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However, small-scale crustal magnetic fields have been found near the lunar sur-
face; some of them can form so-called minimagnetospheres. Consequently, the
vicinity of the Moon represents an interesting environment for the study of many
processes in the solar wind plasma. The thesis is devoted to the proposal of
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Úvod

Během úplného zatmění Slunce Měsíc zakryje sluneční fotosféru a dochází ke
zviditelnění vnějších vrstev sluneční atmosféry. Nejvyšší vrstva, nazývaná sluneč-
ní koróna, je tvořena velmi horkým plazmatem. Její teplota dosahuje 2÷3 ·106K.
Naproti tomu se teplota fotosféry pohybuje okolo 6 000K. Data z japonské sondy
Hinode (Régnier a kol., 2008) a teoretické výpočty (De Pontieu a kol., 2007)
ukázaly, že hlavním mechanizmem ohřevu sluneční koróny je rozpad magneto-
akustických Alfvénových vln. Tyto vlny, šířící se podél magnetických indukčních
čar, nesou dostatek energie pro ohřátí koróny a také pro urychlení iontů, přede-
vším H+ a He2+.

Velký rozdíl tlaků mezi sluneční korónou a mezihvězdným prostorem umožňuje
iontům uniknout z gravitačního působení Slunce. Vzniká tak tok ionizovaného
slunečního plazmatu šířící se téměř radiálně od Slunce označovaný jako sluneční
vítr. Při úniku z koróny zachytává lokální magnetické pole a unáší jej s sebou, čímž
vzniká meziplanetární magnetické pole. Rotace Slunce pak způsobuje spirálovitý
tvar tohoto magnetického pole.

Při běžných rychlostech v rozmezí 300− 700 km s−1 dosáhne tento tok Měsíce
za 2,5− 5,8 dne. Lunární povrch ale není chráněn globálním magnetickým polem
ani atmosférou, a tak ze Slunce přicházející záření, sluneční vítr a další energe-
tické částice významně ovlivňují lunární plazmové prostředí, povrch Měsíce i jeho
exosféru. V blízkosti povrchu Měsíce se však nacházejí malé oblasti se zbytkovou
magnetizací, které mohou utvářet minimagnetosféry a tak dočasně stínit povrch
Měsíce pod nimi.

Přestože je již vytvořena dostatečná představa o interakci Měsíce s okolním
plazmovým prostředím, stále zůstává spousta nevyřešených otázek povzbuzujících
k dalšímu zkoumání. To však vyžaduje použití vhodných měřících přístrojů. Na
družici Spektr-R na oběžné dráze Země pracuje přístroj BMSW, který je schopný
určit všechny parametry slunečního větru s jedinečným časovým rozlišením 31ms.
Cílem předložené práce je tedy na základě zkušeností s přístrojem BMSW nalézt
vhodný systém detektorů pro měření v podmínkách v okolí Měsíce.
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Současný stav poznání 1
1.1 Sluneční vítr

Sluneční vítr představuje nepřetržitý proud ionizovaného slunečního plazmatu
se zamrzlým magnetickým polem, který se šíří přibližně radiálně od Slunce mezi-
planetárním prostorem. Jeho vlastnosti jsou značně ovlivňovány sluneční aktivi-
tou a neustále se mění, proto je považován za důležitou komponentu kosmického
počasí. Tvoří jej především ionizovaný vodík (tedy protony a elektrony v přibližně
stejném zastoupení), malé množství ionizovaného helia (tzv. α-částice) a zaned-
batelné množství iontů těžších prvků. Relativní koncentrace α-částic vzhledem ke
koncentraci protonů ve vzdálenosti 1AU 1 je nHe2+

nH+
·100 ≈ 4% (Kivelson a Russell,

1995).
Mezi základní parametry slunečního větru patří velikost a směr magnetické

indukce a unášivé rychlosti, hustota protonů, elektronů a α-částic a jejich teploty.
Průměrné pozorované hodnoty ve vzdálenosti 1 AU jsou uvedeny v tabulce 1.1.
Sluneční vítr se v této vzdálenosti šíří průměrnou rychlostí okolo 450 km s−1.
Rychlost zvuku v tomto prostředí je však mnohem menší, přibližně 60 km s−1,
proto je zde proudění slunečního větru výrazně nadzvukové.

Hustota protonů 6,6 cm−3

Hustota elektronů 7,1 cm−3

Hustota He2+ 0,25 cm−3

Unášivá rychlost 450 km s−1

Protonová teplota 1,2 · 105 K
Elektronová teplota 1,4 · 105 K
Magnetická indukce 7,0 · 10−9 T

Tabulka 1.1: Průměrné hodnoty základních parametrů plazmatu slunečního větru
ve vzdálenosti 1 AU (převzato z Kivelson a Russell, 1995).

Zamrzlé magnetické pole unášené proudem slunečního plazmatu se nazývá
meziplanetární magnetické pole (zkráceně označováno jako IMF). Sluneční vítr
opouští korónu Slunce v přibližně radiálním směru, ale díky rotaci Slunce dochází
k zakřivení indukčních čar IMF, které tak získávají spirálovitý průběh označovaný
jako Parkerovy spirály.

Ve vzdálenosti 1 AU je tedy IMF orientováno ve směru téměř rovnoběžném
s rovinou ekliptiky, avšak je natočeno o přibližně 45◦ vůči radiálnímu směru (Ki-
velson a Russell, 1995). IMF v rovině ekliptiky vytváří různé oblasti, v některých
z nich směřují indukční čáry od Slunce, v jiných naopak míří ke Slunci. S ros-
toucí vzdáleností se Parkerovy spirály blíží kružnicím okolo Slunce a na hranici
heliosféry se zhušťují.

11 AU = 149 597 870 700 m
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Často je výhodné popisovat sluneční vítr pomocí plošných toků příslušných
veličin. Základní charakteristiky ve vzdálenosti 1 AU jsou uvedeny v tabulce 1.2.
Z tabulky 1.2 je také vidět, že většina hybnosti, a tudíž i energie, je unášena
protony.

Plošný tok
Tok sférou

ve vzdálenosti 1 AU
Protony 3,0 ·108 cm−2 s−1 8,4·1035 s−1

Hmotnost 5,8 ·10−16 g cm−2 s−1 1,6·1012 g s−1

Dynamický tlak 2,6 ·10−9 Pa 7,3·1014N
Kinetická energie 0,6 ·10−7 J cm−2 s−1 1,7·1020 J s−1

Tepelná energie 0,02·10−7 J cm−2 s−1 0,05·1020 J s−1

Magnetická energie 0,01·10−7 J cm−2 s−1 0,025·1020 J s−1

Radiální magnetický tok 5,0 ·10−9 T 1,4·1015 Wb

Tabulka 1.2: Průměrné hodnoty hlavních charakteristik proudu slunečního
plazmatu ve vzdálenosti 1 AU (převzato z Kivelson a Russell, 1995).

Částice opouštějící Slunce z koronálních děr se pohybují podél otevřených
indukčních čar směřujících do meziplanetárního prostoru. Jejich difúze v tomto
směru tudíž není příliš ovlivněna magnetickým polem a vzniká tak rychlý slu-
neční vítr šířící se rychlostí okolo 500 − 900 km s−1. Naopak částice opouštějící
Slunce nad aktivními oblastmi s uzavřeným magnetickým polem prochází napříč
indukčním čarám, proto jejich difúze probíhá obtížněji a výsledná unášivá rych-
lost se pohybuje v rozmezí 300− 450 km s−1. Tento pomalý sluneční vítr má také
nižší teplotu a přibližně dvakrát vyšší hustotu oproti rychlému slunečnímu větru.
Proudy rychlého a pomalého slunečního větru se spolu setkávají a interagují v ob-
lastech označovaných jako korotující interakční regiony (zkráceně CIR).

1.2 Interakce slunečního větru s povrchem Měsíce

Měsíc nemá, na rozdíl od Země a mnoha dalších planet, magnetické pole glo-
bálního dosahu. Na jeho povrchu se ale nachází malé oblasti se zbytkovou magne-
tizací. Postrádá také atmosféru, obklopuje jej pouze slabá exosféra tvořená prav-
děpodobně ionty H+, He++, He+, C+, O+, Na+, K+ a Ar+ (Tanaka a kol., 2009).
Jakmile se tedy nachází mimo oblast působení zemského chvostu (což nastává
přibližně v 75% jeho orbity), jeho povrch je přímo vystaven působení okolního
slunečního větru, fotonů a dalších energetických částic přicházejících ze Slunce.
Sluneční aktivita tedy významně ovlivňuje lunární plazmové prostředí, povrch
Měsíce i jeho exosféru.

