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Současný stav řešení příslušné problematiky

Mezi nejznámě jší  plasmatické vlny šíř ící se ve hvizdovém módu patř í chorus, rovníkový šum,
aurorální sykot a quasi-periodické emise (QP). První př íspě vek o struktuř e quasi-periodických
vln byl prezentován J. M. Wattsem et al. (1963). Pozorování jejich struktury a mechanismus
vzniku nám umožň ují jak př ístroje na umě lých družicích kosmické tak v umístě né
v geofyzikálních observatoř ích na povrchu Země . Quasi-periodické (QP) emise patř í mezi
širokopásmové emise, které jsou pozorovány uvnitř  nebo blízko plazmopauzy (př íklady viz v [1],
[2]). Je pro ně  charakteristická periodická modulace intensity, která se objevuje v typických
periodách od ně kolika sekund do ně kolika minut. Vznik QP emisí je obvykle dáván do
souvislosti s urychlováním energetických č ástic, jejichž tok je modulován stejnou periodou.
     Klasifikaci QP emisí na základě  jejich spektrálních forem provedli Sato a Fukunishi (1981).
Rozdě lili je do pě ti skupin podle č asově -frekvenč ních (t-f) spektrogramů , př i č emž navrhovali
fenomenologický model vysvě tlení pro existenci rů zných typů  t-f spekter. Bespalov,
Trakhtengerts (1976) a Davidson (1979) vysvě tlovali modulace QP vln a urychlování č ástic
vznikem periodických vln v režimu relaxač ních oscilací. Pozdě jší studie ukázali, že relaxač ní
oscilace mohou být nahrazeny nezávislými oscilacemi. V roce 1994 byl Demekhovem a
Trakhtengertsem vyvinutý peč liv ě jší kinetický model FCM (flow cyclotron maser) pro vysvě tlení
pulsujících polárních zář í. Tento model opsal rů zné periodické režimy vzniku vln v rů zných
tvarech dynamického spektra a mohl být použit i jako model pro generaci QP emisí. Model je
dále vyvíjen a analyzován i v souč asnosti.
     Jak je patrno z př edchozího popisu, souč asné znalosti o vlnách hvizdového módu ve vně jší
magnetosféř e Země  nejsou ještě  úplné. Jejich další studium mů že př ispě t k zdokonalování
souč asných metod poznávání a rozvíjení znalostí v tomto smě ru.



Cíle projektu a časový harmonogram

     Cílem projektu je získání nových informací o generaci a způ sobu šíř ení QP emisí ve vně jší
oblasti magnetosféry Země . Ke studiu budeme používat data z družice Cluster a k porovnání
výsledku mů žeme použít i družice Magion 5 a Freja. Projekt Cluster je ř ízen Evropskou
kosmickou agenturou (ESA), který se skládá ze č tyř  identických družic (C1-Rumba, C2-Samba,
C3-Salsa, C4-Tango). Družice byly vypuště ny v létě  2000 a byly umístě ny na podobné protáhlé
eliptické dráhy. Na družicích jsou kromě  jiných umístě ní př ístroje STAFF ( Spatio-Temporal
Analysis of Field Fluctuations ) a WBD (Wide Band), které jsou urč eny pro analýzu
elektromagnetických a elektrostatických vln  v plazmatu v magnetosféř e Země  a ve sluneč ním
vě tru.
Dále se budeme zabývat statistickým zpracováním dat získaných z výše zmíně ných družic
Cluster v období od zač átku ledna 2001 do poloviny roku 2004. To znamená, že v prů bě hu
projektu upravíme již existující programy, pomocí kterých jsme již zpracovávali získaná data
v loň ském roce. Úpravy povedou ke zlepšení starých výsledků  [18] (jde o výsledky loň ského
projektu „Vlny hvizdového módu ve vně jších oblastech magnetosféry Země “), a k novým
výsledků m, pomocí kterých mů žeme potvrdit námi oč ekávané závě ry (úhel odchylky vlnového
vektoru od magnetického pole je v oblasti rovníku nulový, rů zné orientace úhlů  vzhledem na
magnetické pole, na lokální č as, země pisnou šíř ku atd.) K dalším cílů m projektu patř í úprava
programu tak, bychom nemuseli ruč ně  vybírat potř ebná data, ale aby je program vybíral sám. Př i
př edcházejícím zpracování jsme zkoumali data jako statistický prů mě r, nyní bychom chtě li
zkoumat smě rodatnou odchylku jednotlivých dat vů č i  tomuto prů mě ru. Do zpracování bychom
chtě li také všechna dostupná mě ř ení, bez ohledu na mód, ve kterém př ístroj pracoval.

Postupné cíle lze definovat následovně :

• Úpravy stávajících programů  pro hromadné zpracování dat př ístroje STAFF-SA (do 15. 12.
2003)

• Vytvoř ení seznamů  př ípadů  pozorování vln ve hvizdovém módu z př ístrojů  STAFF-SA a
WBD (do 15.1.2004)

• Výbě r př ípadů  pozorování QP emisí  (do 15.3.2004)
• Analýza výsledků  hromadného zpracování dat z projektu Cluster  (do 30. 5. 2004)
• Podrobné zpracování výsledků , porovnání s existujícími poznatky a spolupráce na
• př ípravě  publikace (do 30. 9. 2004).

Výsledky projektu

Př edpokládáme, že úspě šné ř ešení projektu bude doprovázeno publikací stávajících výsledků  v
odborných č asopisech (již podané č lánky do Annales Geophysicae a Planetary and Space
Science), a završeno př ípravou referátu na mezinárodní konferenci Evropské geofyzikální unie
(Nice, duben 2004) č i Americké geofyzikální unie (San Francisco, prosinec 2004) a př ípravou
následné publikace v č asopise.
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