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Abstrakt 
Na základě analýzy rozsáhlého materiálu evoluce fotosférických pozaďových magnetických polí byly 
sestaveny soubory ustředěných parametrů zonálních i meridionálních rychlostí pro jednotlivé 
Carringtonovy otočky. Lze ukázat na třech po sobě jdoucích 11ti letých cyklech aktivity, že obě 
rychlostní pole mají specifický charakter svého vývoje v průběhu cyklu sluneční činnosti. V 
konvektivní zóně se tak dlouhodobě mění režim energetického transportu. Existuje pozoruhodný 
vztah mezi velkorozměrovým prouděním, charakterem diferenciální rotace a torzními oscilacemi. 

 
1. ÚVOD 
 
    Velkorozměrové rychlostní pole, analyzované v této 
předložené studii, je odvozeno z dvojic po sobě 
následujících synoptických map magnetických polí, 
které jsou pravidelně  během uplynulých 26 let 
sestavovány na Wilcoxově sluneční observatoři 
(WSO) Stanfordovy university v Kalifornii. 
Dvojrozměrná pole synoptických dat, obsahující 
hodnoty rozložení magnetického toku, byla 
rekonstruována  ze souborů sférických harmonických 
koeficientů, stanovených pro každou otočku. V 
prezentovaných výpočtech byly použity koeficienty s 
maximálním hlavním indexem  l =  19 a odpovídající 
hodnoty intenzity magnetick0ho pole pro 320 
Carringtonových otoček a pro každou z nich byly 
vypočteny v 2664 uzlových bodech heliografické sítě 
ve sluneční fotosféře s ikrementem 5 stupňů v obou, tj. 
zonálním i meridionálním směru. Tato data obsahují 
pouze velkorozměrovou komponentu magnetického 
toku, intenzivní magnetické útvary malých rozměrů a 
krátké životnosti byly efektivně filtrovány. 
    Magnetický tok v celé fotosféře se neustále mění 
nejen co do velikosti, ale také v prostorovém 
rozložení. Doba života jednotlivých magnetických 
oblastí je obvykle mnoho Carringtonových rotačních 
period (CRP)(obvykle 6 - 12 a jedna CRP je 27.275 
dní). Jak bylo ukázáno v předchozích studiích 
(Ambrož, 1987, 2001a,b), poloha a tvar magnetických 
oblastí se mění během jejich doby života. Relativní 
pohyby mohou být kvantitativně odvozeny pomocí 
tzv. Local Correlation Tracking (LCT) metody 
(November, 1986), pokud je vhodně aplikována na 
dvojici následných synoptických map rozložení 
magnetického toku. Pohyby během jedné CRP mohou 
být transformovány do vektorů horizontální rychlosti, 
počítaných ve všech uzlových bodech zvolené 
heliografické sítě ve fotosféře. Rychlost je 
interpretována jako lokální rychlost horizontálního 
transportu magnetických útvarů uvnitř zvoleného okna 

vzhledem k Carrintonově referenční soustavě. Vedle 
zonálního a meridionálního rychlostního pole byly 
odvozeny také hodnoty horizontální divergence a 
rotoru horizontální rychlosti. Každé ze zmíněných polí 
sestává z osově symetrických (zonálně ustředěných) 
hodnot  a z osově nesymetrické komponenty pole. V 
této práci bude studována pouze osově symetrická 
složka rychlosti v závislosti na heliografické šířce a na 
čase. 
 
