të mirë cilësore dhe sasiore me
matjet aeromagnetike të kryera në të njëjtën lartësi. Kjo do të thotë që metoda e përdorur
është konsistente jo vetëm për modele të ndryshëm, por edhe me të dhënat
aeromagnetike. Një gjë e tillë nuk është fatkeqësisht e mundur për Shqipërinë pasi
hartat e fushës së kores për këtë zonë nuk janë në përputhje shumë të mirë me hartat e
ndërtuara nga metoda alternative gjeologjike. Konktretisht anomalia e njohur e Mirditës
nuk është e dedektueshme dhe anomalitë e tjera (të Dibrës apo të juglindjes së
Shqipërisë) janë të vrojtueshme vetëm për përbërësen Y. Kjo mund ti atribuohet numrit
të vogël të matjeve në dispozicion. Suksesi i shënueshëm për Austrinë tregon se metoda
funksionon mirë kur matjet ofrojnë rezolucion të kënaqshëm hapësinor dhe kohor.
Modelet rajonale që ndërtohen për Shqipërinë bazohen e para në polinomet e
Legendre-it, ndërsa e dyta te përafrimi i thjeshtë linear. Rezultatet e tyre janë praktikisht
të padallueshme pasi fusha e kores e përftuar nëpërmjet secilit prej tyre është pothuaj
identike. Ky rezultat duket i pranueshëm pasi për zona mjaft të vogla si ajo rreth
Shqipërisë termat e çiftuar në ekuacionin (5.8) janë praktikisht të papërfillshëm. Kështu
modelet e ndërtuara me anë të polinomeve të Legendre-it nuk janë domosdoshmërisht
më të saktë në rezultatet që prodhojnë.
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APENDIKS A
Analiza e Spektrit të Fuqisë

Kodi me anë të të cilit mundësohet analiza spektrale e serive kohore të fushës së jashtme
të pamodeluar

N = 200; %% number of points
T = 192; %% define time of interval, 16 years
t = [0:N-1]/N; %% define time
t = t*T; %% define time in seconds
f = clf_CM5(:,1); %%define function
p_clf_x_CM5 = abs(fft(f))/(N/2); %% absolute value of the fft
p_clf_x_CM5 = p_clf_x_CM5(1:N/2).^2; %% take the power of
positve freq. half
freq_clf = [0:N/2-1]/T; %% find the corresponding frequency in
Hz
plot(freq_clf,p_clf_x_CM5,'r'); %% plot on linear scale
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APENDIKS B

Kodet e shkruara dhe të përdorura për modelin domino përkatësisht në variantet SCS
dhe LCS si dhe në modelin Lebovitz johomogjen (IL). Subrutina emërtohet “rigid”
The LCS model
function dy = rigid(t,y)
global eps1
gama=-2.1;
landa=-2.0;
kapa=0.015;
tau=0.01;
n=10;
dy = zeros(2*n,1);
% a column vector
for i=1:n;
dy(i)=y(i+n);
end
dy(n+1)=2*gama*cos(y(1))*sin(y(1));
for j=2:n;
dy(n+1)=dy(n+1)-2*landa*(cos(y(1))*sin(y(j))sin(y(1))*cos(y(j)))/n;
end
dy(n+1)=dy(n+1)-kapa*(y(n+1))+eps1(1)/sqrt(tau);
for i=n+2:2*n-1;
dy(i)=2*gama*cos(y(i-n))*sin(y(i-n));
for j=i-n+1:n;
dy(i)=dy(i)-2*landa*(cos(y(i-n))*sin(y(j))-sin(y(in))*cos(y(j)))/n;
end
for j=1:i-n-1;
dy(i)= dy(i)-2*landa*(cos(y(i-n))*sin(y(j))-sin(y(in))*cos(y(j)))/n;
end
dy(i)=dy(i)-kapa*(y(i))+eps1(i-n)/sqrt(tau);
end
dy(2*n)=2*gama*cos(y(n))*sin(y(n));
for j=1:n-1;
dy(2*n)=dy(2*n)-2*landa*(cos(y(n))*sin(y(j))sin(y(n))*cos(y(j)))/n;
end
dy(2*n)=dy(2*n)-kapa*(y(2*n))+eps1(n)/sqrt(tau);
end

