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Tato bakalářská práce se zaměřuje na navržení možného vylepšení stávajících 

empirických modelů polohy zemské magnetopauzy, resp. na identifikaci parametrů, 

které v nich nejsou řádně (či vůbec) zahrnuty. Magnetopauza je hranice mezi 

magnetickým polem Země a meziplanetárním magnetickým polem, vyrovnává se 

zde tlak magnetického pole Země a dynamický tlak slunečního větru. Za účelem 

studia parametrů majících vliv na vzdálenost této hranice od Země provádíme 

systematickou studii existující databáze 16800 průchodů magnetopauzou, které byly 

registrovány osmi různými družicemi. Zaměřujeme se na vliv topologie 

magnetického pole Země, které není dokonale dipólové a jehož hodnoty v blízkosti 

subsolárního bodu vykazují nezanedbatelné denní a roční variace. Dalším 

zkoumaným jevem je magnetosférický kruhový proud a jeho vliv na velikost 

magnetického pole v oblasti magnetopauzy. Případné změny magnetického pole 

přitom mají přímý vliv na vzdálenost magnetopauzy od Země. Pozornost je 

věnována rovněž potenciálně rozdílným polohám magnetopauzy v období rychlého  

a pomalého slunečního větru. Na závěr diskutujeme komplikace související               

s dráhami družic a výsledným nerovnoměrným prostorovým rozložením použitých 

dat. 
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Úvod  

  Tato práce využívá družicová data o polohách zemské magnetopauzy („přesečení“) 

za účelem zkoumání vlivu vybraných parametrů, které nejsou do modelů její polohy 

standardně zahrnovány. Znalost polohy magnetopauzy je přitom klíčová                            

pro nejrůznější studie zabývající se interakcemi v systému sluneční vítr – Země,                        

a vyvíjení příslušných empirických modelů je proto stále předmětem aktivního 

výzkumu. 

  Cíle práce jsou následující: 

1. Studium stávajících empirických modelů polohy zemské magnetopauzy, sepsání 

jejich přehledu. 

2. Analýza vlivu ne zcela dipólového magnetického pole Země a proudů tekoucích 

zemskou magnetosférou. 

3. Zkoumání rozdílu mezi polohou magnetopauzy v období rychlého a pomalého 

slunečního větru. 

4. Diskuze problémů spjatých s nerovnoměrným pokrytím prostoru družicemi. 

  V kapitole 1 – Přehled současných znalostí je předložen zjednodušený teoretický 

popis relevantní pro polohu zemské magnetopauzy. Je zde stručně nastíněna historie 

jejího předpovězení a následného objevení, její fyzikální popis a prezentován stručný 

přehled dosud vyvinutých empirických modelů její polohy. Dále je zde rozebrána 

problematika kruhového proudu v magnetosféře Země, jeho souvislost                                  

s geomagnetickým Dst* indexem a konečně některé běžně užívané modely 

magnetického pole v zemské magnetosféře. Ve 2. kapitole – Použitý soubor dat jsou 

popsána data používaná při dalším výzkumu. Je zde ukázána a popsána oblast,                     

na kterou se v této práci zaměřujeme, a její pokrytí dostupnými daty. V další kapitole 

– Získané výsledky jsou prezentovány vlastní výsledky provedeného výzkumu. 

Kapitola číslo 4 – Diskuze se zaobírá fyzikálním kontextem získaných výsledků                         

a diskutuje vliv drah užitých družic na použitá data. V kapitole 5 – Závěr se nachází 
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shrnutí hlavních získaných výsledků a jejich možného využití pro úpravu stávajících 

modelů polohy magnetopauzy. 
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1. Přehled současných znalostí 

  Magnetopauza je hranice oddělující magnetosféru (tj. oblast kontrolovanou 

přibližně dipólovým zemským magnetickým polem) od meziplanetárního 

magnetického pole (interplanetary magnetic field, IMF) a nabitých částic slunečního 

větru. Je místem, kde se vyrovnává tlak magnetického pole Země a dynamický tlak 

slunečního větru a tedy také nejvzdálenějším místem, kam zasahuje vliv 

magnetického pole Země. Její poloha není stálá, mění se v závislosti na mnoha 

faktorech. Ačkoli byla magnetopauza pozorována u různých planet, v této práci                   

se zabýváme jen zemskou magnetopauzou. 

  Možnou existenci hranice mezi magnetosférou a slunečním větrem diskutovali již 

Chapman a Ferraro (1931). Jejich představa se však od současné značně lišila, 

jelikož magnetopauzu považovali za přechodnou hranici existující pouze v době 

zvýšené sluneční aktivity. Nebylo totiž zřejmé, zda se sluneční vítr vyskytuje 

neustále či pouze v časově omezených obdobích. Až Biermann a Schlüter (1951) 

ukázali za pomoci analýzy odklonu ocasů komet, že sluneční vítr je přítomný 

neustále. Magnetopauza tedy byla předpovězena jako stálá hranice již několik let 

před jejím prvním pozorováním. 

  Poloha magnetopauzy je dána rovnováhou tlaků na její vnitřní a vnější straně. Tlak 

na vnitřní straně (v magnetosféře) je tvořen převážně magnetickým polem Země, 

tepelný i dynamický tlak plazmatu jsou zde zanedbatelné. Naproti tomu tlak                       

na vnější straně magnetopauzy (v magnetoobálce, angl. magnetosheath) odpovídat 

tlaku slunečního větru, který je tvořen převážně tlakem dynamickým (zde je naopak 

tlak IMF minoritní). Podmínku rovnosti daných tlaků můžeme tedy – v oblasti 

subsolárního bodu – zapsat jako: 

ρsw . usw
 2

 = Bms
 2
/2μ0                                                 (1.1) 

(Kivelson a Russell, 1996) kde ρsw značí hustotu slunečního větru, usw jeho rychlost, 

μ0 je permeabilita vakua a Bms je magnetická indukce v magnetosféře (na vnitřní 

straně magnetopauzy). 

  Typická unášivá rychlost slunečního větru je přibližně usw = 400 km/s. Magnetické 

pole na povrchu Země na rovníku je přibližně B0 = 30 000 nT a klesá s třetí 
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mocninou vzdálenosti. Koncentrace slunečního větru je zhruba 5 H+ v cm
3
 (H+ jsou 

výrazně převažujícími ionty, elektrony pak díky jejich nízké hmotnosti                       

k dynamickému tlaku prakticky nepřispívají). Po dosazení dostaneme odhad 

vzdálenosti magnetospauzy od Země v subsolárním bodě L = 8 RE (kde RE je zemský 

poloměr). 

  Jelikož je zemské magnetické pole omezené pouze na vnitřek magnetopauzy, 

neprocházejí žádné magnetické siločáry skrz tuto hranici. Složka magnetické indukce 

kolmá na magnetopauzu je tedy nulová. Z faktu, že na magnetopauze dochází                       

ke skokové změně magnetického pole („vyrušení“ zemského magnetického pole vně 

magnetopauzy) a Ampérova zákona pak přímo plyne, že magnetopauzou musí téct 

elektrický proud. 

 

 

 

Obr. 1 – Schéma zkoumaného systému, zemského magnetického pole                                   

a magnetopauzy a proudů, které tímto systémem tečou (Kivelson a Russell, 1996). 

 

  Směr tohoto proudu je znázorněn na obrázku 1, v uvažovaném schématu protéká                 

v blízkosti subsolárního bodu (v jehož okolí se o polohu magnetopauzy                              

v předkládané studii zajímáme) kolmo na rovinu obrázku směrem k pozorovateli. 

Magnetické pole tvořené tímto proudem pak přesně vyruší zemské magnetické pole 

vně magnetopauzy a naopak zesílí magnetické pole uvnitř. Z jednoduché představy 
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zrcadlového magnetického dipólu by plynulo, že toto zesílení magnetického pole 

uvnitř je dvojnásobné, realističtější výpočty uvažující skutečný tvar magnetopauzy 

pak vedou ke koeficientu přibližně 2,4. Zahrneme-li toto efektivní zesílení zemského 

magnetického pole do rovnováhy tlaků uvažované v rovnici (1.1), dostaneme 

poměrně realistický odhad typické vzdálenosti magnetopauzy v subsolárním bodě L 

= 10 RE, jak bylo také experimentálně pozorováno (Heppner a kol., 1963). 

