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Úvod
V okolí Marsu se nachází několik význačných hranic, které oddělují oblasti,

ve kterých se některé veličiny výrazně nemění. Při přechodu přes tyto hranice
dochází naopak ke skokové změně vybraných veličin. V jednotlivých oblastech pak
typicky dominují různé fyzikální procesy a přesná znalost příslušných hranic mezi
nimi je proto klíčová pro správné vyhodnocení a pochopení interakce slunečního
větru s Marsem. Nejvýraznější hranice, které se v okolí Marsu nachází a jimiž
se tato práce zabývá, jsou rázová vlna a magnetopauza. Metoda, která je pro
určení poloh hranic použita, je založena na automatickém přiřazení oblasti, ve
které se družice v daný čas nacházela. Toto umožňuje studovat polohy hranic i
v závislosti na relevantních parametrech, protože v každém čase jsou hodnoty
těchto parametrů k dispozici na základě přímých měření družicí MAVEN.

Strojové učení a neuronové sítě jsou v posledních letech velmi oblíbené, pro-
tože dokáží v některých případech velmi ulehčit práci a systematicky analyzovat
velké množství dat získané družicemi. Není tomu jinak ani v případě této práce.
Strojové učení je založeno na tom, že se stroj „naučí“ klasifikovat podle dat, u
kterých je znám výsledek. Poté již dokáže sám, při zadání dat, výsledek určit. V
předložené práci je využito strojové učení ke klasifikaci zbývajících dat, u nichž
nebylo možné určit příslušnou oblast na základě jednoduchých podmínek na mě-
řené parametry plazmatu. Dále jsou využívány neuronové sítě pro automatické
stanovení toho, zda se bod o daných souřadnicích při daných parametrech nachází
před nebo za příslušnou hranicí.

Práce se skládá z pěti kapitol. V kapitole 1 je teoretické seznámení se sluneč-
ním větrem a jeho interakcí s překážkami ve vesmíru. V kapitole 2 je základní
popis družice MAVEN a přístrojů na její palubě. V kapitole 3 jsou stručně sepsány
cíle práce, které jsou vypracovány v kapitole 4. Získané výsledky jsou diskutovány
v kapitole 5 a nakonec jsou shrnuty v závěru.
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1. Interakce slunečního větru s
Marsem
1.1 Sluneční vítr

Pojmem sluneční vítr je, dle Kivelson a Russell (1995), míněn tok nabitého
plazmatu směrem od Slunce, ve kterém je zamrzlé magnetické pole. Sluneční vítr
vzniká ve sluneční koroně, kde se nachází plyn pod vysokým tlakem. Tím, že se
tento plyn dostane ze sluneční korony do volného prostoru, kde je naopak pod
velmi malým tlakem, je vymrštěn vysokou rychlostí směrem od Slunce (Kivelson
a Russell, 1995). Slunečním větrem je, díky vysoké vodivosti větru, neseno tzv.
zamrzlé magnetické pole, pocházející rovněž z oblasti sluneční korony.

1.1.1 Vznik slunečního větru
Předpokládáme-li, že problém plazmatu ve sluneční koroně je stacionární a

ryze sférický, rychlost plazmatu je pouze v radiálním směru (směrem od Slunce),
teplota je konstantní a při uvážení p = 2nkT , kde k je Boltzmanova konstanta,
T je termodynamická teplota dvousložkového plazmatu (protony, elektrony) a n
jeho koncentrace, pak podle Kivelson a Russell (1995) se jeho pohyb řídí rovnicí
1.1, kde r je radiální souřadnice, u rychlost, M hmotnost Slunce, G gravitační
konstanta a m součet hmotností protonu a elektronu.(︄

u2 − 2kT
m

)︄
1
u

du
dr = 4kT

mr
− GM

r2 (1.1)

Tato rovnice popisuje radiální evoluci slunečního větru, jak jako první ukázal
Parker (1958). Pravá strana rovnice 1.1 je nulová pokud r nabývá kritické hodnoty

rk = GMm

4kT .

Pokud je r < rk, pak pravá strana rovnice 1.1 je záporná a tím pádem i levá strana
musí být záporná (pro r > rk analogicky musí obě strany být kladné). Zaměřme
se na řešení rovnice 1.1, kdy pro r < rk je u2 − 2kT/m < 0 a du/dr > 0,
aby bylo splněno znaménko na pravé straně rovnice. Při přechodu rk je však
u2 − 2kT/m = 0 a tak du/dr může zůstat kladné i pro r > rk. Toto řešení
rovnice 1.1 povoluje, aby rychlost plazmatu byla nadzvuková (a dokonce se dále
zvyšovala) ve vzdálenostech r > rk a odpovídá pozorovanému průběhu radiální
rychlosti slunečního větru. Při uvážení realistické termodynamické teploty T ≈
106 K pak predikované rychlosti slunečního větru (Parker, 1958) dobře odpovídají
měřením (řádově stovky km/s).

