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Abstrakt:

V této práci předkládám studii věnovanou průniku vln hvizdového módu do io-
nosféry. Je představen algoritmus automatické detekce hvizdů ve spektrogramech
spočtených z dat naměřených na družici DEMETER. Dále je popsána metoda
přiřazení iniciačních blesků naměřených pomocí bleskové detekční sítě EUCLID
detekovaným hvizdům. Prezentovány jsou výsledky statistické studie věnované
vzájemným vztahům mezi detekovanými hvizdy a jim přiřazenými iniciačními
blesky. Na základě zpracování dat z 364 průletů družice nad sledovaným územím
je ukázáno, že střední amplituda hvizdů klesá se vzdáleností od jejich bodu prů-
niku do ionosféry, roste s proudem iniciačního blesku a ve večerních hodinách je
zhruba třikrát vyšší než v dopoledních. Je představena studie věnovaná subpro-
tonosférickým hvizdům. Bylo zjištěno, že proudy iniciačních blesků přiřazených
pozorovaným subprotonosférickým hvizdům jsou velmi vysoké ve srovnání s kla-
sickými 0+ hvizdy.
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Abstract:

In this work I present a study dedicated to the penetration of whistler-mode waves
to the ionosphere. An algorithm of automatic detection of whistlers in spectro-
grams computed from the data measured on the DEMETER satellite is described.
A method of causative lightning detected by the EUCLID lightning detection ne-
twork assignment to a detected whistlers is described. Results of statistical study
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Úvod

V této diplomové práci zabývám se studiem hvizdů v zemské magnetosféře. Jedná

se o elektromagnetické vlny, jejichž zdrojem jsou blesky a které se šíří v tzv.

hvizdovém módu plazmatem v okolí naší planety. Jelikož charakteristiky šíření

těchto vln jsou determinovány právě vlastnostmi prostředí, jímž se šíří, mohou

tyto vlny sloužit jako diagnostický nástroj. Právě díky vyzkumů hvizdů bylo

v 60. letech 20. století panem Storeyem prokázáno, že ve vzdálenosti několika

poloměrů Země od zemského povrchu se nachází plazma [22]. Dalším zajímavým

jevem souvisejícím s hvizdy je jejich interakce s elektrony v radiačních pásech,

která způsobuje jejich vysypávání do ionosféry a je v současnosti předmětem

intenzivního výzkumu.

V první kapitole uvádím stručně obecnou teorii šíření elektromagnetických vln

ve studeném anizotropním plazmatu a dále popis prostředí ve kterém se hvizdové

vlny šíří. Druhá kapitola je zaměřena na teoretický popis vzniku a šíření hvizdů.

Kapitola třetí definuje cíle diplomové práce. Obsahem čtvrté kapitoly je popis

použitých zdrojů experimentálních dat a metod jejich zpracování. Pátá kapitola

se věnuje výsledkům a diskusi výzkumu zaměřenému na studium rozsahu oblasti

ve které dochází k průniku vln hvizdového módu do ionosféry. Kapitola šestá je

věnována výzkumu zaměřenému na tzv. subprotonosférické hvizdy a v závěru je

provedeno shrnutí dosažených výsledků.
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1. Šíření elektromagnetických vln

v ionosféře

1.1 Ionosféra

Sledujeme-li rozličné fyzikální parametry v atmosféře Země, zjišťujeme, že mnoho

z nich je silně závislých na výšce nad povrchem. Nejinak je tomu u koncentrace

nabitých částic. Ve výšce nad 60 km dochází k rychlému nárůstu tohoto parame-

tru, jenž okolo 200 km dosahuje nejvyšší hodnoty a poté opět klesá. Příčinou je

fotoionizace vyvolaná slunečním zářením. Je dostatečná k tomu, aby se prostředí

stalo plazmatem. Tuto oblast zvýšené ionizace nazýváme ionosférou. Její spodní

hranice leží v místě rychlého nárůstu koncentrace, v horní části pak ionosféra

plynule přechází do kosmického prostoru.

Příklad závislosti elektronové koncentrace na výšce pro dopolední a večerní

ionosféru, vypočtený pomocí modelu IRI [3] ve středních zeměpisných šířkách

můžeme vidět na obr. 1.1. Tento průběh koncentrace je určen efekty klesající

intenzity toku fotonů v důsledku absorpce, exponenciálního poklesu koncentrace

neutrálních částic s výškou a difuze. Vidíme, že v nočních dochází v důsledku

převládající rekombinace především molekulárních iontů k poklesu koncentrace

nabitých částic a posunu spodní hranice ionosféry do vyšších výšek. [12, str. 7].

Maximum ionizace je v ionosféře dosaženo obvykle ve vškách okolo 250 km, kdy

je dosaženo koncentrací okolo 1011 až 1013 iontů v m3.

Ionosféru můžeme rozdělit do několika vrstev označovaných jako D,E a F

(F1,F2). Ve vrstvách D a E jsou dominantní molekulární ionty, nejvíce zastoupené

neutrální částice jsou N2, O2 a O. Ve vrstvách F1 a F2 pak dominují atomární

částice (O, O+). [18, str. 30]. V honí části ionosféry začínají dominovat ionty

vodíku a helia, tuto oblast označujeme jako protonosféru. Přehled složení ionsféry

můžeme vidět na obr. 1.2.

3



10
8

10
10

10
12

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

electron concentration [m−3]

he
ig

ht
 [k

m
]

LT=11

10
8

10
10

10
12

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

electron concentration [m−3]

LT=21

Obrázek 1.1: Závislost elektronové koncetrace na výšce pro dopolední (vlevo) a
večerní (vpravo) ionosféru, vypočtený pomocí modelu IRI-2007 [4]. LAT=45◦,
LONG=15◦

.

Obrázek 1.2: Chemické složení denní ionosféry. Měření z White Sands, New Me-
xico. Převzato z [12]

4



Významný je vliv ionosféry na radiové vlny. Z teorie šíření elektromagne-

tických vln v plazmatu plyne, že index lomu vln, jejichž frekvence je nižší než

plazmová frekvence elektronů, je ryze imaginární a vlny se tudíž nešíří, přesněji

jejich amplituda exponencielně klesá s hloubkou průniku. Tato vlastonst společně

s odrazem vln na hranici ionosféry umožňuje provádět dálkový průzkum ionosfé-

ry pomocí ionosond. Uvedené tvrzení ovšem neuvažuje přítomnost magnetického

pole a jak uvidíme v dalším textu, v ionosféře se mohou šířít vlny i pod plazmovou

frekvencí elektronů.

1.2 Elektromagnetické vlny v ionosféře

V této kapitole se budeme zabývat teorií šíření elektromagnetických vln v iono-

sféře s důrazem na vlny šířící se ve hvizdovém módu. Vycházíme z následujících

předpokladů:

• Vlny se šíří homogenním plynným prostředím, přesněji předpokládáme, že

parametry prostředí se mění zanedbatelně na vzdálenost jedné vlnové délky.

• V prostředí se nachází statické geomagnetické pole.

• V prostředí se nachází stejný počet kladně a záporně nabitých částic.

• Vlna šířící se prostředím je harmonická a např. elektrické pole vlny tedy

můžeme, s využitím komplexní symboliky, vyjádřit vztahem

Ẽ(x, t) = Ẽ0 exp[i(k · x− ωt)] . (1.1)

ω značí frekvenci vlny a k označuje vlnový vektor.