V prvním přiblížení lze očekávat, že sluneční vítr je absorbován na denní
straně Měsíce a za noční stranou tak vzniká stín, který se postupně zaplňuje
plazmatem slunečního větru. Naproti tomu IMF zůstává po průchodu Měsícem
převážně neporušené. Jak však ukázala pozorování, tato jednoduchá představa
zdaleka není úplná.
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Měření přístrojem SWE neseným sondou WIND potvrdila, že ve velkých vzdá-
lenostech za lunárním povrchem ionty pozvolna pronikají podél indukčních čar
IMF k centru stínu (Ogilvie a kol., 1996). Naproti tomu vysokoenergetické elek-
trony slunečního větru mohou vstupovat do oblastí lunárního stínu, které jsou
značně blíže povrchu Měsíce. To proto, že rychlost jejich tepelného pohybu je
mnohem větší než unášivá rychlost slunečního větru. Vyšší hustota elektronů
v lunárním stínu ale vede ke vzniku elektrického pole směřujícího dovnitř stínu.
Ionty slunečního větru jsou tímto polem urychleny a díky gyraci pronikají i napříč
indukčním čarám IMF do oblasti blízkého stínu (Nishino a kol., 2009a) (označo-
váno jako vstup typu I, viz. obrázek 1.1).

zachycené ionty z exosféry

Typ II: zachycené odražené protony
(self-pickup proces)

Typ I: gyrující protony

oblast hranice stínu

přechodová oblast
fotoemise, emise sekundárních elektronů

exosféra

minimagnetosféra

sluneční vítr

(pickup proces)

snížení hustoty

rekomprese

Machův magnetosonický kuželIMF

Obrázek 1.1: Přehled základních procesů v lunárním plazmovém prostředí (pře-
vzato a upraveno z Halekas a kol., 2011).

Vyhodnocením dat měřených detektorem MAP-PACE umístěným na palubě
sondy Kaguya a detektorem SARA na palubě Chandrayaan-1 bylo zjištěno, že při-
bližně 10÷20% iontů slunečního větru je odraženo od lunárního povrchu namísto
toho, aby jím byly absorbovány. Pouze však 0,1÷1% zůstává elektricky nabitými
částicemi (Saito a kol., 2008), ostatní získají elektron a stávají se z nich elektricky
neutrální atomy (Wieser a kol., 2009). Oproti původní jednoduché představě je
tedy ve skutečnosti přibližně 0,1−1% protonů slunečního větru odraženo zpět od
Měsíce namísto toho, aby byly absorbovány. Nad oblastmi se zbytkovými mag-
netickými anomáliemi to dokonce může být až 50% (Saito a kol., 2012).

Neutrální atomy příliš neovlivňují lunární plazmové prostředí dokud nedojde
k jejich ionizaci. Odražené ionty však odrazem získají rychlost orientovanou proti
směru unášivé rychlosti slunečního větru a jsou tedy výrazně urychleny půso-
bením elektrického pole indukovaného magnetickým polem okolního plazmatu.
Tento „self-pickupÿ proces může zvětšit jejich energii až na devítinásobek energie
slunečního větru (Saito a kol., 2008). Některé z takto zachycených iontů znovu do-
padají na povrch. Jiné s vhodným Larmorovým poloměrem vzhledem k rozměrům
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Měsíce dokonce vstupují do lunárního stínu (označováno jako vstup typu II, viz.
obrázek 1.1). Tam pak mohou značně ovlivňovat plazmové prostředí (Nishino
a kol., 2009b). Ke vstupu odražených iontů do lunárního stínu může docházet
i při vhodné kombinaci magnetické indukce IMF a rychlosti slunečního větru.

Uvolňování částic z povrchu Měsíce poskytuje lunární exosféře převážně neu-
trální částice. Na tom se podílí především tyto procesy:
• fotonově-stimulovaná desorpce (PSD)
• odprašování slunečním větrem (SWS)
• vypařování způsobené dopady mikrometeoritů (MIV)

Po určité době ale dochází ionizaci těchto atomů. Jelikož nastává v soustavě,
která je téměř v klidu vůči Měsíci, jsou tyto sekundární ionty taktéž urychleny
pickup procesem. Vstup zachycených sekundárních iontů do lunárního stínu byl
pozorován sondou Kaguya (Yokota a kol., 2009). Měsíc tedy není pouhým ab-
sorbátorem plazmatu slunečního větru, ale je i jeho zdrojem. Přestože je tok
sekundárních iontů v porovnání se slunečním větrem poměrně malý, může naru-
šovat globální plazmové prostředí v blízkosti Měsíce díky jeho velmi odlišnému
složení a rychlostnímu rozdělení. Přesnější zmapování těchto iontů může poskyt-
nout lepší informace o složení lunárního povrchu a exosféry (Halekas a kol., 2011)
a také objasnit jejich globální účinky na lunární plazmové prostředí.

1.3 Magnetické anomálie na povrchu Měsíce

V blízkosti lunárního povrchu se nachází pravděpodobně nejzajímavější aspekt
interakce Měsíce s okolním plazmovým prostředím. Jedná se o malá zbytková
magnetická pole široká jednotky až stovky kilometrů. U povrchu se velikost jejich
magnetické indukce pohybuje v rozsahu jednotek až stovek nT, ale velmi rychle
klesá s výškou nad lunárním povrchem. Ve výškách okolo 30km dosahuje již hod-
not maximálně několik desítek nT, ve výškách okolo 100 km pak nejvýše několik
jednotek nT (Mitchell a kol., 2008; Purucker, 2008; Halekas a kol., 2011), což je
hodnota srovnatelná s hodnotami IMF (viz. tabulka 1.1). Vyhodnocení dat získa-
ných sondami Kaguya a Chandrayaan-1 ukázalo, že alespoň některé magnetické
anomálie mohou vytvářet minimagnetosféru stínící lunární povrch od dopadají-
cího slunečního větru (Wieser a kol., 2010; Saito a kol., 2012).

Lunární magnetickou anomálii (zkráceně LMA) si lze zjednodušeně představit
jako malý magnetický dipól v povrchu Měsíce, na který kolmo dopadá sluneční
vítr se zamrzlým IMF. Při interakci této anomálie s plazmatem slunečního větru
dochází k jejímu stlačení. Sluneční vítr je odchylován, čímž vzniká dutina s nižší
hustotou plazmatu. Tato dutina je ohraničena obálkou o vysoké hustotě, která je
tvořena částicemi slunečního větru dočasně zachycenými dipólovým polem LMA.
Tloušťka obálky je přibližně rovna „elektronové skinové hloubce δeÿ, jež je defino-
vaná jako hloubka, do které může v plazmatu pronikat elektromagnetické záření,
a lze ji stanovit ze vztahu

δe = 5,31 · 105n− 1
2

e cm , (1.1)

6



kde ne je elektronová hustota v cm−3. Indukované proudy tekoucí v této obálce
způsobují výrazné zvětšení velikosti magnetického pole, které brání pronikání
slunečního větru a vzniká minimagnetoféra.

x

dutina

elektrické pole

sluneční vítr

odražené ionty

BSW

|B(x)|

≈ δe

|BSW |

Obrázek 1.2: Zjednodušená představa LMA (převzato a upraveno z Bamford
a kol., 2012).

Elektrony slunečního větru jsou touto magnetickou bariérou zpomaleny a od-
raženy. Ionty však oproti nim mají mnohem větší klidovou hmotnost, proto ne-
mohou dostatečně rychle reagovat na náhlé změny magnetického pole, a tak pro-
nikají skrz bariéru. To vede k prostorové separaci náboje a vzniku ambipolárního
elektrického pole orientovaného ve směru normály k obálce. Toto pole brzy do-
sáhne velikosti potřebné pro odražení iontů (Deca a kol., 2014). Odražené ionty
pak vytvářejí tenkou oblast označovanou jako „shock footÿ, uvnitř níž způsobují
množství mikronestabilit (Bamford a kol., 2012).

Deca a kol. (2014) provedli simulaci této zjednodušené představy LMA a zjis-
tili, že vzniklá minimagnetosféra je díky silným anisotropiím tlaku nestabilní.
Může docházet k tomu, že shluk plazmatu vstoupí do dutiny a dopadne na po-
vrch. Stínění lunárního povrchu pod minimagnetosférou je tedy pouze dočasné.

Žádná z reálných LMA ale samozřejmě není pouhý magnetický dipól. Blízko
povrchu Měsíce je topologie magnetického pole LMA pravděpodobně velmi ne-
pravidelná.

Intenzita odrazu částic závisí na parametrech určujících strukturu minimagne-
tosféry, jako jsou orientace osy LMA vůči IMF, magnetická indukce IMF, hus-
tota dopadajícího slunečního větru a úhel dopadu slunečního větru na LMA. Lue
a kol. (2011) vytvořili na základě dat získaných z detektoru SWIM na palubě
sondy Chandrayaan-1 mapu toků protonů slunečního větru rozptýlených LMA
nad odvrácenou stranou Měsíce. Zjistili, že průměrně je LMA odraženo 10% při-
cházejícího toku protonů slunečního větru. Lokálně to však může být až 50%, což
potvrdil i hrubý odhad horní meze relativní hustoty odražených protonů, který
nalezli Sadovski a Skalsky (2014).

Ionty odražené z LMA mají vyšší teplotu a nižší unášivou rychlost než ionty
přicházejícího slunečního větru (Saito a kol., 2012). Také mohou být urychleny
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self-pickup procesem a případně mohou vstupovat do lunární stínu. Po odrazu
interagují s přicházejícím slunečním větrem a následky této interakce závisí na
jejich parametrech vůči přicházejícím iontům slunečního větru. Může docházet ke
vzniku plazmových nestabilit a vln. V blízkosti Měsíce ve výšce přibližně 100 km

nad povrchem denní strany byly sondou Kaguya pozorovány nemonochromatické
fluktuace magnetického pole o nízkých frekvencích 0,03−10Hz (Nakagawa a kol.,
2011). Jednalo se o vlny hvizdového módu vytvářené především interakcí sluneč-
ního větru s LMA (Tsugawa a kol., 2012). Tyto elektromagnetické vlny interagují
s částicemi okolního plazmového prostředí, způsobují jeho kompresi a odchylují
tok slunečního větru kolem LMA.