  Výše zmíněná skoková změna magnetického pole představuje rovněž přirozenou 

možnost jak magnetopauzu identifikovat v družicových datech. Při průchodu skrz 

magnetopauzu ve směru z magnetosféry do magnetoobálky (tj. „zevnitř ven“) 

velikost magnetického pole skokově klesá a dochází ke změně jeho směru. 

V částicových datech pak pozorujeme nárůst koncentrace částic. Příklad družicových 

měření při průchodu magnetopauzou je znázorněn na obrázku 2                  

(McFadden a kol., 2008), který ukazuje měření družice THEMIS při průchodu 

magnetopauzou. V prvním panelu jsou vyneseny hodnoty magnetického pole B 

v jednotkách nT, kde červeně je složka Bx, zeleně složka By a modře složka Bz. Další 

dva panely zobrazují energetické spektrogramy elektronů a iontů, tj. závislost jejich 

toku na energii (y-ová osa, v eV) a čase. Tmavě červená barva odpovídá nejvyššímu 

a černá nejnižšímu detekovanému toku. Čtvrtý panel znázorňuje rychlost iontů 

v km/s, červená čára reprezentuje x, zelená y a modrá z složku rychlosti. Pátý panel 

zobrazue hustotu iontů v jednotkách 1/cm
3
, kde červeně jsou elektrony a černě ionty. 

Poslední panel zobrazuje jednotlivé dílčí tlaky (v nPa), které se uplatňují v tlakové 

rovnováze. Černě je celkový tlak, modře je tlak magnetického pole, zeleně tlak iontů 

a červeně elektronů. Můžeme si všimnout, že černá čára zůstává téměř konstantní, 

což odpovídá rovnosti tlaků vně a uvnitř magnetopauzy. 
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Obr. 2 – Data z družice THEMIS při průchodu magnetopauzou                   

(McFadden a kol., 2008).  A) Hodnoty magnetického pole B v jednotkách nT,                 

kde červeně je složka Bx, zeleně složka By a modře složka Bz. b) Elektronový 

spektrogram. C) Iontový spektrogram. D) Rychlost iontů v km/s, kde červená čára 

reprezentuje x, zelená y                    a modrá z složku rychlosti. E) Hustota iontů 

v jednotkách 1/cm
3
, kde červeně jsou elektrony a černě ionty. F) Tlak v nPa,                                         

kde černě je celkový tlak, modře je tlak magnetického pole, zeleně tlak iontů                        

a červeně tlak elektronů. Na ose x jsou souřadnice v GSE souřadnicích vyjádřené 

v jednotkách RE. 
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  Skutečnost, že průlet družice magnetopauzou je možno poměrně přímočaře 

identifikovat v družicových datech, je již od jejího prvního pozorování                   

(Heppner a kol., 1963) hojně využívána k tvorbě empirických modelů její polohy. 

Typicky se přitom vychází z poloh družice v době jejího průletu magnetopauzou 

(„přesečení“) a hledá se jejich vhodná parametrizace. Nejjednodušší a typicky 

používanou aproximací tvaru magnetopauzy je přitom plocha druhého stupně 

(elipsoid, paraboloid, hyperboloid). 

   Jeden z prvních široce užívaných modelů polohy magnetopauzy byl model 

vycházející z databáze 1000 průchodů magnetopauzou, získaných z dat několika 

různých družic (Formisano a kol., 1979). Autoři parametrizovali radiální vzdálenost 

průchodu magnetopauzou pomocí dynamického tlaku slunečního větru.                            

Dále diskutovali případný vliv hustoty slunečního větru a orientace meziplanetárního 

magnetického pole na polohu magnetopauzy. Navrhované vysvětlení vlivu orientace 

IMF je tzv. přepojení (rekonekce) magnetických siločar. V případě jižní orientace 

IMF je magnetické pole ve slunečním větru v blízkosti subsolárního bodu 

orientováno opačně než magnetické pole Země (Russell, 1990). Existuje tak značná 

nehomogenita magnetického pole a podmínky ideální magnetohydrodynamiky 

(vedoucí k „zamrzání“ magnetického pole v plazmatu) nejsou lokálně splněny. 

Magnetická rekonekce pak umožňuje změnu konfigurace magnetických siločar                       

a konverzi magnetické energie na energii tepelnou (tj. zahřívání plazmatu). Částice 

slunečního větru pak – v důsledku nové konfigurace magnetického pole po přepojení 

magnetických siločar – mohou pronikat do magnetosféry. Hranici magnetopauzy je 

proto možno v případě jižní orientace IMF očekávat blíže k Zemi. 

  Výše zmíněnou závislost na orientaci IMF zahrnul do empirickému modelu polohy 

magnetopauzy Sibeck a kol. (1991). Ti provedli analýzu celkem 1821 průchodů 

magnetopauzou a ukázali, že v časových intervalech s jižní orientací IMF                            

se magnetopauza skutečně nachází na menších radiálních vzdálenostech. Na základě 

rovnováhy tlaků uvnitř a vně magnetopauzy a současného měření parametrů 

magnetosférického magnetického pole a parametrů slunečního větru vytvořili 

Petrinec and Russell (1996) model polohy magnetopauzy určený primárně pro noční 

stranu. Ten byl parametrizován dynamickým tlakem slunečního větru a hodnotou 

severo-jižní komponenty IMF. Shue a kol. (1997) doplnili předpokládaný tvar 
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magnetopauzy o další parametry, které umožnily charakterizovat míru jejího 

rozevření v oblasti za Zemí. Tvar magnetopauzy je v tomto modelu popsán dvěma 

parametry, jejichž závislost na relevantních kontrolních faktorech (dynamický tlak 

slunečního větru a severo-jižní složka IMF) byla určena na základě fitů 

pozorovaných průchodů magnetopauzou. Reálný tvar magnetopauzy je ještě výrazně 

komplikovanější, mimo jiné vykazuje deformaci (prohnutí do nižších radiálních 

vzdáleností) v oblasti tzv. cuspů (Petrinec a Russell, 1995; Boardsen a kol., 2000; 

Suvorova a kol., 2005; Šafránková a kol., 2005). Lin a kol. (2010) proto do jejich 

empirického modelu magnetopauzy zahrnuli jako parametr tzv. tilt úhel (úhel                  

mezi zemským dipólem a osou z v GSM souřadnicích). Pro úplnost zmiňme,                 

že existují i empirické modely magnetopauzy, které nejsou založeny na analýze 

jednotlivých průchodů magnetopauzou, nýbrž na automatické klasifikaci regionu, 

kde se družice nachází, na základě srovnání změřených plazmových parametrů 

s parametry měřenými družicí ve slunečním větru (Jelínek a kol., 2012). Další třída 

empirických modelů pak nespoléhá na předdefinovaný tvar magnetopauzy, ale tento 

je vyhodnocen v rámci konstrukce modelu přímo na základě dostupných měření 

(Wang a kol., 2013).  

  Srovnáním vybraných empirickým modelů polohy magnetopauzy bylo věnováno 

hned několik systematických studií (např., Fairfield, 1995; Shue a kol., 1998; 

Šafránková a kol., 2002; Case and Wild, 2013). Univerzálním závěrem z těchto 

studií plynoucím je pak skutečnost, že ačkoliv dané empirické modely obecně 

popisují střední polohu magnetopauzy s přiměřenou přesností, existuje s nejvyšší 

pravděpodobností několik dalších faktorů, které nebyly doposud do modelů řádně 

zahrnuty. To se projevuje především značným rozptylem experimentálně určených 

poloh přesečení magnetopauzy okolo polohy modelové. Jako možný příklad 

parametrů, které polohu magnetopauzy zřejmě – alespoň za určitých podmínek – 

podstatně ovlivňují, uveďme například radiální složku IMF (Suvorova a kol., 2010; 

Dušík a kol., 2010; Samsonov a kol., 2012) či sluneční aktivitu                    

(Němeček a kol., 2016). 