Také v ionosféře platí Maxwellovy rovnice. Z nich můžeme odvodit tzv. vlno-

vou rovnici, jenž má tvar

∇×∇×E +
1
c2

∂2E

∂t2
+ µ0

∂j

∂t
= 0 , (1.2)
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kde µ0 znači permeabilitu vakua, j je hustota el. proudu a c je rychlost světla ve

vakuu. Hustota proudu je dána Ohmovým zákonem

j = σ · E . (1.3)

σ označuje tenzor měrné elektrické vodivosti, charakterizující vodivost daného

prostředí.

Zavedeme dále tenzor permitivity ǫ vztahem

ǫ = 1− σ

iωǫ0
=













S −iD 0

iD S 0

0 0 P













, (1.4)

kde ǫ0 označuje permitivitu vakua, 1 je jednotkový tenzor a P, S a D jsou tzv.

Stixovy parametry. Směr vnějšího magnetického poleB0 zde předpokládáme rov-

noběžný s osou z. Stixovy parametry mají následující tvar:

P = 1−
∑

j

ω2pj
ω2

, (1.5)

D =
1
2
(R− L) S =

1
2
(R + L) , (1.6)

R = 1−
∑

j

ω2pj
ω(ω + ωcj)

, (1.7)

L = 1−
∑

j

ω2pj
ω(ω − ωcj)

. (1.8)

Indexem j jsou označeny jednotlivé druhy el. nabitých částic, vyskytujících se

v plazmatu. ωpj a ωcj značí plazmovou resp. cyklotronovou frekvenci příslušného

druhu částic, které jsou definované vztahy

ωcj =
qj · |B0|

mj

; ωpj =

√

q2j · nj

ǫ0 ·mj

. (1.9)
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mj označuje hmotnost částice, qj značí její náboj a nj je koncentrace příslušného

druhu částic. Odvození tenzoru měrné el. vodivosti resp. permitivity lze nalézt

např. v [21, str. 5-7].

1.2.1 Disperzní relace

Definujme dále index lomu vztahem

n =
kc

ω
. (1.10)

Předpokládáme-li, že se prostředím šíří harmonická vlna, jejíž elektrické pole je

dáno vztahem 1.1, získáme jejím dosazením do rovnice 1.2 a provedením Fourie-

rovy trasformace

n× (n× Ẽ) + ǫ · Ẽ = 0 . (1.11)

Dosazením z 1.4 pak, za předpokladu, že n leží v rovině x,z, získáme soustavu

rovnic













S − n2 cos2 θ −iD n2 cos θ sin θ

iD S − n2 0

n2 cos θ sin θ 0 P − sin2 θ













·













Ex

Ey

Ez













= 0 . (1.12)

θ je úhel, který svírá vlnový vektor a vektor magnetické indukce vnějšího mag-

netického pole. Abychom nalezli netriviální řešení této rovnice, musíme položit

determinant soustavy roven nule. Výsledkem je tzv. disperzní relace:

An4 −Bn2 +RLP = 0 , (1.13)

kde

A = S sin2 θ + P cos2 θ , (1.14)

B = RL sin2 θ + PS(1 + cos2 θ). (1.15)
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Toto je bikvadratická rovnice, jejíž kořeny udávají možné hodnoty indexu lomu

pro danou frekvenci vlny, seměr vlnového vektoru vůči vnějšímu magnetickému

poli a dané parametry prostředí. Protože tato rovnice může mít nejvýše dvě reálná

řešení, mohou se v ionosféře šířit elektromagnetické vlny nejvýše ve dvou módech.

1.2.2 Řešení disperzní relace

Prozkoumejme nyní řešení disperzní relace pro studené plazma tvořené elektrony

a kladnými vodíkovými ionty za přítomnosti statického vnějšího magnetického

pole. Ze vztahů 1.5 až 1.15 plyne, že řešení disperzní relace závisí na třech para-

metrech, kterými jsou:

1. Plazmová frekvence elektronů, která je závislá na koncentraci volných elek-

tronů.

2. Cyklotronová frekvence elektronů, závislá na velikosti magnetické indukce

vnějšího magnetického pole.

3. Úhel mezi směrem vlnového vektoru a směrem vnějšího mag. pole.

Zafixujeme-li první dva parametry na konstantní hodnotě a zkoumáme-li zá-

vislost řešení na parametru třetím, můžeme ji zobrazit pomocí polárního grafu

závislosti velikosti fázové rychlosti vf = c/|n| = ω/|k| na úhlu θ. Tento graf na-

zýváme plochou vlnové normály (z angl. wave normal surface). Příklad grafu pro

vlny šířící se ve hvizdovém módu je uveden na obr. 1.3.

Zobrazení všech řešení v celém parametrickém prostoru (ωpe,ωce) je možno

provést pomocí tzv. CMA diagramu 1. Diagram je uveden na obr. 1.4. Tento

diagram je rozdělen na několika oblastí, jejichž hranice jsou tvořeny určitými

charakteristickými frekvencemi. Uvnitř těchto oblastí jsou zobrazeny tvary ploch

vlnových normál vlnových módů, které se v dané oblasti mohou šířit. V dané

oblasti se tvary ploch vlnových normál nemění. Mění se pouze jejich velikost, což

odpovídá závislosti fázové rychlosti na frekvenci. Na hranici oblastí pak frekvence

1CMA diagram je pojmenován podle jmen vědců, kteří ho zavedli: Clemmow, Mullaly, Allis.
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Obrázek 1.3: Plocha vlnové normály pro vlny šířící se ve hvizdovém módu o frek-
venci 1 kHz (červeně) a 5 kHz (modře) ωce = 7.134 · 106 rad · s−1, ωpe = 3 · ωce.

vlny dosáhne určité charakteristické frekvence a dochází k zániku jednoho z módů.

Mohou nastat dva případy:

1. Ořezání: V tomto případě platí, že |n| = 0 a plocha vlnové normály ex-

panduje do nekonečna.

2. Rezonance: V tomto případě platí, že |n| → ∞ a plocha vlnové normály

zaniká.

Přehled charakteristických frekvencí vyskytujících se v diagramu je uveden v ta-

bulce 1.1. Jednotlivé módy vln můžeme označit podle jejich polarizace při šíření

podél magnetického pole. Rozlišujeme vlny pravotočivé (R mód) a levotočivé (L

mód). Pravotočivou polarizací rozumíme případ, kdy vektor intenzity elektrické-

ho pole při pohledu ve směru silokřivky rotuje ve záporném smyslu (po směru

rotace hodinových ručiček). Při šíření kolmo k magnetickému poli pak rozlišuje-

me tzv. řádný mód (O mód, řádný ho nazýváme proto, že existuje i v případě

9



cyklotronová frekvence iontů ωci =
qB
mi

NL = 0

cyklotronová frekvence elektronů ωce =
qB
me

NR = 0

horní hybridní rezonance ωh = ωUH =
√

ω2ce + ω2pe NX → ∞
dolní hybridní rezonance ωd = ωLH =

√
ωceωci (ωpe >> ωce) NX → ∞

mezní frekvence L vln ωL = −1
2
ωce + 1

2

√

ω2ce + 4ω2pe NL = 0

mezní frekvence R vln ωR = 1
2
ωce + 12

√

ω2ce + 4ω2pe NP = 0

mezní frekvence O vln ωO =
√

ω2pe + ω2pi NO = 0

Tabulka 1.1: Mezní frekvence, vyskytující se v CMA diagramu.

