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Abstrakt: Simulace šíření elektromagnetických (EM) vln již více než padesát let
slouží ke studiu magnetosféry Země a k rozboru elektromagnetických emisí po-
zorovaných na družicích. V této práci se zaobíráme šířením EM vln především
v oboru nízkých frekvencí 100 Hz – 10 000 Hz ve studeném plazmatu vnitřní mag-
netosféry. K výpočtům používáme numerický postup, který na základě metody
sledování trajektorie paprsků zvané ray tracing simuluje šíření EM vln spolu s vý-
počtem dalších veličin popisujících vlnu. S využitím simulací ukazujeme možnosti
šíření EM emise typu rovníkový šum. Druhou aplikací je navržení propagačního
schématu konjugovaného pozorování kvaziperiodických emisí na družici Van Allen
Probes A (VAP-A) a na pozemním přijímači v Athabasce. Využíváme přitom
model vytvořený na základě měření elektronové hustoty v plazmasféře z přístroje
EMFISIS na VAP-A.
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Abstract: For more than fifty years simulations of electromagnetic (EM) wave
propagation are used to study the Earth’s magnetosphere and to analyze EM
emissions observed by spacecraft. In this work we focus on the propagation of EM
waves in the frequency range from 100 Hz to 10 000 Hz within the region of the
inner magnetosphere. We use a numerical procedure which performs ray tracing
simulations and finds the wave trajectory along with other wave properties. Using
these simulations we study propagation properties of equatorial noise emissions.
Another subject of this work is development of a propagation scheme explaining
a conjugate observation of quasiperiodic emissions by the Van Allen Probe A
(VAP-A) spacecraft and the ground station in Athabasca. In this case we make
use of a density distribution model based on measurements of plasmaspheric
electron density done by the EMFISIS instrument onboard VAP-A.
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Úvod
Plazma, nazývané též čtvrté skupenství hmoty, je plyn s vysokým stupněm io-
nizace a dobrou elektrickou vodivostí. Tento stav látky silně reaguje na elektro-
magnetické pole a dochází tak k rozkmitávání nabitých částic v objemu plazmatu,
které můžeme popsat jako šíření elektromagnetických vln.

V oboru fyziky kosmického plazmatu představuje detekce elektromagnetic-
kých vln, podobně jako v laboratorní fyzice, jednu z významných metod diagnos-
tiky plazmatu. Na základě charakteristik šíření vln lze získat informace především
o hustotě plazmatu a jejích nehomogenitách. V této práci se věnujeme simulaci ší-
ření elektromagnetických vln ve frekvenčním pásmu od 100 Hz do 10 kHz. Pomocí
metody trasování paprsků zvané ray tracing dokážeme předpovědět propagační
schéma vlny mezi satelitem na oběžné dráze Země a pozemní stanicí. Na zákla-
dě odrazu a ohybu paprsků lze lokalizovat polohu plazmapauzy či určit hybridní
frekvence plazmatu.

V práci využíváme primárně opačný postup, kdy na základě zvoleného modelu
magnetosféry simulujeme šíření vln s cílem vysvětlit experimentální pozorování.
Rostoucí počet vesmírných sond a zvyšující se kvalita měřicích přístrojů nám
umožňuje zvolit vhodný hustotní model a na základě něj hledat souvislosti mezi
různými typy elektromagnetických emisí pozorovanými na družicích. Předpokla-
dem pro provedení těchto simulací je také znalost stavu ionosféry a plazmapauzy.
Zaměříme se na malý počet specifických událostí a na základě ray tracingu vy-
světlíme některé charakteristiky tvorby a šíření elektromagnetických emisí typu
rovníkový šum a kvaziperiodických emisí.

V následujících kapitolách postupně rozebereme teorii a aplikace ray tracin-
gu. První kapitola se věnuje základním charakteristikám plazmatu a obecné teo-
rii šíření elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu a shrnuje vlnové módy
vyskytující se ve studeném plazmatu. Druhá kapitola obsahuje stručný popis
magnetického pole Země a částí magnetosféry. Třetí kapitola vysvětluje zákla-
dy trasování vln, tedy odvození výchozího systému diferenciálních rovnic a jeho
řešení. Nakonec v páté až sedmé kapitole představujeme výsledky simulací no-
vě vyvinutým programem aplikovaných na současná družicová data a v kapitole
Závěr shrnujeme výsledky a komentujeme jejich význam a přínos.
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1. Základní charakteristiky
plazmatu a elektromagnetických
vln
1.1 Veličiny popisující plazma
Podobně jako u plynů jsou nejdůležitějšími fyzikálními veličinami pro popis plaz-
matu teplota T a hustota částic n, v oblasti kosmické fyziky obvykle udáva-
ná v cm−3. Kinetickou teplotu definujeme pro rovnovážné plazma na základě
Maxwellova rychlostního rozdělení částic. I v jednoduchém vodíkovém plazmatu
se vyskytují dva druhy částic s rozdílnou hmotností, protony a elektrony, které
obecně mohou mít různé kinetické teploty, jež budeme označovat Ti (ionty) a Te
(elektrony) [Chen, 2006]. Pro zjednodušení popisu zavádíme tzv. studené plazma.
V modelu studeného plazmatu předpokládáme, že jednotlivé částice v kvazineut-
rálním souboru nevykonávají tepelný pohyb a změna jejich pohybového stavu je
dána pouze elektrickým a magnetickým polem vln šířících se plazmatem. Není-li
tento předpoklad splněn, označujeme plazma jako horké [Swanson, 2003].

Pro studium vln v plazmatu je důležitá znalost plazmové frekvence ωp. Jedná
se o frekvenci, se kterou kmitají částice plazmatu kolem své rovnovážné polohy,
jsou-li z ní vychýleny vnějším elektromagnetickým polem. Vypočítáme ji podle
vztahu (odvození viz Chen, [2006])

ωp =
√
nq2

ε0m
, (1.1)

kde q je náboj částice, ε0 permitivita vakua a m hmotnost částice. Jelikož ωp je
nepřímo úměrná m1/2, přítomnost těžších částic obvykle zanedbáváme a počítá-
me s plazmovou frekvencí elektronů, kterou budeme značit ωpe. Frekvenci iontů
označíme ωpi, kde i reprezentuje konkrétní ion.

Pohyb částic v plazmatu dále charakterizuje cyklotronová frekvence. Jedná
se o frekvenci, s níž nabitá částice obíhá kolem gyračního středu pod vlivem
homogenního magnetického pole. Určíme ji ze vztahu

ωc = |q|B0

m
, (1.2)

kde B0 je velikost magnetického pole [Chen, 2006]. Absolutní hodnota je záleži-
tost konvence, kdy cyklotronovou frekvenci považujeme vždy za kladnou. Opět
budeme rozlišovat cyklotronovou frekvenci elektronů ωce a iontů ωci.

Šíření vln v plazmatu může být dále ovlivněno hybridními oscilacemi. Ve
směru kolmém na magnetické pole oscilují ionty a elektrony na dolní hybridní
frekvenci

ω2
lh ≈

(
ω−2

pi + (ωceωci)−1
)−1

≈ ωceωci , (1.3)

kde jsme ve druhé rovnosti zanedbali člen ω−2
pi , což je díky závislosti ωc na B dobrá

aproximace pouze pro slabá magnetická pole. Ve směru rovnoběžném s vektorem
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lokálního magnetického pole dochází k oscilacím elektronů na horní hybridní frek-
venci dané vztahem

ω2
uh ≈ ω2

ce + ω2
pe (1.4)

kde znak ≈ pouze upozorňuje na zanedbání tepelné rychlosti elektronů [Gurnett
et al., 2005].

1.2 Teorie elektromagnetických vln v plazmatu
Stejně jako v každém oboru, který se zabývá vlněním, budeme vlnu popisovat
v komplexním tvaru

A(r , t) = A0 (k, t)eik·r−iωt , (1.5)
kde A0 je amplituda vlny závislá na vlnovém vektoru k a čase t, r je polohový
vektor, ω úhlová frekvence vlny a A(r , t) zastupuje libovolnou harmonicky se
vyvíjející veličinu, například elektrické pole vlny E(r , t) či magnetické pole B(r , t)
[Stix, 1992].