1.1.2 Zamrzlé magnetické pole ve slunečním větru
Pro médium s vysokou vodivostí je změna toku magnetického pole ψ přes libo-

volnou oblast S pohybující se spolu s plazmatem nulová (viz Syrovatskii (1978)):

dψ
dt = d

dt

∫︂
S
B · dS = 0 (1.2)
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Říkáme, že magnetické pole je zamrzlé v médiu. Tento efekt si lze názorně předsta-
vit za pomoci magnetických siločar. Jelikož tok magnetického pole danou oblastí
S odpovídá počtu siločar, které touto oblastí prochází, nebude se tento počet při
libovolném pohybu plazmatu měnit. Rovněž platí, že pokud se příslušný element
plazmatu nachází v některém čase na dané siločáře, bude se na této siločáře na-
cházet i ve všech dalších časech. Magnetické pole se tedy efektivně „pohybuje
spolu s médiem“, je v něm tzv. zamrzlé.

1.1.3 Vlastnosti slunečního větru
Sluneční vítr je podle Kivelson a Russell (1995) z většiny vodík s příměsí

hélia a zbytkovými složkami dalších prvků jako například uhlík, dusík, atd. Tyto
prvky se ve slunečním větru vyskytující ve formě iontů (H+, He++), čímž tvoří
vodivé prostředí. V této práci jsou důležité hodnoty parametrů slunečního větru
v okolí Marsu. Koncentrace plazmatu n klesá s kvadrátem vzdálenosti r, kvůli
rovnoměrnému rozložení částic na povrchu koule o poloměru r (Kivelson a Russell,
1995). Magnetické pole B nesené slunečním větrem na větších vzdálenostech klesá
přibližně jako r−1, rychlost slunečního větru pak lze v prvním přiblížení považovat
za konstantní. Hodnoty parametrů slunečního větru v okolí Marsu lze získat přímo
z družice MAVEN. Parametry jsou uvedeny v tabulce 1.1.

Tabulka 1.1: Přibližné parametry slunečního větru v okolí Marsu získané z družice
MAVEN.

Hustota plazmatu 3 cm−3 ∼ r−2

Rychlost plazmatu 450 km· s−1 ∼ r0

Magnetické pole 1 nT ∼ r−1

1.2 Mars jako překážka ve slunečním větru
Interakce slunečního větru s vesmírnými tělesy probíhá odlišně v závislosti na

tom, zda dané těleso disponuje vlastním globálním magnetickým polem či nikoli.
Mars, který disponuje pouze zbytkovým magnetickým polem (viz. kapitola 1.2.1),
je pro tyto účely možné považovat za těleso bez globálního magnetického pole.
Mars je nicméně obklopen atmosférou, která je vlivem dopadajícího slunečního
záření ionizována, a dochází tak ke vzniku vodivé ionosféry, která se projevuje
při jeho interakci se slunečním větrem. V této kapitole bude stručně popsáno
jak zbytkové magnetické pole Marsu, tak jeho indukovaná ionosféra interagující
se slunečním větrem. Nejdříve se seznámíme se zbytkovým magnetickým polem
Marsu a poté se samotnou interakcí slunečního větru s Marsem.

1.2.1 Zbytková povrchová magnetická pole
Vesmírný objekt, jako například Země, disponující vlastním přibližně dipólo-

vým magnetickým polem, tvoří efektivní překážku slunečnímu větru. Důvodem
je právě magnetické pole planety, jehož působení lze vyjádřit pomocí magne-
tického tlaku, který vyrovnává dynamický tlak dopadajícího slunečního větru a
zabraňuje mu přiblížit se až k povrchu. Dlouho nebylo jisté zda Mars takovéto
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globální dipólové magnetické pole má či nikoli. Až družice Mars Global Surveyor
(MGS) (experiment MAG/ER) v devadesátých letech 20. století odhalila vlast-
nosti magnetického pole Marsu, jak je ukázáno například v Acuña a kol. (1999).
Bylo zjištěno, že Mars vlastní dipólové magnetické pole nemá, ale jen lokální po-
vrchová magnetická pole, která k clonění slunečního větru přispívají jen velmi
mírně a v prvním přiblížení je lze při uvažování globální interakce Marsu se slu-
nečním větrem zanedbat. Analýzou dat z MGS bylo zjištěno, že tato zbytková
povrchová magnetická pole se nachází především na jižní polokouli Marsu a je-
jich radiální složka ve výšce 400 km nad povrchem se pohybuje v rozmezí -200 a
200 nT (Connerney a kol., 2001).

1.2.2 Situace v atmosféře Marsu
Fyzikální procesy bránící pronikání slunečního větru k povrchu jsou přehledně

popsány například v Kivelson a Russell (1995). Efektivní ochranu Marsu proti
slunečnímu větru tvoří jeho atmosféra. Vlivem sluneční radiace je atmosféra ioni-
zována, čímž se stává vodivou. Na základě Faradayova indukčního zákona se pak
v ionizované atmosféře tvoří proudy, jejichž směr je dle Lenzova zákona takový,
aby bránily změně, která je vyvolala. Tím tedy brání dalšímu pronikání sluneč-
ního větru blíže k povrchu Marsu. Jak již bylo avizováno, v okolí Marsu dochází
v důsledku jeho interakce se slunečním větrem k formování význačných oblastí a
hranic. Hlavními z nich jsou (postupně, seřazeny dle klesající vzdálenosti směrem
k planetě):

• Rázová vlna - hranice oddělující oblast slunečního větru a magnetosheathu;
dochází zde ke skokovému zpomalení slunečního větru, jeho tok se po přejití
hranice stává podzvukovým

