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Abstrakt   
Analyzovali sme priestorovo-časové rozloženie jasnosti "zelenej" koronálnej čiary FeXIV 
530,3 nm za obdobie 1943-1999 a skúmali sme rôzne aspekty jeho cyklických zmien. 
Demonštrujeme, že rozloženie uvedenej emisnej zložky slnečnej koróny je do značnej miery 
určované intenzitou magnetického poľa v danej výške koróny. Oblasti röntgenovských 
koronálnych dier sú totožné s oblasťami zníženej jasnosti (svietivosti) zelenej čiary a zároveň 
súhlasia s polohou oblastí charakterizovaných prítomnosťou „otvorenej“ konfigurácie  
siločiar magnetického poľa. K podstatnému prerozdeleniu priestorového rozloženia jasnosti 
zelenej koróny dochádza za pomerne krátke časové intervaly, v blízkosti tzv. referenčných 
bodov krivky 11-ročného cyklu, odvodených z časového priebehu iných indexov slnečnej 
aktivity. Poukazujeme na existenciu aktívnych héliografických dĺžok jasnosti zelenej korony, 
trvajúcich poldruha až dva roky. Odhalili sme existenciu antipodálnych a striedajúcich sa 
aktívnych dĺžok. Prezentujeme, že kvantitatívne možno rozloženie jasnosti zelenej koróny 
dobre popísat tzv. metódou hlavných komponent (principal component analysis). Aplikácia 
tejto metódy na údaje o jasnosti zelenej koronálnej čiary,  prezentované formou histogramov, 
svedčí o tom, že taká prezentácia je oveľa informatívnejšia v porovnaní s bežne používaným 
časovým radom údajov o integrálnej jasnosti zelenej koróny pre "Slnko ako hviezdu".   

 
 
1. ÚVOD  
 

Intenzita najjasnejšej emisnej (tzv. "zelenej") 
čiary FeXIV 530,3 nm v optickej časti spektra 
slnečnej koróny sa javí ako veľmi informatívny index 
slnečnej aktivity. V súčasnosti máme k dispozícii 
dostatočne dlhú sériu systematických meraní jasnosti 
(v tomto článku synonymum intenzity) zelenej 
koróny (ďalej len JZK), pokrývajúcu obdobie viac 
ako päť posledných slnečných cyklov. Významnou 
prednosťou indexu JZK je jeho takmer simultánna 
registrácia vo všetkých héliografických šírkach. To 
umožňuje študovať aktivitu na celom povrchu Slnka 
na báze rovnakých dát, v protiklade, napríklad, 
s relatívnym číslom slnečných škvŕn, ktoré 
charakterizuje aktivitu len v nízkych héliografických 
šírkach, alebo na rozdiel od polárnych fakúl, ktoré sa 
objavujú len vo vysokých šírkach. 

Patrolné merania JZK, pravidelne vykonávané 
koronografmi neveľkej celosvetovej siete 
observatórií, sme syntetizovali, čím vznikla 
homogénna databáza intenzít koronálnej emisnej 
čiary FeXIV 530,3 nm, pokrývajúca obdobie 1943-
1993. Podrobnosti o tvorbe databázy možno nájsť v 
Sýkora (1971a, 1992a) a Badalyan a kol. (2001). Tu 
len uvedieme, že všetky merania boli redukované na 

výšku 60 oblúkových sekúnd nad slnečným okrajom, 
pričom priestorové rozlíšenie jednotlivých meraní je 1 deň 
(~ 13° ) v slnečnej dĺžke a 5° v slnečnej šírke. To 
umožňuje analyzovať priebeh JZK v jednotlivých 
héliografických šírkach, v ľubovolne zvolených šírkových 
zónach, alebo na oboch pologuliach Slnka oddelene, a 
napokon, nie je problémom odvodiť a skúmať denný index 
koronálnej aktivity Slnka ako hviezdy (jedna hodnota JZK 
pre celé Slnko a každý deň), podobný tomu, akým je denné 
relatívne (Wolfovo) číslo slnečných škvŕn.  
Časovo-šírkové variácie a periodicity JZK sme už 