nulového vnějšího mag. pole) a mimořádný mód (X mód).
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Obrázek 1.4: CMA diagram pro vlny ve studeném plazmatu. NR = 0 je frekvence
ořezání R vln, NX = ∞ ⇒ ω = ωUH je horní hybridní rezonance, NR = ∞ ⇒
ω = ωce je cyklotronová frekvence elektronů, NL = 0 je mezní frekvence L vln,
NO = 0 ⇒ ω = ωpe je plazmová frekvence elektronů, NX = ∞ ⇒ ω = ωLH je
dolní hybridní rezonance, NL = ∞ ⇒ ω = ωci je cyklotronová frekvence iontů.
Převzato z [14].
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2. Hvizdy

Jako hvizdy označujeme elektromagnetické vlny, které se šíří v zemské magneto-

sféře a vznikají obvykle z elektromagnetického záření blesků. Každý blesk vyza-

řuje elektromagnetické záření v širokém pásmu frekvencí. Největší intenzitu mají

spektrální složky ležící v pásmu VLF1 [15]. Toto záření se následně šíří ve vlnovo-

du, tvořeném zemským povrchem a spodní hranicí ionosféry jako tzv. atmosférik

[11]. Část tohoto záření může následně proniknout do ionosféry. Toto záření se

následně šíří přibližně podél silokřivek geomagnetického pole a jelikož je toto

prostředí pro dané frekvence silně disperzní, vzniká v časově-frekvenční doméně

charakteristický tvar signálu kdy nejprve pozorujeme signál na tzv. nosové frek-

venci a následně pak frekvence nižší a vyšší. Schematický tvar časově-frekvenčním

prostoru můžeme pozorovat na obr. 2.1. Toto je také důvod, proč hvizdy nesou svě

jméno, neboť po převedení do slyšitelné formy uslyšíme signál s klesající frekvencí

připomínající hvízdání, který může trvat i několik vteřin. Tímto způsobem byly

hvizdy také poprvé pozorovány, když pro převod signálu do slyšitelné formy byl

použit telefonní přijímač připojený k telegrafnímu vedení, sloužícímu jako anténa

[11, str. 11].

Jelikož hvizdy sledují silokřivky magnetického pole, mohou se podél nich doší-

řit na opačnou polokouli, kde mohou jednak proniknout do volného prostoru pod

1pásmo VLF (z angl. very low frequency má rozmezí 3 - 30 kHz)

Obrázek 2.1: Typická podoba hvizdu ve spektrogramu. (Část pod nosovou frek-
vencí.)
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ionosférou a mohou tedy být pozorovány pozemními přijímači, jednak se mohou

na spodní hranici ionosféry odrazit a šířit se zpět na polokouli jejich vzniku, kde

se opět mohou odrazit zpět atd. Toto vede ke vzniku tzv. ”hvizdových vlaků”,

kdy pozorujeme postupně několik signálů jejichž disperze D, definovaná vztahem

D = T
√

f , (2.1)

kde T je čas uplynuvší od nosové frekvence a f frekvence pozorovaná v čase T,

jsou v poměru 1:3:5 atd. pozorujeme-li hvizdy na polokouli opačné polokouli na

které leží jejich zdrojový blesk, respektive 2:4:6 atd. pro pozorování na polokouli

na které leží jejich zdrojový blesk [22]. Ukazuje se, že pro šíření podél silokři-

vek je nutná existence tzv. ”ducts”, oblastí zvýšené ionizace orientovaných podél

silokřivek geomagnetického pole. V tomto případě hovoříme o tzv. vedeném šíře-

ní. Jak se později ukázalo díky pozorování na družicích v magnetosféře, existují

i hvizdy, k jejichž odrazu dochází dříve, než dosáhnou opačné polokoule. Tyto

hvizdy nazýváme jako magnetosféricky odrážené a hovoříme o tzv. nevedeném

šíření [13, 20].

Pro rozlišení hivzdů, které podstoupily rozdílné počty odrazů se používá nota-

ce, zavedená v [20]. Hvizdy jsou označovány číslicí a znaménkem. Číslice označuje

počet přechodů hvizdu přes magnetický rovník, znaménko pak označuje, zda se

hvizdy šíří směrem k magnetickému rovníku (+), nebo směrem od něj (-). Hvizdy

které čerstvě proniknou do ionosféry a kterými se v této práci zabývám ozna-

čujeme jako 0+, po přechodu mag. rovníku jako 0-, po jejich odrazu na opačné

polokouli 1+ atd.

2.1 Teorie hvizdů

Z teoretického hlediska můžeme na hvizdy pohlížet jako na elektromagnetické vl-

ny, šířící ve studeném anizotropním plazmatu jejichž frekvence leží pod minimem

z plazmové a cyklotronové frekvence elektronů. Vlastnosti jejich šíření jsou urče-
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ny indexem lomu, který je určen disperzní relací 1.13. Grafické znázornění řešení

disperzní relace, pro případ ωpe = 3 · ωce a plazma, obsahující tři druhy kladných

iontů je uvedeno na obr. 2.2. Tyto podmínky můžeme považovat za reprezenta-

tivní pro většinu oblastí zemské plazmasféry2. Tučně jsou na obrázku znázorněna

řešení pro θ = 0◦ (L mód, R mód) respektive pro θ = 90◦ (X mód). Tenkými

čárami jsou znázorněna řešení pro úhly θ = 60◦, θ = 75◦ a θ = 85◦. Vidíme, že

u vln šířících se v R módu se v případě nulového úhlu θ vlny šíří na všech frek-

vencích v rozmezí od nuly až po ωp, kde nastává rezonance, avšak s rostoucím

úhlem odklonu vlnové normály od směru magnetického pole se postupně snižuje

horní mezní frekvence a navíc pro vlny nastává ořezání na tzv. frekvencích kříže-

ní, kterých je vždy o jednu méně než počtu iontů. Pro kolmé šíření pak přechází

vlny v X mód, u kterého nastává rezonance na frekvenci dolní hybridní rezonance

ωd. Vlny, jejichž frekvence je vyšší než ωd se tedy mohou šířit pouze pokud úhel

mezi jejich vlnovou normálou a magnetickým polem je menší než rezonanční úhel

pro danou frekvenci. Říkáme, že pro tyto vlny existuje tzv. rezonanční kužel.