Když je Machovo číslo slunečního větru mnohem větší než 7,5 (Fatemi a kol.,
2014), dojde k odklonění těchto vln zpět a začnou se šířit po proudu slunečního
větru. Vytvářejí pak kompresní oblast vně magnetosonického Machova kuželu,
dodávají energii částicím a také mění jejich rychlostní rozdělení.

Pro získání přesnější představy o procesech probíhajících v plazmovém pro-
středí v blízkosti LMA je vhodné využít metod počítačového modelování. Ani
MHD ani hybridní simulace však nedokážou zcela popsat efekty způsobené ná-
bojovou separací, je nutné použít plně kinetické modely.

1.4 Lunární stín

Lunární stín je poměrně rozsáhle zkoumán již od misí Apollo. Z nedávných
misí je možné zmínit například družice Wind, Lunar Prospector, ARTEMIS,
Kaguya a Chandrayaan-1. Jeho struktura je významně ovlivňována změnami
v plazmatu slunečního větru dopadajícího na denní stranu. Některé základní
vlastnosti však zůstávají stejné.

Měsíc příliš neovlivňuje plazmové prostředí nad jeho denní stranou. Procesy
probíhající při interakci slunečního větru s povrchem jeho denní strany by mohly
vést ke vzniku oblasti v mnoha směrech podobné zemskému elektronovému fore-
shocku (Halekas a kol., 2012). Jeho významný vliv na okolní plazmové prostředí
se však projevuje do velkých vzdáleností za jeho noční stranou. Díky absorpci, od-
razu a rozptylu iontů a elektronů slunečního větru na denní straně dochází ihned
za noční stranou k téměř úplnému stínění. Plazma slunečního větru proudící ko-
lem Měsíce pak vstupuje do tohoto stínu a dochází tak ke vzniku komplikovaných
proudových struktur.

Velký spád hustoty slunečního větru napříč stínem vede ke vzniku diamagne-
tického proudu (Chen, 1984)

jD =
B×∇P

B2
, (1.2)

kde jD je diamagnetická proudová hustota, P celkový tlak a B magnetická in-
dukce.

Fatemi a kol. (2013) ukázali, že se vytváří další 2 proudové systémy v hraniční
oblasti stínu. Tyto proudy nejsou diamagnetické a uzavírají poruchy magnetic-
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kého pole uvnitř přechodové oblasti mezi centrálním stínem a meziplanetárním
prostorem.

Všechny zmíněné proudy v lunárním stínu jsou omezeny na oblast ohraniče-
nou magnetosonickým Machovým kuželem (Holmström a kol., 2012) a tečou po
uzavřených kruhových smyčkách kolmých k ose IMF a otáčejících se se směrem
IMF při změně úhlu IMF (Fatemi a kol., 2013). Uvnitř centrálního stínu indukují
magnetická pole paralelní s IMF, která zesilují magnetické pole v centru stínu.
V přechodové oblasti naopak indukují antiparalelní magnetická pole zeslabující
lokální magnetické pole. Vernisse a kol. (2013) navrhli existenci i další proudů
uvnitř lunárního stínu.

Prostředí lunárního stínu různě ovlivňují vstupy iontů (popsané v kapitole 1.2).
Prozatím nejsou zcela objasněny jejich globální účinky. Současná měření dvojice
sond ARTEMIS umožnila stanovit poruchy parametrů plazmového prostředí do
vzdálenosti 12 RL

2 za noční stranou Měsíce. Ukázalo se, poruchy magnetického
pole vyvolané vstupem iontů typu I závisí nejen na vzdálenosti měřené po proudu
slunečního větru, ale také na úhlu mezi slunečním větrem a IMF a na iontovém β

(Zhang a kol., 2014), které charakterizuje míru magnetizace plazmatu (definované
jako poměr tepelného tlaku plazmatu a tlaku magnetického pole) (Chen, 1984):

β =
2µ0nikbT

B2
, (1.3)

kde µ0 je permeabilita vakua3, ni je iontová hustota, kb Boltzmannova konstanta4,
T teplota iontů a B je indukce magnetického pole.

Byly pozorovány komprese plazmatu slunečního větru a zesílení magnetického
pole v nízkých výškách (přibližně 100 km) nad lunárními magnetickými anomá-
liemi (Halekas a kol., 2008) a na vnější hranici lunárního stínu. Jedná se o přímý
důsledek interakce slunečního větru s LMA. Fatemi a kol. (2014) použili třídi-
menzionální hybridní model a naměřenou mapu odražených protonů z LMA pro
studium globálních účinků těchto odražených protonů. Simulace potvrdily vznik
těchto kompresních oblastí a ukázaly, že tyto poruchy magnetického pole vně
Machova kuželu vedou ke vzniku dalšího proudového systému. Navíc také pro-
tony odražené z LMA mohou vstupovat do lunárního stínu, kde ovlivňují poruchy
magnetického pole a tedy i proudové systémy uvnitř Machova kuželu. Zjistili též,
že zjištěné znaky nejsou příliš ovlivněny změnou detailů odrazu protonů, závisí
však na parametrech přicházejícího slunečního větru a na orientaci Měsíce na jeho
orbitě.

2RL označuje lunární poloměr, jeho velikost je 3 476 km
3µ0 = 4π · 10−7 Hm−1

4kB = 1,380 648 8 · 10−23 JK−1
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Cíl práce

Cílem je navrhnout systém detektorů pro měření parametrů lunárního plazmo-
vého prostředí. Přístroj BMSW-LG, jehož součástí je navrhovaný systém detek-
torů, má sloužit k mapování okolí Měsíce ve výšce 50 − 100 km nad lunárním
povrchem na dráze kolmé na ekliptiku. Díky vývoji dráhy bude družice prochá-
zet nad denní i noční stranou. Jeden systém detektorů je určen pro studium iontů
odcházejících z povrchu Měsíce, druhý pro studium iontů přicházejících ze Slunce.
Přístroj je připravován pro projekt Luna-Glob, s předpokládaným vypuštěním na
oběžnou dráhu v letech 2018-2019.

K návrhu bude využito zkušeností získaných přístrojem BMSW umístěným
na družici Spektr-R, který měří parametry slunečního větru na oběžné dráze
okolo Země. Pro simulace detektorů je využit program SIMION, který dovoluje
namodelovat průběh elektrického pole uvnitř detektoru a testovat dráhy nabitých
částic v tomto poli.
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BMSW 2
Přístroj BMSW (Bright Monitor of the Solar Wind) nesený ruskou družicí

Spektr-R, která byla vypuštěna na vysoce eliptickou oběžnou dráhu Země dne
18. července 2011, slouží k měření parametrů plazmatu slunečního větru v okolí
Země. Přístroj je tvořen šesti samostatnými Faradayovými válci rozdělenými do
dvou skupin a je umístěn na solárních panelech, aby jeho měření nebylo ovlivněno
rotací družice.

Energetická sekce je tvořena třemi Faradayovými válci, jejichž osy jsou kolmé
na podstavu přístroje, která je orientována přibližně kolmo na směr Země-Slunce.
Průměr jejich vstupního okna je menší než v případě zbylé trojice válců, protože
ze směru přímo ke Slunci přichází větší množství částic.

Zbývající trojice Faradayových válců tvoří úhlovou sekci. Jejich osy jsou od-
kloněny o 20◦ od normály podstavy přístroje a válce jsou tak uskupeny do rovno-
stranného trojúhelníku. Jejich kolektorový proud je úměrný toku iontů ve směru
osy příslušného FC1. Tato sekce tedy slouží k určení směru toku iontů slunečního
větru.

HV

ADC

HVHV

ADCADC ADCADC ADC

kontrolní jednotka

proudový výstupnapěťový výstup

Energetická sekce Úhlová sekce

FC0 FC1 FC2 FC3
FC4

FC5

přepínání
módů

-300 V

Obrázek 2.1: Schéma zapojení Faradayových válců jednotlivých sekcí.

Za předpokladu Maxwellova rozdělení pro protony slunečního větru umožňuje
tento přístroj zjistit všechny parametry, tj. hustotu, teplotu a tři složky rychlosti
(případně velikost rychlosti a směrové úhly), s unikátním časovým rozlišením až
31 ms (Šafránková a kol., 2013).

1Faradayův válec je zkráceně označován jako FC (z angl. Faraday cup)
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2.1 Faradayův válec

Zjednodušené schéma Faradayova válce použitého v přístroji BMSW je zob-
razeno na obrázku 2.2. FC je kovový válec se čtyřmi mřížkami a kolektorem. Dvo-
jice uzemněných mřížek slouží k uzavření elektrického pole vytvářeného ostatními
mřížkami uvnitř FC.

Dále se zde nachází brzdící mřížka, která je umístěna v polovině vzdálenosti
mezi uzemněnými mřížkami. V případě válců energetické sekce je na ní pomocí
zdroje vysokého napětí přiváděno kladné napětí. To umožňuje z přicházejícího
toku iontů vybrat právě ty, jejichž energie je dostatečná pro překonání potenciálu
této mřížky. U válců úhlové sekce je tato mřížka uzemněna.

