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Anotace

Moderní astronomický výzkum dnes umožňuje odborníkům, ale také ama-
térům i laické veřejnost, aby se věnovali skutečné vědecké práci s využitím
jednoduchých technologií, a bez nadsázky tak o kousek posunuli hranici sou-
časného poznání v oblastech nejen astronomie, ale také fyziky nebo chemie.
Abych učinili vědecké objevy a dosáhli relevantních výsledků, není kupodivu
ani nezbytně nutné vydávat se ke vzdáleným cílům. I v nejbližším okolí naší
modré planety se totiž nachází celá řada astronomicky zajímavých objektů a
jevů. Patří k nim především horká i studená molekulární mračna, která jsou
v okolí planety Země lokalizovány v plazmatických soustavách. Jednou z nich
je také zemská ionosféra, ionizovaná část vyšší atmosféry, tajemné, řídké a
ledově studené plazma.

Právě výzkumu ionosféry se na karlovarské Hvězdárně Františka Krejčího
věnujeme. Pomocí SID monitorů, jednoduchých detektorů ionosférických po-
ruch, sledujeme chování této atmosférické vrstvy při různých energetických
anomáliích. K jevům, o které se zajímáme, patří zejména sluneční erupce,
masivní koronální emise, interakce meteorů s atmosférou a v neposlední řadě
tektonické jevy, geomagnetické anomálie nebo i magnetické bouře planety
Jupiter a výboje γ záření. V oblastech vysokoenergetické astrofyziky jsou
naše měření navíc vhodně doplnitelná měřením pomocí námi sestrojeného
malého radioteleskopu.

Tato zpráva doplňuje a uvádí do kontextu nedávných výsledků soustavnou
vědeckou činnost, který na hvězdárně probíhá již od roku 2015. Zaměření
ani cíle řešitelů výzkumu se nezměnily, došlo však k mnoha pokrokům, které
obohatily naše znalosti v oblastech základního výzkumu nejen zemské atmo-
sféry, ale v obecném měřítku i obecné fyziky a chemie plazmatu a jevů na
rozhraní plazmatických prostředí.
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V úvodu a kapitole pojednávající o technické stránce výzkumu uvádíme
základní poznatky o zemské ionosféře a popisujeme SID monitory, možnosti
jejich využití a metodiku měření. Dále se věnujeme svým vědeckým výsled-
kům se zvláštním přihlédnutím k těm, kterých bylo dosaženo v roce 2016.
Výsledky a jejich diskuze jsou dle potřeby doplněny datovými výstupy z na-
šich SID detekčních stanic, které v současné době pracují v Karlových Varech,
Ostrově a Sokolově, ale v rámci spolupráce zajištěné vědeckým projektem a
měřicí sítí Ionozor také u našich spolupracovníků například v Úpici nebo v
Soběslavi.
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1 Úvod

Ionosféra je atmosférická vrstva charakteristická přítomností převážně níz-
koteplotního plazmatu, které je rovnovážně udržováno v přibližných výškách
mezi 60 a 1000 kilometry, kde ionosférická plazma už přechází do plazma-
sféry. Díky svým jedinečným fyzikálním a chemickým vlastnostem je tato
atmosférická vrstva velmi citlivá na energetické anomálie a nehomogenity.

Na naši planetu dopadá nepřetržitě značné množství hmoty a energie, která
pochází především ze Slunce, ale může přicházet i z jiných míst sluneční sou-
stavy, a dokonce z hlubokého vesmíru. Tyto vysokoenergetické jevy předávají
svou energii, disipovanou ve formě elektromagnetického nebo korpuskulár-
ního záření, případně tepelné energie, zemské atmosféře a ionosféře. Tam je
tato energie zčásti pohlcena, a dochází tak k excitaci původně neutrálních
molekul. Je-li dodána dostatečná energie, může molekula absorbovat větší
kvantum, než jaké jí umožní přechod ze základního do excitovaného stavu.
Takováto molekula se následně ve velmi krátkém čase zbavuje energie, pří-
padně i náboje, a rozpadá se na elektrony a volné radikály či ionty. Hovoříme
pak o ionizaci.

Plazma, které díky těmto procesům vzniká, se vyznačuje výrazným kolek-
tivním chováním, a má nadto nízkou teplotu. Vzniklé částice se tak rozptylují
na velmi malé vzdálenosti a pod malými úhly. Můžeme je proto sledovat ra-
dioastronomickými detektory, které přijímají radiový signál odrážející se z
dostatečně velké a přibližně konstantní plochy.

Právě k tomuto účelu se velmi dobře hodí SID monitory, přístroje primárně
určené ke zkoumání ionosférických poruch. To napovídá samotný název po-
cházející z anglického „Sudden Ionospheric Disturbancesÿ. V další kapitole
tedy podrobněji popisujeme SID monitory a podíváme se na to, jaké hod-
noty a veličiny je takovéto zařízení schopné naměřit. Rovněž tak diskutujeme
možnosti měření pomocí radioteleskopu, jehož měření v oblasti vysokofrekve-
nčních radiových vln se SID monitory velmi dobře koresponduje a poskytuje
nám možnost vhodně doplnit své výsledky.
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2 Naše technika

Zde jsou diskutovány základní technické náležitosti detektorů, s jejichž
pomocí lze v radioastronomii ionosféry dosáhnout velmi dobrých výsledků.
V tomto astronomickém oboru existuje mnoho možností, jak sledovat jevy, o
které se zajímáme. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo prací s indukčními
cívkami, k nimž patří SID monitory. Začněme tedy jejich popisem.

2.1 SID monitory

SID monitory jsou jednoduché antény založené na indukčních cívkách,
které sestávají z několika desítek závitů izolovaného drátu navinutých do
tvaru kruhu o průměru nejčastěji jednoho až dvou metrů. Jako takové jsou
schopny přijímat signál z pozemského radiového vysílače nebo vysílačů o
dané frekvenci.

Měření nabývá významu, pokud zvolíme vysílač, který má takovou polohu,
aby se signál musel před svým přijetím indukční cívkou odrazit od zemské
atmosféry. Jinak řečeno potřebujeme, aby byl vysílač umístěn za horizontem,
pak docílíme toho, že se signál nešíří pouze přímo, ale i odrazem od zemské
ionosféry. Mimo to je nutné, aby měl vysílač velký výkon, a to řádově stovky
wattů. Pro tento účel se hodí přijímat signál z armádních vysílačů umístěných
v Německu, Francii nebo Velké Británii sloužících k navádění ponorek. Právě
tyto vysílače se totiž pohybují v oblasti velmi nízkých radiových frekvencí,
pro něž je ionosféra reflexivní.

Podstatné je, že záření různých vlnových délek (a tedy různých frekvencí)
se odrážejí od ionosféry v různých výškách. Radiový signál se odráží od io-
nosféry právě ve výšce, kde je jeho frekvence rovna elektronové plazmové
frekvenci systému. D ionosférická vrstva, již monitorujeme a jejíž vlastnosti
modelujeme, je nejnižší ionosférickou vrstvou a ve výšce kolem 80 kilometrů
přechází ve vrstvu E. Této výšce odpovídá plazmová frekvence circa 23 až
24 kHz, čemuž odpovídá frekvence německého radiového vysílače DHO 38.
Tím, jak jím vysílané radiové vlny procházejí ionosférou, se mění jejich inten-
zita, která kolísá s periodicky s měnící se denní dobou i náhodně s rostoucí
elektronovou hustotou.