• Magnetosheath - oblast za rázovou vlnou; zpomalený sluneční vítr je zde
odkláněn a obtéká překážku

• Magnetopauza - hranice oddělující oblast magnetosheathu a magnetosféry;
v prvním přiblížení se jedná o nejzazší místo, kam může plazma slunečního
větru proniknout

• Magnetosféra - oblast, do které již sluneční vítr nezasahuje; nachází se zde
ionosférické plazma a indukovaná magnetická pole

1.2.3 Tvar a poloha hranic
Z prvních misí na Marsu byly potvrzeny existence obou hranic (Vignes a kol.,

2000). Mise Phobos 2 a Mars Global Surveyor (MGS) umožnily určit pozice a
tvary rázové vlny a magnetopauzy u Marsu (Trotignon a kol., 2006).

Za předpokladu osové symetrie (podle spojnice Marsu se Sluncem) lze tvar
obou hranic na denní straně přibližně popsat pomocí paraboly:

ρ2 = α(x0 − x) (1.3)

kde ρ a x jsou cylindrické souřadnice, parametr α odpovídá míře rozevírání hra-
nice a x0 vzdálenosti subsolárního bodu hranice od středu planety. Tento bod
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leží v místě, kde hranice protíná osu symetrie. Aproximace tvaru hranic para-
bolickou závislostí funguje dobře pro rázovou vlnu (Hall a kol., 2019), v případě
magnetopauzy jsou odchylky výraznější (Vignes a kol., 2000).

Vlastní poloha hranic však není konstantní, ale závisí na mnoha aspektech. V
prvním přiblížení můžeme předpokládat, že se tvar hranic jako takový (tj. para-
metr α) nemění a dochází pouze ke změnám vzdálenosti subsolárního bodu x0. S
rostoucím dynamickým tlakem slunečního větru psv očekáváme posun hranic blíže
k Marsu. Naopak v místech s vyšším povrchovým magnetickým polem B a při
období s vyšším výkonem ionizujícího slunečního záření F očekáváme, že se hra-
nice od Marsu vzdaluje. Důvodem je dodatečný tlak magnetického pole z vnitřní
strany magnetopauzy, respektive vyšší ionizace atmosféry a s tím související vyšší
vodivost a vznikající indukovaná magnetická pole.

V této práci je předpokládána závislost vzdálenosti subsolárního bodu x0 právě
na dynamickém tlaku slunečního větru psv, výkonu ionizujícího slunečního záření
F a povrchovém magnetickém poli B, ve tvaru:

x0 = Cpβ
svF

γBδ (1.4)

kde C, β, γ a δ jsou volné parametry.
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2. Družice MAVEN
2.1 Obecný popis

Hlavním zdrojem dat užitých v této práci je družice MAVEN (Mars At-
mosphere and Volatile Evolution). MAVEN je družice o hmotnosti více než dvě
tuny a celkem osmi vědeckými přístroji na palubě. Byla vypuštěna v listopadu
2013 a po deseti měsících letu dorazila k Marsu. Její původní jednoroční mise byla
několikrát prodloužena a je aktivní dodnes. Družice je řízena agenturou NASA
(National Aeronautics and Space Administration), vědeckým vedoucím projektu
je prof. Jakosky z University of Colorado Boulder. Hlavním cílem mise MAVEN
bylo studium vrchních vrstev atmosféry Marsu a vlivu slunečního větru na její
únik do kosmického prostoru. Aby družice při oběhu prolétala jak slunečním vě-
trem, tak magnetosférou včetně nižších vrstev ionosféry, byla zvolena velmi elip-
tická dráha oběhu s periapsidou přibližně 150 km a apoapsidou 6000 km. Perioda
oběhu družice kolem Marsu je přibližně 4.5 hodiny. Součástí mise jsou i speciálně
navržené tzv. „deep-dip“ kampaně, během nichž je periapsida orbitu družice jen
zhruba 125 km, což umožňuje studium i spodnějších vrstev ionosféry.

2.2 Přístroje na palubě
Jak již bylo řečeno, na palubě družice MAVEN je celkem osm vědeckých pří-

strojů. Pro tuto práci však nejsou všechny podstatné. Využívají se zde pouze data
naměřená přístroji SWIA, MAG a EUV, které poskytují informace o rychlosti a
koncentraci plazmatu, magnetickém poli a slunečním záření. S těmito přístroji se
nyní seznámíme.

2.2.1 Přístroj SWIA
Přístroj SWIA (Solar Wind Ion Analyzer), měří energetické a úhlové rozlo-

žení iontů ve slunečním větru a magnetosheathu Marsu. Měření probíhá každé 4
sekundy na energetickém rozsahu 5.1 eV - 26 keV a úhlovém rozsahu 360◦ × 90◦.
V práci jsou užívána momentová data poskytující informace o střední rychlosti a
koncentraci iontů.

Detailnější popis přístroje SWIA lze nalézt v Halekas a kol. (2013).