Imaginární část výrazu v exponenciále se nazývá fáze. Plocha konstantní fáze
k · r − ωt = konst. se šíří fázovou rychlostí

vp = ω

k
k̂ , (1.6)

kde k̂ je jednotkový vektor ve směru k. Gaussovský vlnový balík složený z rovin-
ných vln šířících se různou fázovou rychlostí se šíří grupovou rychlostí [Gurnett
et al., 2005]

vg = ∂ω

∂k , (1.7)

která se od fázové rychlosti obecně liší velikostí i směrem.
Směr grupové rychlosti odpovídá směru šíření energie vlnového balíku, jedná

se tedy o směr Poyntingova vektoru

S = 1
µ0

E × B . (1.8)

Polární úhel mezi směrem okolního magnetického pole a směrem transportu ener-
gie vlny budeme značit ϑp. Vlna je dále charakterizována svými polarizačními
vlastnostmi. V této práci budeme mluvit pouze o polarizační elipse magnetického
pole vlny a poměr vedlejší a hlavní poloosy nazveme elipticita a označíme ho jako
EB, kde tedy EB = ±1 značí kruhovou polarizaci (+ pravotočivou, − levotočivou)
a EB = 0 odpovídá lineární polarizaci [Swanson, 2003].

Šíření vlny v plazmatu popíšeme na základě disperzní relace, tj. vztahu mezi
frekvencí ω a vlnovým vektorem k. Dielektrické vlastnosti nehomogenního vodivé-
ho prostředí, které studené magnetizované plazma představuje, popíšeme pomocí
dielektrického tenzoru ε. Vyjdeme z Maxwellových rovnic a definice Lorentzovy
síly, které určují částic, a získáme v maticovém tvaru (podrobné odvození viz
např. Kulhánek, [2011], Stix, [1992] a Swanson, [2003])

ε =

S −iD 0
iD S 0
0 0 P

 , (1.9)
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přičemž jsme uvažovali směr magnetické pole v ose z, tedy B0 = (0, 0, B0z).
V zápisu dielektrického tenzoru jsme použili následující substituce:

S = 1 −
∑

j

ω2
pj

ω2 − ω2
cj

,

D =
∑

j

sgn(qj)ωcjω
2
pj

ω(ω2 − ω2
cj)

,

P = 1 −
∑

j

ω2
pj

ω2 . (1.10)

Index j sčítá přese všechny druhy částic v plazmatu, sgn(qj) označuje znaménko
náboje. Později by se ukázalo, že je výhodné zavést další dva koeficienty R, L
definované vztahy

R = S +D ,

L = S −D . (1.11)

Jelikož se na vlny v plazmatu budeme během simulací dívat jako na paprsky, je
pro nás užitečné nahradit vlnový vektor k indexem lomu N z definičního vztahu

N = kc
ω
, (1.12)

kde c je rychlost světla ve vakuu. Orientaci N volíme v rovině xz, tedy v rovině,
ve které leží vektor magnetického pole B0 , a nadále budeme jako N označovat
skalární index lomu v této rovině. Za účelem snazšího popisu vlny zavádíme po-
lární úhel ϑk mezi osou z souřadné soustavy spojené s magnetickou siločárou
a vlnovým vektorem k.

Za uvedených podmínek lze z Maxwellových rovnic pomocí Fourierovy trans-
formace odvodit vlnovou rovnici ve tvaru [Kulhánek, 2011]

N × (N × E) + εE = 0 . (1.13)

Dosazením z rovnice (1.9) a převedením do maticového tvaru získámeS −N2 cos2 ϑk −iD N2 cosϑk sinϑk
iD S −N2 0

N2 cosϑk sinϑk 0 P −N2 sin2 ϑk


Ex

Ey

Ez

 = 0 . (1.14)

Z podmínky nulovosti determinantu získáme disperzní relaci D(N, ω) jako bikva-
dratickou rovnici pro index lomu

D(N, ω) = AN4 −BN2 + C = 0 , (1.15)

kde jsme zavedli nové substituce

A = S sin2 ϑk + P cos2 ϑk ,

B = RL sin2 ϑk + PS(1 + cos2 ϑk) ,
C = PRL . (1.16)
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Pro analýzu vlnových módů v závislosti na směru šíření je vhodné vyřešit rovnici
vzhledem k úhlu ϑk, což je při trasování vln jeden ze základních parametrů.

tg2 ϑk = − P (N2 −R)(N2 − L)
(SN2 −RL)(N2 − P )

. (1.17)

Podmínkou pro rezonanci vln je divergence indexu lomu, tedy N → ∞, která
podle rovnice (1.17) nastává obecně pro

tg2 ϑk = −P

S
. (1.18)

Při rezonanci je vlna pohlcena plazmatem a dochází k jeho ohřevu [Kulhánek,
2011].

Vlna se přestane šířit pro N = 0, dochází k frekvenčnímu ořezání (tzv. cutoff ).
Z rovnice (1.15) určíme, že je tato podmínka splněna pro

PRL = 0 . (1.19)

Pro různé směry šíření vln dostáváme specifické podmínky pro rezonance a tlu-
mení. Podrobný popis uvedeme v kapitole 1.3.

1.3 Základní druhy vln
Přestože je studené plazma pouze aproximací skutečných vlastností tohoto sku-
penství, jeví se analýza řešení disperzní relace (1.17) jako poměrně komplikovaná.
K snazšímu pochopení se vlny rozdělují na jednotlivé typy podle tvaru vlnoploch
(polární grafy fázové rychlosti) a podle hraničních frekvencí, při nichž dochází
k rezonanci nebo ořezání, tedy kde N = 0 nebo N → ∞. Hraniční frekvence
a vlnoplochy se zakreslují do grafu závislosti magnetické indukce vnějšího po-
le B a hustoty plazmatu n, který se nazývá CMA diagram podle jmen autorů
Clemmow, Mullaly, Allis [Gurnett et al., 2005].

Příklad CMA diagramu pro studené dvousložkové plazma je na obrázku 1.1.
Při jeho sestrojování studujeme chování vln šířících se v hlavních směrech, tj.
kolmo na magnetické siločáry a rovnoběžně s nimi. Pro ϑk = 0, tedy paralelní
šíření, dostáváme dva typy vln, pro jejichž indexy lomu platí

N2
L = L , N2

R = R (1.20)

a nazývají se intuitivně R a L mód. Nastat mohou čtyři případy ořezání a rezo-
nance, jimž odpovídají frekvence:

NR → ∞ pro ω = ωce ,

NL → ∞ pro ω = ωci ,

NR,L → 0 pro ω ≈ ωR,L ≡ ±1
2
ωce + 1

2
√
ω2

ce + 4ω2
pe . (1.21)

V případě cutoff frekvence jsme opět zanedbali vliv iontů.
Pro kolmé šíření ϑk = 90◦ dostaneme z obecné disperzní relace (1.15) dva

vlnové módy, řádnou vlnu (symbol O, angl. ordinary) a mimořádnou vlnu (symbol
X, angl. eXtraordinary). Pro jejich indexy lomu platí

N2
O = P , N2

X = RL/S . (1.22)
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Z definice koeficientu P (1.10) neexistuje pro O mód rezonanční frekvence. Mi-
mořádná vlna má dvě mezní a dvě rezonanční frekvence. Přehledně shrnuto:

NO → 0 pro ω =
√
ω2

pe + ω2
pi ,

NX → 0 pro ω = ωL nebo ω = ωR ,

NX → ∞ pro ω = ωuh nebo ω = ωlh . (1.23)

Významný je R mód, nazývaný též hvizdový, protože se jako jediný dokáže šířit
i při ultranízkých frekvencích (pod cyklotronovou frekvencí a pod ωL), jak je vidno
z obrázku 1.1. CMA diagram nám tedy umožňuje na základě hrubé představy
o velikosti magnetického pole a elektronové hustoty určit, v jakém módu se vlna
může šířit.
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Obrázek 1.1: CMA diagram zakreslený do závislosti velikosti magnetického pole
na elektronové hustotě. Rezonanční a cutoff frekvence oddělují oblasti diagramu,
kde dochází ke změně topologie vlnoploch. Vlnoplochy mají tvar lemniskát nebo
elips podle toho, zda jsou směry vlnového vektoru, pro něž se vlna může šířit,
úhlově omezeny. Dolní hybridní frekvence je v obrázku značena jako ωd a horní
hybridní frekvence jako ωh. Diagram je převzat z publikace Kulhánek, [2011].
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2. Magnetosféra a magnetické
pole Země
Zásadní roli při šíření elektromagnetických vln v okolí Země hraje skutečnost,
že kosmické plazma je ovlivňováno magnetickým polem naší planety. Magnetické
pole chrání Zemi před slunečním větrem a vymezuje kolem planety oblast zvanou
magnetosféra, která se svými vlastnostmi odlišuje od meziplanetárního prostředí.