5



Míra ionizace (tedy množství elektronů, respektive elektron-iontových párů)
se v ionosféře mění primárně periodicky, vlivem sluneční aktivity a vzájemné
polohy Slunce a Země. Vyneseme-li si do grafu hladinu intenzity přijímaného
radiového signálu v průběhu jednoho dne, jsme schopni zjistit, jak se tato
ionizace měnila. Při východu Slunce hladina intenzity prudce klesá (viz ob-
rázky), protože začne docházet k ionizaci atmosféry slunečním zářením. Při
větší elektronové hustotě, tedy množství částic na jednotku objemu, bude
radiový signál snáze zeslaben. Hladina intenzity tak bude menší. Se západem
Slunce se naopak intenzita radiového signálu poměrně prudce zvýší, protože
dojde k poklesu elektronové hustoty.

Po západu Slunce je chování D ionosférické vrstvy složitější, protože tato
oblast přestane být ozařována primárním zdrojem ionizační energie, sluneč-
ními paprsky, a při tom jsme si uvedli, že tato soustava je stále v rovnováze.
Dojde tedy k tomu, že nad ionizačními procesy probíhajícími během dne
začnou převládat procesy rekombinační. Ty spočívají v zachycení elektronu
kladně nabitým iontem, které vede ke vzniku neutrální částice a vyzáření
kvanta energie.

Takto bychom popsali periodické chování D ionosférické vrstvy, a ilustra-
ční model si můžeme ukázat na grafu (příloha 1). Periodické procesy jsou
však ryze stochastické a plazma se udržuje v rovnováze právě díky ener-
gii vyzařované na elektronové plazmové frekvenci ω. Označíme-li W energii
absorbovanou plazmatem a E‡ aktivační energii nutnou k ionizaci daného
množství entit, nalezneme mezi nimi jednoduchou závislost

W = E‡ + h(ω + dω,t). (1)

Při periodických jevech se elektronová plazmová frekvence téměř nemění,
naopak energetické anomálie nutí soustavu k přechodu na jiné frekvence,
jejichž fázový rozdíl je nezanedbatelný. Toto tvrzení využijeme v modelo-
vání ionosféry při náhlých ionosférických poruchách. Měli bychom ale také
být obeznámeni s hladinou energie, která vstupuje do zemské atmosféry a k
jejímuž výpočtu využijeme měření radioteleskopem.
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2.2 Radioteleskopy

V průběhu měření SID monitory jsme narazili na problém. Byli jsme sice
již schopni správně naměřit a zpracovat data, která nám umožňují sledovat
aktivitu v zemské ionosféře, ale nezískávali jsme téměř žádné informace o
původu náhlých ionosférických poruch. Proto bylo zapotřebí začít pracovat s
dalším detektorem, který by nám umožnil přijímat radiové vlny pocházející
ze zdrojů vně naší Země. Takovéto přístroje se nazývají radioteleskopy.

Konstrukce základního radioteleskopu není technicky příliš náročná. Ne-
zbytnou součástí je klasický radiový přijímač, na kterém si můžeme naladit
požadovanou frekvenci. Frekvence radiových vln emitovaných Sluncem i Ju-
piterem je stejná a její hodnota činí 20.1 MHz. Samotný rádiový přijímač ale
nelze použít, protože jeho malá anténa by signál nepřenášela efektivně. Proto
jsme původní anténu museli odstranit a místo k ní přiletovat příslušné dráty
k větší, námi zkonstruované indukční anténě. První odporový drát z radi-
ového přijímače jsme naletovali na závit měděného drátu o průměru 1 cm.
Tento závit je čtyřmi nevodivými tyčemi spojen s dřevěnou deskou, která je
obtočena kovovým pletivem. Právě přiletováním druhého drátu k jednomu
ze spojů pletiva jsme celou konstrukci uzemnili. Přístroj se poté nasměroval
do požadovaného směru a měření mohlo započít. Pokud se Slunce nachází na
obloze, radioteleskop jej zachytí bez ohledu na vzájemnou polohu. Radiové
vlny vysílané planetou Jupiterem se ale kvůli větší vzdálenosti od Země jeví
slabší. Proto je potřeba, aby byl detektor nasměrován přibližně k Jupiteru,
tedy na jihozápad. Pomocí modelů připravených v programu Stellarium jsme
zjistili, že periodické i náhodné změny intenzity tohoto signálu souvisejí se
změnami polohy Jupiteru na nebeské sféře a jsou v dobré shodě s předpo-
vídanými magnetickými bouřemi vyvolanými silovým působením v soustavě
Jupiteru a jeho galileovského měsíce Ió.
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Při sledování chování zemské ionosféry nás zajímalo převážně sluneční zá-
ření, které bylo schopno ionizovat atmosféru, a tvořit tak elektron-iontové
páry, čehož je schopno tvrdé rentgenové záření nebo záření γ, eventuálně
výrony vysokoenergetických částic, jako jsou protony nebo miony. Nyní se
ale budeme věnovat radiovým vlnám, které mají nižší frekvenci a energii než
viditelné světlo. Radiové vlny bývají uvolňovány při vysokoenergetických je-
vech podobně jako rentgenové záření. V případě Slunce a Jupiteru provázejí
veškerou jejich aktivitu. Jejich intenzita, respektive hladina intenzity, se bude
měnit s rostoucí energií, a to podle vzorce

E = P0t · 10
L
10 ⇔ P0 ' 1 mW. (2)

Tuto závislost jsme odvodili pomocí známého a běžně využívaného vztahu
pro výkon zařízení, které přijímá vlnění o hladině intenzity L. Pomocí této
energie, již odhadneme pro emitované radiové vlny, se pak snadno dostaneme
k počtu fotonů coby kvant elektromagnetické energie. Počet fotonů uvolně-
ných ve velmi malém čase budeme dále považovat za neměnný pro všechny
oblasti elektromagnetického záření. Toho využijeme při výpočtech základ-
ních diagnostik zemské ionosféry a sestavování energetických profilů ionizace
plynu, čemuž se dále věnuje následující kapitola.
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3 Měření a analýza dat

Následující kapitola popisuje modelování základních veličin popisujících
nízkoteplotní plazma v zemské ionosféře. V souvislosti s cílem tohoto doku-
mentu uvést a popsat výsledky našeho výzkumu v kalendářním roce pozna-
menejme, že se většinou jedná o aplikaci obecně platných rovnic známých z
fyziky plazmatu nebo odvozených z dřívějších studií mechaniky ionosféry, a
slouží tedy spíše k zasazení vědeckých výstupů do obecného kontextu. Vý-
sledkům samotným se věnují kapitoly 4 a 5.

Uvedli jsme si, že elektromagnetické vlnění se odrazí od ionosféry ve výšce,
kde jeho frekvence odpovídá elektronové plazmové frekvenci. Newtonovská
mechanika nám umožňuje elektronovou plazmovou frekvenci ωp.e. jako frek-
venci, s níž lehké elektrony kmitají v soustavě elektronových párů kolem
(ideálně nehybných) těžkých iontů. Její definiční vztah poté vyslovíme jako

ωp.e. =

√
nee2

meε0
= ν, (3)

kde ne je elektronová hustota, e elementární náboj, me označuje hmotnost
elektronu a ε0 permitivitu vakua. Všimli jsme si, že mimo proměnnou elek-
tronovou hustotu jsou všechny hodnoty vystupující v definičním vztahu kon-
stantní, a že elektronová frekvence tedy závisí pouze na momentálním počtu
elektronů ne(τ).