2.2.2 Přístroj MAG
Magnetometr MAG měří intenzitu a směr magnetického pole v místě družice.

Dynamický rozsah měření je volitelný a může činit až 65536 nT pro každou ze
složek, relativní chyba je menší než 0,05%. Vlastní vzorkovací frekvence přístroje
je 32 Hz, s ohledem na omezenou kapacitu telemetrie a požadavek kontinuální
dostupnosti dat však jsou v této práci užívána data se vzorkovací frekvencí 1 Hz,
která jsou pro účely práce dostatečná. Tato jsou následně přepočítávána na časy
měření přístroje SWIA, které mají horší časové rozlišení (4 s, viz výše).

Detailnější popis přístroje MAG lze nalézt v Connerney a kol. (2015).
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2.2.3 Přístroj EUV
EUV (Extreme Ultraviolet) monitor, podrobně popsaný v Eparvier a kol.

(2015). S časovým rozlišením 1 s měří intenzitu dopadajícího slunečního záření
na třech intervalech vlnových délek:

A - (0.1 - 3) nm

B - (17 - 22) nm

C - (121 - 122) nm

Na základě těchto dat Thiemann a kol. (2017) vytvořili model intenzity slunečního
záření před Marsem. Model má rozlišení ve vlnové délce 1 nm a časové rozlišení
1 den. V této práce je využíván integrál dopadající intenzity v rozsahu vlnových
délek 5 až 90 nm, což odpovídá celkovému ionizujícímu toku slunečního záření
(Mendillo a kol., 2017; Němec a kol., 2019).
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3. Cíle práce
Hlavním cílem práce je určení polohy a tvaru hranic v závislosti na relevant-

ních parametrech využitím dat měřených družicí MAVEN. Vedlejší cíle práce jsou,
chronologicky:

• Vyšetření průměrných hodnot rychlosti iontů, koncentrace iontů a magne-
tického pole v okolí Marsu

• Nalezení přesečení hranic a rozdělení na oblasti

• Vytvoření, nafitování a následné ověření modelu rázové vlny a magneto-
pauzy Marsu

• Použití neuronových sítí na nafitování modelu hranic
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4. Výsledky
4.1 Parametry plazmatu v okolí Marsu

Předmětem předkládané práce je určení polohy a tvaru rázové vlny a mag-
netopauzy Marsu. Metoda použitá v této práci je založena na metodě vyvinuté
Jelínkem a kol. (2012). Tato metoda, na rozdíl od předchozích metod, nevyža-
duje manuální identifikaci jednotlivých přesečení hranic. Pomocí jednoduchých
podmínek na poměry unášivé rychlosti iontů (v), koncentrace iontů (n) a veli-
kosti magnetického pole (B) vůči příslušným parametrům slunečního větru (dále
jen rv, rn a rB) je okolí Marsu rozděleno na sluneční vítr (SV), magnetosheath
(MSH) a magnetosféru (MS). Očekávaná poloha hranice je pak v místech, kde
pravděpodobnost výskytu družice v sousedících oblastech je 0.5 (Jelínek a kol.,
2012).

Pro bližší seznámení s naměřenými daty a globální přehled o variabilitě zkou-
maných parametrů byly vyšetřeny průměrné hodnoty v, n a B v okolí Marsu. Tato
data pochází z přístrojů SWIA a MAG na palubě družice MAVEN (viz kapitola 2
- Družice MAVEN). Na obrázku 4.1 jsou vyobrazeny průměrné hodnoty, postupně

Obrázek 4.1: Průměrné hodnoty unášivé rychlosti v, koncentrace n a velikosti
magnetického pole B v okolí Marsu. Osa x je spojnice Slunce-Mars a osa y vzdále-
nost od této spojnice. Počátek je ve středu planety a Slunce se nachází v kladných
hodnotách x.
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shora, v, n a B. Byl použit souřadný systém MSO (Mars Solar Orbital) a byla
předpokládána cylindrická symetrie systému vůči spojnici Slunce-Mars. Počátek
souřadné soustavy je ve středu planety, osa x směřuje na Slunce a ρ =

√
y2 + z2

je vzdálenost od této osy. V tomto obrázku je možné dobře rozlišit tři, výše zmi-
ňované oblasti. Pravá část, kde jsou vysoké rychlosti, nízká koncentrace a slabé
magnetické pole, odpovídá slunečnímu větru. Část blízko planety, kde je vysoké
magnetické pole, nízká koncentrace a nízké rychlosti, odpovídá magnetosféře. Ob-
last mezi těmito dvěma oblastmi, kde je význačná vysoká koncentrace, odpovídá
magnetosheathu.

Byly vytvořeny 2D histogramy poměrů rB vůči rn, rv vůči rB a rv vůči rn.
Histogramy jsou vyobrazeny na obrázku 4.2 (v uvedeném pořadí). Je možno ro-

Obrázek 4.2: 2D histogramy poměrů rB vůči rn, rv vůči rB a rv vůči rn s vyzna-
čenými význačnými oblastmi v okolí Marsu.

zeznat jednotlivé oblasti identifikovatelné se slunečním větrem, magnetosheathem
a magnetosférou. Tyto oblasti jsou v histogramech vyznačeny bílými obdélníky
s názvy daných oblastí. Přesné stanovení velikostí a tvarů jednotlivých oblastí je
do určité míry nejasné a možných definic je vícero. V rámci zachování maximální
jednoduchosti byl zvolen obdélníkový tvar. Velikost je stanovena tak, aby oblasti
obsahovaly podstatné množství bodů a zároveň byla omezena možnost chybné
klasifikace. Některé body (celkem necelá polovina všech měření) tak nespadají
do žádné oblasti a nejsou klasifikovány. Jednotlivé oblasti jsou pak jednoznačně
určeny příslušnými intervaly hodnot rv, rn a rB. Tyto intervaly jsou uvedeny v
tabulce 4.1.
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Tabulka 4.1: Jednoduché podmínky na poměry rv, rn a rB pro rozdělení okolí
Marsu na magnetosféru, magnetosheath a sluneční vítr.

