پالسما یک مجموعه ای از ذرات باردار می باشد که این ذرات میدان هاای اکتروممناایییای را از
یویق بار م جویان امکیه شان توکید می کااد .حوکت ذرات تحت تاثیو میدان های اکقا شده م میدان
های خارجی که به پالسما اعمال می شوند م از پالسما پیومی می کااد ،قوار می گیوند .این رفراار
باعث ایجاد یک موقعیت تالیمی در پالسما می شود .باابواین بییار بدیهی می باشاد کاه نراوانی
موقعیت  ،میدان های سوعت م میدان های مناایییی را در زمان م متان های مخرلف تعاین کاای .
فیزیک پالسمای فضایی به عاوان شاخه جدیدی مهمی از ژئوفیزیاک مایشاود .تعاداد زیاادی از
پالسماهای ژئوفیزیتی مخرلف با گیروه زیادی از پارامرارهای مشخصه ماناد چگاکی م دماا مجاود
دارند .خورشید  ،ناشی از انبیاط فواصوتی تاا خورشایدی  ،پالسامایی باا رساانا باا را در
سوعرهای فواصوتی  ،حدمد 055 Km/sبه درمن فضای بین سیارهای گییل میکاد .این پالسما ،
"باد خورشیدی "نامیده میشود م عمدتا شامل اکترومنها م پومتونها باا ممیازهای از % 0یونهاای
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هلیوم است .به علت رسانا با  ،میدان مناایییی خورشیدی در پالسما ماجمد مایشاود ننییاو
مورد یک ابوسانا) متوسط باد خورشیدی در حال گیروش به سمت بیومن کشیده میشاود .تقویا
سییر های دیاامیتی رمشی است که بتمک من می توان ایاگونه سییر ها را مناکیز کود.
در این رمش ن که پومژه حاضو نیز بو یبق من انجام شده است) بو پایه داده های مماری ثبت شده
همچونن دما ،سوعت  ،چگاکی  ،میدان مناایییی م )...می توان رفرار م تنییوات پالسامای فضاایی
را مدل بادی کود .در این یوح خواص مقیاسی نوسانات پارامرو هاای پالسامای فضاایی ماورد
بورسی قوار می گیود .این نوسانات هماناد یک سوی زمانی معین یک فومیاد تصادفی غیو اییرا را
تشتیل می دهاد .در این یوح با ارایه یک مدل بو پایه فیزیک مماری  ،مؤکفه مقیاسی یک فومیااد
اییرا اسرخوا می شود .با اسرفاده از این موکفه مقیاسی می توان ساخرار فواکراکی سییر را حدس
زد.
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