Radiové vlny vysílané na frekvenci 23.4 kHz se odrážejí přibližně ve výšce,
kde dochází ke vzniku a zániku D ionosférické vrstvy. Na počátku jsme pro-
váděli i měření s různými jinými frekvencemi, z výsledných grafů však bez
komplementárního měření na této frekvenci blízké takzvané kritické frekvenci
D ionosférické vrstvy nebylo možné prakticky nic vyčíst.
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Z graficky zpracovaných dat jsme zjistili, že hladina intenzity radiového
signálu klesá s rostoucí elektronovou hustotou v plazmatu, respektive že po-
mocí získaných dat hladiny intenzity radiového signálu jsme schopni vypočí-
tat elektronovou hustotu - ne ∝ L−

1
a , kde a ∈ R je reálná konstanta. Nejprve

nás zajímaly závislosti odvoditelné pomocí derivací. Pracovali jsme pouze s
proměnným vztahem elektronové hustoty a hladiny intenzity radiového sig-
nálu a všechny ostatní parametry jsme považovali za konstantní. Tento je
řešením rovnice s kořenem v parciální derivaci

∂ne
∂L

= L−
1
a ⇒ ne ≈

∫ L(τ+dτ)

L(τ)

L−
1
a dL = ne(τ) +

a

a− 1
L

a−1
a . (4)

Nevýhodou je, že v rovnici není zahrnutý žádný vztah pro výpočet počá-
teční elektronové hustoty ne(τ), proto jsme takto stanovili jen její změnu
dne. Analytické řešení by bylo velmi složité, respektive neproveditelné. Par-
ciální derivace totiž nezohledňuje nic jiného, než co je v rovnici definováno, v
našem případě tedy hladinu intenzity radiového signálu a elektronovou hus-
totu. Během procesů, jimiž ionosféra prochází, je však ionosférické plazma
distribuováno na různé výšky, které popisují frekvence s nezanedbatelným fá-
zovým rozdílem. Abychom tedy přesně získali počáteční hladinu elektronové
hustotě, museli bychom sáhnout po pravděpodobnosti výskytu jedné každé
částice na malém objemu metrického prostoru. Tento výpočet není na dnešní
úrovni poznání matematiky, fyziky a chemie možný.

Propočítali jsme však křivku aproximující časovou závislost hladiny inten-
zity radiového signálu a získali jsme složenou funkci lineární a exponenciální.
Konstantní parametr a je právě jeden a je roven 0.2. Dosazením do rovnice
4 dostaneme

dne = −1

4
L−4.

Tuto závislost jsme se pokusili aplikovat na data získaná během několika
ionosférických poruch. Vypočtené hodnoty elektronové hustoty se ale pohy-
bovaly ve velmi malých hodnotách (až ve statisícinách základních jednotek),
proto naše výpočty zatím nebylo možné aplikovat na makroskopické vlast-
nosti plazmatu. Pokračovali jsme tedy výpočtem některých dalších veličin, z
nichž některé by bylo možné použít a uvést do systému parciálně diferenci-
álních rovnic.
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Další modelovanou veličinou byla teplota plazmatu. Podle základní charak-
teristiky plazmatu známe vzorce pro výpočet potenciální a kinetické energie
elektronů. Potenciální energie je dána vztahem, který řeší polynomiální sub-
stituce dvou rovnic o jedné neznámé, tedy

Wp =
e2

4πε0Re

(5)

pro střední vzdálenost Re

Re =
3

√
3

4
πne. (6)

Kinetická energie je definována přímou úměrou teploty plazmatu podle
jednoduché závislosti

Wk =
3

2
kBTe. (7)

Známe také poměr potenciální a kinetické energie jako funkci srážkové frek-
vence, kterou si vyjádříme pomocí známých veličin a konstant. Po provedení
potřebných substitucí dostaneme výsledek pro neznámou Te

dTe =
dnee

4

ε
4
3
0 kB(36π)2

. (8)

Podle toho jsme dosadili a vypočítali potenciální a kinetickou energii podle
rovnic (3) a (5). Ani zde nicméně ještě nebylo možné aplikovat výpočty pro
model makroskopických vlastností ionosféry, čehož jsme docílili až pomocí
zmíněné frekvence radiového signálu a elektronové plazmové frekvence.

Pomocí měření jsme zjistili, jaký trend má hladina intenzity radiového sig-
nálu. Považovat získanou frekvenci za konstantní by bylo správné jen při
relativně velkém zaokrouhlení. Přijímaná frekvence se s proměnnou ionizací
(a tedy proměnnou elektronovou plazmovou frekvencí) v „menším rozsahuÿ
mění. Lze ukázat tím, že pokud máme doma rádio, na kterém celý den po-
sloucháme jednu stanici, stejně čas si čas od času všimneme více či méně
slyšitelného šumu. Změnu frekvence radiového signálu jsme vypočítali po-
mocí hybnosti. Víme, že frekvence elektromagnetického vlnění se vypočítá
jako

ν =
E

h
=
pc

h
. (9)
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Hybnost jsme schopní vypočítat pomocí kinetické energie, když ji budeme
derivovat podle rychlosti tedy dWk

dv
= mv p. Hybnost lze tedy odhadnout

řešením této diferenciální rovnice prvního řádu. Výsledek již lze považovat
za makroskopicky invariantní, neboť víme, že dWk(dτ → 0) = 0.

Výše jsme definovali změny frekvence přijímaného radiového signálu. Pro-
tože jsou tyto hodnoty rovné změně samotné elektronové plazmové frekvenci
v místě odrazu vlnění, použijeme rovnici (3) pro určení elektronové hustoty
jako

ne =
ω2
p.e.meε0

e2
. (10)

Střední hodnota elektronové hustoty měřené na radiových vlnách o frekvenci
23.4 kHz se tak pohybuje okolo 1.72 · 105 m−3.

Nyní už jednoduše dopočítáme teplotu a potenciální, respektive kinetickou
energii plazmatu - podle vztahů (6), (3) a (5). Rovněž tak jsme si pomocí
kinetické energie stanovili hybnost elektronů.

Také nás zajímala Debyeova délka coby jedna ze základních charakteristik
ionosféry jako nízkoteplotního plazmatu. Rovnice pro výpočet toho parame-
tru má tvar

λDe =

√
ε0kBdTe
nee2

. (11)

Zjistili jsme, že pro více vyhodnocovaných vysokoenergetických jevů (slu-
neční erupce třídy C, M a X, magnetické bouře na Jupiteru, meteorické
impakty) je hodnota Debyeovy délky dle našich očekávání téměř konstantní
a má hodnotu přibližně 31.4 µm. Odchylky od této konstantní hodnoty jsou
statisticky tak málo četné, že je lze označit za chybu měření. Všimli jsme
si, že Debyeova délka nabývá nenulové hodnoty, i když časové údaje zrovna
odpovídají nočním hodinám. Tento poznatek je velice zajímavý a říká nám,
že při náhodné ionizaci vlivem energetické anomálie během noci by bylo ND

nositelů elektrického náboje vnímáno jako nestíněné a nezanedbatelně inter-
agující ve sféře popsané stejnou λDe. Veličině ND se říká plazmový parametr.
Tato hodnota udává počet částic v Debyeho sféře a pro ideální plazma platí
podmínka ND � 1.
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Bylo zjištěno, že hodnoty plazmového parametru oscilují kolem střední
hodnoty N̄D ' 22, D ionosférickou vrstvu tak podle této hodnoty můžeme
za ideální plazma označit. Zajímavější je, jak takovéto ideální plazma popsat
kinematicky.