Magnetosféra Magnetosheath Sluneční vítr
rv (0-0.4) (0.5-0.8) (0.9-1.1)
rn (0-0.5) (1.5-4) (0.8-1.2)
rB (1.5-4) (1.5-4) (0.8-1.2)

4.2 Empirický model rázové vlny a magneto-
pauzy

Pomocí podmínek uvedených v předchozí kapitole (tabulka 4.1) lze určit, zda
se družice v daném okamžiku nachází v magnetosféře, magnetosheathu či slu-
nečním větru. Pravděpodobnosti toho, že se družice na daném místě nachází v
určité oblasti, jsou znázorněny na obrázku 4.3. Z celkového počtu 14159104 bodů

Obrázek 4.3: Pravděpodobnostní rozdělení výskytu družice: a - ve slunečním vě-
tru, b - v magnetosheathu, c - v magnetosféře.

do slunečního větru připadlo 5307916, do magnetosheathu připadlo 771529 a do
magnetosféry připadlo 1835572 bodů. Zbylých 6244087 bodů zůstává touto me-
todou neurčených. Na tomto obrázku jsou vidět zřetelné hranice mezi oblastmi.
Zde si lze též všimnout, že body odpovídající stejným oblastem se vyskytují ve
stejných místech a jednotlivé oblasti se výrazně nepřekrývají.

V této práci, jak již bylo uvedeno v kapitole 1, je tvar hranic předpokládán v
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parabolickém tvaru (rovnice 1.3) s proměnou polohou subsolárního bodu x0 da-
nou rovnicí 1.4. V případě ideálního modelu by měla všechna data se vzdáleností
větší než hranice modelu rázové vlny odpovídat slunečnímu větru, všechna data na
vzdálenostech menších jak modelová vzdálenost magnetopauzy by měla odpovídat
magnetosféře a zbylá data by měla odpovídat magnetosheathu. Volné parametry
v empirických modelech obou hranic lze tak optimalizovat maximalizací počtu
správně klasifikovaných bodů plynoucích z těchto modelů. V tabulce 4.2 jsou uve-
deny hodnoty volných parametrů α, C, β, γ a δ (Němec a kol., 2020), které nejlépe
vymezují hranice podle předchozí definice. Na obrázku 4.4 jsou vyobrazené mo-

Tabulka 4.2: Nejlepší hodnoty volných parametrů modelu uvažovaného v této
práci.

Koeficient Rázová vlna Magnetopauza
α 4.219 ± 0.027 1.567 ± 0.007
C 1.464 ± 0.006 1.187 ± 0.003
β -0.063 ± 0.003 -0.065 ± 0.002
γ 0.205 ± 0.006 0.094 ± 0.005
δ 0.018 ± 0.001 0.038 ± 0.001

Obrázek 4.4: Funkčnost modelu při různých podmínkách: a - průměrné vnější
podmínky, b - nízký dynamický tlak, vysoká intenzita slunečního záření a silné
povrchové magnetické pole, c - vysoký dynamický tlak, nízká intenzita slunečního
záření a slabé povrchové magnetické pole.
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delem určené hranice při různých vnějších podmínkách: vysoký/nízký dynamický
tlak, vysoká/nízká intenzita slunečního záření a silné/slabé povrchové magnetické
pole. Přívlastkem „nízký/slabé“ je míněna první třetina dat, vzestupně seřaze-
ných podle daného parametru. Přívlastkem „vysoký/silné“ je míněna třetí třetina
dat, vzestupně seřazených podle daného parametru. Ze zpracovávaných dat vy-
chází, že nízký dynamický tlak je takový, jehož hodnota je menší než přibližně 0.49
nPa a vysoký dynamický tlak je takový, jehož hodnota je větší než 0.87 nPa. Pro
intenzitu slunečního záření jsou tyto hranice 1.04 mWm−2 pro nízkou intenzitu
a 1.16 mWm−2 pro vysokou intenzitu. Hranice slabého povrchového magnetické
pole vychází na 2.96 nT a silného na 8.22 nT.