The SCS model
function dy = rigid2(t,y)
global eps1
gama=-1;
landa=-2.0;
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kapa=0.1;
eps=0.4;
tau=0.01;
dy = zeros(16,1);
% a column vector
for i=1:8;
dy(i)=y(i+8);
end
dy(9)= gama*sin(y(1))-landa*(cos(y(1))*(sin(y(8))+sin(y(2)))sin(y(1))*(cos(y(8))+cos(y(2))))kapa*(y(9))+eps1(1)/sqrt(tau);
for i=10:15;
dy(i)= gama*sin(y(i-8))-landa*(cos(y(i-8))*(sin(y(i9))+sin(y(i-7)))-sin(y(i-8))*(cos(y(i-9))+cos(y(i-7))))kapa*(y(i))+eps1(i-9)/sqrt(tau);
end
dy(16)= gama*sin(y(8))-landa*(cos(y(8))*(sin(y(7))+sin(y(1)))sin(y(8))*(cos(y(7))+cos(y(1))))kapa*(y(16))+eps1(8)/sqrt(tau);

The main code- Runge-Kutta (is the same for both models)
function lcs
savefile='1000000.mat';
eps=0.2;
jj=0;
sum=0.0;
n=10;
while (sum > 0.46) | (sum < 0.44)
sum=0.0;
for i=1:n;
theta(i)=0+(2*pi-0).*rand(1,1);
sum=sum+cos(theta(i))/n;
end
end
for j=1:n;
dtheta(j)=0.0;
end
tspan1=0.0;
for k=1:n;
Y0(k)=theta(k);
end
for kk=n+1:2*n;
Y0(kk)=dtheta(kk-n);
end
for i=1:1000000;
global eps1
for j=1:n;
eps1(j)=eps*random('normal',0,1);
end
tspan2=tspan1+0.01;
[t,Y] = ode45(@rigid,[tspan1 tspan2],Y0);
[m,nn]=size(Y);
for ik=1:2*n;
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Y0(ik)=Y(m,ik);
end
if (mod(i,10)==0)
jj=jj+1;
YY(jj,1:n)=Y0(1:n);
save(savefile,'YY','-append');
end
tspan1=tspan2;
end

The IL model
function dy = derivLn(t,y)
mu=0.8;
mm=1.8;
l=1.9;
r=2.0;
g=0.25;
c=1.0;
n=5;
m=5;
dy = zeros(m+n,1);
% a column vector ëhere y(1)-y(n) are
the currents intensities in each disk
% and y(n+1)-y(n+m) are the angular
velocities of each disk
dy(1)=-mu*y(1)+y(n+1)*y(n); % current intensity change in the
first disk
for i=2:n-1
dy(i)=-mu*y(i)+y(i+n)*y(i-1);
% calculate the currents
intensities changes in the other small disks
end
dy(n)=-r/l*y(n)+y(n+m)*y(n-1)/l;
% claculates the current
intensity change in the biggest disk
dy(n+1)=1-mm*y(1)*y(n);
for j=n+2:n+m-1
dy(j)=1-y(j-n)*y(j-n-1);
% calculate the angular
velocities changes in the other small disks
end
dy(m+n)=g/c-y(n)*y(n-1)/c; % calculates the angular velocity
change in the biggest disk
end

The main code
function lebovitz
savefile='test_n.mat';
n=5;
m=5;
jj=0;
N=14500;
sum=0.0;
sum1=0.0;
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mesI=zeros(N,1);
while (sum > 0.615) || (sum < 0.610)
for i=1:n;
x(i)=(-1+2*rand(1,1));
sum=sum+x(i)/(2*n);
end
end
for j=1:m;
y(j)=(-1+2*rand(1,1))/1000;
end
while (sum1 < - 0.007) | (sum1 > -0.006)
for j=1:m;
dx(j)=(-1+2*rand(1,1))/1000;
sum1=sum1+dx(j);
end
end
tspan1=0;
for k=1:n;
Y0(k)=x(k);
end
for kk=1:m
Y0(n+kk)=y(kk);
end
for i=1:N;
tspan2=tspan1+0.01;
[t,Y] = ode45(@derivLn,[tspan1 tspan2],Y0);
[mm,nn]=size(Y);
for ik=1:m+n;
Y0(ik)=Y(mm,ik);
end
if (mod(i,1)==0)
jj=jj+1;
YY(jj,1:n)=Y0(1:n);
for ii=1:n;
mesI(jj)=mesI(jj)+YY(jj,ii)/n;
end
save(savefile,'mesI','-append');
end
tspan1=tspan2;
end
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Përmbledhje (Abstrakti)