študovali aj v minulosti (Sýkora, 1980, 1992a, 1994 a 
Sýkora a Badalyan, 1999). Spörerov zákon (postupný 
posuv maxima JZK z vyšších šírok k rovníku) sa zdá byť 
významne narušený 3-4 roky pred minimami slnečných 
cyklov. Tento výsledok koreluje so zisteniami iných 
autorov, ktorí zdôrazňujú špecifický charakter práve tejto 
fázy cyklov, odražajúci sa napokon aj v osobitom priebehu 
geomagnetickej aktivity (napríklad, Ohl, 1972).  

JZK má svoj pôvod vo vnútornej koróne pri teplotách ~ 
2 MK, ktorá je najpriaznivejšou pri generovaní iónu 
FeXIV. Pretože JZK je priamo úmerná štvorcu 
elektrónovej hustoty, k najintenzívnejšej emisii JZK 
dochádza v hustých koronálnych slučkách, resp. v celých 
systémoch takých slučiek, nachádzajúcich sa vo vnútornej 
koróne. Na druhej strane, uvedené štruktúry sú v úzkom 



vzťahu k štruktúrovanosti koronálneho magnetického 
poľa (MP), lepšie povedané, sú ňou priamo 
predurčené. A tak, vhodná analýza priestorovo-
časového rozloženia JZK umožňuje zároveň skúmať 
niektoré aspekty evolúcie koronálneho MP. Je treba 
zdôrazniť, že kým JZK je meraná priamo, tak 
intenzita a štruktúra koronálnych MP sú 
extrapolované z meraní prevádzaných na úrovni 
slnečnej fotosféry a počítané za určitých 
zjednodušujúcich predpokladov. Okrem toho, 
obdobie pokryté meraniami JZK podstatne presahuje 
obdobie, v ktorom sú k dispozícii merania 
fotosférických MP.  

Niekoľko článkov, opierajúcich sa o našu 
originálnu databázu JZK, bolo venovaných štúdiu 
koronálnych odoziev na veľkoškálové a dlhodobé 
javy v nižších vrstvách slnečnej atmosféry, zvlášť vo 
fotosférických MP (Sýkora, 1969, 1971b; Ambroz a 
kol., 1971; Bumba a Sýkora, 1973, 1974).  

Wang a kol. (1997) detailne skúmali štyri snímky 
"zelenej" koróny, získané LASCO C1 korónografom 
na SOHO, a porovnávali pozorované štruktúry s 
vypočítanou štruktúrovanosťou koronálneho MP. 
Ukázalo sa, že útvary JZK veľmi úzko závisia od, 
pod nimi sa nachádzajúcich, fotosférických MP.  

Oblasti, v ktorých je JZK slabá, resp. silne 
redukovaná, sú zvlášť zaujimavé. Už dávno ich 
Waldmeier (1956, a tiež 1981) nazval „Loch in der 
Korona“, čo v slovenčine znamená „diera v koróne = 
koronálna diera (KD)“. Neskôr také oblasti boli 
stotožnené s oblasťami zníženej emisie v EUV- a X-
žiarení (Munro a Withbroe, 1972; Krieger a kol., 
1973; Vaiana a kol., 1973). Letfus a Sýkora (1982) 
publikovali Atlas synoptických máp zelenej koróny 
za obdobie 1947-1976, v ktorom oblasti nízkej 
svietivosti zelenej emisnej koróny (ONSZEK) boli 
identifikované ako koronálne diery. Výskum 
rozmerov a polôh ONSZEK na slnečnom povrchu 
ukázal ich pravdepodobnú súvislosť so slnečným 
vetrom a geoaktivitou (Sýkora, 1992b). Myšlienka 
preskúmať takúto súvislosť podrobne vyplynula z 
nášho skoršieho odhalenia zrejmej afinity medzi 
ONSZEK a KD (Letfus a kol., 1980).  