2.1 Modely magnetického pole Země
Magnetické pole Země vzniká v důsledku existence vodivého, kovového jádra ve
středu planety. Komplikovaný tvar pole generovaného tímto tekutinovým dy-
namem lze na malých vzdálenostech (přesněji viz níže) aproximovat dipólovým
polem. V kartézské souřadnicové soustavě popsané polohovým vektorem r =
= (x, y, z) s počátkem ve středu Země zapíšeme složky magnetického pole ve
tvaru [Kulhánek, 2011]

B0x = M
3xz
r5 ,

B0y = M
3zy
r5 ,

B0z = M
3z2 − r2

r5 , (2.1)

kde jsme do konstanty

M = µ0|m|
4π

= 7,94 · 1015 T·m3 (2.2)

zahrnuli vakuovou permeabilitu µ0 a magnetický moment m. Osa geomagnetické-
ho dipólového pole je skloněna o 10◦ vůči rotační ose Země a koinciduje s osou z
souřadné soustavy. Osa y je kolmá na spojnici Země–Slunce a směřuje k večerní
straně, osa x doplňuje ortogonální souřadnicový systém. Tato soustava souřadnic
se označuje SM (solar magnetic).

Pro určení směru magnetického pole v bodě, kde se právě nachází studo-
vaná vlna, je v meridionální rovině vhodný popis pomocí geomagnetické šířky
λ ∈ (−90◦, 90◦) (90◦ pro severní magnetický pól) a radiální vzdálenosti od Ze-
mě R vyjádřené v poloměrech Země RE = 6 378 km. Radiální složku pole Br

a azimutální složku Bϑ pak vyjádříme jako

Br = −2BR

R3 sinλ ,

Bϑ = BR

R3 cosλ . (2.3)

Veličina BR = M/R3
E
.= 3,1 · 10−5 T představuje velikost magnetického pole di-

pólového modelu nad povrchem Země na rovníku.
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Jelikož nabité částice putují podél siločar a dávají tak vzniknout strukturám
v plazmatu, které jsou situované taktéž kolem dané siločáry, je vhodné charak-
terizovat polohu v meridionální rovině krom radiální vzdálenosti také tzv. L-
parametrem definovaným v polárním tvaru jako

L = R

cos2 λ
, (2.4)

který udává parametrickou rovnici siločáry, jejíž radiální vzdálenost na rovníku
je R [Gurnett et al., 2005]. Dipólový model se od skutečného zemského magne-
tického pole začíná nezanedbatelně odchylovat kolem L = 3, na základě definice
(2.4) tedy můžeme dopočíst, že model je nepřesný pro λ & 55◦.

Pro přesnější výpočty se používá mimo jiné poloempirický Tsyganenkův mo-
del, který byl vytvořen jako fit měření získaných z družic POLAR, HEOS a dal-
ších [Tsyganenko et al., 2005]. Příklad přesnějšího modelu magnetického pole je
na obrázku 2.1.

Obrázek 2.1: Model magnetického pole Země za klidných geomagnetických pod-
mínek (Kp = 0). Jednotky na osách jsou v násobcích poloměru Země, Země je
barevně rozdělena na denní a noční stranu. Použitý GSM systém se od SM liší
pouze rotací okolo osy x. Meziplanetární magnetické pole je orientováno ve shodě
se zemským polem. Obrázek je převzat z publikace Kivelson et al., [1995].

2.2 Struktura magnetosféry a ionosféry
Na dolní hranici zemské magnetosféry se nachází ionosféra. Jedná se o vysoce
vodivou oblast lokalizovanou ve výškách zhruba 100 km až 1 000 km nad zem-
ským povrchem. Oblast ionosféry s nejvyšší elektronovou hustotou ne se nazývá
F-vrstva [Kivelson et al., 1995]. Velké gradienty hustoty způsobují, že mezi iono-
sférou a Zemí vzniká vlnovod, který umožňuje vlnám šířit se na velké vzdálenosti
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od zdroje elektromagnetické emise před tím, než vstoupí do kosmického prostoru
[Fiser et al., 2010].

Nad F-vrstvou hustota pozvolna klesá, charakter závislosti ne na vzdálenosti
od Země R můžeme popsat pomocí difúzní rovnováhy, kdy do termodynamického
popisu zahrneme i chemickou rovnováhu iontů. Dominantními ionty v této oblasti
jsou H+, He+ a O+ [Lemaire et al., 2005].

Na větších vzdálenostech už v plazmatu dominují pouze protony (vodíkové
kationty) a elektrony, pracujeme opět s dvousložkovým plazmatem a nacházíme se
v plazmasféře, oblasti magnetosféry přímo navazující na ionosféru. V plazmasféře
klesá hustota plazmatu v radiálním směru zhruba exponenciálně, dokud nedosáh-
ne hranice zvané plazmapauza, kde hmota přestává rotovat se Zemí. Plazmapauza
se obvykle nachází na Lpp = 3−5 a dochází na ní k poklesu hustoty až o dva řády.
Její poloha je ovlivněna geomagnetickou aktivitou, kterou vyjadřujeme pomocí
Kp indexu, což je indikátor vyjadřující sílu geomagnetických fluktuací, měřený
v tříhodinových intervalech [Carpenter et al., 1992; O’Brien et al., 2003]. Hustota
plazmasféry je geomagnetickou aktivitou ovlivněna pouze minimálně a nevyka-
zuje zjevnou závislost na lokálním čase [Denton et al., 2004].

Nad plazmapauzou se nachází oblast nazývaná plasmatrough s nízkými husto-
tami plazmatu, pod 1 cm−3. Končí hranicí zvanou magnetopauza, kde tlak pole se
vyrovnává s dynamickým tlakem slunečního větru (proud nabitých částic letících
směrem od Slunce). Za nízké sluneční aktivity se magnetopauza na rovníku na po-
lední straně nachází ve vzdálenosti (10 − 13)RE [Hargreaves, 1992]. V oblastech
nad plazmasférou však nestačí sledovat strukturu magnetosféry pouze v jedné
meridionální rovině. Magnetopauza je vlivem slunečního větru deformována ze
sférického tvaru do kapkovitého tvaru, hodnoty Lpp jsou vyšší na večerní straně
a radiální elektronová hustota vykazuje nad plazmapauzou výraznou závislost na
magnetickém lokálním čase [Ozhogin et al., 2012]. Pro trasování vln dále od Země
je proto potřeba použít pokročilé modely nebo lokální družicová měření.
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3. Ray tracing
Simulace šíření vln v látkovém prostředí se využívá v mnoha oborech fyziky souvi-
sejících s optikou a elektromagnetismem. Přesné řešení Maxwellových rovnic bez
dodatečných zjednodušení se označuje jako full-wave simulace, je však výpočetně
náročná a v oblasti kosmické fyziky se zatím provádí pouze pro určité ionosféric-
ké vrstvy [Jacobson et al., 2009]. Zde rozebereme zjednodušenou metodu zvanou
ray tracing, která studuje šíření vln z pohledu geometrické optiky jakožto šíření
paprsků.