Zatímco v izotropním prostředí je směr grupové rychlosti stejný se směrem

rychlosti fázové, v anizotropním prostředí tomu tak není. Grupová rychlost je

definována známým vztahem

vg =
∂ω

∂k
. (2.2)

Použijeme-li tzv. kvazipodélného přiblížení, které je obvykle při teoretickém po-

pisu hvizdů využíváno [11, str. 27], platí pro kvadrát indexu lomu vztah

n2 =
ω2pe

ω(ωce cos θ − ω)
(2.3)

Pro velikost grupové rychlosti pak lze odvodit

vg = 2c
√
ω(ωce cos θ − ω)3/2

ωpeωce cos θ
(2.4)

2Plazmasférou rozumíme oblast výskytu plazmatu převážně terestrického původu v oblasti
uzavřených silokřivek geomagnetického pole.
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Obrázek 2.2: Závislost kvadrátu indexu lomu na ω/ωc, pro plazma sestávající se
ze tří druhů iontů. Purpurově vyznačena závislost pro R mód, zeleně pro X mód
a modře pro L mód. Převzato z [6].
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V případě hvizdů postačí vyšetřovat chování vektoru grupové rychlosti v rovi-

ně (k||, k⊥), kde k|| je složka vlnového vektoru paralelní se směrem magnetického

pole a k⊥ je složka vlnového vektoru k magnetickému poli kolmá, neboť řešení

jsou zřejmě symetrická kolem směru magnetického pole. Složky vektoru grupové

rychlosti v této rovině jsou pak definovány vztahem

vg =
(

∂ω

∂k||
,
∂ω

∂k⊥

)

. (2.5)

Pro úhel α mezi směrem vlnového vektoru a směrem grupové rychlosti platí [11]

tanα =
sin θ

2(cos θ − ωce

ω
)

(2.6)

Vektor grupové rychlosti je tedy normálou ke křivce ω = konst. v definované

rovině složek vlnového vektoru. Průběh křivek ω = konst. je uveden na obr.

2.4. Z obrázku můžeme dobře vyčíst vzájemný směr vlnového vektoru a vektoru

grupové rychlosti. Vidíme, že směry obou vektorů jsou obecně různé, shodné jsou

pouze v případě nulového úhlu mezi vlnovým vektorem a směrem magnetického

pole a dále v případě tzv. Gendrinova úhlu θG, pro který platí

cos θG =
2ω
ωce

(2.7)

a který existuje pouze pro frekvence menší než 0.5ωce. Na obr. 2.3 jsou zobrazeny

závislosti grupové a fázové rychlosti na veličině ω/ωce pro úhel θ = 0 Vidíme,

že grupová rychlost má maximum v bodě 0.25 a fázová rychlost má maximum

v bodě 0.5. Pro nenulový úhel theta jsou závislosti poněkud odlišné, nicméně

stále zůstává určitá frekvence, na které se vlny šíří nejrychleji a kterou nazýváme

jako frekvencí nosovou. Na vyšších a nižších frekvencích se vlny šíří pomaleji, což

vysvětluje charakteristický tvar hvizdů v časově frekvenční oblasti.
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Obrázek 2.3: Závislost grupové (červeně) a fázové (zeleně) rychlosti vln hvizdo-
vého módu na poměru ω/ωce pro úhel θ = 0.

2.2 Průnik hvizdů do ionosféry

Nyní se budeme zabývat procesem průniku vln hvizdového módu do ionosféry. Pro

jednoduchost budeme předpokládat, že hranice ionosféry je ostrá a dochází na ní

ke skokové změně indexu lomu. Pro ilustraci chování vln na rozhraní pak můžeme

použít známé Poverleinovy grafické konstrukce. Podmínka zachování horizontální

složky indexu lomu pak určuje vztah mezi směrem vlnového vektoru před a za

rozhraním.

Ukazuje se, že po průniku do ionosféry leží směr vlnového vektoru v relativně

úzkém kuželu okolo vertikálního směru a směr vektoru grupové rychlosti se blíží

směru magnetického pole, což vysvětluje tendenci hvizdů šířit se podél silokři-

vek [11, str. 53]. To, že směr vlnového vektoru je po vstupu do ionosféry téměř

vertikální, bylo potvrzeno i ve studii [17]. Zde bylo využito vícesložkové měření

elektrického a magnetického pole hvizdů na družici DEMETER, ze kterého byly

následně vypočteny polarizace a směr vlnového vektoru hvizdových vln. Násled-
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Obrázek 2.4: Křivky ω = konst. v rovině (k||, k⊥). Jsou zobrazeny různé frekvence
vztažené k elektronové cyklotronové frekvenci ωc případně k frekvenci dolní hyb-
ridní rezonance ωLH . Směr grupové rychlosti je určen směrem normály k těmto
křivkám. Převzato z [6].
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ně byl proveden zpětný ray-tracing s využitím modelu ionosféry, pomocí kterého

bylo možné zjistit směr vlnového vektoru po vstupu do ionosféry.

Výše uvedená fakta však stále nevysvětlují, proč se hvizdy šíří podél silokři-

vek na opačnou polokouli, neboť směr vektoru grupové rychlosti pouze s malou

pravděpodobností souhlasí přesně se směrem magnetického pole. Ukazuje se, že

k šíření hvizdů podél silokřivek je nutná ještě existence tzv. field aligned irregu-

larities v zemské plazmasféře, které zajišťují vedené šíření hvizdů [11, str. 43].

Další otázkou, která zůstává stále otevřená, je velikost oblasti v okolí iniciační-

ho blesku, ve které může docházet k průniku hvizdů do ionosféry. Tomuto tématu

se věnují např. studie [9, 10, 8]. V těchto studiích bylo využito automatické de-

tekce hvizdů v pozemních měřeních VLF přijímačů a následně byla prováděna

jejich korelace s bleskovými daty ze sítě WWLLDN v okolí magneticky konjugo-

vaného bodu. V prvních dvou studiích bylo zjištěno, že pozitivní korelace nastává

pro blesky, nacházející se v okolí magneticky konjugovaného bodu. Ve studii třetí

bylo zjištěno, že ačkoliv je bleksová aktivita v okolí magneticky konjugovaného

bodu mnohem nižšší než v předchozích dvou případech, hvizdová aktivita je rela-

tivně vysoká a pozitivní korelace existuje pro blesky, nacházející se několik tisíc

kilometrů od konjugovaného bodu. Vyvstává tedy otázka, jakým způsobem do-

chází k šíření hvizdů mezi iniciačním bleskem, bodem jejich průniku do ionosféry,

místem jejich průniku z ionosféry na opačné polokouli do vlnovodu a místem de-

tekce pozemním přijímačem. Je nejasné, zda se vlny (a) nejprve šíří na velkou

vzdálenost ve vlnovodu a následně pronikají do ionosféry v okolí konjugovaného

bodu, nebo (b) zda vlny pronikají do ionosféry v blízkosti blesku a následně se

šírí na velkou vzdálenost ve vllnovodu na opačné polokouli, či (c) nastává případ

který je mezi výše uvedenými, tedy že se vlny nejprve šíří ve vlnovodu, následně

pronikají do ionosféry a poté se opět šíří ve vlnovodu na opačné polokouli. Jedním

z cílů této práce je výzkum rozsahu oblasti v okolí iniciačního blesku, ve které

dochází k průniku hvizdových vln do ionosféry.
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2.3 Útlum hvizdů v ionosféře

Pří šíření hvizdů dochází také k jejich útlumu, za který jsou zodpovědné srážky

elektronů s dalšími neutrálními a nabitými částicemi v prostředí kterým se hvizdy