Další mřížkou je supresorní mřížka, která se nachází v polovině vzdálenosti
mezi vnitřní uzemněnou mřížkou a kolektorem. Na tuto mřížku je přivedeno
neměnné záporné napětí o velikosti −300 V, které vrací zpět přicházející elek-
trony slunečního větru a elektrony emitované z kolektoru působením slunečního
UV záření. To však vede k omezení použití přístroje pro plazmové prostředí s elek-
tronovou teplotou nejvýše ≈ 100 eV. Elektrony emitované ze supresorní mřížky
ale také dopadají na kolektor, a proto je pro přesné určení parametrů slunečního
větru nezbytné odečíst tuto komponentu, označovanou jako fotoproud, z celko-
vého proudu kolektoru.

12, 4

12, 4 29, 629, 6

A
vstupní uzemněná mřížka

brzdná mřížka

vnitřní uzemněná mřížka

supresorní mřížka
kolektor

Obrázek 2.2: Zjednodušené schéma Faradayova válce. Průměr vstupního okna A
je 30 mm pro trojici válců úhlové sekce a 20 mm pro energetickou sekci válců
(převzato z Šafránková a kol., 2013).

2.2 Módy měření

Faradayovy válce tvořící energetickou sekci mohou pracovat ve dvou režimech:

2.2.1 Skenovací mód

Pro jeden FC je trvale vypnut zdroj vysokého napětí. Tento válec nazýváme
hlavním válcem. U ostatních válců energetické sekce je napětí přiváděné na je-
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jich brzdné mřížky lineárně rozmítáno mezi 0,1 a 3 nebo 3,7 kV a fázový posun
mezi těmito napětími příslušejícími jednotlivým FC je 120◦. Periodu rozmítání je
možné nastavit na 1,5; 3 nebo 6 s (Šafránková a kol., 2013).

Ukázka dat získaných měřením v tomto režimu je vynesena do obrázku 2.3a.
Je použito následujícího značení: FC0, FC1 a FC2 jsou hodnoty kolektorových
proudů jednotlivých válců energetické sekce uváděné v relativních jednotkách;
HV0, HV1 a HV2 představují příslušná napětí na jejich brzdných mřížkách; a ana-
logicky FC3, FC4 a FC5 jsou hodnoty kolektorových proudů válců úhlové sekce.

Obrázek 2.3: (a) Ukázka dat získaných během 20s měření ve skenovacím módu ze
dne 9. září 2011. Barevné rozlišení jednotlivých válců: FC0-červená, FC1-černá,
FC2-zelená, FC3-žlutá, FC4-tmavě modrá, FC5-světle modrá; (b) Příklad na-
měřené energetické charakteristiky (převzato z Šafránková a kol., 2013).

Jestliže pro jeden nárůst napětí určíme závislost kolektorového proudu jed-
noho z válců na napětí na jeho brzdné mřížce, získáme úplnou energetickou cha-
rakteristiku. Časové rozlišení může být až 0,75 s. Příklad takto získané energetické
charakteristiky naměřené válcem FC0 je na obrázku 2.3b. Tato charakteristika
umožňuje určit velikost rychlosti, teplotu a také hustotu protonů. Navíc nese in-
formaci i o α-částicích. Kolektorový proud je úměrný součtu toků všech iontů
vynásobenému jejich nábojem. Pro určení parametrů α-částic je tedy třeba před-
pokládat, že unášivé rychlosti obou druhů iontů jsou stejné.
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2.2.2 Adaptivní mód

Při měření v tomto módu je jeden z válců bez napětí na brzdné mřížce. U ostat-
ních válců je napětí na brzdných mřížkách nastavováno tak, aby poměry jejich
kolektorových proudů ku kolektorovému proudu hlavního FC dosahovaly zada-
ných hodnot. Pro standardní měření jsou tyto poměry rovny 0,3 a 0,7. Spolu
s válcem bez napětí na brzdné mříži jsou získány tři body energetické charak-
teristiky s časovým rozlišením až 31 ms. Naměřená data ale nenesou informaci
o α-částicích.

2.3 Kalibrace a zpracování přenesených dat

Aby bylo možné přesně vyhodnotit naměřená data, je nutné provádět kalibraci
za letu družice. Její nejdůležitější částí je stanovení fotoproudu z kolektoru, jenž
závisí na čase a na orientaci konkrétního FC vůči směru ke Slunci. Pro BMSW
existují dva způsoby určení fotoproudu. První využívá k odhadnutí jeho velikosti
skutečnosti, že družice periodicky vstupuje do magnetosférických lobů, kde je
fotoproud jedinou komponentou kolektorového proudu. Tento způsob je možné
použít pro všechny FC, ale pouze jednou za orbitu trvající přibližně 9 dní. Dru-
hou možností je přivést na brzdnou mřížku co nejvyšší napětí (≈ 3 kV), které
odrazí všechny přicházejí ionty pomalého slunečního větru. Tato kalibrace je sice
použitelná pouze pro válce energetické sekce, ale může být prováděna denně.

Výstupní data obsahují informace o času měření a měřícím módu, hodnoty
šesti kolektorových proudů, velikosti tří napětí přivedených na brzdné mřížky,
informace o naklonění hlavní osy přístroje od směru ke Slunci a další technické
údaje. Jsou uchovávána v plném časovém rozlišení i v komprimované podobě
v paměti přístroje a na vyžádání jsou přenesena na Zem. Komprimovaná data
nesou informaci pouze o protonové části energetické charakteristiky.

Pro proudové hustoty kolektorových proudů Faradayových válců úhlové sekce
a hlavního válce energetické sekce platí (Šafránková a kol., 2013):

Ji = enV fj (αi,K1) pro i = 0,3,4,5 (2.1)

kde n je hustota protonů, e elementární náboj2, V unášivá rychlost, fj funkce
určená geometrií válce a závisející na úhlu αi, který svírá rychlost slunečního
větru s osou válce, a na poměru tepelné a unášivé rychlosti K1. Pro hlavní válec
je α0 = 0. Pro válce úhlové sekce je tento úhel možné vyjádřit pomocí úhlu θ,
který udává úhlovou vzdálenost vektoru rychlosti od roviny vstupu FC, a úhlu φ.
Geometrický faktor fj lze stanovit polynomiální regresí 4. řádu v obou proměn-
ných energetické charakteristiky získané modelováním trajektorií iontů v dané
geometrii FC programem SIMION.

Numerickým řešením soustavy rovnic (2.1) jsou určeny hodnoty nV , θ, φ a K1.
Dále je třeba zavést dva pomocné parametry A,B. Ty určují průběh přímky, která

2e = 1,602 176 565 · 10−19 C
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prokládá přibližně lineární část energetické charakteristiky (viz. obrázek 2.4).
Parametr B udává polohu průniku této přímky s osou U . Parametr A je definován
jako derivace energetické charakteristiky v bodě, kde je relativní proudová hustota
kolektorového proudu rovna 0,5 (Šafránková a kol., 2013):

A =
d
(
J
J0

)
dU

∣∣∣∣∣∣
J
J0

=0,5

, (2.2)

kde J0 je proudová hustota kolektorového proudu hlavního FC. Hodnotu tohoto
parametru možné stanovit lineární regresí přibližně lineární části energetické cha-
rakteristiky naměřené ve skenovacím módu, nebo vypočítat ze 2 bodů energetické
charakteristiky získaných v adaptivním módu (v obrázku 2.4 jsou tyto body ozna-
čeny Y a Z).

0,7

0,5

0,3

Y

Z

X

y = A(x−B)

U [V]

J
J0

0

1,0

Obrázek 2.4: Závislost relativní proudové hustoty kolektorového proudu J
J0

na
napětí na brzdné mřížce U (převzato z Šafránková a kol., 2013).

Modelováním energetických charakteristik pro různé parametry iontů byly
nalezeny pro pomocné parametry A,B rovnice charakterizující jejich závislost na
kinetické energii protonů E, úhlu θ a poměru tepelné a unášivé rychlosti K2.
Numerickým řešením těchto rovnic jsou určeny hodnoty E a K2 a z nich je pak
stanovena velikost unášivé rychlosti protonů a jejich tepelná rychlost.

V ideální případě platí, že K1 = K2 = K. Ve skutečnosti to však neplatí,
v důsledku přítomnosti šumu a drobných nepřesností v konstrukci válců se tyto
hodnoty mírně liší. Jelikož je závislost parametrů A,B na K2 citlivější než závis-
lost proudové hustoty kolektorového proudu na K1, používá se hodnota K2.
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Návrh detektoru 3
Detektor pro stanovení parametrů plazmového prostředí v okolí Měsíce se

skládá ze dvou částí. Jedna je určena k měření parametrů slunečního větru dopa-
dajícího na povrch Měsíce a druhá detekuje ionty odražené od lunárního povrchu.
Každá tato část bude realizována systémem FC. Pro hledání vhodných geometrií
těchto válců bylo využito programu SIMION, který umožňuje modelovat jejich
interakci s tokem částic.

3.1 Geometrie FC a průběh elektrického pole v něm

Před zahájením simulace interakce nabitých částic s konkrétním FC je ne-
zbytné připravit soubory definující jeho geometrii a vypočíst průběh elektrického
pole uvnitř tohoto válce. V programu SIMION je možné geometrii daného pro-
blému připravit buďto přímo ve vestavěném editoru nebo ji zadat napsáním tzv.
geometrického (GEM) souboru, který obsahuje na základě CGS1 modelování de-
finice pracovní plochy, všech objektů v ní a na nich přiloženého napětí. V těchto
simulacích bylo použito výhradně druhého způsobu definování geometrie, jelikož
zajišťuje přesné zadání.