3.1 Teorie trasování vln
Odvození diferenciálních rovnic pro ray tracing přímo z Maxwellových rovnic po-
dala na základě Fermatova principu nejmenší akce Jenifer Haselgrove v roce 1955
[Haselgrove, 1955; Coleman, 2008]. Tyto rovnice byly vytvořeny tak, aby vyho-
vovaly tehdejší výpočetní technice; integrovanou veličinou byla rychlost paprsku.
Zde ukážeme kratší a srozumitelnější odvození, jak jej uvádí Walker, [2008], kte-
ré nám dá soustavu diferenciálních rovnic sledující vývoj dráhy, kterou paprsek
urazil.

Při odvození budeme předpokládat, že frekvence vlny ω je konstantní v čase.
Obecně je však závislá na poloze vlny a vlnovém vektoru, tedy ω = ω(r , k), neboť
podle vztahu (1.12) je závislá na indexu lomu N a ten závisí podle disperzní
relace (1.15) na Stixových koeficientech a tedy na hustotě plazmatu, jež je určena
modelem rozložení hustoty v okolí Země.

Potřebujeme vyjádřit změnu polohového vektoru vlnového balíku r v závis-
losti na čase t. Vlna se v disperzním prostředí šíří grupovou rychlostí vg, kterou
kompaktně zapíšeme jako

vg = ∇kω(r , k) ≡ ∂ω

∂kx

x̂ + ∂ω

∂ky

ŷ + ∂ω

∂kz

ẑ . (3.1)

Závislost grupové rychlosti na k, kterou jsme zmiňovali v předchozím odstavci,
můžeme napsat přes disperzní relaci D(k, ω) jako

∇kD = −∂D
∂ω

∇kω(r , k) , (3.2)

kde znaménko plyne z požadavku na směr grupové rychlosti kolmo ven k povrchu
konstantního ω v N-prostoru [Gurnett et al., 2005].

Dostáváme tedy první soustavu rovnic

dr
dt

= ∇kω(r , k) . (3.3)

Druhou soustavu získáme na základě předpokladu konstantní frekvence: rozepí-
šeme totální derivaci

dω
dt

= ∇ω · dr
dt

+ ∇kω · dk
dt

= 0 (3.4)
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a dosadíme z rovnice (3.3), dostaneme(
∇ω + dk

dt

)
∇kω = 0 . (3.5)

Jelikož grupová rychlost je nenulová, obdržíme

dk
dt

= −∇ω . (3.6)

Význam derivování podle vektoru lépe pochopíme v indexové notaci

∂xi

∂t
= ∂ω

∂ki

,

∂ki

∂t
= − ∂ω

∂xi

, (3.7)

kde xi označuje kartézské složky polohového vektoru r a ki jsou kartézské složky
vlnového vektoru k.

Do finálního kompaktního tvaru uvedeme rovnice ray tracingu (3.7) s pomocí
nově zavedeného vektoru

w = (x, y, z, kx, ky, kz) . (3.8)

Rovnice dostanou tvar
∂wi

∂t
= ∂ω

∂wi+3
,

∂wi+3

∂t
= − ∂ω

∂wi

, (3.9)

kde i ∈ {1, 2, 3}.
Nyní stručně okomentujeme řešení rovnic (3.9). Úhlová rychlost vlny ω je kon-

stantní vzhledem k časovému vývoji, její hodnota však závisí na poloze v prostoru
(hustotě plazmatu) a vlnovém vektoru. Derivace na pravé straně rovnic lze spočíst
analyticky pouze pro speciální případy, v obecném případě se využívá numeric-
kého derivování, např. Newtonovou metodu tečen nebo bisekci intervalu [Press
et al., 1992]. Vývoj w vypočteme podle některého ze standardních integračních
schémat, nejčastěji se používá Runge-Kuttova metoda čtvrtého řádu [Coleman,
2008]. Za jakých podmínek je nalezené řešení validní lze ověřit na základě předpo-
kladu platnosti WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) aproximace při řešení vlnové
rovnice. Bez zbytečných podrobností uveďme, že pro správnost numerického ře-
šení je potřeba splnit podmínku [Swanson, 2003]∣∣∣∣∣ 1

k2
dk
dx

∣∣∣∣∣ ≪ 1 . (3.10)

Pokud je splněna WKB podmínka, je potřeba přepočíst vlnový vektor podle
vztahu (1.12), aby splňoval disperzní relaci v bodě, do kterého se po integračním
kroku posunul. Při výpočtu je nutné předem určit, o šíření kterého vlnového módu
se jedná, aby byl při výpočtu indexu lomu z rovnice (1.15) vybrán správný kořen.
Čas šíření podél vypočtené dráhy určíme snadno sečtením délek jednotlivých
integračních kroků.
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Ray tracing v obecné podobě uvedené výše má význam především pro simulaci
šíření vln v oblastech, kde dochází k významným změnám gradientu indexu lomu
a kde se dostáváme k hranicím oboru, kde se zvolený vlnový mód může šířit,
tedy k místům, kde se frekvence pozorované vlny blíží rezonanční nebo ořezávací
frekvenci. Příklady aplikace ray tracingu si ukážeme v následující podkapitole.

3.2 Ukázkové aplikace
Ray tracing můžeme v oblasti kosmické fyziky využít jednak ke hledání konkrét-
ní trajektorie paprsku, která bude vysvětlovat družicová pozorování, a jednak
k tvorbě statistiky, která vysvětlí pozorování dlouhodobá. Ukažme si příklady
aplikace simulace šíření vln v moderním výzkumu.

Na obrázku 3.1 vidíme první případ použití ray tracingu ve studeném plazma-
tu omezený na šíření v meridionální rovině. Na satelitu mise Cluster byla pozo-
rována elektromagnetická emise v určitém frekvenčním oboru. Z předpokládané
zdrojové oblasti na rovníku pod úrovní plazmapauzy je vyslána vlna o frekvenci
ležící v pozorovaném rozsahu a za vhodně zvolených počátečních podmínek (úhel
ϑk) se šíří plazmasférou až na pozici družice, kde byla pozorována [Němec et al.,
2014]. Simulace tak ukazuje, že se vlna mohla dostat na družici díky momentální
poloze plazmapauzy, po jejímž okraji je paprsek veden.

Obrázek 3.1: Ukázka šíření elektromagnetické vlny v plazmasféře. Frekvence vlny
byla f = 1 500 Hz a vlna byla startována na rovníku ve vzdálenosti 3,7RE (měřeno
od středu Země). Červená čára je vypočtená trajektorie paprsku, tenké černé čáry
vyznačují siločáry s vyznačenou hodnotou parametru L. Převzato z článku Němec
et al., [2014].

Využití ray tracingu k tvorbě rozsáhlé statistiky ukazuje obrázek 3.2. Zde byly
simulace prováděny za účelem prozkoumání možností tvorby elektromagnetické
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emise typu plazmasférický sykot jako doprovodného efektu při vzniku emise ty-
pu chorus. Z rovníku ve vzdálenosti R = 6RE, kde předpokládáme zdroj choru,
byly vyslány paprsky s počátečním úhlem ϑk v rozsahu 0◦ až 50◦ s krokem 0,1◦.
Část z těchto paprsků pronikla do plazmasféry a část byla odražena plazmapau-
zou. Rozložení a intenzity paprsků v plazmasféře můžeme srovnat s pozorováním
plazmasférického sykotu a potvrdit tak (nebo zamítnout) hypotézu o tvorbě této
emise [Bortnik et al., 2009; Santolík et al., 2009b].

Obrázek 3.2: Šíření elektromagnetických vln o frekvenci ∼ 850 Hz z oblasti
plasmatrough směrem k Zemi. Barevná škála označuje počáteční úhel ϑk (v ob-
rázku ψ) pro rozsahy 45◦ až 50◦. Převzato z článku Bortnik et al., [2009].