  Všechny výše uvedené modely typicky předpokládaly, že magnetické pole Země je 

možné aproximovat dipólem umístěným v jejím středu. Reálná situace je ale značně 

komplikovanější. Ukazuje se, že i kdybychom použili dipólovou aproximaci 



9 

 

zemského magnetického pole, neměl by být dipól umístěn v jejím středu,                            

ale vybočen o přibližně 500 km (A.C. Fraser-Smith, 1987). Ještě přesnější popis 

magnetického pole Země pak poskytuje model IGRF (International Geomagnetic 

Reference Field), který budeme v předkládané práci používat. Započtení skutečnosti, 

že zemské magnetické pole není možné aproximovat centrovaným dipólem,                         

pak v každém případě vede k závislosti polohy magnetopauzy na aktuálním natočení 

Země. 

  Dalším faktorem, který výše uvedené empirické modely běžně neuvažovaly, je vliv 

tzv. kruhového proudu (ring current). Jedná se o proud formovaný energetickými 

částicemi zachycenými v zemském magnetickém poli, který vzniká díky kombinaci 

driftu zakřivení a gradient B driftu. V prvním přiblížení je možno považovat tento 

proud za tekoucí v rovníkové rovině. Jelikož kladně nabité ionty driftují západním 

směrem a záporně nabité elektrony směrem východním, je výsledný proud 

orientován západně. Existence tohoto proudu nutně vede ke vzniku magnetického 

pole. Na vzdálenostech od Země menších než je kruhový proud (typicky několik 

zemských poloměrů) je vznikající magnetické pole orientováno severojižním 

směrem a je tedy orientováno opačně než zemské magnetické pole. Výsledkem je 

pokles magnitudy magnetického pole, měřitelný na povrchu Země. Oproti tomu                     

na vzdálenostech od Země větších, než je kruhový proud, je vznikající magnetické 

pole orientováno jihoseverním směrem, tj. ve směru zemského magnetického pole, 

které je tak efektivně zesilováno. Na základě těchto základních úvah můžeme tedy 

odhadnout, že v obdobích silnějšího kruhového proudu, kdy je magnetické pole                      

na větších vzdálenostech silnější, se bude magnetopauza posouvat do větších 

radiálních vzdáleností. 

  Velikost kruhového proudu je možno charakterizovat na základě pozemních měření 

magnetického pole pomocí tzv. Dst indexu (Disturbance Storm Time index).                   

Tento souvisí s hodnotou horizontální komponenty geomagnetického pole                        

a vyjadřuje míru geomagnetické aktivity sloužící k posouzení síly magnetických 

bouří. Konkrétně reprezentuje osově symetrické poruchy magnetického pole 

v oblasti geomagnetického rovníku na povrchu Země, které jsou úměrné velikosti 

kruhového proudu tekoucího vnitřní magnetosférou západním směrem. V období 

magnetických bouří jsou kruhové proudy a pozorované magnetické poruchy silnější. 
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Dochází k poklesu měřeného magnetického pole, hodnoty indexu Dst jsou záporné                  

a v absolutních hodnotách velké (při silných bouřích řádově stovky nT). Druhým 

proudovým systémem přispívajícím do hodnoty Dst indexu jsou proudy tekoucí 

magnetopauzou. Při jejím posunu na menší radiální vzdálenosti dochází k nárůstu 

těchto proudů a tím i k nárůstu hodnot Dst indexu. Na základě tohoto efektu lze tedy 

usuzovat, že pro nižší (záporné) hodnoty Dst by měla magnetopauza nalézat dále                   

od Země (Sugiura a Kamei, 1991). 

  V naší práci se zaměříme na možný vliv kruhového proudu, výše zmíněný 

příspěvek od proudů tekoucích magnetopauzou je proto třeba eliminovat.                  

Za tímto účelem se zavádí tzv. opravený Dst index (corrected Dst index), který                  

se značí jako Dst* a je dán korekčním vztahem podle Burton a kol. (1975): 

Dst* = Dst – b . (Pdyn)
1/2  

+ c                               (1.2) 

kde Pdyn značí dynamický tlak slunečního větru a c je konstanta zohledňující velikost 

Dst při nízké geomagnetické aktivitě. Dst* index je tedy snížen o příspěvek úměrný 

odmocnině dynamického tlaku slunečního větru, odpovídající vlivu proudů tekoucích 

magnetopauzou. Tento opravený Dst index pak popisuje velikost kruhových proudů 

tekoucích magnetosférou bez započtení proudů na magnetopauze.  

  Existuje množství – převážně empirických – modelů velikosti a směru 

magnetického pole vznikajícího díky proudům tekoucím magnetosférou. V naší 

studii budeme využívat tradiční model T96 (Tsyganenko, 1995) implementovaný 

v geofyzikální knihovně GEOPACK (Earth’s Physics Department of St. Petersburg 

State University). Tento model 10agnetosférického magnetického pole je založen               

na empirických datech a je v něm zahrnut jednoduchý empirický model 

magnetopauzy parametrizovaný dynamickým tlakem slunečního větru. Tento model 

je navržen tak, že předpokládá proudy tekoucí magnetosférickým systémem a hledá 

ideální hodnoty pro fit parametrizovaný daty slunečního větru (dynamickým tlakem, 

hodnotou Dst indexu a By a Bz složkou meziplanetárního magnetického pole). Tento 

model byl vybrán proto, že je stále poměrně snadno parametrizovaný a potřebná data 

jsou pro jednotlivá analyzovaná přesečení přímo dostupná; na rozdíl od dřívějšího 

modelu T89 (Tsyganenko, 1989) však již obsahuje magnetopauzu. 
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  Příklad průběhu velikosti modelového magnetického pole v rovníkové rovině 

v závislosti na vzdálenosti od středu Země je znázorněn na obrázku 3. Vykreslujeme 

pouze radiální vzdálenosti větší než 5 RE, tj. vzdálenosti, kde kruhový proud i proud 

tekoucí magnetopauzou způsobují nárůst velikosti magnetického pole. S rostoucí 

radiální vzdáleností pak vliv proudu tekoucího magnetopauzou dominuje a způsobuje 

postupný nárůst velikosti modelového magnetického pole. Zlomovým bodem je 

hranice magnetopauzy (znázorněna červeným křížkem), kde modelové magnetické 

pole skokově klesá. Na základě analýzy radiálního průběhu modelového 

magnetického pole je tak možné přímočaře stanovit polohu magnetopauzy 

uvažovanou v modelu T96 i modelové magnetické pole na její vnitřní straně. 

 

Obr. 3 – Příklad průběhu velikosti modelového magnetického pole (model T96) 

v rovníkové rovině v závislosti na vzdálenosti od Země v RE. Na radiálních 

vzdálenostech větších než 5 RE začíná dominovat vliv proudů tekoucích 

magnetopauzou, s rostoucí radiální vzdáleností dochází k postupnému nárůstu 

velikosti modelového magnetického pole. Zlomovým bodem v tomto trendu je 

hranice magnetopauzy (znázorněná červeným křížkem), kde modelové magnetické 

pole skokově klesá. 
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2. Použitý soubor dat 

  Využíváme databázi celkem 16800 průchodů magnetopauzou identifikovaných 

v datech 8 různých družic (Magion 4, Geotail, Interball 1, Themis A-E), která je 

k dispozici na pracovišti KFPP MFF UK. U každého jednotlivého průchodu jsou 

uvedeny, kromě údajů o jeho čase a poloze, rovněž údaje o rychlosti a koncentraci 

slunečního větru, jeho dynamickém tlaku, Dst indexu, modelové vzdálenosti 

magnetopauzy od Země (Petrinec a Russell, 1996) a velikosti a orientaci IMF. Tato 

databáze je kombinací dat použitých v Šafránková a kol. (2002),                                

Jelínek a kol. (2012) a Němeček a kol. (2016). Průchody v prvních dvou souborech 

dat byly hledány vizuálně v příslušných grafech jako současná změna směru                          

a magnitudy magnetického pole a hustoty a teploty plazmatu. Němeček a kol. (2016) 

použil automatické vytřídění kandidátů a ti byli následně vizuálně potvrzeni jako 

průchod, nebo vyvráceni. Jelínek a kol. (2012) a Němeček a kol. (2016) použili 

stejné družice a stejné časové období, a proto kombinovaný list obsahoval stejná 

přesečení, lišící se v identifikovaných časech o méně než 15 s. V takových případech 

jsme vzali pouze průchod z databáze Jelínek a kol. (2012). Výhoda této 

kombinované databáze je, že (i) všechna přesečení byla detekována pomocí 

v podstatě stejné metody, a (ii) příslušné parametry slunečního větru byly získány 

z jediné družice (Wind) za využití identické dvoukrokové metody propagování 

(Šafránková a kol., 2002) a pětiminutových průměrů. 