Niektoré aspekty dlhodobej modulácie 
kozmického žiarenia slnečnou aktivitou boli tiež 
analyzované a popísané (Parisi a kol., 1992; 
Bavassano a kol., 1994). Dve zložky, dynamická a 
quazi-stacionárna, v modulácii kozmického žiarenia 
boli priradené rozličným dlhodobým javom v 
evolúcii aktivity JZK (Storini a kol., 1997).  

Tento náš článok je zameraný na štúdium vzťahu 
medzi cyklickými zmenami JZK a koronálnymi MP. 
časovo-priestorové rozloženie JZK skúmame za 
obdobie posledných piatich slnečných cyklov. Séria 
synoptických máp, priemerovaných postupne za 
obdobia šiestich Carringtonovských rotácií (CR) nám 
umožnila hladať cyklické zmeny v priestorovom 
rozložení JZK nad povrchom Slnka, odhaliť 
prítomnosť tzv. aktívnych dĺžok (AD) a sledovať ich  
vývoj, a napokon, identifikovať existenciu tzv. 
antipodálnych AD. Synoptické mapy JZK sme 
porovnávali s podobnými mapami intenzity 

koronálneho MP. Toto porovnanie umožnilo stanoviť 
stupeň vzájomnej korešpondencie oboch fenoménov.  

Po novom demonštrujeme aj očakávanú priestorovú 
koreláciu ONSZEK a koronálnych dier. Priestorová 
korešpondencia nájdená skôr (Letfus a kol., 1980) medzi 
ONSZEK a koronálnymi dierami registrovanými 
Skylabom je tu potvrdená pri použití koronálnych dier 
identifikovanými družicou Yohkoh v oblasti mäkkého X-
žiarenia. Okrem toho, teraz také oblasti konfrontujeme aj s 
vypočítanou intenzitou MP a oblasťami charakteristickými 
otvorenou konfiguráciou siločiar MP.  

Diskutujeme tiež možnosť kvantitatívneho popisu 
časovo-priestorovej evolúcie rozloženia JZK, pri 
aplikovaní metódy známej pod odborným názvom 
Principal Component Analysis (PCA). Analýza rozličných 
rozložení JZK, reprezentovaná na rozdiel od synoptických 
máp histogramami, odhalila štyri režimy vo vývoji JZK v 
priebehu slnečného cyklu (Badalyan a Kuklin, 1993, 
2000). Podobný postup sme realizovali teraz na 
rozsiahlejšom súbore dát (Badalyan a kol., 2002), a 
výsledky tu tiež krátko diskutujeme. 
  
2. VZŤAH MEDZI JZK A KORONÁLNYM MP   
 

Na skúmanie cyklických variácií v rozložení JZK sme 
konštruovali synoptické mapy, ktoré sme priemerovali za 
obdobia každých šesť CR v priebehu celého intervalu 
1943-1993. Intenzita koronálneho MP bola počítaná za 
predpokladu potenciálového (bezsilového) charakteru poľa 
z fotosférických meraní prevádzaných na Wilcox Solar 
Observatory a získaných z ich verejne dostupnej Web 
stránky. Synoptické mapy, konštruované pre celkovú 
intenzitu  
MP vo vzdialenosti 1,1 (t.j., pre výšku nad slnečným 
povrchom, v ktorej je regulárne meraná aj JZK) boli tiež 
priemerované pre obdobia šesť CR.  