V obrázku 3.2 byla simulace provedena pro horké plazma, v němž je mož-
né studovat i pokles intenzity vlny. Nadále se budeme zabývat pouze studeným
plazmatem, které představuje v oblasti plazmasféry rozumnou aproximaci sku-
tečných vlastností kosmického plazmatu.
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4. Cíle práce
Cíle této práce v bodech jsou:

1. Rozbor družicových pozorování:

(a) Pozorování rovníkového šumu na družici DEMETER.
(b) Pozorování kvaziperiodických emisí na družici Van Allen Probe A.

2. Zabudování in situ modelů hustoty plazmatu do programu na simulace šíření
elektromagnetických vln metodou ray tracing ve studeném plazmatu.

3. Simulace šíření elektromagnetických emisí a interpretace jejich výsledků:

(a) Charakteristiky rovníkového šumu šířícího se na výšky družice DEME-
TER.

(b) Charakteristiky kvaziperiodické události zachycené na Van Allen Pro-
be A a v Athabasce.
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5. Družicová měření rovníkového
šumu a kvaziperiodických emisí
5.1 Rovníkový šum pozorovaný družicí DEME-

TER
Družice DEMETER (Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from
Earthquake Regions) je mikrosatelit, jenž byl vypuštěn na oběžnou dráhu Země
v červnu 2004 a zůstal v provozu až do prosince 2010. Obíhal po téměř heliosyn-
chronní dráze ve výšce ∼ 700 km a vykonával přibližně 14 oběhů za den [Hayosh
et al., 2016]. Vědeckou náplní mise bylo studium poruch v ionosféře vznikají-
cích vlivem nízkofrekvenčních elektromagnetických emisí při seismické aktivitě
[Parrot, 2002]. Zároveň tak však poskytovala informace o emisích přicházejících
z kosmického prostoru. Součástí technického vybavení družice byly mimo jiné
čtyři elektrické a tři magnetické senzory, díky nimž bylo možné získat z měření
tři složky elektrického a tři složky magnetického pole potřebné pro výpočet směru
šíření pozorovaných vln.

Satelit operoval ve dvou módech:

• Survey mód, během nějž byl snížen datový tok a tři složky elektrického pole
byly k dispozici pouze pro frekvence nižší než 15 Hz.

• Burst mód, který byl zapínán pouze v oblastech s předpokladem vyšší se-
ismické či vulkanické aktivity, vyšší zeměpisné šířky (nad 60◦) byly vyne-
chávány. V tomto módu bylo k dispozici šest složek elektromagnetického
pole pro frekvence do ∼ 1 kHz (skutečná vzorkovací frekvence je 2,5 kHz,
teoretický rozsah je tedy podle Nyquistova teorému 1,25 kHz).

Pouze burst mód poskytuje dostatek informací pro výpočet směru šíření vlny
a směru vlnového vektoru, resp. úhlu ϑk a ϑp, a elipticity EB.

Na družici DEMETER je možné pozorovat při průletu rovníkovými oblastmi
elektromagnetickou emisi zvanou rovníkový šum. Tato emise bývá poměrně in-
tenzivní a pozorujeme ji vždy v blízkosti geomagnetického rovníku, obvykle do
10◦ geomagnetické šířky, ve vzdálenostech v rozsahu R = (2 − 7)RE. Frekvence
se pohybují mezi ωcp a ωlh, což na uvedených vzdálenostech odpovídá desítkám
až stovkám Hz [Santolík et al., 2004]. Struktura rovníkového šumu naměřeného
na DEMETER je na obrázku 5.1. Po převedení záznamu do zvukových vln je
struktura emise podobná bílému šumu.

Oběžná dráha DEMETER se nachází na nižších výškách, než na kterých je
rovníkový šum běžně pozorován. Za zvýšené geomagnetické aktivity, tedy pro
vysoké Kp-indexy, jsou však v principu takováto pozorování možná, jak ukážeme
na základě simulací v kapitole 7.1.
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Obrázek 5.1: Pozorování rovníkové šumu na DEMETER, událost z 9. listopa-
du 2004, 8:19:05 – 8:22:05 UT. Rovníkový šum je vymezen oblastí se zvýšenou
intenzitou elektrického a magnetického pole, která se nachází nad protonovou
cyklotronovou frekvencí fcp, jež je ve spektrogramech vyznačena černou čarou.
Na spektrogram elipticity a polárních úhlů ϑk, ϑp byl aplikován práh na zákla-
dě intenzity elektrického pole v prvním spektrogramu. Převzato z konferenčního
příspěvku Hanzelka et al., [2015].
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5.2 Kvaziperiodické emise pozorované družice-
mi Van Allen Probes

Kvaziperiodické (QP) elektromagnetické emise jsou vlny šířící se ve hvizdovém
módu charakterizované periodickými změnami intenzity s periodami sahajícími
od 10 s až po jednotky minut. Původ těchto emisí není dodnes zcela vyjasněn
[Hayosh et al., 2013]. Zde se budeme zabývat jedním konkrétním případem po-
zorování kvaziperiodických emisí na družici Van Allen Probe A (VAP-A) a na
pozemní stanici s nízkofrekvenčním přijímačem v Athabasce (ATH).

Van Allen Probe A (dříve RBSP-A) je jeden z dvojice satelitů americké společ-
nosti NASA určených ke zkoumání radiačních pásů. Mise byla započata v srpnu
2012 a stále probíhá. Každý z těchto satelitů obíhá kolem Země po eliptické dráze
blízké rovníkové a nese stejnou sadu výzkumných přístrojů. Přístroj EMFISIS je
schopen poskytnout tři složky magnetického a tři složky elektrického pole pro vl-
ny v rozsahu frekvencí 10 Hz – 12 kHz a také na základě horní hybridní frekvence
ωuh měří elektronovou hustotu v okolí družice [Kurth et al., 2015].

Obrázek 5.2: Pozorování QP emise na pozemní stanici v Athabasce a na Van
Allen Probe A 25. února 2013. V části (a) je znázorněna hustota spektrálního
výkonu z měření v Athabasce, v části (b) je měření z družice. Převzato z článku
Martinez-Calderon et al., [2016].

Spektrogram se záznamem QP emisí na obou přijímačích (ATH a VAP-A)
je na obrázku 5.2. Událost byla zaznamenána 25. února 2013 v úseku od 12:46
do 13:39 UT na ranní straně (04 – 06 MLT), kdy se VAP-A nacházela poblíž
rovníku (λ = 11◦) na L = 3,65. Pozice přijímače v Athabasce odpovídá L = 4,3.
Ve frekvenčním oboru byly jednotlivé pulzy rozloženy okolo 4 kHz. Úhel vlnového
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vektoru ϑk se na pozemním přijímači pohyboval převážně mezi 40◦ a 50◦.
Emise pozorované na VAP-A mají o jeden až dva řády nižší intenzitu než

na ATH a také jsou jednotlivé pulzy časově posunuty o t ∼ 3 s vůči pozemnímu
pozorování, přesněji 2,21 s – 3,85 s (výsledek korelací mezi pozemním a družico-
vým pozorováním). Na základě měření polí E , B v burst módu jsme také schopni
určit, že emise zaznamenané na družici se šířily od jihu. Jelikož se zdroj emisí
nachází na rovníku [Hayosh et al., 2016], je z prostorové konfigurace problému
zřejmé, že se vlny nemohly ze zdroje šířit přímo na družici, jinak by na ni dorazily
dříve [Martinez-Calderon et al., 2016]. Možnosti šíření vln během této události
vysvětlíme v kapitole 7.2.
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6. Simulace šíření metodou ray
tracing
Za účelem simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosféře byl v rámci
této práce vyvinut program napsaný v jazyce IDL. Interactive Data Language
(IDL) je interpretovaný jazyk zaměřený především na vizualizaci dat vyvíjený
firmou Harris Geospatial [Harris Geospatial Solutions, 2016].