4.3 Ověření modelu rázové vlny
Pro otestování funkčnosti modelu musely být manuálně určeny přesečení jed-

notlivých hranic. Při každém orbitu družice může dojít (za předpokladu stabilní
polohy hranice) k přesečení hranice při letu družice od periapsidy k apoapsidě a
při letu zpět. Každá orbita tedy byla rozdělena na dvě části: na část, kdy dru-
žice letěla od periapsidy k apoapsidě a část, kdy letěla zpět. Parametry plazmatu
(v, n, B) naměřené během jednotlivých půl-orbit byly vzestupně seřazeny podle
vzdálenosti od Marsu R. Poté, na základě chování v, n a B v závislosti na R,
byla určena jednotlivá přesečení rázové vlny. Přesečení magnetopauzy jsou v ana-
lyzovaných datech obecně hůře identifikovatelná až nerozpoznatelná a v dalším
je proto zaměřeno výhradně na přesečení rázové vlny. Její přesečení byla hledána
semi-automatickou procedurou, která spočívala v automatickém (programem říze-
ném) nalezení jednotlivých přesečení rázové vlny a následném manuálním ověření.
V přibližně 16000 půl-orbitách bylo nalezeno 2428 přesvědčivých přesečení rázové
vlny. Příklady těchto přesečení jsou vyobrazeny na obrázku 4.5. Vertikální černá
čára představuje identifikovanou polohu rázové vlny v dané půl-orbitě.

Obrázek 4.5: Příklady přesečení rázové vlny. Data k obrázku vlevo byla měřena
20.8.2015 mezi 12:54 a 15:19 UT. Data k obrázku vpravo byla měřena 11.7.2017
mezi 18:14 a 20:26 UT.

K jednotlivým identifikovaným přesečením rázové vlny ve vzdálenosti Robs
byly určeny příslušné modelové hodnoty vzdálenosti hranice od Marsu Rmod.
Funkčnost modelu byla dále ověřena dvěma způsoby: i) vynesením závislosti Rmod
vs. Robs ve formě bodů odpovídajících jednotlivým přesečením a ii) vytvořením
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Obrázek 4.6: Ověření funkčnosti modelu rázové vlny. Černá čára vyobrazuje Rmod
a Robs v poměru 1:1. Červená čára je lineární fit závislosti Rmod na Robs. σ před-
stavuje standardní odchylku.

histogramu zaznamenávajícího četnost rozdílu Rmod - Robs přesečení rázové vlny.
Výsledná závislost je vyobrazena na obrázku 4.6 vlevo a výsledný histogram vy-
obrazen na obrázku 4.6 vpravo. Podrobnější analýza odchylek mezi pozorovanými
a modelovými vzdálenostmi přesečení rázové vlny navíc ukazuje jejich systema-
tickou závislost na Machově čísle. Prvotní model uvedený výše lze tedy rozšířit
přidáním závislosti vzdálenosti subsolárního bodu x0 na Machově čísle M :

x0 = C ′pβ
svF

γBδM ε (4.1)

Závislost je předpokládána v exponenciálním tvaru, hodnoty parametrů ε a C ′

je možno určit z lineárního fitu zlogaritmovaného tvaru závislosti 4.1. Získané
hodnoty parametrů jsou: ε = (−0.056 ± 0.005) a C ′ = (1.59 ± 0.02). Funkčnost
tohoto nového modelu byla ověřena stejným způsobem jako předchozí model.
Výsledný Rmod vs. Robs diagram a histogram rozdílů Rmod - Robs jsou uvedeny
na obrázku 4.7. Vidíme, že došlo k mírnému zlepšení přesnosti modelu, jak je
dobře vidět z porovnání histogramů 4.6 a 4.7. Po zavedení závislosti na Machově
čísle došlo k posunu celého rozdělení rozdílů vzdáleností a snížení směrodatné
odchylky σ tohoto rozdělení.

Obrázek 4.7: Ověření funkčnosti modelu rázové vlny s Machovým číslem. Formát
obrázku je stejný jako u obrázku 4.6.
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4.4 Strojové učení
Poslední část předkládané práce se věnuje strojovému učení. V kapitole 4.2,

kde byla naměřená data klasifikovaná pomocí podmínek na rv, rn a rB se část dat
(přibližně 44%) nepodařilo klasifikovat a byla z dalšího zpracování vyloučena. V
této části práce jsou data klasifikovaná za pomoci knihovny IDL - machine lear-
ning, konkrétně Support Vector Machine (SVM). SVM je klasifikační metoda,
která na základě roztříděných dat v datovém prostoru nalezne optimální roviny.
Tyto roviny oddělují data spadající do stejných oblastí tak, aby vzájemná vzdá-
lenost jednotlivých shluků bodů byla co největší. V této práci jsou k nalezení
těchto rovin použita data klasifikovaná pomocí podmínek uvedených v tabulce
4.1. Data, která se metodou podmínek nepodařilo klasifikovat, jsou klasifikovaná
metodou SVM.

K vytvoření procedury určující polohu rázové vlny a magnetopauzy u Marsu
jsou využity neuronové sítě implementované v IDL (Feed Forward Neural Ne-
twork). Neuronové sítě jsou tzv. naučeny na klasifikaci toho, zda se bod defino-
vaný: úhlem θ (úhel mezi spojnicí Slunce - Mars a přímkou počátek - uvažovaný
bod), vzdáleností od Marsu R, unášivou rychlostí slunečního větru v, hustotou
slunečního větru n a velikostí povrchového magnetického pole B nachází před
nebo za hranicí. Procedura hledání polohy modelové hranice poté spočívá v na-

Obrázek 4.8: Funkčnost modelu při různých podmínkách: a - průměrné vnější
podmínky, b - nízký dynamický tlak, vysoká intenzita slunečního záření a silné
povrchové magnetické pole, c - vysoký dynamický tlak, nízká intenzita slunečního
záření a slabé povrchové magnetické pole.
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Obrázek 4.9: Ověření funkčnosti modelu rázové vlny vytvořeného pomocí neuro-
nových sítí. Formát obrázku je stejný jako u obrázku 4.6.

lezení vzdálenosti Rmod pro každé θ. Vzdálenost Rmod je hledána metodou půlení
intervalu. Neuronovou síť se nepodařilo naučit tak, aby s dostatečnou přesností
určovala polohu magnetopauzy, proto je dále uvažována pouze rázová vlna.