Do každé vytvořené pracovní plochy byl umístěn Faradayův válec daných
rozměrů. Pole těchto ploch je voleno co největší, aby bylo dosaženo co nejvyšší
přesnosti při výpočtech. Ze stejného důvodu je využito vylepšení vyhodnocování
polohy povrchu elektrod, které nově umožňuje SIMION verze nejméně 8.1.1.25.
Takto definovaný model reálného Faradayova válce zahrnuje efekt konečné di-
menze jeho uzemněných stěn, který významně ovlivňuje tvar elektrického pole
uvnitř něj.

Mezi hlavní parametry FC ovlivňující průběh jím získané úhlové a brzdné cha-
rakteristiky patří průměr vstupního okna a vnitřní diafragmy. Ty nesou uzem-
něné mřížky, které uzavírají pole uvnitř válce, a omezují tok dopadajících iontů,
čímž určují efektivní plochu kolektoru. Pro odlišení jednotlivých modelovaných
FC tedy bude použito následujícího značení: FC A1/A2, kde A1 je číslo udávající
průměr vstupního okna v milimetrech a analogicky A2 označuje průměr vnitřní
diafragmy (viz. obrázek 3.1).

A1

A2

Obrázek 3.1: Příčný řez modelem FC.

1CGS=constructive solid geometry, jedná se o vektorové modelování geometrických objektů
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Ukázalo se, že také efekt geometrie mřížky není zanedbatelný. Drátky tvořící
mřížku deformují elektrické pole v jejím okolí. Průběh potenciálu modelovaný
mezi dvěma drátky vzdálenými od sebe 1,4mm za předpokladu, že je tato mřížka
umístěna mezi dvě uzemněné mříže od ní vzdálené 8 mm, je v obrázku 3.2 a).
Tento efekt značně ovlivňuje pohyb nabitých částic uvnitř FC, což je ukázáno na
obrázku 3.2 b). Proto není vhodné v modelu FC nahrazovat mřížku s přivedeným
napětím propustnou tenkou deskou na stejné ekvipotenciální hladině.

a) b)

Obrázek 3.2: a) Průběh potenciálu mezi dvěma drátky mřížky vzdálenými od
sebe 1,4 mm (převzato z Šafránková a kol., 2008), b) Simulace pohybu protonů
v elektrickém poli mřížky s přivedeným napětím 1 kV, jehož průběh je určen
rozmístěním jednotlivých drátků vzdálených 1 mm.

Při zvětšování vzdálenosti mezi drátky dochází k většímu poklesu potenciálu
v prostoru mezi nimi, a tudíž narůstá měřený kolektorový proud (okolo 11% na
1mm vzdálenosti (Šafránková a kol., 2008)). Protože z globálního hlediska změny
potenciálu v okolí brzdné mřížky ovlivní více ionty slunečního větru s nižší rych-
lostí tepelného pohybu než s vyšší, závisí velikost nárůstu kolektorového proudu
na teplotě iontů. Při velkých vzdálenostech drátků je pak kolektorový proud téměř
nezávislý na teplotě iontů. Na druhé straně však při použití velmi husté mříže
dojde k jeho výraznému snížení. Nutné je vzít v úvahu i komplikace spojené
s konstrukcí mříže. Pro tyto simulace byl tedy za vhodný kompromis zvolen mo-
del mříží tvořených drátky s rozestupy 1 mm.

Supresorní a brzdná mřížka jsou ke stěnám válce uchyceny malými úchyty.
Ty lze v simulaci zanedbat, a tak je v modelech válců zahrnuta pouze mřížka
vzdálená 5 mm od stěny válce.

Modelované částice je vhodné generovat blízko vstupu válce, aby jich co nej-
větší množství prošlo vstupním oknem a aby si při vstupu do FC válce uchovaly
zadané parametry. Dále je zbytečné zjišťovat trajektorie částic nad FC, pouze by
to prodlužovalo dobu simulace. Přináší to s sebou ale také jisté omezení. Pokud
by vstupní uzemněná mřížka byla modelována jako soustava tenkých drátků, do-
cházelo by ke slabému pronikaní pole brzdné mřížky ven z válce. Nabité částice
by pak byly generovány v tomto poli a došlo by k rozptýlení jejich počáteč-
ních parametrů a následnému nesprávnému určení kolektorového proudu. Proto
je v modelech válců vstupní mřížka jako jediná modelována tenkou propustnou
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deskou.
Program SIMION dovoluje sestavit z GEM souborů soubory PA, které ucho-

vávají pole bodů vytvářejících kubickou třídimenzionální síť popisující průběh
elektrického pole v dané geometrii. Všechny body této sítě nesou informaci o po-
tenciálu v daném bodě geometrie a také o tom, zda je v něm elektroda. Potenciál
v prostředí mezi elektrodami vypočítá SIMION. Tento výpočet je v konkrétní
geometrii proveden numerickým řešením Laplaceovy (resp. Poissonovy) rovnice
metodami konečných diferencí (Manura a Dahl, 2008). Body elektrod předsta-
vují Dirichletovy okrajové podmínky a jsou definovány v geometrickém souboru.
Okrajové body celého pracovního pole, které nejsou body elektrod, poskytují
nulové Neumannovy okrajové podmínky.

V nalezených elektrických polích válců umožňuje SIMION sledovat trajektorie
zadaných částic řešením 2. Newtonova zákona, kde je působící sílou Lorentzova
síla, Runge-Kuttovou metodou s relativistickými korekcemi a s nastavitelným
časovým krokem.

Ukázka trajektorií částic ve válci o geometrii FC 48/54 při různých napětích
přivedených na brzdnou mřížku je uvedena v obrázku 3.3. V tomto případě byl
simulován pohyb protonů a 4% α-částic o stejné unášivé rychlosti 400 km s−1

orientované ve směru osy FC (což odpovídá kinetické energii protonů ≈ 835 eV)
a rychlosti tepelného pohybu 20 km s−1. Napětí přiložené na brzdné mřížce je
prostupně zvyšováno v tomto pořadí: a) 500 V, b) 700 V, c) 1050 V, d) 1200 V,
e) 1600 V, f) 2500 V.

a) b)

c) d)

e) f)

Obrázek 3.3: Příklad simulace pohybu protonů a 4% α-částic o stejné unášivé
rychlosti ve Faradayově válci o geometrii FC 48/54.

V obrázku 3.3 a) je napětí přiložené na brzdné mřížce nejnižší, a tak je pro
všechny druhy iontů jejich energie dostatečná pro průchod brzdící mřížkou a na
kolektor dopadají všechny generované částice. S růstem brzdného napětí dochází
ke zvyšování počtu odražených částic, zpočátku protonů. Při napětí 1050V již
mohou procházet jen α-částice. Dalším zvyšováním brzdného napětí dochází k od-
rážení většího množství α-částic. Jelikož však mají mnohem větší kinetickou ener-
gii, pronikají v poli brzdné mřížky hlouběji a v obrázku 3.3 e) je tak vidět jasné
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oddělení oblasti odrazu protonů a α-částic. Při vysokém brzdném napětí již ani
α-částice nemají energii dostatečnou pro průchod brzdnou mřížkou a všechny
dopadající částice se odrážejí (viz. 3.3 f)).

K nalezeným průběhům polí uvnitř válců různé geometrie byly přiřazeny
příslušné pracovní plochy, definice počátečních parametrů simulovaných částic
a tvaru výstupů ze simulací. Tak bylo připraveno dávkové zpracování simulací.
Mezi počáteční parametry částic patří jejich hmotnost a náboj, které jsou dány
druhem simulovaných iontů, dále složky vektoru unášivé rychlosti a rychlosti te-
pelného pohybu, oblast generování částic, která je zde zvolena jako čtverec těsně
nad vstupem do válce se stranou mírně větší než je průměr vstupního okna válce,
a další vnitřní parametry (jako je doba jejich vzniku apod.). Do výstupního tex-
tového souboru byly zaznamenávány polohy jednotlivých iontů v rovině těsně nad
kolektorem.

3.2 Brzdné charakteristiky a jejich změny

Pro nalezení vhodných geometrií válců bylo provedeno velké množství simulací
různých modelů FC pro mnoho parametrů přicházejících částic. Byly uvažovány
tyto geometrie válců: FC 48/48, FC 48/54, FC 34/34, FC 34/46, FC 20/20,
FC 20/35, v nichž je vzdálenost mezi brzdnou mřížkou a uzemněnou mřížkou
7 mm a mezi supresorní mřížkou a kolektorem 3 mm, a FC 20/35zm, kde jsou
tyto vertikální vzdálenosti zkráceny na 5 mm a 2 mm.

Dopadající tok modelovaných nabitých částic byl složen z protonů o různých
počátečních parametrech. Poměr rychlosti jejich tepelného pohybu k unášivé rych-
losti, označovaný jako K a udávaný v %, se pohyboval v rozmezí 0÷ 70% a úhel
dopadu částic α byl volen v rozmezí 0◦ ÷ 50◦.