Rychlost elektronů v plazmatu lze odhadnout pomocí střední kvadratické
rychlosti částic plynu, již odhadneme jako funkci celkové kinetické energie
systému, tedy

v̄ =

(
3kBTe
nme

) 1
2

λDe. (12)

Pak víme, že dráha fluktuace jednotlivých elektronů a iontů je rovna časo-
vému integrálu této rychlosti, naopak zrychlení její časové derivaci.

Se znalostmi o reálných hodnotách elektronové hustoty můžeme modelo-
vat reálné hodnoty termodynamické teploty. Použijeme pro to rovnici (8) a
potřebný bude i rozměr Debyeho sféry. Dojdeme ke vztahu

Te =
nee

4

ε
4
3
0 kB(36π)2

1

λDe
. (13)

Hodnota termodynamické teploty se pohybovala vždy kolem 190 K, což
nám díky elementární definici ionosféry jako nízkoteplotního plazmatu vznik-
lého ionizací plynu umožnilo si orientačně ověřit správnost našich výpočtů.
Vypočítali jsme si tepelnou energii, a to dle závislosti popsané jako

Q = cmmeTe. (14)

Molární tepelná kapacita roste přímo úměrně elektronové hustotě a termo-
dynamické teplotě: c = γneTe, kde konstanta úměrnosti má hodnotu přibližně
10−3. Výsledné hodnoty zpracované graficky ukazují na malé hodnoty tepelné
energie, a to logicky vlivem nízké teploty. Rovněž nás zajímalo, jak vypadá
systém nízkoteplotního plazmatu z hlediska termodynamické entropie. Tam
jsme aplikovali závislost

S =
δQ

T
⇔ S(dτ = 0) = 0. (15)
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Získali jsme data ukazující na malé hodnoty termodynamické entropie,
analogicky k malé hodnotě tepla v diferenciálním tvaru.

Data, jež byla získána pomocí tohoto jednoduchého matematického mo-
delu, umožnila posunout výzkumné měření o krok dále a popsat ionosférické
poruchy obecně i s přihlédnutím k aktuálně diskutované problematice vyso-
koenergetických jevů ve sluneční soustavě a záblesků γ záření pocházejících
z hlubokého vesmíru.
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4 Ionosféra a její energetické anomálie

S rozvojem radioastronomie a výzkumu ionosféry byly podrobně modelo-
vány ionosférické vrstvy E a F. Zvláštní pozornost byla věnována výšce io-
nosférických vrstev v základním stavu a při energetických anomálií. K tomu
lze dle obecně uznávaných postupů dospět pomocí konstantního parametru
B, který popisuje relativní mocnost ionosférické vrstvy a je definován pod-
mínkou

B ∈ Q⊕.

Tyto takzvané DGR modely byly nezávisle na sobě použity různými vý-
zkumnými institucemi, nevyjímaje ESO. Jejich nevýhoda nicméně spočívá
v tom, že hodnota veličiny B, minimálně v D ionosférické vrstvě, není kon-
stantní, ale kolísá právě s intenzitou šířených elektromagnetických vln. Ve
skutečnosti stanovíme výšku jako časovou funkci elektronové hustoty a rela-
tivní mocnosti vrstvy jako řešení následující rovnice v jednotkách SI

H = h0 +

B log

(
1
2
dnt,h

B
NmD(1−mD)

−
√(

dnh
B

NmD(1−mD)

)2

− 4

)
+ 2π

1−mD
.

(16)

Parametry mD a NmD popisují píky elektronové hustoty a jejich malou
výšku, obě tyto hodnoty se pohybují v angströmech. Půvdoní výška ionosféry
v základním stavu lze vypočítat řešením příslušného systému parciálních di-
ferenciálních rovnic s podmínkou dnt(t = 0) = 0 a pro základní hodnotu
elektronové hustoty vypočítané z rovnice (10) ji stanovíme jako

h0 =
πB

2(1 +mD)
. (17)

Výška ionosféry byla modelována a výsledky jsme srovnali s reálnými na-
měřenými daty. Zjistili jsme, že rovnici (16) má smysl uvažovat právě tehdy,
když popíšeme relativní mocnost B jako

B ' 1 + 0.1L.
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Z těchto hodnot je možné graficky zpracovat ionogramy prostorové distri-
buce elektronové hustoty a výšku energetických anomálií. Lze postulovat, že
nemálo energetických jevů přechází do D ionosférické vrstvy z vyšších vrs-
tev atmosféry. Jejich výška totiž přesahuje výšku 80 kilometrů, kde D vrstva
přestává existovat a přechází ve vrstvu E. Zajímavé je, že tento sestup hmoty
a energie je provázen poklesem elektronové hustoty (viz grafy v příloze). Toto
lze diskutovat tím, že v tento limitně malý časový úsek τ → 0 přesáhla ener-
gie hladinu, již jsou schopny molekuly neutrálního plynu absorbovat, a proto
fotony pokračovaly dál směrem k Zemi. Při masivních výronech sluneční ener-
gie nebo velmi silných γ záblescích je dokonce ionosféra sestoupit řádově o
kilometry a desítky kilometrů, a způsobit tak na jistých frekvencích výpadky
radiového signálu. Tomuto poklesu se říká Delingerův jev.

Posledním komponentem obecného modelu je stupeň ionizace nízkotep-
lotního plazmatu. Ten jsme odhadli pomocí Sahovy rovnice a dále pomocí
rovnic popisující rozptyl nabitých částic na malé a velké úhly. Bylo doká-
záno, že počet nabitých částic je nezanedbatelný, jen pokud uvažujeme, že se
rozptylují pod malými úhly (sinφ ≈ φ). Ilustrační graf je ukázán v příloze.

Nabyté poznatky nás dostatečně vybavily k tomu, abychom vytvořili obecný
model ionizace jednoduchých molekul v ionosféře a začali také podrobněji
zkoumat chování této atmosférické vrstvy při různých energetických anomá-
liích. Toto podrobněji popisujeme níže.
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4.1 Chování částečně ionizovaného plynu v modelo-
vých situacích

Při zkoumání rozpadu neutrální molekuly na atomy, respektive ionty či
radikály, a elektrony se obecně rozlišují dva základní procesy, fotoexcitace
a ionizace. Fotoexcitace označuje pohlcení fotonu, který molekule umožní
přechod ze základního do excitovaného stavu. Ionizace je proces, který na
fotoexcitace může navazovat a rozumíme jím energetické působení vedoucí
k odtržení elektronu z valenční sféry excitovaného atomu. Energetická hla-
dina fotoexcitace se v ionosféře pohybuje na spektrální čáře Ly-α. Aby byla
nicméně molekula ionizována, je zapotřebí energie tvrdého rentgenového zá-
ření, přírůstek fotoexcitační energie k celkovému energetickému kvantu je
tedy zanedbatelný.