šíří. Ukazuje se, že ve spodních vrstvách ionosféry, přibližně v rozmezí 70 až

120 km jsou hlavní příčinou útlumu srážky elektronů s neutrálními částicemi,

zatímco v F vrstvě ionosféry jsou hlavní příčinou coulombovské srážky elektronů

s nabitými částicemi [11]. Srovnáme-li však absolutní velikosti sážkových frekvencí

v obou případech, je zřejmé, že k největšímu útlumu dochází v ionosféře nevysoko

nad její spodní hranicí. K tomu, abychom mohli zahrnout útlum hvizdů do vztahů

pro jejich šíření, lze využít substituce

m → m(1 +
iν

ω
) , (2.8)

kde ν je srážková frekvence elektronů s neutrálními částicemi. Tato substituce má

za následek, že všechna řešení pro index lomu obsahují i imaginární složku, která

určuje útlum amplitudy vlny na jednotkové vzdálenosti. Index lomu pak můžeme

vyjádřit ve tvaru

n = µ− iχ (2.9)

Pro výpočet útlumu A vln podél dráhy jejich šíření pak můžeme využít vztahu

[5]

A = exp

{

ω

c

∫ (b)

(a)

χ cosαds

}

(2.10)

K výpočtu útlumu je potřeba znát srážkové frekvence elektronů s neutrálními

částicemi. Ty jsou určeny vztahy, uvedenými v tabulce 2.1 odvozenými z rozdělo-

vacích funkcí částic v ionosféře. (uvedeny jsou vztahy pro pět druhů neutrálních

částic, které jsou v ionosféře nejvíce zastoupeny) [18, str. 108].
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částice ν (elektron - částice)

N2 2.33× 10−11n(N2)(1− 1.21× 10−4Te)Te

O2 1.82× 10−10n(O2)(1 + 3.6× 10−2T 1/2e )T
1/2
e

O 8.9× 10−11n(O)(1 + 5.7× 10−4Te)Te

He 4.6× 10−10n(He)T 1/2e

H 4.5× 10−9n(H)(1− 1.35× 10−4Te)T
1/2
e

Tabulka 2.1: Vztahy pro výočet srážkových frekvencí elektronů s neutrálními
částicemi v ionosféře podle [18].

2.4 Subprotonosferické hvizdy

Dalším jevem, který můžeme pozorovat v zemské ionosféře, jsou tzv. subproto-

nosférické(sp) hvizdy. Jejich název je odvozen z faktu, že je možné je pozorovat

pouze pod protonosférou, což je oblast plazmasféry, ve které převládají ionty vo-

díku nad ostatními druhy iontů [7]. Spodní hranice této oblasti leží zhruba ve

výšce 1000 km nad zemským povrchem. Ve spektrogramu je můžem pozorovat

jako několik disperzních stop následujících 0+ hvizd. Příklad pozorování subpro-

tonosférických hvizdů ve spektrogramu z družice DEMETER můžeme vidět na

obr. 2.6. Detail sp hvizdu si pak můžeme prohlédnout na obr. 2.7.

Bylo ukázáno [19, 16, 7], že mechanismus vzniku sp hvizdů spočívá v refrakci

hvizdových vln na profilu rychlého nárůstu frekvence dolní hybridní rezonance

ωd, ke kterému dochází právě na spodní hranici protonosféry. S nárůstem této

frekvence dochází k rychlému poklesu horizontální složky indexu lomu. Pokud

mají vlny dostatečně velkou horizontální složku vlnového vektoru, může se stát,

že při poklesu horizontální složky indexu lomu již nemůže být horizontální složka

vlnového vektoru zachována. Vlna se tedy již nemůže dále šířit směrem vzhůru

a docházi k převrácení směru vektoru grupové rychlosti a vlna se následně šíří

směrem dolů. První echo subprotonosférického hvizdu je vlna, která podstoupila

tento odraz. Další echa sp hvizdů pak tvoří vlny, které podstoupily vícenásobné

odrazy mezi spodní hranicí ionosféry a oblastí nárůstu ωd. Na obr. 2.5 můžeme

vidět příklad závislosti ωd na výšce nad zemským povrchem a magnetickém lo-
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kálním čase (MLT). Vidíme, že k nárůstu dochází pouze v nočních hodinách, což

je v souladu s tím, že sp hvizdy jsou pozorovány pouze v těchto časech.

Jak bylo ukázáno ve studii [7], kde bylo pomocí zpětného ray tracingu pro-

vedena analýza trajektorií u několika případů pozorování sp hvizdů na druži-

ci DEMETER, vstupují echa do ionosféry v poměrně velkých vzdálenostech od

magnetického otisku družice (projekce polohy družice podél silokřivky geomag-

netického pole na spodní hranici ionosféry). Během vstupu do ionosféry pak u

nich dochází k rozptylu vlnového vektoru a v závislosti na jeho směru se pak šíří

po různých trajektoriích a na družici přicházejí v odlišných časech, čímž dávají

vzniknout uvedeným echům. Iniciační blesky sp hvizdů bývají obvykle silné a jsou

relativně velmi vzdálené od magnetického otisku družice.

Jak bylo uvedeno výše, k subprotonosférické refrakci je potřeba, aby horizon-

tální složka vlnového vektoru byla dostatečně velká. Jelikož je však vlnový vektor

po vstupu do ionosféry téměř vertikální, musí v ionosféře existovat rozptylový

proces, který zapříčiní, že se vlnový vektor od tohoto směru odkloní. V dosa-

vadních výzkumech byly předloženy dva možné způsoby tohoto rozptylu. Prvním

z nich je rozptyl díky horizontálním gradientům v F vrstvě ionosféry, druhým pak

rozptyl na tzv. ”small scale irregularities” v E vrstvě ionosféry.

Jedním z cílů této práce je statistický výzkum sp hvizdů a jejich vztahu k ini-

ciačním bleskům.
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Obrázek 2.5: Závislost frekvence dolní hybridní rezonance na výšce a magnetickém
lokálním čase pro L=2.4 pro 200 den v roce. Převzato z [7].

23



Obrázek 2.6: Příklad pozorování subprotonosférických hvizdů ve spektrogramu z
dat naměřených na družici DEMETER při večerním průletu dne 4.7.2005. Počá-
teční stopy subprotonosférických hvizdů označeny červenými čárami.
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Obrázek 2.7: Detail subprotonosférického hvizdu.
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3. Cíle práce

Cíle této diplomové práce jsou následující:

1. Přehled teorie šíření vln v ionosférickém plazmatu.

2. Přehled teorie a vlastností hvizdů.

3. Popis experimentálních zařízení (experiment ICE na družici DEMETER,

blesková detekční síť EUCLID) a metod zpracování experimentálních dat.

4. Anlýza dat naměřených experimentálními zařízeními za účelem studie prů-

niku hvizdů do ionosféry a vlastností subprotonosférických hvizdů.
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4. Experimentální data

V této kapitole představím zdroje experimentálních dat použité v práci a popíšu

použité experimentální metody.