  Hlavní faktory ovlivňující polohu magnetopauzy jsou dynamický tlak slunečního 

větru, IMF Bz komponenta a orientace zemského magnetického dipólu.                 

Šafránková a kol. (2002) testovali přesnost několika modelů magnetopauzy a zjistili, 

že ačkoli jsou vyšetřované modely srovnatelné, model Petrinec a Russell (1996) má 

nejužší rozdělení rozdílů mezi předpovídanou a pozorovanou polohou 

magnetopauzy. Protože tento model je parametrizován pouze tlakem slunečního 

větru a IMF Bz komponentou, byla naše databáze přesečení dále testována 

porovnáním s modelem Lin a kol. (2010), který používá jako parametr i sklon 

zemského magnetického pole (tilt úhel). Přesnost tohoto modelu byla porovnána 

s ostatními modely ve studii Case a Wild (2013) s využitím přesečení magnetopauzy 

družicemi Cluster a bylo ukázáno, že vede na užší rozdělení rozdílů                               
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mezi předpovězenou a pozorovanou polohou magnetopauzy než model                       

Petrinec a Russell (1996). Daný výsledek je však zřejmě do značné míry závislý                

na analyzovaném souboru přesečení, jelikož podobná studie provedená pro náš 

soubor dat vedla k závěru, že naopak model Lin a kol. (2010) měl širší rozdělení 

v rozdílech mezi předpovězenou a pozorovanou polohou než model                         

Petrinec a Russell (1996). Pravděpodobným důvodem tohoto rozdílu oproti závěrům 

studie Case a Wild (2013) pak může být, že náš soubor dat je omezen pouze                        

na průchody blízko roviny ekliptiky, kdy se vliv sklonu zemského magnetického 

pole – patrný především v oblasti tzv. cuspů – prakticky neprojeví. Z tohoto důvodu 

je v databázi použitá informace o modelové poloze magnetopauzy podle modelu 

Petrinec a Russell (1996). 

  V celé prezentované studii jsou použity GSM (Geocentric Solar Magnetospheric) 

souřadnice. Tyto souřadnice jsou pro studium magnetopauzy často užívány a jeví se 

pro ni jako nejvhodnější. Jedná se o systém souřadnic, kde osa x směřuje od Země                      

na Slunce; osa z je kolmá na osu x a směřuje tak, aby zemský magnetický dipól ležel 

v rovině xz (je orientována přibližně směrem k severu). Osa y pak doplňuje 

pravotočivý souřadný systém a je orientována přibližně ve směru na večerní stranu. 
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a) 

 

b) 

 

Obr. 4 – a) Projekce poloh průchodů magnetopauzou z použitého souboru dat                  

do roviny xy v GSM souřadnicích. Plná černá čára označuje |ϕmp| < 40°. b) Polohy 

identifikovaných průchodů v rovině kolmé k rovině xy. Hodnoty úhlu ϕmp                         

ve stupních znázorněné na ose x odpovídají azimutální vzdálenosti od subsolárního 

bodu, úhlové vzdálenosti průchodů magnetopauzou od roviny xy jsou pak 

znázorněny na ose y. Vertikální černé čáry označují hranici |ϕmp| < 40°. Horizontální 

černé čáry značí hranici 30° od roviny xy. 
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  Představení našeho setu dat je na obrázku 4. Modré body v obrázku 4a znázorňují 

projekci poloh průchodů magnetopauzou z použitého souboru dat do roviny xy                    

v GSM souřadnicích. Plná černá čára označuje |ϕmp| < 40°, kde ϕmp je vzdálenost                

od subsolárního bodu. Využíváme pouze data v této výseči, tedy v blízkosti 

subsolárního bodu. Důvodem toho omezení na přední část magnetopauzy je dobré 

datové pokrytí této oblasti a uspokojivá shoda měřených dat s empirickými modely                       

v ní. Obrázek 4b ukazuje polohy identifikovaných průchodů v rovině kolmé k rovině 

xy. Hodnoty úhlu ϕmp ve stupních znázorněné na ose x odpovídají azimutální 

vzdálenosti od subsolárního bodu, úhlové vzdálenosti průchodů magnetopauzou                

od roviny xy jsou pak znázorněny na ose y. Vertikální černé čáry označují hranici 

|ϕmp| < 40°. Horizontální černé čáry značí hranici 30° od roviny xy. Je vidět, že počet 

identifikovaných průchodů magnetopauzou na větších šířkových vzdálenostech               

od roviny xy je velmi nízký. Toto je způsobeno malým množstvím družicových dat 

ve větších vzdálenostech od ekliptiky. Tato data jsou navíc ovlivněna členitostí 

magnetopauzy v oblasti cuspů (Šafránková a kol., 2005). Proto se v naší analýze 

omezíme na úhlové vzdálenosti do 30° od roviny xy. Výsledná databáze přesečení – 

omezená na azimutální vzdálenosti do 40° od subsolárního bodu a šířkové 

vzdálenosti do 30° od roviny xy – obsahuje 8064 průchodů magnetopauzou, na které 

se zaměříme v následující analýze. 
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3. Výsledky analýzy 

  Abychom eliminovali vliv ostatních faktorů (dynamický tlak slunečního větru, IMF 

Bz, atd.), vyšetřovali jsme relativní vzdálenost magnetopauzy. Tato je definována 

jako její pozorovaná vzdálenost (robs) normovaná jí odpovídající modelovou 

vzdáleností (rmod) branou z databáze průchodů podle modelu                                     

Petrinec a Russell (1996), tedy robs/rmod. 

  Jednou z možností, jak vyšetřovat změnu polohy zemské magnetopauzy související 

s excentrickým dipólovým magnetickým polem Země je použít lepší model 

magnetického pole. V obrázku 6, který se zabývá vlivem nedipólového zemského 

magnetického pole, využíváme poměr velikosti IGRF modelového zemského 

magnetického pole a velikosti magnetického pole odpovídajícího dipólu umístěnému 

ve středu Země (BIGRF/Bdip). Obě pole (BIGRF i Bdip) jsou počítána pomocí rutin 

implementovaných v knihovně GEOPACK, jsou vyhodnocena v subsolárním bodě               

a ve vzdálenosti 10 RE (typická vzdálenost magnetopauzy) od středu Země.  

  Když bychom aproximovali zemské magnetické pole dipólem ne nutně umístěným 

ve středu Země, zjistíme, že jeho optimální poloha je posunuta o přibližně 500 km 

směrem k severozápadu Pacifického oceánu (směrem k cca 145° zeměpisné délky). 

Tato efektivní excentricita zemského dipólu není konstantní, její změna je však 

s ohledem na studované časové škály velmi pomalá (Institut d’Aeronomie Spatiale 

de Belgique). V námi uvažovaném časovém období, kdy sledujeme průchody 

magnetopauzou (1995–2013), můžeme tedy zemské magnetické pole považovat                 

za prakticky konstantní. Díky jeho excentricitě a zemské rotaci se však zemský 

magnetický dipól během dne dostává efektivně blíže k/dále od předpokládané polohy 

magnetopauzy. V případech, kdy se excentrický dipól posouvá blíže                                             

k magnetopauze, bychom měli pozorovat její větší relativní vzdálenost (měřenou 

vůči geografickému středu Země). Analogicky v případech, kdy se excentrický dipól 

posouvá dále od magnetopauzy, očekáváme, že její relativní vzdálenost bude nižší. 