Aktivační energie potřebná k ionizaci právě jednoho molu entit byla apro-
ximována pomocí Arrheniovy rovnice, kde koncentrace produktů byla sub-
stituována elektronovou hustotou v jednotkách SI, tedy

E‡ ≈ log

(
dne + ne

ne

)RT
. (18)

Poté už je snadné převést tuto energii na kvantum potřebné k ionizaci mo-
lekuly a potažmo ND molekul v Debyeho sféře. Důležité je rozlišit, jaké mo-
lekuly byly v daném čase primárně excitovány a ionizovány.

Ionizaci předchází rozpad původně celistvých molekul na volné radikály.
Tento rozpad nelze pomocí radioastronomických přístrojů detekovat, neboť
jak jsme vypočítali, jeho střední doba se u jednoduchých molekul pohybuje
v pikosekundách. Můžeme však modelovat, jak tento rozpad ovlivní Debyeho
sféru, což už nám umožní jednotlivé procesy od sebe rozlišit.
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Pro potřeby modelu jsme využili maticových transformací rozpadu mole-
kuly ve směru os ~x, ~y a ~z. Tyto rozměry dostaneme intuitivně pomocí roz-
kladu vektoru ~u, v jehož směru se zanikající vazba posouvá k limitnímu
součtu kovalentních poloměrů, do kartézské soustavy. Výsledky pak mati-
cově transformujeme s lineárními, kvadratickými a kubickými souřadnicemi
Debyeho sféry. Díky malé hodnotě Debyeovy délky je malá i plocha a objem
této sféry. Kvadratické a kubické souřadnice tak určíme pomocí polynomi-
álních systémů diferenciálních rovnic, kdy stanovíme počáteční podmínky
dλDe,x = 0, dλDe,y = dλDe a dλDe,z = −dλDe.

Výsledná matice M je pak řešením transformace

M =


~u−

√
~y2 + ~z2 πr cos θ

(
~u−

√
~y2 + ~z2

)
4
3
πr2 cos θ

(
~u−

√
~y2 + ~z2

)
τ̄

~u−
√
~x2 + ~z2 πr cos θ

(
~u−
√
~x2 + ~z2

)
4
3
πr2 cos θ

(
~u−
√
~x2 + ~z2

)
0

~u−
√
~x2 + ~y2 πr cos θ

(
~u−

√
~x2 + ~y2

)
4
3
πr2 cos θ

(
~u−

√
~x2 + ~y2

)
0

1 1 1 1

 •


λDe λ2

De λ3
De 0

λDe + dλDe (λDe + dλDe)
2 (λDe + dλDe)

3 0

λDe − dλDe (λDe − dλDe)
2 (λDe − dλDe)

3 0
1 1 1 1

.

(19)

Vysvětleme použitá označení proměnných - r je součet kovalentních po-
loměrů jednotlivých atomů účastných rozpadající se vazby, τ střední doba
rozpadu, již aproximujeme jako τ ≈ r

v̄
a θ torzní úhel radikálů v molekule v

momentně, kdy se jejich vzdálenost limitně blíží r.
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Aplikujeme-li výsledné souřadnice do modelu Debyeho sféry, vidíme, že se
tato oblast vlivem rozpadu molekuly prohne v určitém směru do výšky ∆,
která může mít kladný i záporný směr. Díky tomu již rozlišíme, jaká mole-
kula byla ionizována. Za předpokladu, že jí byla energie potřebná k rozpadu
střední kvadratickou rychlostí ~v i ionizaci souběžně, sestavíme pomocí vl-
nových délek těchto energií energetické spektrum jednoduchých molekul v
ionosféře. Dále nás bude zajímat, jaké molekuly jsou primárně ionizovány
energií dodanou různými anomáliemi, zejména vlivem interakce meteorů a
záblesků γ.

Ve svém výzkumu jsme se zaměřili na spektra kyslíku, dusíku, oxidu dus-
ného a dusnatého a kyseliny dusité. Kyslík, dusík a oxid dusnatý se popsaných
procesem rozpadají na příslušné radikály kyslíkové či dusíkové, oxid dusný
na radikál NO• a dusíkový radikál, kyselina dusitá pak na radikální částice
NO• a OH•. Modely rozpadu těchto jednoduchých molekul v Debyeho sféře
jsou ukázány v příloze, význam energetických spekter je diskutován níže.
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4.2 Výzkum energetických anomálií v ionosféře

Ionosférické anomálie se s větší či menší intenzitou opakují téměř každý
den, a tato atmosférická vrstva je tak zřídkakdy v klidu. Není proto snadné
modelovat jednotným způsobem všechny jevy, které na atmosféru energeticky
působí. Níže tedy popišme, co nás primárně zajímá na různých energetických
jevech, jež mohou zasáhnout ionosféru.

4.2.1 Sluneční erupce a CMEs

Naše nejbližší hvězda je zdaleka největším zdrojem energie, která je nepře-
tržitě emitována do prostoru v podobně slunečního větru. Právě to způsobuje
periodické změny ionizace plynu v atmosféře. Ionosféra ale reaguje na výkyvy
intenzity tohoto proudu částic, což jsme svou technikou schopni změřit.

K dalšímu významnému vysokoenergetickému jevu, jehož je Slunce původ-
cem, patří sluneční erupce či masivní koronální emise (obvykle se používá
anglická zkratka CME - Coronal Mass Emission). Bývají obvykle způsobeny
nestejnorodostí magnetického pole. Ta se projevuje vznikem magnetických
skrvn, odkud právě vycházejí erupce hmoty a energie do kosmického pro-
storu. Koronální emise mohou také být způsobeny výbuchy magnetických
filamentů.

Problematika výzkumu těchto jevů je aktuálně hojně diskutována. Vý-
zkumy se zaměřují především na měření a analýzu jejich spektrálních čar a
kontinuí. My jsme se při výzkumu nejprve zaměřili na množství entit, které
jsou ionizovány působením různě silných slunečních erupcí. V příloze jsou
zobrazeny grafy časových závislostí elektronové hustoty, jejíž výkyvy jsme
změřili při erupcích tříd C, M a X. Ke spektrálním analýzám ionizovaného
plynu vlivem slunečních erupcí a CME lze přistoupit poté, co na základě
těchto dat a vypočtených změn elektronové plazmové frekvence namode-
lujeme frekvenční a energetické změny částicového a energetického toku a
výsledky srovnáme s radioteleskopickým měřením.

20



Naše nedávno dosažené výsledky umožnily doplnit stávající znalosti a před-
poklady o průběhu reakce D ionosférické vrstvy na sluneční aktivitu, čímž
vznikl jakýsi katalog ionosférických detekcí slunečních erupcí C, M i X, s nímž
budeme dále pracovat s cílem sestavit obecné vztahy a metodiku vylepšené
nepřímé detekce slunečních bouří a koronálních emisí pomocí SID monitorů.

4.2.2 Magnetické bouře na Jupiteru

Jupiter je planeta, která do svého okolí uvolňuje nejvíce hmoty a energie
ze všech planet sluneční soustavy, dokonce více, než přijímá od Slunce. Si-
lová interakce s geologicky aktivním galileovským měsícem Ió umožňuje šířit
tuto energii do vlnoplochy, kam spadá i Země. Tato interakce je nicméně
podmíněna tím, aby měsíc prošel tranzitem jistého rozpětí úhlů. Tyto úhly
byly modelovány, a právě na základě nich lze odvodit intenzitu magnetických
bouří.

Základem systematického monitorování těchto magnetických bouří jsou
výpočty elektronové plazmové frekvence v průběhu dní, kdy se pravděpo-
dobnost nejsilnější magnetická bouře typu B pohybovala kolem devadesáti
pěti procent. Podobně jako u slunečních erupcí je však nutno modelovat ener-
getické změny samotné magnetické bouře a srovnat toto s reálnými měřeními
radiových vln.