4.1 Experiment ICE na družici DEMETER

V této práci jsem využil jako hlavního zdroje dat měření elektrického pole pří-

stroje ICE na družici DEMETER1. Tato družice byla vypuštěna v červenci roku

2004 na slunečně-synchronizovanou polární oběžnou dráhu s výškou 710 km, kte-

rá byla po jednom roce snížena na 660 km. Její mise byla ukončena 9. prosince

2010. Měření přístroje ICE byla prováděna pomocí čtyř elektrod namotovaných

na ramenech, vyčnívajících z družice. Umístění experimentu na družici je uve-

deno na obr. 4.1. Elektrické pole bylo určováno z rozdílu potenciálů mezi dvěmi

elektrodami. V práci využívám dat z VLF kanálu tohoto přístroje, jehož rozsah

je 15 Hz až 17,4 kHz. Signál byl měřen se vzorkovací frekvencí 40 kHz a je použito

16-ti bitové kvantování. Přístroj prováděl měření ve dvou režimech: nárazovém,

aktivovaném při průletech družice nad seismicky aktivními oblastmi a přehledo-

vém. Využívána jsou pouze data z nárazového režimu, neboť pouze při něm byly

na zem odesílány přímo naměřené vlnové formy, zatímco v přehledovém režimu

byla odesílána zprůměrovaná data vytvořená palubním předzpracováním, jejichž

rozlišení je však pro naše účely nevhodné. Podrobný popis experimentu ICE lze

nalézt v [2]. Kolmé projekce průletů družice DEMETER v průběhu 24 hodin

můžeme vidět na obrázku 4.1. Červeně jsou vyznačeny oblasti, ve kterých bylo

automaticky prováděno měření v nárazovém režimu.

1Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions
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Obrázek 4.1: Umístění experimentu ICE na družici DEMETER. S1-S4 značí sen-
zory elektrického pole. Převzato z http//demeter.cnrs-orleans.fr/dmt/index.html.

Obrázek 4.2: Kolmé projekce průletů družice DEMETER na zemský povrch
v průběhu 24 hodin (1.1.2007 0:00 - 2.1.2007 0:00). Zeleně vyznačeny průle-
ty při kterých se družice pohybovala směrem na jih, modře na sever. Převzato
z http//demeter.cnrs-orleans.fr/dmt/index.html.
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4.2 Blesková detekční síť EUCLID

EUCLID (z angl. EUropean Coordination for LIghtning Detection) je spolupráce

mezi národními bleskovými detekčními sítěmi, jejímž cílem je identifikace a detek-

ce blesků nad celým územím Evropy. Poskytuje data v homogenní kvalitě ohledně

efektivity detekce a přesnosti lokace [1]. Blesky jsou detekovány pomocí elektro-

magnetických senzorů v nízkofrekvenčním pásmu. Data naměřená senzory jsou

následně centrálně analyzována a archivována. Ke každému detekovanému bles-

ku je pak k dispozici jeho čas v milisekundovém rozlišení, poloha v geografických

souřadnicích, odhad špičkového proudu a informace o jeho typu. Dále používám

označení CG pro výboje mezi mrakem a zemí a IC pro výboje mezimrakové či

uvnitř mraků.

4.3 Zpracování experimentálních dat

Analýza experimentálních dat byla prováděna v následujících krocích:

1. Automatická detekce hvizdů v datech naměřených na družici DEMETER.

2. Přiřazení iniciačních blesků hvizdům, detekovaným na družici.

3. Statistické vyhodnocení vzájemného vztahu hvizdů a iniciačních blesků.

4.4 Automatická detekce hvizdů

Cílem automatické detekce hvizdů bylo získání časů 0+ hvizdů naměřených na

družici. Z naměřených vlnových forem byly nejprve vytvořeny spektrogramy po-

mocí algoritmu rychlé fourierovy transformace s překrytím gaussovským okénkem.

Transformace byla prováděna z 4096 bodů. Vytvořený spektrogram můžeme po-

psat maticí {a}i,j, kde index i označuje jednotlivé frekvenční intervaly a index j

intervaly časové. Jednotlivé hodnoty ai,j v matici mají hodnotu tzv. spektrální

výkonové hustoty, jejíž fyzikální rozměr je [V 2 ·Hz−1 ·m−2]. Při daných parame-
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Obrázek 4.3: Jednotkový referenční spektrogram pro dopolední průlety.

trech transformace je rozlišení spektrogramu cca. 12 ms v časové oblasti a cca.

10 Hz v oblasti frekvenční.

Samotné vyhledávání 0+ hvizdů ve spektrogramu pak bylo prováděno pomocí

korelace spektrogramu o frekvenčním rozsahu 0-10 kHz s referenčním spektrogra-

mem {b}i,j, který obsahuje tzv. referenční hvizd. Tento referenční hvizd vychází

z předpokladu, že všechny hvizdy, které se došíří ke družici ze spodní hrani-

ce ionosféry, mají v dané části dne přibližně stejnou disperzi. Jinými slovy, tvar,

který zaujímají ve spektrogramu je pro všechny hvizdy přibližně stejný. Referenč-

ní spektrogramy pak byly vytvořeny pomocí superpozice několika silných hvizdů,

nalezených manuálně ve spektrogramech. Následně byla intenzita ve všech bodech

odpovídajících hvizdu nastavena na jednotkovou hodnotu a pozadí bylo nastave-

no na nulovou hodnotu. Referenční spektrogramy pro denní a noční průlety jsou

uvedeny na obr. 4.3 resp. 4.4.

Výsledkem provedené korelace pak byla korelační funkce c(t). Byla počítána
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Obrázek 4.4: Jednotkový referenční spektrogram pro večerní průlety.

podle vztahu

c(t) =

n
∑

i=1

m
∑

j=1

(ai,j+t − 〈a〉t) · (bi,j − 〈b〉)
√

√

√

√

n
∑

i=1

m
∑

j=1

(ai,j+t − 〈a〉t)2 ·
n

∑

i=1

m
∑

j=1

(bi,j − 〈b〉)2
, (4.1)

kde 〈a〉t je průměrná spektrální amplituda té části spektrogramu, která začíná

v čase t a má stejnou délku jako spektrogram referenční. ai,j+t je spektrální inten-

zita v bodě spektrogramu o souřadnicích i, j+t. Indexy i a j jsou dány rozlišením

spektrogramu a splňují vztahy

fi = i ·∆f tj = t+ j ·∆t , (4.2)

kde fi a ti označují frekvenci a čas bodů spektrogramu s těmito indexy. 〈b〉 je

střední spektrální amplituda referenčního spektrogramu. n je velikost spektrogra-
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Obrázek 4.5: Nahoře: Příklad spektrogramu vytvořeného z dat naměřených na
družici. Dole: Průběh korelační funkce c(t), vytvořené pomocí korelace referenč-
ního hvizdu a spektrogramu(modře). Zeleně vyznačen 1,4 násobek 13-ti bodového
klouzavého průměru korelační funkce, zeleně čárkovaně pevná hraniční hodnota
0,125.

mu ve frekvenci a m je velikost spektrogramu v čase. Protože byl často pozorován

silný šum ve frekvenčním pásmu ∼ 0.4 − ∼ 2 kHz, jak je např. patrné v horní

části obr.4.5, tyto frekvence byly při sčítání podle (4.1) vynechány.

V dolní části obr. 4.5 vidíme průběh výsledné korelační funkce referenční-

ho spektrogramu se spektrogramem v horní části. Třem výrazným hvizdům ve

spektrogramu odpovídají tři výrazné píky. Časy detekce hvizdů na družici byly

určeny z poloh těchto píků. Vyhledání píků bylo prováděno následovně. Nejprve

byl vypočítán třináctibodový klouzavý průměr z hodnot korelační funkce c(t). Ná-

sledně byla hodnota klouzového průměru vynásobena koeficientem 1.4. Vybrány

byly následně pouze ty 0+ hvizdy, pokud jim odpovídající hodnota píku kore-

lační funkce zároveň přesáhla hodnotu takto vynásobeného klouzavého průměru

a offsetovou hodnotu 0.125. Tyto parametry byly stanoveny experimentálně tak,

aby byly detekovány pouze význačné hvizdy a bylo zamezeno falešným detekcím.
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U detekovaných hvizdů pak byla určena také jejich střední amplituda Ē po-

mocí vztahu

Ē =

√

√

√

√

√

√

n
∑

i=1

m
∑

j=1

(ai,j+td · bi,j)

h∆t
, (4.3)

kde h počet sloupců referenčního spektrogramu, které obsahují alespoň jednu

nenulovou hodnotu a h∆t je tedy délka trvání hvizdu v referenčním spektrogramu.