Při vývoji programu jsme vycházeli z diferenciálních rovnic pro ray tracing
odvozených v kapitole 3.1, předpokládáme aproximaci studeného plazmatu a te-
dy disperzní relaci uvedenou v kapitole 1.2. Použitým integračním schématem
bylo Runge-Kuttovo schéma čtvrtého řádu, derivace jsme počítali numericky za
pomoci bisekce intervalu. Veškeré výpočty jsme prováděli v SM kartézských sou-
řadnicích, výstup pak byl převáděn do sférických souřadnic. Program podporuje
trojrozměrné simulace, v celé práci se však zabýváme pouze meridionální rovinou
a nebudeme tedy uvádět hodnoty geomagnetické délky.

Běh integrace byl kontrolován jednak na základě délky časového kroku (ne-
směla klesnout pod numerický limit) a jednak na základě WKB podmínky (3.10),
kterou jsme pro účely numerického výpočtu přepsali do diskrétního tvaru jakožto
dvě podmínky:

10−3 <
|ki − ki−1|

|ki|
< 10−2 ,

ki(ri − ri−1) > 10−4 . (6.1)

Zde ki, resp. ri značí hodnotu vlnového vektoru, resp. polohového vektoru v i-tém
kroku integrace. Hodnotu ω po každém kroku nastavíme zpět do výchozího stavu
kvůli zabezpečení proti numerické nestabilitě.

Do programu byl zahrnut pouze jednoduchý dipólový model magnetického
pole podle rovnic (2.1), je tedy potřeba počítat s jistou nepřesností pro vyšší
hodnoty L.

Hustotní modely jsme využívali celkem tři. Základním byl model difúzní rov-
nováhy, který byl dále doplněn o plazmapauzu, jejíž tvar byl určen šířkou a na-
pojovací funkcí mezi vysokými hustotami v plazmasféře a nízkými hustotami
v plasmatrough ve tvaru

s = 1
2

+ 1
2

tgh
(
L− rpp

wpp/2

)
, (6.2)

kde wpp je šířka plazmapauzy a rpp je střední rovníková vzdálenost plazmapau-
zy od středu Země. Na plazmasférickou hustotu ne s požadovaným relativním
poklesem ε < 1 se napojovací funkce aplikuje podle vztahu

ne(1 − s(1 − ε)) . (6.3)

Druhý hustotní model byl převzat z článku Denton et al., [2004]. Pro dopočtení
rozložení hustoty podél magnetických siločar vyžaduje znalost rovníkového profi-
lu elektronové hustoty ne0. Dentonův model funguje dobře v oblasti plazmasféry
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R > 2RE. Je založen na dlouhodobém pozorování distribuce hustoty v magneto-
sféře a popíšeme ho rovnicemi

α = 8,0 − 3,0 log10 ne0 + 0,28 (log10 ne0)2 − 0,43L ,

ne = ne0

(
LRE

r

)α

, (6.4)

kde jsou hustoty zadávány v cm−3.
Třetí model uvádí ve své práci Ozhogin et al., [2012] a zavádí závislost na geo-

magnetické šířce λ. Ozhoginův model platí s dobrou přesností pro oblast plazma-
sféry od L ≈ 1.6 do L ≈ 4.0. Model popisuje elektronovou hustotu rovnicí

ne(L, λ) = ne0 cosβ

(
π
2

αλ

λinv(L)

)
, (6.5)

kde hodnoty koeficientů α = 1,01 ± 0,03, β = −0,75 ± 0,08 jsou výsledkem
statistických pozorování a

λinv = arccos

√ 1
L

 (6.6)

je tzv. invariantní šířka, jež udává hodnotu geomagnetické šířky, na níž se daná
siločára dotkne povrchu Země.

Na výstupu programu jsou hodnoty veličin potřebných pro vykreslení trajek-
torie a doprovodných vlnových vektorů, tj. všechny složky r , k v každém integrač-
ním bodě (vektor w). Elipticitu program počítá na základě singulárního rozkladu
matic [Santolík et al., 2003]. Polární úhel odklonu Poyntingova vektoru od mag-
netického pole počítáme na základě směru šíření vlny v posledním integračním
kroku. Dále se ukládají hodnoty indexu lomu, přičemž volba kořene řešení rovnice
(1.15) je pevně zvolena již před spuštěním programu. Všechny ostatní parametry
(L, λ, geomagnetická délka) lze již dopočíst z pole vektorů w .

Typický výstup z programu je na obrázku 6.1, kde je vyobrazena trajektorie
paprsku šířícího se ve hvizdovém módu z horní ionosféry na rovník s dvojnásob-
ným odrazem na spodní hybridní frekvenci. Podél trajektorie jsou po pevných
časových intervalech vykreslovány normalizované vlnové vektory. Je dobře vidět,
že okolo bodů odrazu je vlnový vektor kolmý na lokální siločáru.
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Obrázek 6.1: Příklad šíření paprsku (červená čára) v plazmasféře bez zahrnutí
plazmapauzy, Dentonův model, exponenciální pokles hustoty v radiálním směru.
Vlna o frekvenci f = 1 000 Hz startovala na λ = 56◦ ve výšce h = 700 km nad
povrchem Země se směrem vlnového vektoru kolmo k povrchu Země. Rozestupy
mezi vykreslenými normalizovanými vlnovými vektory (tmavě šedé šipky) jsou
0,3 s. Tečkované čáry vyznačují magnetické siločáry L = 2, 3, . . .
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7. Simulace šíření rovníkového
šumu a kvaziperiodických emisí
7.1 Simulace rovníkového šumu na družici DE-

METER
V této kapitole na základě ray tracingu popíšeme statistické chování emise ty-
pu rovníkový šum na výškách družice DEMETER. Datový soubor, ze kterého
vycházíme, obsahuje případy rovníkového šumu pozorovaného v období 2004 –
2010. Celkem 46 událostí bylo pozorováno v burst módu, 29 na denní straně,
17 na noční straně. Všechny spadaly do rozsahu šířek λ ∈ (−20◦,20◦) s nejvyšší
četností událostí pro frekvence okolo f = 400 Hz. Pozorování měla zvýšenou čet-
nost při vyšší geomagnetické aktivitě (Kp = 4 − 8), z čehož vyvozujeme, že se
plazmapauza nachází ve vzdálenosti Lpp . 4 [O’Brien et al., 2003].

Jelikož studujeme šíření vln v plazmasféře na nízkých šířkách, volíme jako hus-
totní model difúzní rovnováhu. Referenční hodnoty teploty, hustoty a iontového
zastoupení jsme převzali z modelu IRI (International Reference Ionosphere, Bili-
tza et al., [2011]), přičemž jsme uvažovali dvě sady podmínek pro denní a noční
stranu. Denní:

ne = 25 000 cm−3 , Te = 1 725 K , n(H+) = 11 % , n(He+) = 3 % , n(O+) = 86 % ,

noční:

ne = 6 000 cm−3 , Te = 775 K , n(H+) = 2 % , n(He+) = 1 % , n(O+) = 97 % .

Pro každou sadu podmínek jsme zvolili šestici počátečních výšek 2,6RE – 3,6RE
s krokem po 0,2RE a pro každou výšku jsme vyslali celkem 100 vln o frekvenci
f = 400 Hz, jejichž počáteční úhly ϑk ležely v rozsahu ∼ 85◦ až ∼ 95◦ s ekvi-
distantním krokem. Hraniční úhly jsou nastaveny tak, aby postihly celý interval,
pro nějž se vlny šíří až na výšky DEMETER (jejich šíření omezuje krom ωcp také
L = 0 cutoff s frekvencí ωL, viz vztah (1.21), [Santolík et al., 2016]). Azimu-
tální úhel byl volen tak, aby vlnové vektory směřovaly k Zemi, nikoli od Země.
Příklad šíření jedné vlny je na obrázku 7.1. Šíření je vždy ukončeno ve výšce
href = 670 km, na níž se DEMETER ve zkoumaném období pohybovala.