Měřená hladina elektronová plazmové frekvence je součástí příloh.
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4.2.3 Interakce meteorů s atmosférou

Interakce meteorů s atmosférou tvoří samostatnou kapitolu našeho radi-
oastronomického výzkumu. Při jejich se zkoumání totiž nelze odvolávat na
data získaná radioteleskopem, neboť zásah Země bolidem či asteroidem nijak
nesouvisí se sluneční činností nebo aktivitou Jupiteru.

V této oblasti nejlépe uplatníme aproximaci aktivační energie ionizace,
protože pohledem na rovnici (1) jednoduše dopočítáme energii, jakou průlet
meteoru předal ionosféře. Srovnáme-li tyto výsledky se spektrálními čarami
jednoduchých molekul, dojdeme k pozoruhodnému závěru. Všimneme si totiž,
že předaná energie je větší, než jak jsme odhadli základní ionizační hladiny
sledovaných entit.

Modely spekter ionosféry jsou tedy velmi význačným bodem, kde náš vý-
zkum pokračuje. Je totiž logické, že v daném čase docházelo primárně k
ionizaci právě určitých molekul, podobně jako popsáno výše. Během bez-
mála dvou a půl roku byla získána řada dat souvisejících s meteorickými
roji, ale i sporadickými meteory a bolidy. Naše měření v tuto chvíli snesou
srovnání s laboratorními simulacemi meteorického plazmatu a také s pozo-
rováním meteorů ve viditelné oblasti citlivými televizními kamerami. Naší
síti SID monitorů se mezi jinými podařilo detekovat jasný sporadický bolid,
který byl rovněž zachycen kamerami České bolidové sítě a dostal označení
EN060316 1. Nám se podařilo stanovit diagnostiky jeho plazmatu a namo-
delovat jeho průlet ionosférou. Stejných výsledků jsme dosáhli například při
sledování letošních α Camelopardalid nebo Perseid.

Jsme dokonce schopni sestavit počítačové simulace, které na kvantově fy-
zikální a kvantově chemické úrovni popisují a vysvětlují distribuci energii a
náboje v hořícím meteoru a parametry interakce horkého meteorického se
studeným ionosférickým plazmatem. Na základě údajů známých ze svých
měření jsme nejen schopni spočítat teplotu a elektronovou hustotu meteoric-
kého plazmatu, velmi cenné fyzikální charakteristiky, ale jsme také schopni
propočítat a nasimulovat meteorická spektra, a to až v infračervené oblasti,
tedy v rozsahu daleko přesahujícím radiofrekvenční spektrum.

1Více viz například http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/dalsi-pad-
meteoritu-s-rodokmenem-podrobne-zachyceny-ceskou-bolidovou-siti.html.
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4.2.4 Výboje vysokoenergetického záření γ

Posledním problémem, jehož zkoumání jsme si vytyčili, bylo monitorování
výbojů γ záření, které je způsobeno explozemi masivních hvězd ve hlubo-
kém vesmíru. Jejich energie se totiž projeví i výkyvy radiových vln, které
sledujeme radioteleskopem na frekvenci ν ' 20.1 MHz. Máme-li k dispozici
hladinu intenzity tohoto radiového signálu, stanovíme jeho energii pomocí
rovnice (2). Předpokládejme, že nesené energetické kvantum je rovno N -
násobku energie jednoho fotonu a počet N je v daném limitně krátkém čase
konstantní pro celé elektromagnetické spektrum. Pak energii pro nás zají-
mavé frekvence νi odhadneme jako

Ei =
1

hν
P0t · 10

L
10hνi '

P0t · 10
L
10νi

ν
. (20)

Tuto energii následně jednoduše převedeme na energii absorbovanou ND

částicemi v Debyeho sféře. Promítneme-li pak do namodelovaných energetic-
kých spekter molekul v ionosféře, jsme schopni zjistit, jaká entita byla různě
velkou energií γ záblesků primárně ionizována - viz příloha.

Energetické spektrum γ záblesků je důležité k tomu, abychom zpětně zre-
konstruovali původní energii výboje a pokusili se namodelovat i frekvenci,
na níž byly v souvislosti s výbojem zaznamenány nejmarkantnější změny
intenzity signálu. To by nás ve výsledku mohlo dovést i k přibližnému loka-
lizování místa, odkud Zemi γ záblesk zasáhl, neboť stejně jako radiové vlny
vysílané Sluncem či Jupiterem lze nejlépe sledovat na frekvenci 20.1 MHz,
jsou tyto charakteristické frekvence známé i pro různé kvazary a pulsary,
které jsou dlouhodobě v hledáčku radioastronomů a nacházejí se například v
Krabí mlhovině či mlhovině nacházející se v souhvězdí Labutě.

Nám se díky měření SID monitory podařilo získat podrobné informace o
relativistických výbojích vycházejících z galaxie, respektive HII regionu LBN
1091. Tato galaxie se projevovala svou zvýšenou aktivitou prakticky v celé
první polovině měsíce května, a bylo tak možné výboje přesně lokalizovat a
určit jejich původ. Tato problematika je však předmětem dalších, aktuálně
probíhajících diskuzí.
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5 Pokroky dosažené v kalendářním roce 2016

Výše jsme popsali metodiku svého měření a následně matematické a fyzi-
kální vztahy, které jsou buď obecně platné a uznávané, nebo jsme je během
svého výzkumu empiricky odvodili a ověřili jsme jejich platnost a použitel-
nost. Ve výroční zprávě pro rok 2015, respektive v průběžné zprávě předložené
v srpnu 2016, jsme se vždy na konci zamysleli nad pokroky, které mimo tyto
matematické základy a jejich aplikaci ve fyzice a chemii atmosféry přinesla
naše soustavná a cílevědomá vědecká práce, proto tuto část nezanedbáme ani
zde.

Jednou z nejvýznamnějších událostí a současně jedním z nejvýraznějších
pokroků v kalendářním roce 2016 totiž bylo založení nezávislé výzkumné
skupiny a měřicí sítě Ionozor 2, jejímž cílem je sledování a výzkum zemské
ionosféry pomocí radioastronomických detektorů. Tato výzkumná skupina
vznikla z iniciativy a za laskavé spolupráce RNDr. Martina Feruse, Ph.D., z
Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, v. v. i. (UFCH JH) a Ing. Ja-
kuba Kákony z firmy Universal Scientific Technologies a toho času z Fakulty
elektrotechnické ČVUT v Praze. Členové našeho týmu patřili k zakládajícím
členům této výzkumné skupiny a v současné době se v jejím rámci podílejí
na vývoji a řízení sítě SID monitorů. Ta v současné době pracuje pouze se
stanicemi v České republice, ale dá se očekávat její budoucí expanze i do
jiných evropských států.

Výsledky našeho vědeckého výzkumu byly totiž prezentovány na meziná-
rodní astronomické a astrofyzikální konferenci IBWS (Integral-Bart Workshop)
2016, která se konala v dubnu 2016 v Karlových Varech a kde se mimo jiné
představila řada renomovaných vědeckých pracovníků z České republiky, Ně-
mecka, Polska a Maďarska. Zde o naši práci projevila zájem Univerzita Ham-
burg a slovenská kosmologická agentura SOSA. Na základě odborných dis-
kuzí, které jsou s oběma těmito organizacemi od dubna vedeny, se dá už
na začátku roku 2017 očekávat rozšíření naší sítě do Německa a na Sloven-
sko. Výsledky, které jsme na této konferenci prezentovali, poskytly následně
podklad pro vědecký článek, který jsme podali k publikaci do mezinárod-
ního vědeckého periodika Acta Polytechnica vydávaného Českým vysokým
učením v Praze.