Výše uvedeným způsobem byly zpracovány vybrané průlety družice. Výsled-

kem zpracování pak byl soubor časů ve kterých byly na družici detekovány 0+

hvizdy a jejich středních amplitud.

4.5 Přiřazení iniciačních blesků

Dalším krokem ve zpracování experimentálních dat bylo přiřazení iniciačních bles-

ků detekovaným hvizdům. Bylo prováděno pomocí srovnání souborů časů dete-

kovaných hvizdů {tw}i a souborů časů blesků {tl}i, detekovaných sítí EUCLID

v době průletu družice nad sledovanou oblastí. Nejdříve byla vytvořena matice

{twl}ij = (tw)i − (tl)j rozdílů časů všech hvizdů a blesků. Následně byl vytvořen

histogram četností rozdílů časů. Existují-li v souboru dat dvojice iniciační blesk-

hvizd a předpokládáme-li, že doba šíření vln mezi bleskem a místem jejich detekce

na družici je pro všechny takovéto páry stejná, nachází se v histogramu četností

rozdílů pík odpovídající době šíření hvizdu tp, ke které je však nutné připočíst

technologický časový posuv, neboť měření času na družici DEMETER a v síti

EUCLID nejsou synchronizovaná. Příklad takového histogramu můžeme vidět na

obr. 4.6. Vidíme, že poloha maxima leží v záporných hodnotách, což neodpovídá

kauzalitě sledovaných událostí. Je to způsobeno právě výše zmíněným technolo-

gickým ačasovým posunem. Na družici DEMETER dochází k driftu měření času,

který může dosahovat až 50 ms (B. Delport, osobní sdělení). Po získání doby šíře-

ní pak můžeme ze všech možných párů blesk-hvizd vybrat ty, jejichž časový rozdíl

(twl)ij vyhovuje vztahu (tp − 0.0125 s < (twl)ij < tp + 0.0125 s) Tento interval je
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Obrázek 4.6: Histogram četností vzájemných časových rozdílů mezi všemi deteko-
vanými blesky a všemi detekovanými hvizdy v průběhu jednoho průletu. (Večerní
průlet dne 27.6.2006).

zvolen v souladu s časovým rozlišením spektrogramu.

Výsledkem celého procesu zpracování jednoho průletu je pak soubor párů

iniciační blesk-hvizd. Zpracování většího počtu průletů nám pak umožňuje získat

statistický obraz o jejich vzájemných vlastnostech.
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5. Analýza průniku hvizdů do

ionosféry

V této kapitole se věnuji diskusi výsledků statistické studie zabývající se určením

velikosti oblasti průniku hvizdů do ionosféry. Metodou, popsanou v předchozí ka-

pitole, jsem zpracoval celkem 364 průletů družice DEMETER, územím Evropy.

179 z těchto průletů bylo dopoledních, zbylé pak byly večerní. V dopoledních

průletech jsem nalezl celkem 12494 párů iniciační blesk-hvizd, ve večerních pak

20592. V průběhu všech průletů bylo detekční sítí EUCLID detekováno celkem

24754 blesků při dopoledních průletech a 41933 blesků při večerních průletech.

Poměr počtu počtu blesků, přiřazeným ke hvizdům k celkovému počtu detekova-

ných blesků je tedy 0.50 pro dopolední, resp. 0.49 pro večerní průlety.

Na obr. 5.1 v horní části je uvedena závislost celkového počtu detekovaných

blesků na rozdílu zeměpisných souřadnic mezi magnetickým otiskem družice a

polohou blesku pro denní průlety. V dolní části je pak uveden poměr počtu blesků,

které byly přiřazeny jako iniciační k hvizdům a celkového počtu detekovaných

hvizdů. Data jsou zobrazena v síti, tvořené buňkami o velikosti 1◦ × 1◦. Totéž

pro noční průlety je zobrazeno na obr. 5.2. Při srovnání obou dvou obrázků je

patrné, že přes větší výskyt blesků v době večerních průletů je rozložení počtu

blesků vůči poloze magnetického otisku družice rovnoměrnější v případě průletů

dopoledních, což je pravděpodobně zapříčiněno větším výskytem oblastí se silnou

lokalizovanou bouřkovou činností ve večerních hodinách. V obrázcích jsou patrné

stopy průletů družice, které odpovídají pohybu družice vůči oblastem s bouřkovou

aktivitou.

Zkoumejme nyní závislost střední amplitudy pozorovaných hvizdů na rozdílu

zeměpisných souřadnic mezi magnetickým otiskem družice a iniciačním bleskem.

Tato závislost je uvedena na obr. 5.3 pro dopolední průlety a na obr. 5.5 pro

průlety večerní, kde je uvedena závislost střední amplitudy hvizdů na rozdílu ze-
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měpisných souřadnic magnetického otisku družice a iniciačního blesku. Hodnoty

jsou zobrazeny pouze v buňkách do kterých spadají alespoň dva průlety. Na obr.

5.4 a 5.6 jsou pak uvedeny hodnoty relativní chyby aritmetického průměru příslu-

šející jednotlivým buňkám. Na obrázcích vidíme, že střední amplituda hvizdů je

nejvyšší v okolí magnetického otisku družice a se vzdáleností od něj klesá. Místo

nejvyšší hodnoty střední amplitudy bylo určeno jako těžiště funkce zobrazené na

uvedených obrázcích. V dalším textu toto místo nazýváme referenčním bodem. K

výpočtu bylo použito bodů ležících do vzdálenosti 6◦ od magnetického otisku dru-

žice. Pro dopolední průlety vyšla hodnota (0, 05◦; 1, 07◦). První hodnota označuje

polohu v zem. délce, druhá pak hodnotu v zem. šířce. Pro průlety večerní vyšla

hodnota (0, 10◦; 0, 39◦). Vidíme tedy, že místo s nejvyšší hodnotou střední am-

plitudy leží v obou případech poněkud na sever od magnetického otisku družice.

Šíření hvizdů od jejich průniku do ionosféry ke družici je tedy nevedené.

Na obr. 5.7 a 5.8 můžeme vidět závislosti střední amplitudy hvizdu na vzdále-

nosti mezi referenčním bodem a iniciačním bleskem. Na obrázku je dobře patrný

téměr monotónní pokles se vzdáleností a také nárůst střední amplitudy s proudem

blesku.