2. DLOUHODOBÝ VÝVOJ RYCHLOSTNÍCH 
STRUKTUR 
 
    Zonální průměr zonální rychlosti horizontálního 
transportu magnetického toku má složitou strukturu v 
heliografické šířce a v čase. Střední hodnota pro 
každou Carringtonovu otočku obsahuje zřetelnou 
šumovou složku,  překrývající rychlostní profil 
standardní diferenciální rotace. Ta má danou hodnotou 
rotační rychlosti na rovníku a k jejímu popisu 
závislosti na heliografické šířce se používá 
sinusoidální závislosti ve druhé a čtvrté mocnině. Tato 
formule se stále běžně užívá, přestože poprvé byla 
užita Fayem již na konci 18. století. Měřené hodnoty 
pro všechny šířky (pro každých 5 stupňů v zóně mezi 
šedesátými  stupni šířky na obou polokoulích) jsou 
transformovány prostřednictvím klouzavých průměrů 
přes 13 CRP a metodou nejmenších čtverců jsou 
potom vypočteny trojice koeficientů Fayovy formule. 
Více naž 300 takových rychlostních profilů je na 
obrázku 1 vykresleno v axonometrické projekci. 
Rotační rychlosti na rovníku se mění  během periody 
11ti letého cyklu, stejně tak jako stupeň 
diferencionality (šířka křivky, závislá hlavně na 
hodnotě koeficientu u druhé mocniny sinu 
heliografické šířky). Maximální rovníková rychlost 
byla indikována těsně před minimem  11ti letého 
cyklu aktivity a pojí se s relativně nízkou hodnotou 
diferenciality. Na vertikální ose je vynášena siderická 
rychlost rotace, vyjádřena ve stupních za den, na 



horizontální ose dole je čas, měřený v jednotkách 
průběžného čísla Carringtonových otoček, třetí osa se 
vztahuje k heliografické šířce. 
 

 
 
Obr. 1. Axonometrická projekce zobrazení souboru křivek 
diferenciální rotace za období 320ti Carringtonových 
otoček Výrazná maxima zonální rychlosti spadají do 
období těsně před minimem sluneční činnosti. 

 
    Po odečtení diferenciální rotace z průměrných 
zonálních hodnot dostaneme zbytkové rychlosti a 
jejich rozložení je zobrazeno na obrázku 2. V šířkové 
zóně  mezi  ±40  heliografických  stupňů   reprezentují  
 
 

vzhledem k vyhlazenému průběhu diferenciální světlé 
a tmavé oblasti vyšší a nižší zonální rychlosti rotace. 
Čárkované kontury znázorňují hranice rychlejší zóny 
torzních oscilací, odvozené převážně na základě 
měření projektu GONG. Změny kladných a záporných 
zbytků závisí na šířce a času během všech tří 11ti 
letých cyklů aktivity. 
    Přítomnost šířkově závislých a časově proměnných 
zón střední zonální rychlosti v dostatečně 
symetrickém uspořádání na obou polokoulích a 
podobně se opakujících během všech tří studovaných 
cyklů považujeme za důležitý argument pro 
interpretaci odvozených rychlostí. Ustředění v čase je 
na našem materiálu 13 CRP, což je více, než užili 
Howard a LaBonte (1980). Velmi dobrý souhlas mezi 
polohou zvolna k rovníku driftujících zón vyšší střední 
zonální rychlosti a výsledky jiných autorů svědčí o 
tom, že námi odvozené rychlostní pole představuje 
skutečné horizontální rychlosti přesunu  plazmatu, jak 
je jinými prostředky lze stanovit z měření Dopplerova 
jevu. Nejedná se tedy o zdánlivý přesun magnetické 
oblasti v důsledku její difuse resp. v důsledku 
postupného vynořování magnetického toku, nýbrž o 
skutečné velkorozměrové horizontální proudění. 
Kromě toho je střední zonální rychlost odvozena 
z velkorozměrového proudění, které je 
charakterizováno složitou horizontální strukturou 
s přítomností zonální i meridionální složky proudění. 
To je často organizováno do vorticitních útvarů, 
mnohdy symetrických vzhledem ke slunečnímu 
rovníku. 

 

 
 
 
Obr. 2. Rozložení zbytkové zonální rychlosti po odečtení vyhlazeného průběhu diferenciální rotace  (hodnot uvedených na 
obr. 1) od naměřených hodnot. Vyhlazení v čase je klouzavé přes 13 otoček. Světlé zóny jsou rychlejší než proložené 
hodnoty diferenciální rotace. Čárkované kontury představují rychlejší zóny torsních oscilací, stanovené z pozorování 
GONG. 
                                                                                                   



 

 
 

 
 
Obr. 3. Rozložení celkového magnetického toku (motýlkový diagram) během posledních tří cyklů sluneční aktivity č. 21, 22 
a 23 (nahoře). Rozložení střední meridionální rychlosti (dole). Tmavé oblasti se pojí s prouděním k jižnímu pólu, světlé 
k severnímu. 
 