2Dostupné z http://wiki.ionozor.cz/doku.php?id=en:start.
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Naše odborná práce, spolu s cenovou i technickou dostupností SID mo-
nitorů, rovněž umožnila navázat spolupráci s řadou výzkumných institucí v
České republice. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd
ČR, v. v. i., se postupně stal institucí, se kterou náš tým velmi intenzivně
spolupracuje a kde je v současné době jeden z jeho členů přes svůj věk 16 let
veden jako student a člen výzkumné skupiny RNDr. Martina Feruse, Ph.D., a
prof. RNDr. Svatopluka Civiše, CSc. Tato skupina se zabývá problematikou
astrochemického a fyzikálně chemického výzkumu mezihvězdné a meziplane-
tární hmoty, laboratorními simulacemi vesmírného plazmatu a laboratorní
simulací transformace prehistorických planetárních atmosfér vlivem impaktu
mimozemského tělesa, tedy komety nebo meteoroidu. Součástí výzkumu je
také pozorování meteorů optickými spektrografy a televizními kamerami a
nově, díky našemu přispění, také v radiovém spektru SID monitory.

V těchto oblastech přináší výzkum ionosféry a její odezvy na meteorické,
sluneční nebo jiné vysokoenergetické vstupy zajímavé a potřebné doplnění
laboratorních experimentů a teoretických výpočetních simulací i nový úhel
pohledu na obecnější chemii a fyziku studených molekulárních a iontových
mračen, potažmo interakce plazmatických soustav mezi sebou navzájem. Em-
pirické odvozením obecně platných zákonitostí pro chemii a chemickou fy-
ziku plazmatu na základě co nejpodrobnějšího popisu známých plazmatic-
kých soustav, ke kterému naše společná práce v mnoha ohledech směřuje,
by pak mohlo vést i k přesahu ze základního výzkumu do výzkumu apli-
kovaného a praktických technických aplikací. Za zmínku určitě stojí i to,
že afiliace Hvězdárny Františka Krejčího se díky naší práci už objevila ve
článku o transformaci redukční atmosféry, který byl publikován v prestiž-
ním impaktovaném časopise Journal Physical Chemistry A, i na posterové
prezentaci, která byla na přelomu srpna a září 2016 představena na meziná-
rodní vědecké konferenci HRMS (High-Resolution Molecular Spectroscopy)
Conference 2016 v Praze.
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Prostřednictvím sítě Ionozor s námi rovněž navázaly spolupráci Ústav fy-
ziky atmosféry Akademie věd ČR, v. v. i., a to prostřednictvím Mgr. Zbyška
Mošny, Ph.D., a Mgr. Daniela Kouby, Ph.D., kteří v Ionozoru pracují na vý-
voji koncepce pro alternativu SID monitorů a ionosond, přístrojů určených
ke sledování vyšších ionosférických vrstev. Naše technická metodika také po-
sloužila jako odborný pramen Ing. Jakubu Kákonovi a Ing. Janu Chroustovi
z firmy Universal Scientific Technologies pro vývoj zcela nového hardware i
software rozhraní, které nové generaci SID monitorů umožní velmi přesné,
vysoce rozlišené, repetitivní a transparentní měření radiových vln v iono-
sféře na základě skenování zvukové karty programem Radio Observer. Naším
dalším spolupracovníkem je také Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze,
kde prostřednictvím doc. RNDr. René Hudce, CSc., a Ing. Stanislava Vítka,
Ph.D., připravujeme centralizaci a inovaci ve vědeckém využití existujících
stanic SID monitorů a jejich dalších možných aplikacích například ve vyso-
koenergetické astrofyzice.

Nedílnou a samozřejmou součástí vědecké práce je ale také zlepšování tech-
nických a vědeckých nástrojů přímo na karlovarské hvězdárně. Ve spolupráci
a za laskavého přispění pana Michala Žejdla jsme se zasadili o vytvoření
webových stránek svých karlovarských SID observatoří 3, kde jsou mimo
aktuální i archivní data zaneseny i výsledky jejich zpracování pomocí nově
vytvořeného výpočetního algoritmu. Dále jsme ve spolupráci a za laskavého
technického přispění pana Zdeňka Bazoniho vytvořili v listopadu 2016 nový
SID monitor, který je svým průměrem dvou metrů největší svého typu v
České republice. Se souhlasem majitele je v současnosti umístěn na dobu ne-
určitou přímo na hvězdárně a jím poskytnutá data (viz příloha) velmi vhodně
doplňují naše stávající pozorování.

Pro potřeby vývoje a testování nových software nástrojů, které by měly
být za současného tempa vývoje uvedeny do provozu v první polovině roku
2017, jsme také sami sestrojili malý testovací SID monitor. Ten je v provozu
od května 2016 a i ukázky jeho zajímavých dat jsou uvedeny v příloze níže.

3Dostupné z http://extensa.emer.cz/hvezdarna/.
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V oblasti vědeckého výzkumu ionosféry se nám dále podařilo zvýšit repro-
dukovatelnost i přehlednost a transparentnost našich výsledků a díky efek-
tivnímu systému zpracování dat jsme také pokročili v oblastech mechaniky
ionosféry a distribuce ionosférického plazmatu ve vertikálním i horizontálním
směru. Mimo jiné jsme tak položili základ k budoucími výzkumu ionosférické
odezvy na jevy s původem přímo na planetě Zemi, tedy například šíření in-
frazvuku, piezoelektrického napětí nebo takzvaných terestrických záblesků γ
záření. Vzhledem však k tomu, že se zde spíše než částicové uplatňují fenome-
nologické a empirické modely, není pro nás řešení této problematiky úplnou
prioritou. Mezivýsledky byly nicméně diskutovány prostřednictvím Ionozoru
a pomohly s objasněním několika dílčích otázek.

Naše výsledky pak přirozeně vyústili v počátky chemického výzkumu a
modelování se zaměřením na neutrální atmosférické molekuly a molekulární
nebo i atomární radikály a jejich konverzi na elektron-iontové páry a zpět.
Přestože se jedná o nepříliš probádanou a navíc velmi složitou problema-
tiku (popis reakcí v plynné fázi a následně v prostředí studeného plazmatu
prakticky na úrovni kvantové chemie), už teď jsme schopni dosáhnout zají-
mavých empirických i zobecňujících výsledků, které se ponejvíce týkají ioni-
začních procesů a jejich závislosti na distribuci energie a jejich anomáliích.
Zajímavou součástí tohoto oboru jsou opět spektra a jejich teoretická i na
experimentu založená simulace.
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6 Závěr