U každé nasimulované vlny jsme odečetli konečné hodnoty ϑk, EB a ϑp. Tyto
hodnoty jsme vynášeli do grafů závislosti na finální hodnotě λ a porovnávali
získané závislosti s experimentálními hodnotami.

Věnujme se nejprve závislosti ϑk(λ). Na obrázku 7.2 je graf experimentálně
získané závislosti a výsledky simulace jsou na obrázku 7.3 pro R = 3,2RE na
denní, resp. noční straně pro úhly v rozsahu 88,0◦ – 92,0◦, resp. 86,3◦ – 93,7◦.
Simulovaná data jsme prokládali lineární závislostí, výsledky jsou pro den ϑk(λ) =
= (90,0 ± 0,7)◦ − (1,80 ± 0,08)λ a pro noc ϑk(λ) = (90,0 ± 0,4)◦ − (1,63 ± 0,04)λ.
Fitování experimentálních dat dává rovnici ϑk(λ) = (90,0±0,6)◦ − (1,63±0,06)λ.
Uváděné nejistoty jsou střední chyby výsledných koeficientů regrese získaných
metodou nejmenších čtverců.

24



Obrázek 7.1: Příklad šíření paprsku (červená čára) z polohy R = 3,2RE na rovníku
(modrý bod) na výšky DEMETER. Počáteční úhel vlnového vektoru je ϑk =
= 88,4◦, vektory jsou vykreslovány po 0,5 s.

Grafy závislostí EB(λ) a ϑp(λ) jsou na obrázcích 7.4, 7.6 a 7.5, 7.7. Pro hodno-
ty ϑ(λ) získané z lineárního fitu jsme dopočetli hodnoty EB a Poyntingův vektor
ϑp na základě teorie studeného plazmatu v koncovém bodě. Dopočtené závislosti
jsme dokreslili do grafů s výsledky simulace.

Výsledky simulací se kvalitativně shodují s experimentálními daty. Výsled-
ky lineární regrese závislosti ϑk(λ) napovídají, že naměřená data vykazují lepší
shodu se simulací provedenou pro noční podmínky. Naše metoda však neumožňu-
je směrodatné kvantitativní srovnání z mnoha důvodů. Události, během kterých
pozorujeme rovníkový šum, mají různou intenzitu, není proto možné a priori tvr-
dit, že ve statistice ϑk(λ) převažují denní pozorování. Pokud bychom rozdělili
statistiku na denní a noční události, stále bychom se potýkali s nepřesnostmi
použitého modelu. IRI neposkytuje skutečné referenční hodnoty hustot a teploty
v čase pozorování, změna těchto hodnot může významně ovlivnit výsledky simu-
lací. Uvedené výsledky simulací odpovídají poloze zdroje R = 3,2RE, neboť pro
tuto polohu vykazovaly koeficienty fitu nejlepší shodu, je však pravděpodobné, že
při změně modelu bychom našli nejlepší shodu regrese pro jinou polohu zdroje.
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Obrázek 7.2: Experimentální data z družice DEMETER: závislost úhlu ϑk v rovní-
kovém šumu na finální geomagnetické šířce λ. Jednotlivé události jsou vyznačené
odlišnou barvou.

Chování Poyntingova vektoru dokážeme vysvětlit snadno. Vlna se odráží mezi
severní a jižní hemisférou, přičemž směr šíření je krom bodů obratu téměř rov-
noběžný s magnetickým polem Země. Shoda simulací s experimentálními daty je
tedy očekávaná. Podobně dokážeme nahlédnout, proč hodnoty elipticity prudce
klesají okolo λ = 0◦. Charakter závislostí vypočtených ze simulací je tedy ve
shodě s teoretickými předpoklady.
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Obrázek 7.3: Simulovaná data: závislost úhlu ϑk v rovníkovém šumu na finální
geomagnetické šířce λ. Jednotlivé události jsou vyznačené odlišnou barvou. Bod
odpovídající počátečnímu úhlu ϑk = 90◦ je vyznačen modrou barvou, s rostoucí
výchylkou od kolmého směru přecházejí body do červené barvy. Část a) odpovídá
denním podmínkám, b) nočním.
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Obrázek 7.4: Experimentální data z družice DEMETER: závislost elipticity EB
v rovníkovém šumu na finální geomagnetické šířce λ. Jednotlivé události jsou
vyznačené odlišnou barvou.

Obrázek 7.5: Experimentální data z družice DEMETER: závislost polárního úhlu
Poyntingova vektoru ϑp v rovníkovém šumu na finální geomagnetické šířce λ.
Jednotlivé události jsou vyznačené odlišnou barvou.
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Obrázek 7.6: Simulovaná data: závislost elipticity EB v rovníkovém šumu na fi-
nální geomagnetické šířce λ. Bod odpovídající počátečnímu úhlu ϑk = 90◦ je
vyznačen modrou barvou, s rostoucí výchylkou od kolmého směru přecházejí bo-
dy do červené barvy. Část a) – den, část b) – noc.
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Obrázek 7.7: Simulovaná data: závislost polárního úhlu Poyntingova vektoru ϑp
v rovníkovém šumu na finální geomagnetické šířce λ. Jednotlivé události jsou
vyznačené odlišnou barvou. Bod odpovídající počátečnímu úhlu ϑk = 90◦ je vy-
značen modrou barvou, s rostoucí výchylkou od kolmého směru přecházejí body
do červené barvy. Část a) – den, část b) – noc.
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7.2 Simulace šíření kvaziperiodických emisí na
Van Allen Probes

V kapitole 5.2 jsme popsali pozorování QP emise na Van Allen Probe A a pozemní
stanici v Athabasce a nyní se na základě simulací pokusíme potvrdit či vyvrátit
realizovatelnost navrženého propagačního schématu. Postup bude následující: na
základě zpětného trasování vln pozorovaných v ATH nalezneme pravděpodobnou
polohu zdroje na rovníku a z tohoto zdroje budeme vysílat vlny směrem na jižní
polokouli s různými počátečními úhly ϑk a hledat takový úhel, pro který trajek-
torie vlny protne polohu družice (pro další využití zpětného trasování viz např.
Santolík et al., [2006]). Frekvence vlny byla nastavena vždy na f = 4 kHz.

Nejprve jsme použili hustotní model difúzní rovnováhy s různými polohami
a šířkami plazmapauzy, vlna splňující navržené propagační schéma však nevyho-
vovala požadavkům na čas šíření ani úhlům ϑk pozorovaným na VAP-A. Využili
jsme proto měření elektronové hustoty z přístroje EMFISIS, které díky téměř
rovníkové oběžné dráze družice můžeme považovat za rovníkový hustotní profil.
Profil jsme lineárně extrapolovali do nižších i vyšších vzdáleností a proložili data
hladkou křivkou, která brala v potaz výrazné nehomogenity hustoty. Výslednou
závislost rovníkové hustoty ne0(R) ukazuje obrázek 7.8. Na hustotní profil jsme
dále aplikovali Dentonův model závislosti hustoty na magnetické siločáře. Vý-
značnými prvky profilu jsou především nehomogenity v okolí poloh R = 3,7RE
a R = 4,1RE, které mohou vést vlnu podél siločáry.

Jelikož ve studeném plazmatu nedochází k tlumení vlivem tepelného pohybu
částic, nalezneme polohu zdroje tak, že z ATH vyšleme vlnu s opačným směrem
vlnového vektoru, než jaký byl pozorován. Vlna se bude šířit po stejné trajektorii
stejnou rychlostí, ale v opačném směru (obrátili jsme znaménko vlnového vektoru
ve výchozích diferenciálních rovnicích). Vlna musí na pozemní stanici přicházet
kolmo k zemskému povrchu [Santolík et al., 2009a], počáteční vlnový vektor proto
směřuje kolmo od Země, počáteční podmínky jsou tedy fixní. Simulovaná vlna
dorazila na rovník ve vzdálenosti R = 3,4RE s vlnovým vektorem pod úhlem
ϑk

.= 128◦ směrem od Země. Počáteční úhel při dopředném („skutečném“) šíření
tedy byl 52◦ směrem k Zemi. Předpokládáme, že zdroj QP emise je symetrický,
vlny šířící se na jižní polokouli by tedy měly mít počáteční úhel ϑk ∼ 130◦ směrem
k Zemi. Doba šíření vlny mezi zdrojem a ATH je na základě simulací 0,86 s.