Funkčnost modelu rázové vlny vytvořené pomocí neuronových sítí je ověřena
na stejných extrémních situacích, jako předchozí model (viz obrázek 4.4). Hra-
nice určené neuronovými sítěmi jsou uvedeny na obrázku 4.8. Z této analýzy je
vidět, že neuronové sítě polohu rázové vlny určují dobře. Nalezená modelová hra-
nice kopíruje oblast s pravděpodobností 0.5, jak pro průměrné podmínky, tak pro
extrémní situace. Model tvořený neuronovými sítěmi je dále podroben stejným

Obrázek 4.10: Závislost polohy subsolárního bodu na dynamickém tlaku sluneč-
ního větru p, intenzitě slunečního záření F a povrchovém magnetickém poli Bsurf .
Červená čára odpovídá empirickému modelu a černá čára odpovídá modelu tvo-
řeného neuronovými sítěmi.
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testům jako předchozí modely, tj.: i) vynesení závislosti Rmod vs. Robs a ii) vy-
tvoření histogramu četnosti rozdílu Rmod - Robs přesečení rázové vlny. Závislost
Rmod vs. Robs je vyobrazena na obrázku 4.9 vlevo a histogram četnosti rozdílů
vzdáleností na obrázku 4.9 vpravo. Oproti empirickému modelu došlo k mírnému
zhoršení kvality modelu, jak indikuje například zvýšená směrodatná odchylka
rozdílu Rmod - Robs.

Nakonec jsou závislosti polohy rázové vlny na jednotlivých uvažovaných pa-
rametrech získané pomocí neuronových sítí porovnány se závislostmi odpovídají-
cími empirickému modelu. Na obrázku 4.10 jsou vyneseny závislosti subsolárního
bodu x0 na jednotlivých parametrech (p, F a Bsurf) při konstantních zbylých
parametrech. Jako hodnoty konstantních parametrů jsou brány mediány všech
hodnot daného parametru. Pro dynamický tlak slunečního větru je tato hodnota
0.65 nPa, pro intenzitu slunečního záření 1.09 mWm−2 a pro velikost povrcho-
vého magnetického pole 4.47 nT. Z tohoto obrázku je vidět, že závislost polohy
subsolárního bodu na dynamickém tlaku slunečního větru a intenzitě slunečního
záření popisují oba modely obdobně. Odlišují se však při popisu závislosti x0 na
povrchovém magnetickém poli.
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5. Diskuze
Použití metody podle Jelínka a kol. (2012) přináší řadu výhod. Na rozdíl od

běžných empirických modelů zde pro vytvoření modelu není třeba manuálně iden-
tifikovat jednotlivá přesečení hranic. Přesečení hranic jsou v některých případech
v datech i špatně viditelná a snadno tak může dojít k jejich špatné identifikaci
negativně ovlivňující přesnost výsledného modelu. Další výhodou je eliminace
systematického posunu přesečení hranice dále od Marsu. Protože družice ve vět-
ších vzdálenostech od Marsu tráví více času, je - za předpokladu stejné četnosti
výskytu hranice - pravděpodobnější, že přesečení bude identifikováno ve větších
vzdálenostech. To vede k systematickému posunu střední modelové polohy hranice
do větších vzdáleností. Metoda použitá v této práci není touto chybou zatížena,
protože se zde jednotlivá přesečení vůbec neuvažují.

Použitá metoda však má i nevýhody. Body v těsné blízkosti hranic nelze
pomocí metody podmínek často klasifikovat a jejich klasifikace pomocí metody
SVM může být v těchto oblastech nepřesná. Výsledné modely tak jsou nepříznivě
ovlivněny chybějící respektive špatnou klasifikací. Metoda podmínek jednoduše
vylepšit nelze, ale klasifikace pomocí metody SVM (či případně pomocí jiných
metod strojového učení) ano. Konkrétně by bylo možné do příslušné metody
implementovat tzv.: „míru věrohodnosti určení bodu“, tedy pravděpodobnost,
s jakou je příslušný bod klasifikován správně. Tohoto je možno dále využít k
eliminaci pravděpodobně špatně určených bodů a vylepšení modelu. Nepřesná
klasifikace bodů v okolí hranic metodou SVM může být rovněž důvodem horšího
výkonu modelu vytvořeného pomocí neuronových sítí.