Brzdná charakteristika popisuje závislost normovaného počtu částic N
N0

na eU
E

,
kde U je napětí přivedené na brzdnou mřížku (označované jako brzdné napětí),
E energie simulovaných částic a e elementární náboj. Počet částic dopadajících
na kolektor N je v některých případech normován počtem částic N0 dopadajících
na kolektor při daném K a úhlu dopadu a při vypnutém zdroji napětí na brzdné
mřížce. Bylo však také použito normování na počet částic N0,α=0◦ dopadajících
na kolektor při daném K, kolmém dopadu a nulovém brzdném napětí. Brzdné
charakteristiky byly z výsledků simulací vyhodnocovány procedurami napsanými
v jazyce IDL, který je vhodný pro práci s velkým množství dat.

Průběh brzdné charakteristiky lze získat modelováním buď při konstantní ve-
likosti rychlosti dopadajících částic a proměnném napětí na brzdné mřížce, nebo
při fixovaném brzdném napětí a proměnné velikosti rychlosti přicházejících pro-
tonů. První způsob vyžaduje větší množství výpočtů průběhu elektrického uvnitř
válce, je tedy časově náročnější, a proto bylo užito druhého způsobu. Velikost
fixovaného brzdného napětí byla zvolena 1 kV. Kontrolní simulací bylo ověřeno,
že oba způsoby vedou ke stejným výsledkům.

Ideální brzdná charakteristika pro K = 0% při kolmém dopadu protonů má
tvar skokové funkce. Ke skokovému poklesu na nulu dochází, když už není energie
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částic dostatečná pro překonání pole brzdné mřížky a všechny částice se odráží.
Není tedy již splněna podmínka:

1

2
mpv

2 ≥ eU (3.1)

kde mp je hmotnost protonu, v velikost unášivé rychlosti, e elementární náboj
a U napětí přiložené na brzdnou mřížku.

Při nenulové velikosti rychlosti tepelného pohybu vzniká oblast brzdných na-
pětí eU1 ≤ 1

2
mpv

2 ≤ eU2, při kterých dochází k odrazu i průchodu částic. Ta se
s rostoucí teplotou rozšiřuje. Pokles počtu částic dopadajících na kolektor tedy
není skokový, ale probíhá postupně v závislosti na pravděpodobnosti odrazu do-
padajících částic. To se projeví zmenšením velikosti sklonu brzdné charakteristiky
a jejím hladším průběhem.

Pokles normovaného počtu částic na brzdné charakteristice konkrétního mo-
delu FC je ovlivněn i konečnou geometrií FC a geometrií brzdné mřížky. Geome-
trie FC přímo vymezuje tok částic dopadajících na kolektor. Deformace elektric-
kého pole v okolí brzdné mřížky způsobuje, že energie částic potřebná k překonání
tohoto brzdného pole závisí na poloze částice vzhledem k tomuto poli a že dráha
přicházejících částic se v okolí drátků různě odchyluje.

Příklad získaných brzdných charakteristik pro válec FC 48/48 pro různé hod-
noty K při kolmém dopadu simulovaných částic a při α = 40◦ je uveden v ob-
rázku 3.4. Barevné označení slouží k odlišení jednotlivých brzdných charakteristik
pro různé hodnoty K.
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Obrázek 3.4: Brzdné charakteristiky válce FC 48/48 pro K od 0% do 70% s kro-
kem po 5% při úhlu dopadu simulovaných částic α = 0◦ (vlevo) a α = 40◦

(vpravo).

Z grafů 3.4 je vidět, že válec může dobře fungovat pro nízká K do přibližně
25% (jedná se o charakteristiky černé, modré až tmavě fialové barvy). Při vyšších
teplotách jsou již počáteční části brzdných charakteristik téměř nezávislé na K,
a tak chyba zpětného určení parametrů slunečního větru narůstá. Pro malé úhly
dopadu do ≈ 10◦ jsou v bodě N

N0
= 0,5 brzdné charakteristiky pro K do ≈ 20%

dostatečně nezávislé na teplotě. Pro větší úhly je ale postupný pokles normova-
ného počtu částic s rostoucím K výraznější. Při zvětšení úhlu dopadu také dojde
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k výraznému zmenšení počtu částic dopadajících na kolektor, což je způsobeno
konečnou geometrií FC.

Vývoj brzdných charakteristik válce FC 48/48 se změnou úhlu dopadu α je
zobrazen v obrázku 3.5. Se zvětšujícím se α nastává prudký pokles normovaného
počtu částic dopadajících na kolektor při menších brzdných napětích. To proto,
že pro stejnou velikost unášivé rychlosti dopadajících protonů je při větším úhlu
dopadu její průmět do osy válce menší. Také dochází k většímu postupnému
poklesu normovaného počtu částic v počáteční části brzdných charakteristik (tedy
pro malá brzdná napětí) díky rostoucímu vlivu konečné geometrie FC. Tento vliv
lze pro daný válec zmenšit zvětšením průměru vnitřní diafragmy.
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Obrázek 3.5: Srovnání vývoje brzdných charakteristik válce FC 48/48 při pevném
K = 5% se změnou úhlu dopadu protonů α od 0◦ do 50◦ s krokem po 10◦.

Porovnání průběhu brzdných charakteristik pro válce FC 48/48, FC 34/34
a FC 20/20 pro několik hodnot K při kolmém dopadu protonů a při úhlu dopadu
20◦ je zobrazeno v obrázku 3.6.
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Obrázek 3.6: Srovnání brzdných charakteristik při kolmém dopadu simulovaných
částic (vlevo) a při úhlu dopadu 20◦ (vpravo). Bylo užito následujícího barevného
značení: K = 5%-tmavě modrá, K = 20%-světle modrá, K = 40%-červená.
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Z grafů 3.6 je vidět, že se zmenšujícím se průměrem vstupního okna FC do-
chází k dřívějšímu poklesu normovaného počtu částic dopadajících na kolektor.
Zvětšení úhlu dopadu tento pokles dále zvětšuje. Jelikož je pro válce s menším
průměrem vstupního otvoru tato změna výraznější, dojde při zvětšení úhlu do-
padu k prohloubení rozdílů mezi brzdnými charakteristikami válců různých geo-
metrií. To poukazuje na vliv protonů vstupujících do válce na okraji vstupního
okna a následně odchýlených brzdnou mřížkou, jejichž poměr vůči zbytku protonů
klesá při kolmém dopadu s rostoucím průměrem vnitřní diafragmy A2 = A1 = A

přibližně ∼ 4
A

.
Zvětšením průměru vnitřní diafragmy dochází ke zvětšení efektivní plochy

kolektoru a tím k nárůstu počtu protonů z okrajové oblasti vstupního okna FC,
které mohou dopadat na kolektor. To umožňuje zmenšit vliv okrajového efektu.
Pro válec s průměrem vstupu A1 = 48 mm byl nalezen vhodný průměr vnitřní
diafragmy A2 = 54mm tak, aby byl pokles normovaného počtu částic v počáteční
části brzdné charakteristiky při kolmém dopadu protonů slunečního větru pro
malé K ≈ 5% co nejmenší a zároveň aby ještě všechny částice dopadaly na
kolektor.

Relativní podíl počtu částic přicházejících z okraje vstupního okna při kol-
mém dopadu 4A1

(A2)
2 ≈ 0,07 byl zachován u všech válců se zvětšeným průměrem

vnitřní diafragmy, čímž byly nalezeny geometrie FC 20/35 a FC 34/46. Jelikož je
nezbytné, aby všechny částice dopadaly na kolektor, bylo nutné u válce FC 34/46
také dostatečně zvětšit kolektor.

Snížit vliv tohoto okrajového efektu je však možné také zmenšením vertikál-
ních vzdáleností jednotlivých mřížek, čímž se zkrátí vzdálenost, do které jsou
částice odchylovány před průchodem vnitřní diafragmou. To ale s sebou přináší
značné konstrukční problémy. Pro úplnost však byl modelován i takto zkrácený
válec FC 20/35zm.
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Obrázek 3.7: Srovnání brzdných charakteristik FC 48/54, FC 34/46, FC 20/35
a FC 20/35zm při kolmém dopadu simulovaných částic (vlevo) a při úhlu dopadu
20◦ (vpravo). Bylo užito následujícího barevného značení: K = 5%-tmavě modrá,
K = 20%-světle modrá, K = 40%-červená.

Srovnání brzdných charakteristik válců se zvětšeným průměrem vnitřní dia-
fragmy je uvedeno v obrázku 3.7. Při kolmém dopadu protonů se od sebe jednot-
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livé charakteristiky s nezmenšenou vertikální vzdáleností mřížek v rámci chyby
modelu neliší. Vyšší relativní počet částic dopadajících na kolektor válce FC
20/35zm v části největšího poklesu brzdné charakteristiky oproti charakteristice
příslušející válci FC 20/35 je způsoben zvýšeným dopadem částic z okrajové ob-
lasti vstupního okna díky vertikálnímu zkrácení vzdáleností mřížek v tomto válci.
Při zvětšování úhlu dopadu je vývoj sklonu brzdných charakteristik odlišný pro
různé geometrie, a tak se průběh charakteristik začne lišit.