Fusha gjeomagnetike është fusha më komplekse e Tokës qoftë sa i përket origjinës së
saj, qoftë për nga evolucioni i saj kohor dhe hapësinor. Më tepër të ndërlikuara janë
mekanizmat përgjegjës për autogjenerimin dhe ekzitencën e saj. Megjithë përparimin e
konsiderueshëm dhe hedhjen dritë mbi shumë aspekte, mbeten shumë çështje të
diskutueshme, siç janë ato që lidhen me përmbysjet e fushës dipolare dhe statistikën e
saj, mbi variacionin shekullor të fushës dipolare, si edhe çështje me rëndësi praktike siç
janë fushat lokale me origjinë të brendëshme (nga korja e Tokës) apo evidentimi i
kontributit me origjinë të jashtme (magnetosfera)
Në këtë punim, propozojmë dy modele relativisht të thjeshta, të ashtuquajtur modele
stokastike, nëpërmjet të cilave gjenerojmë seri të gjata kohore të fushës dipolare, për të
riprodhuar statistikën e përmbysjeve të kësaj të fundit. Në thelb të këtyre modeleve
qëndron bashkëveprimi kolektiv i elementeve dinamo, të cilët gjenerojnë fushë
magnetike dipolare. Ndërveprimi ndërmjet tyre riprodhon përmbysjet e fushës dipolare
dhe statistikën e tyre. Po ashtu, duke përdorur vlera të përshtatëshme të parametrave të
modeleve kemi riprodhuar në mënyrë të kënaqshme variacionin shekullor të fushës
dipolare.
Ndonëse modelet globale të gjeneratave të fundit rezultojnë të besueshëm, ne tregojmë
se këto modele nuk arrijnë të përfshijnë të tërë kontributet në fushën magnetike të
Tokës. Duke përdorur dhe tre modele globale (CHAOS-5, EMM2015 dhe POMME-9),
të bazuara në shpërthimin në harmonika sferike të komponenteve të fushës
gjeomagnetike, ne kemi gjeneruar seritë kohore të komponeneteve të fushës në disa
observatorë gjeomagnetikë. Kemi propozuar një teknikë të re për të veçuar nga këto
seri dy kontribute të pamodeluara: një që i përket fushës së kores me natyrë statike dhe
një kontribut tjetër me natyrë të jashtme. Natyra e kësaj të fundit është provuar edhe
nëpërmjet analizës spektrale të serive kohore.
Nisur nga rëndësia praktike e studimit të anomalive lokale të fushës me origjinë nga
Korja e Tokës, në këtë punim janë ndërtuar modele të fushës normale për rajone
relativisht të vegjël si Shqipëria dhe Austria. Këto modele bazohen në përafrime
polinomiale të komponenteve të fushës gjeomagnetike në koordinata hapësinore dhe në
kohë. Rezultatet e këtyre modeleve janë krahasuar me rezultatet që japin modelet
globale për të njëjtat rajone dhe për të njëtat periudha kohore. Janë dhënë interpretimet
përkatëse për anomalitë e evidentuara. Njëkohësisht është studiuar edhe variacioni
shekullor i fushës gjeomagnetike për këto rajone.

Fjalëkyçe: fusha gjeomagnetike dipolare, modeli domino, modeli Lebovitz
johomogjen, model rajonale, fusha e kores, fusha e jashtme
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Abstract

The geomagnetic field is the most complex field of the Earth regarding its origin as well
as its temporal and spatial variation. Even more complicated are the physical
mechanisms responsible for the self-generation and maintenance of this field. Despite
the considerable advancements and illuminating many aspects related to the
geomagnetic field, there remain many other topics like reversals of the dipolar
geomagnetic field and its statistics or the secular variation of the dipolar field as well
as topics with practical interests like the local geomagnetic field with internal origin
(from Earth’s crust) or with outer origin (magnetosphere).
In this present work, we propose two relatively simple models, the so called stochastic
models, by which we generate long time series of the dipolar geomagnetic field. The
aim is to reproduce the statistics of the reversals of the dipolar field. The fundamental
concept that stands at the base of these models is the collective interaction between the
dynamo elements, the units that create dipolar magnetic field. Their mutual interactions
produce reversals and the respective statistics. Also when choosing appropriate values
for the models’ parameters, we have obtained time series that satisfactorily describe the
secular variation of the dipolar field.
Despite the fact that the modern global models are considered to be reliable, we show
in the actual work that they do not include all the contributions into the geomagnetic
field. Using three global models (CHAOS-5, EMM2015 dhe POMME-9), constructed
based on the expansion of the geomagnetic field components into spherical harmonics,
we have generated time series of the components of the magnetic field on given
geomagnetic observatories. We propose a new method to isolate from these series two
un-modeled contributions: one with static nature that originates from the local crust,
and the second contribution with outer origin. This last conclusion is drawn from the
spectral analysis of the obtained time series.
Being aware of the practical importance of the study of local crustal anomalies, we have
constructed several regional models of the normal field, focused on relatively small
regions like Albania and Austria. These models are based on the approximation of the
components of the geomagnetic field in spatial coordinates and time. The results
obtained from these regional models are then compared with the respective results
obtained from the global models for the same regions and moments of time.
Appropriate discussions are made for the isolated anomalies. Also we have studied the
secular variation of the geomagnetic field for these regions.

Keywords: dipolar geomagnetic field, domino model, non-homogeneous Lebovitz
model, regional model, crust field, outer field
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