Poloha magnetopauzy by tedy měla být dána polohou excentrického magnetického 

dipólu, nikoli geografického středu Země. 
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a) 

 

b) 

 

 

Obr. 6 – a) Denní variace poměru velikosti reálného zemského magnetického pole             

a velikosti magnetického pole dipólu umístěného ve středu Země (BIGRF/Bdip). Obě 

pole byla vyhodnocena v subsolárním bodě ve vzdálenosti 10 RE od Země. Každá                 

ze závislostí byla vypočtena pro jiný den, konkrétně: modrá křivka reprezentuje jarní 

rovnodennost 20. března, zelená křivka je pro letní slunovrat 21. června, červená 

reprezentuje podzimní rovnodennost 23. září a černá závislost odpovídá zimnímu 

slunovratu 22. prosince. b) Relativní vzdálenost (robs/rmod) průchodů magnetopauzou 

jako funkce relativní velikosti zemského magnetického pole (BIGRF/Bdip). Černá čára 

znázorňuje závislost (BIGRF/Bdip)
1/3

. Silnější červené čáry znázorňují mediány a tenčí 

červené čáry znázorňují kvartily. 
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  Obrázek 6a znázorňuje denní průběh poměru velikosti reálného magnetického pole 

a velikosti magnetického dipólu umístěného ve středu Země (BIGRF/Bdip). Výpočet 

byl proveden pro subsolární bod v radiální vzdálenosti 10 RE od Země,                           

ve 4 význačné dny v roce: jarní rovnodennost 20. března, letní slunovrat 21. června, 

podzimní rovnodennost 23. září a zimní slunovrat 22. prosince, všechny v roce 2000.  

  Tvary křivek v obrázku 6a dobře odpovídají konceptu excentrického dipólu. Vidíme 

nejdříve efektivní zesílení IGRF pole vůči klasickému dipólovému poli, následné 

srovnání těchto polí a zeslabení IGRF vůči dipólu. Odpovídající křivky jsou barevně 

odlišeny pro různá data (různá roční období), ve kterých byly počítány, modrá 

reprezentuje jaro, zelená léto, červená podzim a černá zimu. Jak vidíme, jednotlivé 

křivky jsou vůči sobě poněkud posunuté, což je způsobeno roční variací 

magnetického pole Země v subsolárním bodě, která je způsobená změnou naklonění 

zemské osy v průběhu roku. Modrá a červená křivka (jarní a podzimní rovnodennost) 

téměř splývají a největší posun je mezi zelenou a černou závislostí (letní a zimní 

slunovrat). Lze vidět, že velikost IGRF magnetického pole se od velikosti 

magnetického pole odpovídajícího dipólu umístěnému v zemském středu může                 

na radiálních vzdálenostech odpovídajících magnetopauze lišit až o 2,5%. To je dost 

na to, aby tento jev způsoboval signifikantní rozdíl ve vzdálenosti magnetopauzy, 

pozorovatelný přinejmenším při statistickém vyhodnocení většího množství 

přesečení. 

  Modré body v obrázku 6b znázorňují závislost relativní vzdálenosti (robs/rmod) 

průchodů magnetopauzou na normovaném reálném magnetickém poli (BIGRF/Bdip) 

popsaném výše. Toto magnetické pole je opět vyhodnocováno ve fixní radiální 

vzdálenosti 10 RE, nikoli však již v subsolárním bodě, ale ve směru k danému 

průchodu magnetopauzou (ϕmp). Každý bod odpovídá jednomu průchodu 

magnetopauzou. Plná černá čára značí závislost (BIGRF/Bdip)
1/3

, odpovídající přibližně 

jednoduché představě dipólového poklesu velikosti magnetického pole se třetí 

mocninou radiální vzdálenosti. Silnější červené čáry značí mediány a tenčí označují 

0,25 a 0,75 kvartily, vše vždy počítané na 0,01 širokém intervalu normovaného 

magnetického pole. Ačkoli je rozptyl jednotlivých bodů značný, mediánová závislost 

jasně naznačuje, že magnetopauza se pro vyšší hodnoty normovaného magnetického 

pole nacházela na větších radiálních vzdálenostech. Spearmanův korelační koeficient 
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je přibližně 0,14 a, s ohledem na množství datových bodů, je korelace prakticky 

100% statisticky signifikantní. To dobře odpovídá naší původní představě,                        

že pro excentrický dipól posunutý blíže k očekávané poloze magnetopauzy (silnější 

IGRF pole) bude její relativní vzdálenost větší než pro dipól posunutý dále                        

od magnetopauzy (slabší IGRF pole). 

  Další parametr, jehož vliv v této analýze uvažujeme, je rychlost slunečního větru. 

Konkrétně se domníváme, že způsob interakce rychlého a pomalého slunečního větru 

s magnetickým polem Země by mohl být odlišný, navíc závislý na hodnotě 

dynamického tlaku slunečního větru. V takovém případě by byla poloha 

magnetopauzy pro stejný dynamický tlak odlišná v obdobích rychlého a pomalého 

slunečního větru. 

 

 

 

Obr. 7 – Závislost relativních vzdáleností robs/rmod průchodů magnetopauzou                 

na dynamickém tlaku slunečního větru. Body byly rozděleny podle rychlosti 

slunečního větru v době jednotlivých průchodů magnetopauzou. Modré body a černé 

mediány odpovídají průchodům v období pomalého slunečního větru (rychlost nižší 

než 350 km/s). Zelené body a červené mediány odpovídají průchodům v období 

rychlého slunečního větru (rychlost vyšší než 450 km/s). 
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  Na obrázku 7 vidíme závislost relativní vzdálenosti (robs/rmod) průchodů 

magnetopauzou na dynamickém tlaku slunečního větru. Body jsme pro potřeby této 

analýzy rozdělili podle rychlosti slunečního větru v době průletu družice 

magnetopauzou. Rychlosti slunečního větru nižší než 350 km/s jsme označili jako 

období pomalého slunečního větru a rychlosti slunečního větru vyšší než 450 km/s 

jako období rychlého slunečního větru. Průchody v období pomalého slunečního 

větru jsou vykresleny modrými body a odpovídají jim černé mediány. Průchody                

v období rychlého slunečního větru jsou vykresleny zelenými body a jim 

odpovídající mediány červeně. Zatímco pro nižší tlaky slunečního větru nehraje jeho 

rychlost zásadní roli, při vyšších tlacích (nad přibližně 3 nPa) lze zaznamenat rozdíl. 

Naše výsledky naznačují, že v této oblasti tlaků se magnetopauza dostává efektivně 

dále (v porovnání s modelovou vzdáleností) od Země v období rychlého slunečního 

větru než v období pomalého slunečního větru. To by potvrzovalo možnost rozdílné 

interakce slunečního větru se zemským magnetickým polem v závislosti na jeho 

rychlosti. Bohužel počet zkoumaných průchodů magnetopauzou za takto vysokých 

tlaků je poměrně malý. 