Pro představu o odlišnosti průběhu brzdných charakteristik válců různé geo-
metrie v závislosti na úhlu dopadu je v obrázku 3.8 zobrazena závislost poklesu
1 − N/N0 na úhlu dopadu α při K = 5%, velikosti unášivé rychlosti 600 km s−1

a velikostí brzdného napětí U = 1kV. Z grafu 3.8 je vidět, že u geometrií FC 48/48,
FC 34/34 a FC 20/20 je již při kolmém dopadu částic nenulový pokles uvažova-
ného bodu brzdné charakteristiky. U válců s nezmenšenou vertikální vzdáleností
mřížek dochází při zvětšení vstupního okna a vnitřní diafragmy k pozdějšímu ná-
stupu prudkého poklesu sledovaného bodu brzdné charakteristiky, což je důsled-
kem konečné geometrie válce. Nástup prudkého poklesu oddaluje také zkrácení
vertikálních vzdáleností mřížek.
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Obrázek 3.8: Vývoj poklesu jednoho bodu brzdné charakteristiky v závislosti na
úhlu dopadu α při K = 5%, brzdném napětí U = 1kV a velikosti unášivé rychlosti
600 km s−1 pro různé geometrie FC.

Porovnání válců s nezmenšenými vzdálenostmi mřížek ukázalo, že u FC se stej-
ným průměrem vnitřní diafragmy a vstupního okna vede zvětšení těchto průměrů
ke zmenšení poklesu sledovaného bodu pro všechny úhly dopadu. U válců se
zvětšeným průměrem vnitřní diafragmy je závislost velikosti poklesu na velikosti
těchto průměrů poněkud složitější. Zpočátku pro malé úhly dopadu do ≈ 26◦ je
pro větší válce velikost poklesu mírně větší než u válců menších. Ale při růstu
úhlu dopadu začíná velikost poklesu pro menší válce narůstat rychleji než pro
větší, a tak je pokles sledovaného bodu brzdné charakteristiky při úhlech dopadu
nad ≈ 26◦ pro menší válce větší.
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3.2.1 Možnost měření α-částic

Jádra He2+, označovaná jako α-částice, jsou složena ze dvou protonů a dvou
neutronů. Ve vzdálenosti 1 AU lze očekávat jejich podíl ve slunečním větru okolo
4% (Avanov a kol., 1987). Pro přesné určení jejich parametrů je třeba, aby byla
velikost sklonu brzdné charakteristiky co největší a aby byl pokles normovaného
počtu částic dopadajících na kolektor před nástupem tohoto prudkého poklesu
brzdné charakteristiky co nejmenší.

Za předpokladu, že α-částice mají stejnou unášivou rychlost jako protony,
lze z charakteristik získaných modelováním pohybu protonů v příslušném FC
nalézt i souhrnnou charakteristiku odpovídající protonům a α-částicím. Toho se
dosahuje přeškálováním brzdné charakteristiky protonů na požadovaný podíl α-
částic a sečtením s původní charakteristikou. Předpoklad stejné velikosti i směru
unášivé rychlosti sice v reálné situaci přesně neplatí, avšak rozdíl není příliš velký
a při jeho užití se tedy nedopouštíme velké chyby.

Příklad získané závislosti pro válec FC 34/34 pro K v rozmezí 0 ÷ 15% při
kolmém dopadu protonů s příměsí 4% α-částic je uveden v obrázku 3.9. Pro lepší
představu jsou do grafu vyneseny i příslušné brzdné charakteristiky protonů. Díky
malému množství α-částic je jim připadající část charakteristiky malá a pro K

nad 10% ji již není možné měřit.
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Obrázek 3.9: Brzdné charakteristiky protonů pro válec FC 34/34 při K od 0 %
do 15 % s krokem po 5 % (souvislé charakteristiky) a příslušné souhrnné brzdné
charakteristiky protonů s příměsí 4%α-částic (vykresleny čárkovaně).

Poměr K = 5% však dobře odpovídá parametrům slunečního větru ve vzdá-
lenosti 1 AU. Proto by mělo být možné měřit parametry α-částic přístrojem
určeným ke studiu iontů přicházejících od Slunce alespoň nad denní stranou Mě-
síce.
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3.3 Úhlové charakteristiky

Úhlová charakteristika popisuje závislost počtu částic dopadajících na kolek-
tor na úhlu dopadu α při vypnutém zdroji napětí na brzdné mřížce. Je symetrická
podél osy počtu částic, proto jsou zde uváděny pouze části pro kladné úhly do-
padu.

V případě zařízení BMSW-LG by při odklonění válců úhlové sekce nebylo
možné FC vzájemně kalibrovat. Družice sice bude procházet magnetosférickými
loby Země, ale s periodou přibližně 28 dní. Z těchto důvodů je navrženo jiné řešení,
které umožní jejich vzájemnou kalibraci kdykoliv v klidném prostředí. Namísto
odklonění Faradayových válců je jejich kolektor rozdělen. Mezera oddělující jed-
notlivé části kolektoru má šířku 0,5mm a pro jednotlivé válce úhlové sekce je různě
vzájemně natočena. Porovnáním kolektorových proudů měřených na různých čás-
tech kolektoru je pak určen úhel dopadu slunečního větru. Byly uvažovány dva
způsoby dělení kolektoru.

3.3.1 Kolektor dělený na dvě části

Jednou z možností je rozdělit kruhový kolektor na dva půlkruhy. Úhlová
charakteristika pak popisuje závislost poměru počtu částic dopadajících na tu
polovinu kolektoru, na kterou dopadá méně částic, k počtu částic dopadajících
na zbývající polovinu na úhlu dopadu α. Úhlové charakteristiky byly zjišťovány
pro všechny uvažované geometrie modelováním toku protonů o unášivé rychlosti
400 km s−1, K od 0% do 70% a úhlu dopadu v rozmezí 0− 90◦.
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Obrázek 3.10: Srovnání úhlových charakteristik FC 48/48, FC 34/34, FC 20/20,
FC 48/54, FC 34/46 a FC 20/35 při K = 5% a φ = 90◦. Kol A označuje polovinu
kolektoru, na níž dopadá menší množství částic, kol B je zbývající část kolektoru.

Srovnání získaných závislostí pro geometrie válců s nezmenšenou vertikální
vzdáleností mřížek při K = 5% a úhlu natočení mezery oddělující jednotlivé části
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kolektoru vůči průmětu vektoru unášivé rychlosti slunečního větru do roviny ko-
lektoru válce φ = 90◦ je provedeno v obrázku 3.10. Charakteristiky geometrií
FC se stejnou velikostí průměru vnitřní diafragmy a vstupního okna mají lineár-
ní průběh v dostatečné velké oblasti úhlů dopadu. To ale neplatí pro geometrie
válců se zvětšeným průměrem vnitřní diafragmy, proto je vhodné pro válce úhlové
sekce použít ty se stejnými průměry vnitřního a vstupního otvoru. Z obrázku 3.10
je také vidět, že zmenšení válce vede ke zmenšení rozsahu příslušné úhlové cha-
rakteristiky.

Závislost charakteristik pro válce FC 48/48, FC 34/34 a FC 20/20 na úhlu
natočení mezery φ je pak vynesena do obrázku 3.11. Při zmenšení úhlu φ do-
jde k natočení dopadu slunečního větru ve prospěch té části, na kterou dříve
dopadalo menší množství částic. Velikost sklonu přibližně lineární části úhlové
charakteristiky se zmenší, a tak je charakteristika nenulová i pro větší úhly.
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Obrázek 3.11: Závislost úhlových charakteristik FC 48/48, FC 34/34 a FC 20/20
na φ při K = 5%. Bylo užito následujícího barevného značení: FC 48/48-červená,
FC 34/34-modrá, FC 20/20-zelená.

3.3.2 Kolektor dělený na tři části

Další uvažovanou variantou bylo rozdělit efektivní plochu kolektoru na tři
oblasti o stejném obsahu. Počet částic dopadajících na prostřední část se sčítá
s počtem částic dopadajících na tu část kolektoru, na kterou dopadá menší množs-
tví částic. Úhlová charakteristika pak popisuje závislost poměru tohoto součtu
ku počtu částic dopadajících na zbylou část kolektoru na úhlu dopadu slunečního
větru.

Do obrázku 3.12 jsou vyneseny takto nalezené úhlové charakteristiky pro geo-
metrie válců FC 48/48, FC 34/34, FC 20/20, FC 48/54, FC 34/46, FC 20/35 při
K = 5% a úhlu natočení mezer vůči průmětu vektoru unášivé rychlosti slunečního
větru do roviny kolektoru válce φ = 90◦. Z grafu 3.12 je vidět, že nebyly získány
úhlové charakteristiky výrazně lepších vlastností oproti případu dělení kolektoru

26



na dvě části. Navíc se zvýšila náročnost vyhodnocování úhlu dopadu slunečního
větru.
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Obrázek 3.12: Srovnání úhlových charakteristik při K = 5%, úhlu natočení me-
zer φ = 90◦ a unášivé rychlosti slunečního větru 400 km s−1. Kol B označuje
prostřední část kolektoru, kol A tu část, na níž dopadá menší množství částic
a kol C zbývající část.

3.4 Předběžné testy navrženého FC s děleným kolek-
torem jednoduchým iontovým zdrojem

Ing. A. Leibov (Ústav kosmických výzkumů, Ruská akademie věd) provedl
předběžné testování navrženého válce FC 34/34 s kolektorem děleným na dvě
části. Jako zdroj byl použil paralelní svazek iontů generovaných ze zbytkové at-
mosféry ve vakuové komoře při tlaku ≈ 10−3Pa. V případě tohoto jednoduchého
způsobu není teplota svazku definována.