Tato zpráva shrnula a uvedla do kontextu našich nových výsledků dlouho-
dobý a systematický výzkum D vrstvy zemské ionosféry, jejích fyzikálních a
chemických vlastností a jejích interakcí s cizorodými energetickými vstupy.
Přestože se jedná o po všech stránkách velmi složitou problematiku, která
vyžaduje znalosti diferenciálního a integrálního počtu, parciálních derivací,
numerické matematiky, fyziky studeného plazmatu, mechaniky zemské atmo-
sféry, fyziky a chemie jevů na rozhraní plazmatického prostředí a plynné fáze
nebo plazmatických prostředí mezi sebou navzájem, chemii vzájemné kon-
verze molekul a radikálů na kladné i záporné ionty, spektroskopie a obecné
kvantové fyziky a chemie, lze již pohledem na počet spolupracujících odbor-
ných institucí bez nadsázky říci, že se jedná o práci na vysoké úrovni. Ta je
nicméně založena na smysluplném a metodickém využívání jednoduchých a
cenově i technicky dostupných zařízení, které si může každý postavit doma.
Prostřednictvím astronomických a přírodovědných kroužků, které Hvězdárna
Františka Krejčího zajišťuje na několika základních a středních školách v Kar-
lovarském kraji, mají žáci a studenti možnost přímého kontaktu se základním
i aplikovaným astronomickým výzkumem, a studenti gymnázií v Ostrově a v
Sokolově si dokonce mohou práci vědců sami vyzkoušet prostřednictvím SID
monitorů, které jsou na tamějších školách k dispozici.

Dosažené výsledky tak do budoucna slibují další objevy, které budou jiné
sloužit jako velmi dobrá reprezentace nejen karlovarské hvězdárny, ale také
statutárního města Karlovy Vary a celého Karlovarského kraje.

Poděkování

Mimo naše kolegy, kteří jsou ve stati této zprávy přímo jmenováni, a sa-
mozřejmě řešitele tohoto výzkumného projektu a ředitele Hvězdárny Fran-
tiška Krejčího Karlovy Vary patří velké poděkování také všem členům vý-
zkumné skupiny Ionozor i výzkumné skupiny RNDr. Martina Feruse, Ph.D.,
a prof. RNDr. Svatopluka Civiše, CSc., a to za veškerou ochotnou pomoc s
odbornými, ale i organizačními záležitostmi celého projektu. Dále jmenovitě
děkujeme Bc. Jakubu Kubečkovi z výzkumné skupiny prof. RNDr. et Bc.
Petra Slavíčka, Ph.D., při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze za
velkou a naprosto nezištnou pomoc s tvorbou matematického modelu.
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8 Přílohy

8.1 Autorství příloh

Prohlašujeme, že všechny obrázkové přílohy, kterými je výroční zpráva do-
plněna, jsou autorské a byly pořízeny v rámci dokumentace naší výzkumné
činnosti nebo s využitím našeho data zpracovávajícího systému automatizo-
vaného díky přispění pana Michala Žejdla. Obrázek 2 byl pořízen s laskavým
svolením majitele dvoumetrového SID monitoru pana Zdeňka Bazoniho.

8.2 Vysvětlivky

Jsme si vědomi toho, že některá použitá označení matematických vztahů
nebo fyzikálních veličin nemusí být na první pohled jasné. Proto zde uvádíme
jednoduché definice těch nejvýznamnějších z těch, které jsou v této zprávě
použity, a nejsou ve stati explicitně označeny nebo zavedeny. Pro více vy-
čerpávající definice nebo bližší podrobnosti si dovolujeme laskavého čtenáře
odkázat na vlastní zdroje, například anglickou verzi Wikipedie nebo materi-
ály Jednoty českých matematiků a fyziků.

≈ - blíží se vztahu;

' - je přibližně rovno, blíží se hodnotě;

�; � - je mnohem větší (menší);

∝ - je úměrné;∫
integrál;

dy
dx

- derivace (malá změna) jedné veličiny s druhou nebo druhými;

∂y
∂x

- částečná derivace podle jediné veličiny;

d - vyjádření (většinou číselné) úplné změny jisté veličiny;

δ - obdoba d pro určité termodynamické veličiny (např. teplo);

x→ x0 - hodnota veličiny se velice blíží jisté hodnotě;

()
m
n - n-tá odmocnina výrazu umocněného na m-tou;
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log - přirozený logaritmus

R - obor reálných čísel;

Q - obor racionálních čísel;

⇔ - platí právě tehdy, když;

h - Planckova konstanta;

ν - frekvence;

τ - čas;

ε0 - permitivita vakua;

me - hmotnost elektronu;

e - elementární náboj;

p - hybnost;

W,E - energie;

c - rychlost světla;

π - Ludolfovo číslo;

m−3 - v krychlovém metru.
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Obrázek 1: Schéma antény SID monitoru.

Obrázek 2: Anténa SID monitoru pracujícího na karlovarské hvězdárně od
roku 2015 (vlevo) společně s novým 2m SID monitorem (vpravo).
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Obrázek 3: Grafické znázornění periodického chování ionosféry pomocí di-
ferenciálu ∂ne

∂L
. Data byla získána novým experimentálním SID monitorem

během klidného dne 3. října 2016.

Obrázek 4: Debyeho sféra nízkoteplotního plazmatu zemské ionosféry repre-
zentovaná homogenními souřadnicemi.
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Obrázek 5: Počítačová simulace dráhy ionosférického plazmatu během jed-
noho skenu měření SID monitorem.

Obrázek 6: Počítačová simulace pravděpodobné rychlosti ionosférického
plazmatu během jednoho skenu měření SID monitorem.
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Obrázek 7: Záznam z měření novým experimentálním SID monitorem ze dne
23. července 2016, kdy jsme detekovali sluneční erupce třídy M5.0, M5.5 a
M7.6.

Obrázek 8: Prostorový drift ionosférického plazmatu s viditelnými anomáli-
emi vyvolanými sluneční aktivitou dne 23. července 2016.

35



Obrázek 9: Elektronová hustota v ionosféře během zaznamenaných slunečních
erupcí třídy M dne 23. července 2016.

Obrázek 10: Magnetická bouře planety Jupiter zachycená na radioteleskopu
dne 4. července 2016 díky viditelným změnám intenzity signálu i jejich do-
zvuku.
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Obrázek 11: Výkyvy elektronové plazmové frekvence D ionosférické vrstvy
indukované magnetickou bouří planety Jupiter dne 4. července 2016. Pořízeno
novým experimentálním SID monitorem.

Obrázek 12: Ionogram pořízený dne 4. července 2016 s viditelnými časovými
i prostorovými a fázovými nehomogenitami v ionosféře.
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Obrázek 13: Počítačová simulace průletu meteoru ionosférou. Data byla zís-
kána na základě analýzy reálného chondritického meteoritu.

Obrázek 14: Sporadický bolid detekovaný dne 6. března 2016 všemi stanicemi
SID. Pro vykreslení obrázku byly použity stejné výpočetní metody jako při
sestavení simulace.
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Obrázek 15: Ionogram D ionosférické vrstvy ze dne 6. března 2016. Výrazné
peaky mají spojitost se sporadickým bolidem, který byl ten den detekován.

Obrázek 16: Ionogram noční ionosféry ze dne 2. října 2016. Výchylky oproti
jinak téměř konstantní hodnoty jsou způsobeny detekovaným průletem α
Camelopardalidy.
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Obrázek 17: Spektra α Camelopardalidy detekované 2. října 2016 propočítané
pro LWIR (Long-Wave Infrared) spektrální oblast.

Obrázek 18: Vizualizace průletu α Camelopardalidy ionosférou sestavená na
základě dat z nového experimentálního SID monitoru s využitím stejné vý-
početní metody jako v simulaci.
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