Na obr. 5.9 jsou znázorně závislosti střední amplitudy hvizdu na proudu blesku

pro fixní intervaly vzdáleností mezi magnetickým otiskem družice a iniciačním

bleskem. Vidíme, že střední amplituda hvizdu s proudem blesku vzrůstá, což

odpovídá empirickému očekávání. V levém grafu jsou zobrazeny hodnoty pro

dopolední průlety, v pravém pak pro průlety večerní. Při srovnání obou grafů je

patrné, že v případě večerních průletů je střední amplituda hvizdů zhruba třikrát

vyšší než v případě průletů dopoledních. Jak je patrné na obr. 1.1, je v dopoledních

hodinách hranice ionosféry posunuta do nižších výšek. Jelikož je v těchto nižších

výškách vyšší koncetrace neutrálních částic a tudíž i vyšší srážkové frekvence

elektronů s těmito částicemi, je celkový útlum vlny v souladu s rovnicí 2.10 větší,

což kvalitativně vysvětluje pozorovaný rozdíl.
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Obrázek 5.1: Závislost počtu blesků detekovaných sítí EUCLID (nahoře) a po-
měru počtu blesků přiřazených hvizdům k celkovému počtu detekovaných blesků
(dole) na vzdálenosti mezi magnetickým otiskem družice a polohou blesku pro
dopolední průlety.

37



Obrázek 5.2: Závislost počtu blesků detekovaných sítí EUCLID (nahoře) a po-
měru počtu blesků přiřazených hvizdům k celkovému počtu detekovaných blesků
(dole) na vzdálenosti mezi magnetickým otiskem družice a polohou blesku pro
večerní průlety.
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Obrázek 5.3: Závislost střední amplitudy hvizdu (20· log10(Ē[V ·m−1])) na rozdílu
zeměpisných souřadnic mezi magnetickým otiskem družice a iniciačním bleskem
pro dopolední průlety.
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Obrázek 5.4: Závislost relativní chyby aritmetického průměru střední amplitudy
hvizdu na rozdílu zeměpisných souřadnic mezi magnetickým otiskem družice a
iniciačním bleskem pro dopolední průlety.
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Obrázek 5.5: Závislost střední amplitudy hvizdu (20· log10(Ē[V ·m−1)]) na rozdílu
zeměpisných souřadnic mezi magnetickým otiskemdružice a iniciačním bleskem
pro večerní průlety.
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Obrázek 5.6: Závislost relativní chyby aritmetického průměru střední amplitudy
hvizdu na rozdílu zeměpisných souřadnic mezi magnetickým otiskem družice a
iniciačním bleskem pro večerní průlety.
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Obrázek 5.7: Závislost střední amplitudy hvizdu na vzdálenosti mezi referenč-
ním bodem a iniciačním bleskem pro dopolední průlety. V dolní části zobrazeny
závisloti pro tři nejnižší intervaly proudů.
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Obrázek 5.8: Závislost střední amplitudy hvizdu na vzdálenosti mezi referenčním
bodem a iniciačním bleskem pro večerní průlety. V dolní části zobrazeny závisloti
pro tři nejnižší intervaly proudů.
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Obrázek 5.9: Závislosti střední amplitudy hvizdu na proudu iniciačního blesku
pro různé intervaly vzdálenosti mezi referenčním bodem a iniciačním bleskem.
Vlevo závislosti pro dopolední průlety, vpravo pro večerní.
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6. Výzkum subprotonosférických

hvizdů

Tato kapitola je věnována výsledkům a diskusi výsledků studie subprotonosféric-

kých hvizdů a jejich vztahu k iniciačním bleskům.

Prvním krokem analýzy bylo v případě subprotonosférických(sp) hvizdů jejich

vyhledání ve spektrogramech. Na rozdíl od standardních 0+ hvizdů, kterým byla

věnována předchozí kapitola, byly sp hvizdy vyhledávány vizuálně prohlížením

spektrogramů z dat naměřených při průletech družice DEMETER. Jako zdroj

dat byly využity totožné průlety jako v předchozí kapitole. Sp hvizdy byly iden-

tifikovány podle jejich charakteristických vlastností, tedy podle přítomnosti ech

následujících standardní 0+ hvizd. U takto nalezených sp hvizdů pak byla za-

znamenána doba pozorování tohoto 0+ hvizdu a také jeho střední amplituda. Ve

všech průletech bylo nalezeno celkem 126 sp hvizdů. Jejich relativní četnost vůči

normálním hvizdům je tedy velmi nízká. Všechny nalezené hvizdy se vyskytují ve

večerních průletech, což je v souladu s teorií uvedenou v kap. 2.4.

Dále bylo k nalezeným sp hvizdům provedeno vyhledání iniciačních blesků.

K tomu bylo využito poznatků získaných v předchozí kapitole. Nejprve byla zjiš-

těna doba mezi iniciačním bleskem a pozorováním hvizdu na družici z histogramu

četností popsaném v kapitole 4.5. Na základě tohoto poznatku pak byl vyhledá-

ván v bleskových datech blesk, u kterého by čas uplynulý mezi ním a hvizdem

by odpovídal této době. Tímto způsobem se podařilo najít iniciační blesk celkem

k 86-ti sp hvizdům.

V horní části obr. 6.1 je zobrazen histogram četnosti odhadu špičkového prou-

du iniciačních blesků přiřazených k sp hvizdům. V dolní části obrázku je uveden

pro srovnání stejný histogram pro standardní 0+ hvizdy. Je zde jasně patrné,

že v případě sp hvizdů je histogram rozdílný a sp hvizdy jsou iniciovány blesky

s poměrně vysokými proudy což je v souladu s tvrzeními uvedenými ve studii [7].
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Obrázek 6.1: Histogram četností proudů iniciačních blesků přiřazených sp
hvizdům (nahoře) a blesků přiřazených všem detekovaným 0+ hvizdům.

Na obr. 6.2 v horní části je uveden histogram četnosti vzdáleností mezi mag-

netickým otiskem družice a iniciačním bleskem přiřazeným sp hvizdům. V dolní

části obr. 6.2 je opět pro srovnání uveden histogram pro standardní 0+ hvizdy.

Nejvíce iniciačních blesků leží ve vzdálenostech 800 - 1300 km, žádné iniciační

blesky neleží ve vzdálenosti menší než 300 km.
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Obrázek 6.2: Histogram četností proudů iniciačních blesků přiřazených sp
hvizdům (nahoře) a blesků přiřazených všem detekovaným 0+ hvizdům.
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Závěr

V této práci představuji výsledky analýzy průniku hvizdů do ionosféry založené

na automatické detekci hvizdů ve spektrogramech z vlnových dat naměřených na

družici DEMETER. Celkem jsem zpracoval 364 průletů družice nad územím po-

krytým bleskovou detekční sítí EUCLID. Na základě přiřazení iniciačních blesků

hvizdům, detekovaným na družici jsem provedl statistické srovnání jejich vzájem-

ných vlastností. Došel jsem k následujícím závěrům:

• Střední amplituda hvizdu poměrně ryhle klesá se vzdáleností mezi mag-

netickým otiskem družice a iniciačním bleskem. Rozdíl středních amplitud

pro vlny od blesků ležících v blízkosti magnetického otisku družice a ve

vzdálenosti 1000 km činí cca. 20 dB.

• Ve večerních hodinách je díky nižší koncentraci elektronů v ionosféře a vyšší

výšce její spodní hranice střední amplituda hvizdů o zhruba 10 dB vyšší než

v dopoledních.

• Střední amplituda hvizdů je úměrná proudu iniciačního blesku.

• Proudy iniciačních blesků subprotonosférických hvizdů jsou výrazně vyšší

než proudy iniciačních blesků způsobujících klasické hvizdy.
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