  Dále jsme zkoumali vliv kruhového proudu v magnetosféře na vzdálenost 

magnetopauzy. Toto jsme dělali dvěma různými způsoby. V obrázku 8a jsme 

studovali hodnoty magnetického pole na vnitřní straně magnetopauzy, vypočtené 

jako součet IGRF magnetického pole a magnetického pole z modelu T96 (obojí              

z knihovny GEOPACK), normalizovaný velikostí dipólového magnetického pole 

(Btot/Bdip). Uvažované magnetické pole Btot/Bdip je počítáno v modelové vzdálenosti 

magnetopauzy zahrnuté v modelu magnetického pole T96. Princip určení této 

vzdálenosti a velikosti magnetického pole BT96 v tomto bodě vychází z analýzy 

radiálního průběhu modelového magnetického pole, který je popsán v teoretickém 

úvodu a na obrázku 3. Následně jsme ve stejném bodě určili i pole BIGRF a Bdip. Takto 

počítané pole Btot/Bdip bude zahrnovat i příspěvek kruhového proudu. V obrázku 8b 

jsme jako parametr použili Dst* index, který s velikostí kruhového proudu přímo 

souvisí, jak je popsáno v teoretickém úvodu této práce. V období silného kruhového 

proudu je Dst* index, vyhodnocený na základě pozemních měření magnetického 

pole, záporný a v absolutní hodnotě relativně velký.  
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a) 

 

b) 

 

 

Obr. 8 - a) Modré body reprezentují relativní vzdálenost průchodů magnetopauzou 

(robs/rmod) jako funkci magnetického pole, které je počítáno jako součet zemského 

IGRF magnetického pole a magnetického pole odpovídajícího magnetosferickým 

proudům z modelu T96 podle N. A. Tsyganenka, 1995 (z knihovny GEOPACK) 

normalizovaný dipólovým magnetickým polem (Btot/Bdip). Plná černá čára je 

polylineárním fitem závislosti. Silnější červené čáry znázorňují mediány a tenčí 

červené čáry znázorňují kvartily. b) Modré body zobrazují závislost relativní 

vzdálenosti průchodů magnetopauzou (robs/rmod) na hodnotě Dst* indexu. Plná černá 

čára je polylineárním fitem závislosti. Silnější červené čáry znázorňují mediány              

a tenčí červené čáry znázorňují kvartily. 
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  Každý bod v obrázku 8a opět reprezentuje jeden průchod magnetopauzou a celkově 

znázorňují relativní vzdálenost průchodů magnetopauzou (robs/rmod) jako funkci 

normovaného celkového magnetického pole, Btot/Bdip, diskutovaného výše. Plná 

černá čára je polylineárním fitem závislosti. Tento fit je do hodnoty Btot/Bdip = 2 

konstantní, roven 1 a pro magnetická pole větší než 2 je rostoucí, dán rovnicí: 

robs/rmod = 1 + 0,0854 . ((Btot/Bdip) - 2) .                               (3.1) 

  Silnější červené čáry znázorňují mediány a tenčí červené čáry znázorňují 0,25                 

a 0,75 kvartily, vše vždy počítané na 0,01 širokém intervalu normovaného 

magnetického pole. Z poloh mediánů a tvaru fitu vidíme, že pro větší normovaná 

magnetická pole byla magnetopauza typicky pozorována na větších radiálních 

vzdálenostech, než předpokládal model. Pro velké hodnoty normovaného 

magnetického pole se reálná radiální vzdálenost magnetopauzy lišila od modelové                

v mediánu i o více než 5%. 

  Modré body v obrázku 8b, reprezentující jednotlivé průchody magnetopauzou, 

zobrazují závislost relativní vzdálenosti průchodů magnetopauzou na hodnotě Dst* 

indexu. Plná černá čára je polylineárním fitem závislosti. Tento fit je do hodnoty 

Dst* = -10 nT konstantní, roven 1,06, a pro Dst* index větší než -10 nT je klesající, 

dán rovnicí: 

robs/rmod = 1,06 - 0,0041 . (Dst* + 10) .                             (3.2) 

  Silnější červené čáry znázorňují mediány a tenčí červené čáry znázorňují 0,25                     

a 0,75 kvartily, vše vždy počítané na 5 nT širokém intervalu Dst* indexu. Z poloh 

mediánů a tvaru fitu můžeme usuzovat, že pro hodnoty Dst* indexu > -10 nT radiální 

vzdálenost průchodů magnetopauzou v porovnání s modelem typicky klesá                  

s rostoucím Dst*. Pro vysoké hodnoty Dst* indexu je pak tento efekt v mediánu opět 

přibližně 5%. 

  Pomocí koeficientů určených z fitů v obrázku 8 jsme upravili stávající model,                  

ze kterého analýza vycházela, tj. model Petrinec a Russell (1996). Výsledky těchto 

upravených modelů zkoumáme v obrázku 9. Porovnáváme opravu podle fitu                        

v obrázku 8a, vycházející z hodnoty normovaného magnetického pole Btot/Bdip                   

na vnitřní straně magnetopauzy, a opravu podle fitu v obrázku 8b, vycházející                   
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z hodnot Dst* indexu v době přesečení magnetopauzy. Pro srovnání jsou vykresleny 

i výsledky získané původním neopraveným modelem. 

  V této souvislosti zavádíme koeficienty αT96 a αDst*, které jsou rovny poměrům 

opraveného modelu a původního modelu, tedy: 

αT96 = rT96mod/rmod , 

 αDst* = rDst*mod/rmod .                                             (3.3) 
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a)                                                                b) 

 

c) 

 

 

Obr. 9 – a) Hustota pravděpodobnosti rozdělení normovaných radiálních vzdáleností 

magnetopauzy pro námi upravený model „T96“. Modrý histogram odpovídá situaci, 

kdy je velikost normovaného magnetického pole (Btot/Bdip) nižší než 2,2, zelený je 

pro případ 2,2 < Btot/Bdip < 2,5 a červený reprezentuje situace s normovaným 

magnetickým polem vyšším než 2,5. b) Hustota pravděpodobnosti rozdělení 

normovaných radiálních vzdáleností pro námi upravený model „Dst*“. Modrý 

histogram odpovídá situacím, kdy je Dst* index nižší než -10 nT, zelený je                

pro případ -10 nT < Dst* < 0 nT a červený reprezentuje situace s Dst* indexem 

vyšším než 0 nT. c) Hustota pravděpodobnosti rozdělení normovaných radiálních 

vzdáleností pro původní model Petrinec a Russell (1996). Význam modré, zelené                 

a červené barvy je stejný jako v panelu a). 
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  Histogramy v obrázcích 9a a 9b zobrazují hustoty pravděpodobnosti rozdělení 

normovaných radiálních vzdáleností zemské magnetopauzy získaných pro upravené 

modely. Panel 9a ukazuje výsledky pro model upravený pomocí faktoru závislého                            

na magnetickém poli Btot/Bdip. Novou modelovou vzdálenost rT96mod jsme tedy 

počítali jako: 

rT96mod = rmod , pro Btot/Bdip < 2 , 

rT96mod = rmod . (0,0854 . (Btot/Bdip – 2) + 1) , pro Btot/Bdip > 2 .         (3.4) 

  Obrázek 9b znázorňuje výsledky pro model upravený pomocí faktoru závislého                

na Dst* indexu. Novou modelovou vzdálenost rDst*mod jsme tedy počítali jako: 

rDst*mod = 1,06 . rmod , pro Dst* < -10 nT , 

rDst*mod = rmod . (1,06 – 0,0041 . (Dst* + 10,0459)) , pro Dst* > -10 nT .  (3.5) 

  Obrázek 9c pak ukazuje hustoty pravděpodobnosti normovaných radiálních 

vzdáleností pro původní model Petrinec a Russell (1996). 

  Histogramy jsme barevně odlišili podle hodnot magnetického pole Btot/Bdip                  

nebo Dst* indexu. V optimálním případě by měl model fungovat pro všechny 

hodnoty těchto parametrů stejně dobře a všechny tři histogramy v každém panelu by 

se tedy měly překrývat. Obrázky 9a a 9c jsou barevně rozděleny podle hodnoty 

Btot/Bdip. Konkrétně modré histogramy odpovídají situaci, kdy je relativní magnetické 

pole nižší než 2,2, zelené histogramy případům, kdy je 2,2 < Btot/Bdip < 2,5 a červené 

histogramy reprezentují situace s relativním magnetickým polem vyšším než 2,5. 

Obrázek 9b je pak rozdělen podle hodnoty Dst* indexu. Konkrétně modrý histogram 

odpovídá situaci, kdy je Dst* index nižší než -10 nT, zelený histogram případům          

kdy je -10 nT < Dst* < 0 nT a červený histogram reprezentuje situace s Dst* 

indexem vyšším než 0 nT. 