 

 
 
Obr. 4. Rozložení střední hodnoty horizontální divergence. Formát grafu je podobný jako na obr. 3. Světlé oblasti 
odpovídají kladným hodnotám divergence. 
 



 
 
Obr. 6. Grafy křížových korelačních funkcí mezi celkovým magnetickým polem a zonálními, a meridionálními rychlostmi, 
horizontální divergencí a celkovou sluneční irradiancí. 
 
 

    Specifický tvar nalezených zón s nadprůměrnou 
rychlostí (jedná se o celulární struktury během cyklu), 
který byl zjištěn v našem materiálu, se liší od charakteru 
zón podobného jevu, pozorovaných v povrchové vrstvě 
konvektivní zóny ve fotosféře, avšak poměrně velmi 
dobře se podobá strukturám, nalezeným na základě 
helioseismických měření pod fotosférou, ve vzdálenosti 
kolem 0.9 - 0.84 slunečních poloměrů. Odtud 
usuzujeme, že odvozené velkorozměrové rychlostní 
pole odpovídá proudění v těchto hloubkách pod 
fotosférou. 
   Graf závislosti rozložení celkového magnetického 
pole na heliografické šířce a na čase je prezentován na 
obrázku 3 a je odvozen z měření WSO. Na horizontální 
ose jsou vynášena pořadová čísla Carringtonových 
otoček. Motýlkové útvary se zleva doprava vztahují s 
cykly aktivity č. 21, 22 a 23 (jen část). Hodnoty od 70 
stupňů šířky směrem k pólům na obou polokoulích 
(čárkované čáry) jsou pro naše studium nedostatečně 
kvalitní. Měření s malým rozlišením ze Stanfordu dávají 
totiž pouze jedinou hodnotu v této zóně a 
rekonstruovaná data mohou být považována za 
artefakty. Všechna data, která leží od 50 stupňů šířky 
směrem k pólům byla tedy pro další výpočty ignoro 
    Kontury střední meridionální rychlosti na obrázku 3 
dole ukazují velmi zřetelnou závislost střední 

meridionální rychlosti na  fázi 11ti letého cyklu aktivity. 
Světlé oblasti ukazují meridionální transport směrem k 
severnímu pólu a tmavé oblasti jsou orientovány opačně 
k jihu. Obrazec se mění během cyklu, avšak hlavní N-S 
symetrie je zachována během celého studovaného 
období. Během fáze zvýšené aktivity střední transport k 
pólům je potlačen a dominují rychlosti směrem k 
rovníku. Záhy po maximu cyklu se utváří transport od 
rovníku směrem k pólům do šířek kolem 30 - 40 stupňů. 
    Graf závislosti horizontální divergence na 
heliografické šířce a na čase je znázorněn na obr. 4. 
Formát je podobný jako na obr. 3. Tmavé oblasti 
reprezentují střední zápornou divergenci (konvergenci), 
světlé oblasti odpovídají kladné divergenci. Struktura 
rozložení oblastí divergence se mění během 11ti letého 
cyklu aktivity. Během počáteční a maximální fáze cyklu 
jsou kladné a záporné oblasti divergence rozloženy 
náhodně. Obě oblasti jsou značně rozčleněny a 
integrální hodnoty divergence jsou nízké či téměř 
nulové. V této počáteční fázi má zóna v těsném okolí 
rovníku převážně zápornou divergenci. Ve vyšších 
šířkách od 30 stupňů směrem k pólům dominuje kladná 
hodnota divergence. V sestupné fázi cyklu a během 
minima jsou oblasti divergence kompaktní s kladnými 
hodnotami kolem rovníku a se dvěma zápornými 
oblastmi divergence v pruzích mezi 20 - 40 stupni na 



obou polokoulích. V epoše minima jsou oblasti se 
zápornou divergencí maximálně vyvinuty a oblasti s 
kladnou divergencí téměř zanikají. Tato pravidla jsou 
splněna pro všechny tři studované cykly. 
 

 
 
Obr. 6. Grafy křížových korelačních funkcí mezi celkovým 
magnetickým polem a zonálními, a meridionálními 
rychlostmi, horizontální divergencí a celkovou sluneční 
irradiancí. 
 