Příklad změřené úhlové charakteristiky FC 34/34 s kolektorem rozděleným
na poloviny je uveden v obrázku 3.13. Štěrbina oddělující jednotlivé části kolek-
toru byla rovnoběžná s osou rotace detektoru a velikost napětí přivedeného na
supresorní mřížku byla −100 V. Pro porovnání je v pravém panelu obrázku 3.13
vynesena také úhlová charakteristika získaná modelováním interakce FC 34/34,
na jehož supresorní mřížku bylo přivedeno napětí −300V, s dopadajícími protony,
jejichž velikost unášivé rychlosti byla zvolena 400 km s−1 a K = 5%, při natočení
mezery o φ = 90◦.

Rozsah obou úhlových charakteristik si vzájemně dobře odpovídá. Avšak v pří-
padě modelování válce nebyl zjištěn tak velký nárůst kolektorového proudu na té
části kolektoru, na níž dopadá větší množství částic. To je pravděpodobně způ-
sobeno nedokonalými experimentálními podmínkami a pouze předběžnou kon-
strukcí FC.
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Obrázek 3.13: Srovnání změřené úhlové charakteristiky válce FC 34/34 s před-
povědí danou modelováním interakce tohoto válce s dopadajícím tokem protonů
v programu SIMION. Jelikož je úhlová charakteristika získaná modelováním sy-
metrická podél osy relativního počtu částic, je zde uvedena pouze její část pro
α > 0. Barevné odlišení křivek určuje, o kterou dílčí část kolektoru se jedná.

Příklad měřené brzdné charakteristiky při úhlu odklonu zdroje o 20◦ od osy
FC je zobrazen v obrázku 3.14. Energie iontů byla 1,2 keV a napětí přivedené na
supresorní mřížku −100V. Taktéž je zde uvedena brzdná charakteristika získaná
modelováním válce FC 34/34 při úhlu dopadu protonů 20% a K = 5%. Porovnání
obou grafů ukazuje dobrou shodu měřených a vypočtených charakteristik. Drobné
rozdíly je zřejmě možno opět vysvětlit nedokonalostí zdroje iontů použitého při
měření.
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Obrázek 3.14: Srovnání změřené brzdné charakteristiky válce FC 34/34 s před-
povědí získanou modelováním tohoto válce.

3.5 Návrh konfigurace detektorové části přístroje

Z rešerše článků vyplynulo, že průměrně je od lunárního povrchu odraženo
asi 1% protonů, což odpovídá průměrné protonové hustotě 0,7 cm−3. Lunárními
magnetickými anomáliemi ale může být odraženo až 50% dopadajících protonů,
průměrně je to však 10%. Odražené ionty jsou navíc difúzně rozptýlené. Může
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docházet ke zvýšení jejich teploty, zachycení a urychlení. Proto je pro měření pa-
rametrů iontů odcházejících z povrchu Měsíce třeba použít válec s co největším
průměrem vstupního okna, a tedy co nejširší úhlovou charakteristikou. V úvahu
tak připadá válec o geometrii FC 48/48. Detektor odražených iontů by mohla
tvořit dvojice těchto válců s kolektorem děleným na poloviny, pro určení přibliž-
ného směru příchodu odražených iontů. V této geometrii může účinně registrovat
částice z úhlů do 46◦ od osy přístroje.

Měření iontů slunečního větru přicházejících k Měsíci, jejichž hustota je mno-
hem větší než v případě odražených protonů a jejichž parametry jsou mnohem lépe
strukturované, by mohlo být prováděno šesticí válců o stejné geometrii FC 34/34,
aby bylo případně možné válce zaměnit, a s kolektorem děleným na poloviny.
Navíc by takové řešení s více záměnnými FC umožnilo jak rychlé měření všech
parametrů (tj. s časovým rozlišením 31ms), tak i současné měření celé rozdělovací
funkce s rozlišením 1− 1,5 s (a to včetně α-částic).
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Závěr

Předložená práce je věnována návrhu systému detektorů přístroje BMSW-LG
určeného pro měření parametrů plazmového prostředí v okolí Měsíce. V tomto
prostředí probíhá mnoho zajímavých procesů, jako je například vznik minimagne-
tosfér nad lunárními magnetickými anomáliemi a jejich interakce s přicházejícím
slunečním větrem, nebo utváření lunárního stínu, které je ovlivňováno různými
druhy vstupů částic. Přístroj BMSW-LG má mapovat okolí Měsíce nad jeho
denní i noční stranou ve výšce 50 − 100 km dostatečné pro měření parametrů
iontů odražených z LMA.

Detektor BMSW-LG se skládá ze dvou částí tvořených příslušnými systémy
FC. K nalezení vhodné geometrie těchto FC bylo využito programu SIMION,
který umožnil testovat pohyb nabitých částic v elektrických polích uvnitř válců.
Bylo provedeno velké množství simulací různých modelů FC pro mnoho parame-
trů dopadajících protonů. Z výsledků simulací byly pro jednotlivé válce vyhod-
noceny úhlové a brzdné charakteristiky, jejichž rozbor dovolil stanovit vhodnou
geometrii detektorů.

Na základě zkušeností získaných přístrojem BMSW byly nalezeny tyto vý-
chozí modely Faradayových válců: FC 48/48, FC 34/34, FC 20/20, FC 48/54,
FC 34/46, FC 20/35. Ukázalo se, že válce mohou dobře fungovat pro nízká K do
přibližně 25%. S rostoucím úhlem dopadu a teplotou přicházejících částic chyba
zpětného určení parametrů slunečního větru narůstá v důsledku poklesu normo-
vaného počtu částic na brzdné charakteristice a změn jejího průběhu.

Byly studovány změny brzdné charakteristiky v závislosti na parametrech
dopadajících částic (teplotě a úhlu dopadu) a na hlavních parametrech geomet-
rie válců (průměru vnitřní diafragmy a vstupního okna a vertikální vzdálenosti
mřížek). Postupný pokles normovaného počtu částic dopadajících na kolektor se
zvětšuje se zvětšením teploty a úhlu dopadu částic. Zvětšením průměru vnitřní
diafragmy a případně zkrácením vertikální vzdálenosti mřížek lze zmenšit vliv
konečné geometrie válce, a tedy vylepšit průběh brzdné charakteristiky. Průběh
závislosti poklesu jednoho bodu brzdné charakteristiky na úhlu dopadu při dané
teplotě se pro různé geometrie válců značně liší (viz. obrázek 3.8).

Nalezené úhlové charakteristiky však ukázaly, že pouze u válců se stejným
průměrem vstupního okna a vnitřní diafragmy jsou dostatečně lineární pro zpětné
určení parametrů slunečního větru. Proto budou v detektoru použity tyto varianty
geometrie FC, které pro K do ≈ 5% téměř nezávisí na teplotě.

Ze zjištěné souhrnné brzdné charakteristiky odpovídající protonům s příměsí
4%α-částic pro válec FC 34/34 vyplývá, že díky malé relativní hustotě α-částic
vzhledem k protonům je jim připadající část charakteristiky malá a pro K nad
10% ji již není možné měřit. Vlastnostem slunečního větru ve vzdálenosti 1 AU
však dobře odpovídá K = 5%, proto část přístroje určená ke studiu iontů přichá-
zejících od Slunce bude měřit α-částice.

Aby bylo možné válce vzájemně kalibrovat kdykoliv v klidném prostředí,
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nejsou FC na rozdíl od BMSW odkloněny a mají dělený kolektor. Byly dis-
kutovány dva způsoby jeho dělení. Při rozdělení efektivní plochy kolektoru na
tři části o stejném obsahu nebyly získány úhlové charakteristiky výrazně lepších
vlastností oproti případu dělení kolektoru na dvě části. Bylo tedy rozhodnuto
v navrhovaných válcích použít dělení kolektoru na dvě části, neboť to zjednodu-
šuje elektronické řešení.

Nakonec byly navrženy dva systémy detektorů. Jeden systém, který je určen
pro studium iontů odcházejících z povrchu Měsíce, bude tvořit dvojice válců FC
48/48 s kolektorem děleným na poloviny. Druhý, který by měl sloužit pro studium
iontů přicházejících ze Slunce, bude realizován šesticí válců o stejné geometrii
FC 34/34, aby bylo případně možné válce zaměnit, a taktéž s kolektorem děleným
na poloviny.

Ve válci FC 34/34 jsou vertikální vzdálenosti jednotlivých mřížek menší než
v případě BMSW a průměr vstupního okna a vnitřní diafragmy je větší. To snížilo
vliv okrajových efektů a umožnilo sestavit systém detektorů z FC o stejných
geometriích. Každý FC má kolektor dělený na dvě části, což dovoluje kalibraci
všech válců kdykoliv v klidném prostředí. Proto představuje tato část detektoru
tvořená válci FC 34/34 další zlepšení oproti BMSW.
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Seznam použitých zkratek

ARTEMIS Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the
Moon’s Interaction with the Sun

AU Astronomical unit
BMSW Bright Monitor of the Solar Wind
BMSW-LG Bright Monitor of the Solar Wind-Luna-Glob
CGS constructive solid geometry
CIR korotující interakční region
FC Faradayův válec
GEM geometrický soubor definující geometrii modelu
IMF meziplanetární magnetické pole
LMA lunární magnetická anomálie
MAP-PACE Magnetic field and Plasma experiment-Plasma energy Angle and

Composition Experiment
MIV vypařování způsobené dopady mikrometeoritů
MHD magnetohydrodynamický popis
PSD fotonově-stimulovaná desorpce
SWE Solar Wind experiment
SWIM Solar Wind Monitor
SWS odprašování slunečním větrem
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