  Vidíme, že rozdělení pro neopravený model Petrinec a Russell (1996) znázorněné 

v obrázku 9c červeným histogramem, které odpovídá normovaným hodnotám 

zemského magnetického pole vyšším než 2,5, je výrazně posunuté oproti zbylým 

dvěma, které jsou relativně úzké a téměř symetricky situované okolo hodnoty 1               
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na ose x. To znamená, že uvedený model příliš dobře neodpovídá pozorovaným 

vzdálenostem průchodů magnetopauzou v obdobích s takto vyšším magnetickým 

polem.  

  Porovnáme-li toto chování nyní s modelem opraveným podle hodnot Btot/Bdip 

(obrázek 9a), vidíme, že červený histogram odpovídající hodnotám zemského 

magnetického pole vyšším než 2,5 je sice stále relativně široký, ale mnohem lépe 

centrovaný okolo jedničky na ose x. Opravený model tedy nevykazuje žádnou 

systematickou odchylku od pozorovaných hodnot. Zbylé dva histogramy,                   

které odpovídají situacím s nižším normovaným magnetickým polem, rovněž 

nevykazují žádnou systematickou odchylku od pozorovaných hodnot, ale jsou 

v porovnání s původním modelem mírně rozšířeny. Model jsme tedy opravami 

zohledňujícími hodnotu magnetického pole viditelně zlepšili pro situace s vyšším 

magnetickým polem a příliš nezhoršili pro ostatní případy.  

  Pro model opravený podle hodnot Dst* indexu (obrázek 9b) vidíme, že červený 

histogram, který odpovídá hodnotám Dst* indexu vyšším než 0 nT (tedy slabším 

kruhovým proudům a z nich plynoucím magnetickým polím), je dobře centrován               

na hodnotu jedna na ose x a je poměrně úzký. Na druhou stranu zbývající dva 

histogramy jsou o něco širší a modrý, odpovídající silně záporným Dst* indexům              

(tj. silným kruhovým proudům a z nich plynoucím magnetickým polím) je i výrazně 

posunut směrem do nižších hodnot na ose x. Tento upravený model se tedy zdá být 

nejpřesnější pro situace s Dst* indexem vyšším než 0 nT a nejméně přesný 

v případech s nízkým Dst*, kdy je magnetopauza častěji pozorována blíže k Zemi, 

než předpovídá model. 

  V následujících obrázcích zkoumáme souvislost hodnot Dst* indexu s relativní 

sílou celkového magnetického pole Btot/Bdip a porovnáváme oba upravené modely. 

Zajímáme se o vzájemnou závislost koeficientů αDst* a αT96 (zavedených výše), 

kterými opravujeme model Petrinec a Russell (1996). 
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a) 

 

b) 

 

Obr. 10 - a) Závislost Dst* indexu na velikosti normovaného magnetického pole 

Btot/Bdip. Silné červené čáry reprezentují mediány. b) Závislost αDst* na αT96,                    

tedy vztah dvou korekčních koeficientů navržených pro vylepšení původního modelu 

magnetopauzy (Petrinec a Russell, 1996). Plná černá čára znázorňuje závislost y = x. 
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  Modré body v obrázku 10a reprezentují závislost hodnot Dst* indexu na velikosti 

normovaného magnetického pole (Btot/Bdip) pro jednotlivé průchody magnetopauzou. 

Silné červené čáry odpovídají mediánům počítaným na 0,01 širokém intervalu 

normovaného magnetického pole. Vidíme, že získaná závislost je klesající, dobře 

odpovídající představě magnetického pole v blízkosti magnetopauzy zesilovaného – 

především v období silných kruhových proudů, tedy v době nízkých hodnot indexu 

Dst* ˗˗ dodatečným příspěvkem od proudů ve vnitřní magnetosféře. 

  Obrázek 10b znázorňuje závislost αDst* na αT96. Silná černá čára zobrazuje funkci    

y = x a jak vidíme, pro hodnoty koeficientů vyšší než přibližně 1,03, poměrně dobře 

vystihuje pozorovaný trend. Naopak pro nižší hodnoty koeficientů je αDst* 

systematicky o něco vyšší než αT96, odpovídající větším radiálním vzdálenostem 

modelové magnetopauzy. To dobře odpovídá pozorovanému posunu modrého 

histogramu do nižších hodnot v obrázku 9b. 
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4. Diskuze 

  Data, se kterými pracujeme, pochází z 8 různých družic: Magion 4, Geotail, 

Interball 1 a Themis A-E. Základní informace o těchto družicích jsou uvedeny               

v tabulce 1. 

 

 

Tab. 1 – Informace o družicích, z nichž pochází data použitá v analýze (Themis A-E 

značíme Th. A-E). První dva řádky uvádí apogea a perigea jednotlivých družic, obojí 

v km. Třetí řádek pak obsahuje období, z něhož data dané družice používáme. 

   

  Všech pět družic Themis mělo podobné vzdálenosti od Země v perigeu              

(1,16 – 1,5 RE) a velmi se lišící vzdálenosti v apogeu (Themis A ~ 12 RE, B ~ 30 RE, 

C ~ 20 RE, D a E ~ 10 RE) s odpovídajícími periodami. Díky tomu se každé 4 dny 

všech 5 družic seřadilo podél zemského magnetického ohonu (magnetic tail),                  

což umožňuje sledování magnetických poruch od velkých radiálních vzdáleností až 

k Zemi. (NASA, Themis)  

  Družice Geotail, vypuštěná v únoru 1995 na eliptickou orbitu s apogeem 9 RE                            

a perigeem 30 RE, poskytovala informace o mnoha různých aspektech interakce 

slunečního větru s magnetosférou. (NASA, Geotail)  

  Interball 1 prováděl systematická měření na noční straně magnetosféry. Jeho 

podjednotkou byl Magion 4, který měl manévrovací schopnost a jeho vzdálenost                   

 Magion 4 Geotail Interball 1 Th. A Th. B Th. C Th. D Th. E 

Apog. 

[km] 

175 500 200 000 200 000 76 106 353 875 241 270 67 419 67 408 

Perig. 

[km] 

17 000 57 000 500 3 393 50 313 5 600 4 145 4 159 

Sběr 

dat 

1995-

1997 

1992-

2007 

1995-

2000 

2007-

2012 

2007-

2012 

2007-

2012 

2007-

2012 

2007-

2012 
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od hlavní družice byla řízena podle studovaných fyzikálních procesů.                     

(Zelenyi a Sauvaud, 1997)  

  U družic Geotail a Themis se v průběhu jejich misí jednou či vícekrát změnily 

parametry orbity, v tabulce jsou uvedeny původní hodnoty z počátku mise. 

  K výše prezentované analýze by se slušelo dodat, jakým způsobem jsou použitá 

data ovlivněna povahou jejich sběru, konkrétně, jaký vliv na ně mají dráhy užitých 

družic. Pohyb libovolného tělesa v centrálním silovém poli popisují Keplerovy 

zákony. Všechny družice tedy obíhají Zemi po eliptické orbitě (1. Keplerův zákon). 

Z 2. Keplerova zákona: ,,Obsahy ploch opsaných průvodičem za stejný čas                             

se rovnají.“ pak vyplývá, že družice nemá konstantní rychlost oběhu, ale má nižší 

rychlost v okolí apogea a vyšší v okolí perigea.  

  Potom ale dochází k tomu, že použitý soubor přesečení je systematicky vychýlen 

(biased) k větším radiálním vzdálenostem, protože ve vzdálenějších částech orbity 

setrvává družice více času (letí pomaleji) a má tedy vyšší šanci na průchod 

magnetopauzou. Samozřejmě je také soubor přesečení omezen tím, že družice 

nemůže ,,vidět“ magnetopauzu dále než je její apogeum a blíže, než je její perigeum. 

Nabízí se možnost tuto systematickou chybu měření korigovat přiřazováním různých 

vah jednotlivým průchodům, není ale zatím dobrý a ustálený způsob, jak toto 

zohledňovat a vyvinutí a testování relevantních metod přesahuje rámec této 

bakalářské práce. Jsme si ovšem tohoto faktu dobře vědomi a považujeme za nutné 

na něj poukázat. 