    Grafy středních hodnot zonálních a meridionálních 
rychlostí, horizontální divergence a celkové sluneční 
irradiance v porovnání s celkovým magnetickým tokem 
jsou znázorněny na obr. 5. Střední zonální rychlost (graf 
nahoře vlevo) je vynesena plnou čarou pro každou 
Carringtonovu otočku v zonálním pruhu mezi 50 stupni 
šířky pro celý interval od roku 1976 do roku 2000. 
Tečkovaná linie znázorňuje variaci středního 
magnetického toku. Obě křivky jsou téměř inverzní a 
maximální hodnoty rychlosti předcházejí minima 
magnetického toku asi o 16 CRP. Křivka střední 
meridionální rychlosti (dole vlevo) je velmi zašuměná s 
maximální amplitudou během epochy maxima cyklu. 
Střední horizontální divergence (nahoře vpravo) 
vykazuje extremní zápornou hodnotu v epoše maxima 
cyklu. Graf celkové sluneční irradiance (Fröhlich a 
Lean, 1998) vykazuje vysokou korelaci s křivkou 
celkového magnetického toku. 
    Grafy křížové korelace odvozených křivek 
předchozích veličin s magnetickým tokem jsou 
znázorněny na obrázku 6. Jednotlivé veličiny odpovídají 
svojí polohou grafům na obrázku 5. Diskuse 
jednotlivých případů je v závěrečné části této práce. 
 
3. DISKUSE A ZÁVĚRY 
 
Zonální a meridionální transport, stejně jako 
horizontální divergence jsou studovány prostřednictvím 
aritmetických průměrů z 320 Carringtonových otoček. 
Získané rychlostní struktury znázorňují pravidelnosti v 
globálním rozložení všech tří hodnot, avšak každá z 
nich má specielní strukturu a neukazují jeden společný 
vztah ke struktuře celkového magnetického toku. 
Sobory globálních hodnot z širokého rovníkového pásu 
všech studovaných Carringtonových otoček se mění se 
střední periodou 11ti letých cyklů sluneční činnosti. 
Každý rychlostní parametr odráží svůj časový průběh 
k průběhu souboru celkového magnetického toku 
rozdílně. Variace zonální rychlosti ukazují zřetelný 
fázový posuv vzhledem k maximu celkového 

magnetického toku a střední hodnota variací je menší 
než 10 m/s. 
     Meridionální posunutí oscilují kolem nulové hodnoty 
s nejvyšší střední amplitudou kolem 3 m/s během 
epochu maxima cyklu. Střední horizontální divergence 
je podstatně odlišná od nuly pouze během periody 
zvýšeného magnetického toku. Cyklické variace zonální 
a meridionální rychlosti nekoreluji příliš těsně s křivkou 
celkového magnetického toku. 
    Minimum křížové korelace zonální rychlosti je však 
posunuto 16 CRP před maximem magnetického toku. 
Graf meridionální rychlosti je podstatně odlišný od 
obou předchozích křivek a je charakterizován 
amplitudovou modulací krátkých šumových špiček. 
Koeficient křížové korelace s nulovým posuvem je 
téměř roven nule. Příspěvek zonálních a meridionálních 
rychlostí k celkové horizontální rychlosti je 
charakterizován střední kvadratickou odchylkou 
rychlosti pro každou Carringtonovu rotaci. Maximum 
křížové korelační funkce také předchází maximum 
magnetického toku o 16 CRP. Horizontální transport je 
pravděpodobně příčinně svázán s výskytem 
magnetického toku. Horizontální divergence se vztahuje 
k magnetickému toku bez časového rozdílu, avšak 
faktický význam získané antikorelace je zatím zcela 
nejasný. Na druhou stranu, celková sluneční irradiance 
ukazuje kladnou křížovou korelaci s nulovým posuvem 
vzhledem k průběhu magnetického toku. 
    Horizontální transport, zmiňovaný v této práci 
ukazuje doposud neočekávaně dramaticky se pohybující 
útvary velkorozměrového magnetického pole ve 
sluneční fotosféře. Změny v různých fázích 
jedenáctiletého cyklu sluneční činnosti dokumentují 
velkorozměrové dlouhodobé cyklické změny 
dynamického režimu ve sluneční konvektivní zóně. 
Předpokládáme že změny globálního režimu konvekce 
během cyklu aktivity jsou schopny modifikovat také 
celkový sluneční výstup energie.  
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