Pro odvození podmínek na klasifikaci oblastí byla použita plazmová data nor-
movaná příslušnými parametry slunečního větru. V okolí Marsu však není dru-
žice, která by kontinuálně měřila parametry slunečního větru. Bylo tedy před-
pokládáno, že parametry slunečního větru jsou v rámci jednoho oběhu družice
neměnné a jako monitor slunečního větru byla použita družice MAVEN. Pro nor-
mování dat tak byly použity vhodné úseky orbit družice, kdy se družice nacházela
ve slunečním větru. Podle Marquette a kol. (2018) se rychlost slunečního větru,
koncentrace slunečního větru a magnetické pole typicky výrazněji nemění v rámci
56, 25 a 20 hodin. Jelikož doba oběhu družice je přibližně 4,5 hodiny, tak před-
poklad neměnnosti parametrů slunečního větru v rámci jedné orbity je rozumný.

Na obrázku 4.4 je vidět, že rázová vlna je uvažovanou závislostí dobře po-
psána, ale magnetopauza se od předpokládané polohy hranice odchyluje, místy
až o 0.1 Marsovského poloměru. Tyto odchylky jsou pravděpodobně způsobeny
parabolickou aproximací hranic. Jak naznačují předchozí studie (Hall a kol., 2019;
Vignes a kol., 2000), parabolická aproximace pro magnetopauzu není tak úspěšná
a popis jejího tvaru jedinou funkční závislostí je obecně problematický. Z praktic-
kého hlediska je nicméně přesnost vyvinutého modelu magnetopauzy stále možné
uvažovat za velmi dobrou. Kromě jednoduché parametrizace je pak další výhodou
stejná parametrizace modelů rázové vlny a magnetopauzy.

Získaná závislost vzdálenosti subsolárního bodu hranice na uvažovaných para-
metrech kvalitativně potvrzuje intuitivní očekávání a výsledky předchozích studií.
Hranice se posouvají blíže k planetě v obdobích vyššího dynamického tlaku sluneč-
ního větru, a naopak dále od planety v době vyššího toku ionizujícího slunečního
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záření a v oblastech se silnějšími povrchovými magnetickými poli. Toto chování
lze interpretovat jako důsledek vyšších ionosférických koncentrací plynoucích ze
silnější ionizace, respektive jako důkaz toho, že povrchová magnetická pole se v
interakci slunečního větru s planetou alespoň lokálně uplatňují. Přímá kvanti-
tativní interpretace vzdálenosti subsolárního bodu vystupující v modelu je však
komplikována faktem, že v principu závisí i na tvaru uvažované hranice - její hod-
nota je stanovena tak, aby odpovídala nejlepšímu fitu nikoli pouze v subsolárním
bodě, ale v celém uvažovaném rozsahu hranice.

Největší výhodou neuronových sítí je to, že model není vázán žádným před-
pisem. Může tak lépe popsat vývoj hranic a eliminuje se tím chyba způsobená
parabolickou aproximací. S použitím neuronových sítí však přichází i nevýhody.
Jednou z nevýhod je reprodukovatelnost modelu. Na rozdíl od standardních mo-
delů nelze předat předpis, musí se reprodukovat složitěji například předáním sa-
motného zdrojového kódu či webovou aplikací. Další nevýhodou je obtížnější před-
vídatelnost závislosti modelu na určitém parametru. U jednoduchého empirického
modelu daného analytickým předpisem se stačí podívat pouze na tento předpis a
vývoj polohy (případně tvaru) hranice v závislosti na daném parametru je hned
zřejmý. V případě užití neuronových sítí je získání obdobné informace výrazně
složitější a obecně vyžaduje postup podobný postupu užitému v této práci, tj. sys-
tematické studium změn výstupů testovaného modelu v závislosti na zvoleném
parametru, při zachování ostatních parametrů konstantních.
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Závěr
V předkládané práci byla využita data z družice MAVEN ke klasifikaci okolí

Marsu na sluneční vítr, magnetosheath a magnetosféru. Protože měřené parame-
try se v jednotlivých oblastech výrazně liší, je možné na základě poměrů měřených
parametrů vůči parametrům slunečního větru určit, ve které oblasti se družice v
daný čas nacházela. Jelikož se rázová vlna nachází na rozmezí slunečního větru
a magnetosheathu a magnetopauza na rozmezí magnetosheathu a magnetosféry,
je přímo z klasifikace jednotlivých oblastí možné stanovit polohu a tvar hranic.
Polohy a tvary hranic byly hledány v parabolické aproximaci s proměnnou vzdá-
leností subsolárního bodu v závislosti na dynamickém tlaku slunečního větru,
toku ionizujícího slunečního záření, povrchovém magnetickém poli a Machově
čísle. Dále bylo využito vybraných metod strojového učení k lepší klasifikaci dat
a vytvoření modelu rázové vlny. Modely rázové vlny a magnetopauzy využívající
parabolickou aproximaci tvaru dobře popisují vývoj hranice v závislosti na uvažo-
vaných parametrech. Získané výsledky byly publikovány ve článku Němec a kol.
(2020). Ačkoliv model rázové vlny vytvořený pomocí neuronových sítí popisuje
vývoj hranice trochu hůře, poskytuje prostor pro další vylepšení v budoucí práci.

Do budoucna chceme identifikovat jednotlivá přesečení magnetopauzy pro
detailnější ověření a další vylepšení modelů magnetopauzy. U strojového učení
chceme modifikovat klasifikační proceduru implementací věrohodnosti správné
klasifikace bodů a vytvořit model magnetopauzy založený na neuronových sítích.
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