  Provedená analýza potvrdila náš předpoklad o vlivu nedipólového magnetického 

pole Země na vzdálenost magnetopauzy. Tento efekt je sice poměrně slabý,                  

ale i navzdory značnému rozptylu hodnot byl díky velkému množství přesečení 

zahrnutých do analýzy identifikovatelný. Ukázali jsme, že pro vyšší hodnoty 

normovaného magnetického pole (BIGRF/Bdip) se magnetopauza nachází na větších 

radiálních vzdálenostech, což potvrzuje naši představu, že pro dipól posunutý blíže                

k očekávané poloze magnetopauzy (silnější IGRF pole) bude její radiální vzdálenost 

větší než pro dipól posunutý dále od magnetopauzy (slabší IGRF pole). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
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  Co se týče vlivu rychlosti slunečního větru, zde naše výsledky naznačují, že             

pro nižší tlaky slunečního větru nehraje jeho rychlost velkou roli, avšak při vyšších 

tlacích (nad přibližně 3 nPa) lze pozorovat, že se magnetopauza dostává efektivně 

dále (v porovnání s modelovou vzdáleností) od Země v období rychlého slunečního 

větru (> 450 km/s) než v období pomalého slunečního větru (< 350 km/s).                

To potvrzuje náš předpoklad o rozdílné interakci slunečního větru se zemským 

magnetickým polem v závislosti na jeho rychlosti. Počet zkoumaných průchodů 

magnetopauzou za takto vysokých tlaků je však poměrně malý, bylo by tedy dobré 

zopakovat tuto analýzu pro větší objem dat a tento faktor dále studovat. 

  Pro studium vlivu kruhového proudu a jeho následného započítání do modelu 

vzdálenosti magnetopauzy jsme zvolili dva postupy a následně je porovnali. Postup 

využívající hodnot magnetických polí podle modelu T96 je poměrně složitý (popsán 

v teoretickém úvodu), určování hodnot Dst* indexu v místě průchodu 

magnetopauzou je oproti tomu výrazně snazší na provedení.  

  Na druhou stranu při porovnání histogramů v obrázku 9 vidíme, že metoda 

využívající opravu podle hodnot normovaného magnetického pole odstraňuje                

z modelu systematické odchylky (všechny tři barevné histogramy v panelu 9a jsou 

symetrické a centrované kolem hodnoty 1 na ose x), na rozdíl od původního modelu 

(Petrinec a Russell, 1996) a modelu využívajícího opravu podle hodnot Dst* indexu. 

Model Petrinec a Russell (1996) jsme tedy opravami zohledňujícími hodnotu 

magnetického pole viditelně zlepšili pro situace s magnetickým polem vyšším                   

než 2,5 a příliš nezhoršili pro ostatní případy, zatímco model s opravami 

zohledňujícími hodnoty Dst* indexu je nejpřesnější pro situace s tímto indexem 

vyšším než 0 nT a nejméně přesný v případech s nízkým Dst*, kdy je magnetopauza 

častěji pozorována blíže k Zemi, než předpovídá model.  

  Náš závěr tedy je, že naše úprava modelu využívající hodnoty normovaného 

magnetického pole Btot/Bdip je celkově o něco přesnější. Dále můžeme vidět,                  

že hodnotám Dst* indexu > 0 odpovídají hodnoty normovaného magnetického pole                       

v rozpětí přibližně od 1,9 do 2,3 (dle obrázku 10a). Nejvýhodnější by tedy bylo 

používat model opravený dle Dst* indexu pro případy s Dst* > 0, kdy tento model 

nejlépe odpovídá pozorovaným hodnotám (histogram je krásně středovaný                           

a relativně úzký) a pro ostatní případy využít model opravený dle normovaného 
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magnetického pole, který je uspokojivě přesný všude. Toto je však komplikovanější 

na provedení.  

  Nejvýznamnější korekci modelu pozorujeme pro vysoké hodnoty magnetického 

pole (>2,5), tedy pro silné kruhové proudy, Je však nutno zmínit, že takových 

průchodů máme k dispozici poměrně málo. Opět by tedy mohlo být užitečné 

vyzkoušet náš postup pro větší soubor dat. 

  Nakonec bychom se rádi vrátili k faktu, že v původním neopraveném modelu 

Petrinec a Russell (1996) znázorněném v obrázku 9c je červený histogram,                       

který odpovídá normovaným hodnotám zemského magnetického pole vyšším                  

než 2,5, výrazně posunut doprava, tj. že magnetopauza byla v obdobích s vysokým 

normovaným magnetickým polem viděna dále od Země, než předpovídal model.  

  Model tedy měl tuto systematickou chybu, kterou jsme odstranili započítáním vlivu 

kruhových proudů, které posouvají magnetopauzu dále od Země. Využití kombinace 

modelů magnetického pole IGRF a T96 nám pak umožnilo vytvořit korekci 

zahrnující jak vliv nedipólového magnetického pole, tak efekt kruhového proudu. 

Upozorňujeme, že kruhový proud působí na vzdálenost magnetopauzy přesně 

opačně, než typicky uvažovaná rekonekce magnetických siločar na denní straně. 

Jelikož záporná složka IMF Bz způsobuje jak rekonekci, tak zárověň typicky vede                 

i na silnější kruhové proudy, je závislost na složce IMF Bz (která je běžně užívána 

jako jeden z parametrů modelů) slabší než by byla bez efektu kruhového proudu.  
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Závěr 

  V předkládané práci jsme provedli analýzu dat týkající se 16800 průchodů 

magnetopauzou. Zaměřili jsme se na 8064 přesečení v blízkosti subsolárního bodu               

a zkoumali vliv různých parametrů na vzdálenost zemské magnetopauzy. Ukázali 

jsme, že nedipólovost magnetické pole Země má detekovatelný vliv na radiální 

vzdálenost magnetopauzy. Pro vyšší hodnoty normovaného magnetického pole 

(BIGRF/Bdip) se magnetopauza nachází dále od Země, což souhlasí s naší 

zjednodušenou představou excentrického dipólu. Pro dipól posunutý blíže                             

k očekávané poloze magnetopauzy je její relativní vzdálenost větší než pro dipól 

posunutý dále od magnetopauzy. 

  Dále se potvrdil náš předpoklad o rozdílné situaci v období rychlého a pomalého 

slunečního větru. V období vysokých tlaků slunečního větru (> 3 nPa) lze pozorovat 

vyšší relativní vzdálenost (robs/rmod) magnetopauzy od Země při rychlostech 

slunečního větru vyšších než 450 km/s než při rychlostech nižších než 350 km/s. 

Toto zjištění indikuje možnost rozdílné interakce rychlého a pomalého slunečního 

větru s magnetickým polem Země. Zaznamenaných průchodů magnetopauzou                     

za takto vysokých tlaků je nicméně málo a bylo by dobré mít k dispozici větší počet 

relevantních přesečení, aby bylo možné tuto analýzu prohloubit. 

  Také v případě kruhových proudů se naplnilo naše očekávání jejich vlivu na polohu 

magnetopauzy. Ta se v období silnějších kruhových proudů posouvá dále od Země. 

Zvolili jsme dva různé postupy zkoumání tohoto jevu, první zohledňoval hodnoty 

normovaného magnetického pole na vnitřní straně magnetopauzy získané z modelu 

T96, druhý pak hodnoty opraveného Dst* indexu v době průchodu magnetopauzou. 

Jako efektivnější se ukázal způsob první, tedy využití hodnot normovaného 

magnetického pole, což je dobře vidět na histogramech porovnávajících upravené 

modely mezi sebou a s výchozím modelem (Petrinec a Russell, 1996). Tento 

upravený model navíc implicitně započítává i nedipólovost zemského magnetické 

pole a jeví se tak jako ideální korekce umožňující započítat vliv obou uvažovaných 

jevů. 
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  Ačkoliv je vliv zkoumaných parametrů menší než vliv parametrů užívaných                       

v tradičních empirických modelech magnetopauzy, je jejich efekt jasně 

pozorovatelný díky užité databázi o velkém počtu přesečení. 
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