Směrem na jižní polokouli jsme vysílali vlny v rozsahu počátečních ϑk od 104◦

do 180◦ s krokem 1◦ (pro menší úhly vykazovaly vlny stabilní tendenci šíření
k Zemi nebo na velmi vysoká L). Šíření vln jsme zastavovali při splnění násle-
dujících podmínek: dosažení šířky λ = 11◦ (poloha VAP-A), překročení L = 7,5
(daleko mimo platnost hustotního modelu) a R < 1,1RE (vlna dopadne na Ze-
mi, resp. se přeruší šíření kvůli neplatnosti hustotního modelu na velmi malých
výškách). U vln, které se dostaly na šířky odpovídající poloze družice, jsme sledo-
vali konečné hodnoty L (zda opravdu dorazí na družici), ϑk a čas šíření t (shoda
s pozorováním). Tyto veličiny jsme vynesli do grafů závislosti na počátečním ϑk,
které jsou na obrázcích 7.9, 7.10 a 7.11.

Z obrázku 7.9 vidíme, že k poloze VAP-A se přiblíží pouze vlny s počátečním
ϑk ∼ 105◦ nebo & 160◦. Porovnání simulované a měřené doby letu na obrázku
7.10 podporuje teorii, že by vlny s těmito počátečními úhly mohly odpovídat
pozorovaným QP emisím, přičemž pro úhly & 160◦ jsou časové rozdíly mezi po-
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Obrázek 7.8: Výsledný fit rovníkové elektronové hustoty plazmatu v porovnání
s difúzní rovnováhou. Plazmapauza je v radiálním směru značně rozprostraněná
(má velkou šířku wpp), neboť událost byla pozorována za klidných geomagne-
tických podmínek. Čárkovaná svislá čára vyznačuje polohu družice v okamžiku
pozorování QP emise.

zorováním na Zemi a na družici spíše menší, než říkají výsledky korelací, zhruba
2 s namísto 2,21 s – 3,85 s. Obrázek 7.11 však ukazuje, že vlny s vyššími počáteč-
ními úhly mají poměrně stabilně konečné úhly ϑk okolo 80◦, což není v souladu
s pozorováními. Proto usuzujeme, že družice mohla pozorovat spíše vlny s počá-
tečními úhly ϑk ∼ 105◦. Příklad šíření takové vlny je spolu s použitým modelem
distribuce hustoty vykreslen na obrázku 7.12.

Simulace tedy potvrzují, že navržené propagační schéma se může v magne-
tosféře realizovat. Je otázkou, zda by přeci jen nemohly pozorováním na družici
lépe vyhovovat vlny s počátečními ϑk & 160◦. Pomocí drobných změn hustoty,
ať už radiálního profilu nebo závislosti na siločáře (změna α v modelu 6.4) lze
dosáhnout delší doby šíření, avšak přiblížit výsledná ϑk naměřeným hodnotám
se změnou modelu nepodařilo. Zásadní vliv na šíření vlny mají nehomogenity ra-
diálního profilu, jejichž přítomnost nám zde zaručuje in situ měření. Vzhledem
k nepřesnostem určování ne z přístroje EMFISIS, které činí ∼ 10% [Kurth et al.,
2015], musíme drobné nehomogenity zanedbat a při fitování radiální hustoty brát
v potaz pouze výraznější odchylky od přibližně exponenciálního trendu.
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Obrázek 7.9: Hodnoty L, na kterých simulované vlny proťaly šířku, na níž se
nacházela družice VAP-A (RBSP), v závislosti na počátečním ϑk. Modrá barva
bodů značí, že se vlna na tyto šířky nedostala – buďto narazila do země (ground)
nebo opustila oblast planosti hustotního modelu (out). Tečkovaná čára L = 3,65
představuje polohu družice.

33



Obrázek 7.10: Celkový čas šíření vln ze zdroje na šířky družice, závislost na po-
čátečním ϑk. Modré body odpovídají vlnám, které se na tyto šířky nedostaly.
Tečkovaná čára značí dobu šíření ze zdroje na pozemní stanici. Modrý pás vyzna-
čuje interval, ve kterém se na základě korelací (byla použita Pearsonova korelace)
mezi pozorováními má nacházet časový rozdíl doby šíření na Zemi a na družici.
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Obrázek 7.11: Konečná hodnota ϑk při protnutí geomagnetické šířky družice v zá-
vislosti na počáteční hodnotě ϑk. Modré body odpovídají vlnám, které se na tyto
šířky nedostaly. Modrý pás vyznačuje nejčastější hodnoty úhlu ϑk pozorované na
družici.
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Obrázek 7.12: Trajektorie paprsku odpovídající pozorování QP emisí. Vlnové vek-
tory černé trajektorie mezi polohou zdroje (černý bod) a Athabascou odpovídají
zpětnému ray tracingu a mají časové rozestupy 0,09 s a 0,024 s, vlnové vektory
červené trajektorie mezi zdrojem a polohou RBSP mají časové rozestupy 0,24 s.
Na pozadí je v barevné škále rozložení hustoty použitého modelu.
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Závěr
V této práci jsme přehledově shrnuli poznatky ohledně šíření elektromagnetic-
kých vln v magnetosférickém plazmatu a popsali program vytvořený v rámci této
práce, který simuluje šíření vln pomocí metody geometrické optiky zvané ray tra-
cing. Simulace jsme poté aplikovali na zkoumání statistických vlastností emise
typu rovníkový šum pozorované družicí DEMETER a na kvaziperiodické emise
pozorované družicí Van Allen Probe A a pozemní stanicí v Athabasce.

Ukázali jsme, že za zvýšené geomagnetické aktivity, kdy se zdroj rovníkového
šumu nachází blíže k povrchu Země, se mohou elektromagnetické vlny o frek-
venci 400 Hz šířit až na úroveň satelitu DEMETER v rozsahu geomagnetických
šířek < 20◦. Výsledky simulací jsme srovnávali s experimentálními hodnotami na
základě polárního úhlu vlnového vektoru, polárního úhlu Poyntingova vektoru
a elipticity magnetického pole vlny. Simulace byly v dobré shodě s naměřenými
hodnotami těchto veličin a také jsou v souladu s případovou studií ve článku
Santolík et al., [2016].

Pro konjugované pozorování kvaziperiodických emisí jsme potvrdili na zákla-
dě simulací navržené propagační schéma, přičemž jsme využili hustotní model
založený na datech z přístroje EMFISIS umístěném na Van Allen Probe A. Dob-
rá shoda s pozorovanými charakteristikami vln ukazuje, že pro modelování šíření
elektromagnetických vln v plazmasféře postačuje ray tracing v aproximaci stude-
ného plazmatu, zásadní roli však hraje přesná znalost rozložení hustoty, zvláště
jejích nehomogenit.

Závěrem uveďme, že pokud neznáme aktuální stav magnetického pole a dis-
tribuce hustoty, je ray tracing schopen poskytovat pouze statisticky významné
charakteristiky šíření vln a pro jednotlivé události často selhává. Mimo oblast
plazmasféry se již navíc nezanedbatelně projevuje termalizace plazmatu a je pro-
to potřeba při simulacích vycházet z disperzní relace pro horké plazma, což bude
cílem výzkumu navazujícího na tuto práci.
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Seznam použitých zkratek
ATH Athabasca (pozemní stanice)
CMA Clemmow-Mullaly-Allis (diagram)
EM elektromagnetický
IRI International Reference Ionosphere (model)
QP kvaziperiodický
SM solar magnetic (souřadný systém)
VAP-A Van Allen Probe A (družice)
WKB Wentzel-Kramers-Brillouin (aproximace)
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