Na obr. 1 sú tri páry synoptických máp intenzity MP 
(horný rad) a JZK (dolný rad). Tmavšie oblasti predstavujú 
vyššie hodnoty predmetných parametrov. Je vidieť celkom 
dobrý súhlas medzi celkovou štruktúrovanosťou každého 
páru máp. Napríklad, aj JZK aj intenzita MP sa evidentne 
zvyšujú v období 13.01.81 - 24.07.81 v blízkosti 
héliografických dĺžok 200° a 320°, zvlášť na severnej 
pologuli. V období 11.04.83 až 21.09.83, 
najcharakteristickejším sa javí pokles oboch parametrov v 
dĺžkach 180° - 200°, a naopak, ich nárast na oboch 
stranách tohoto intervalu. V periode 12.12.83 - 23.05.84, je 
oblasť nárastu oboch parametrov zvlášť zrejmá na dĺžkach 
70° - 130° na severnej pologuli, pričom hodnoty oboch 
parametrov na južnej pologuli v uvedených dĺžkach sú 
značne redukované. A tak, záver o obecne kladnej 
korelácii medzi JZK a koronálnym MP sa zdá byť 
odôvodnený. V značnej miere je to dôsledok skutočnosti, 
že práve husté kompaktné štruktúry zvýšenej JZK sú 
formované magnetickými poliami pomerne vysokej 
intenzity.  

Oblasti s nízkou JZK boli porovnávané (Letfus a kol., 
1980) s polohami koronálnych dier zaznamenanými na 
Skylab-e (Bohlin a Rubenstein, 1975) a bola konštatovaná 
dobrá priestorová korešpondencia oboch fenoménov. V 
tejto práci sme vykonali podobné porovnanie pre dva 
intervaly letu Skylab-u kedy, medziiným, bola pozorovaná  



aj veľmi známa koronálna diera CH1. Výsledok 
ilustrujeme na obr. 2. Na tomto kumulovanom 
obrázku sú koronálne diery "naložené" na izofoty 
synoptických máp JZK. časové obdobia, znázornené 
na mapách, odpovedajú Bartels-ovským rotáciám č. 
1912 a 1915. Oblasti blízko centrálneho meridiánu 
odpovedajú približne koncu CR 1601 a začiatku CR 
1602 na prvej mape a koncu CR 1604 a začiatku CR 
1605 na druhej synoptickej mape. Obr. 2 jasne 
demonštruje, že koronálna diera pokrýva práve 
plochu, na ktorej je JZK značne redukovaná.  
 V tomto článku sme previedli aj detailnejšie 
porovnanie JZK s obrázkami družice Yohkoh 
(obrázky získané cez Internet). Príklad takého 
porovnania pre konkrétny dátum 9. septembra 1993 
je na obr. 3. Horný panel predstavuje synoptickú 
mapu JZK (v tomto prípade vytvorenú z pôvodných 
nepriemerovaných údajov). Poloha centrálneho 
meridiánu odpovedá uvedenému dátumu. To 
znamená, že dĺžky uvedené na vodorovnej osi nie sú 
caringtonovskými dĺžkami. ďalší panel predstavuje 
podobnú mapu intenzity MP. Ako predtým, tmavšie 
oblasti znamenajú vyššie hodnoty predmetného 
parametra. Keďže mapy sú v prípade obr. 3 
nepriemerované za obdobia šesť rotácií, možno si 
všimnúť o niečo horšiu vzájomnú zhodu štruktúr, než 
tomu bolo na obr. 1. Napriek tomu, korešpondencia 
oblastí zvýšenej JZK a oblastí zosilneného MP na 
oboch stranách synoptických máp je zrejmá. Podobne 
je evidentný súčasný pokles oboch parametrov v 
blízkosti centrálneho meridiánu. Na obrázku Yohkoh-
u z 9. septembra 1993 sú koronálne diery dobre 
viditeľné. Veľká koronálna diera postupuje od 
severného pólu k juhozápadu (biela plocha na 
obrázku). V blízkosti rovníka je táto diera situovaná 
okolo centrálneho meridiánu, t.j. v oblasti kde nastal 
určitý pokles JZK a intenzity MP na synoptických 
mapách. Yohkoh-ovský obrázok je superponovaný na 
vypočítané izočiary intenzity MP a na magnetické 
siločiary. Hrubá čiara predstavuje neutrálnu čiaru MP 
na zdrojovej ploche, okrem nej sú slabšími čiarami 
znázornené iné izočiary MP. Malé prázdne krúžky 
znázorňujú polohy, kde sú otvorené siločiary MP 
ukotvené do fotosféry. Tieto miesta evidentne 
súhlasia s koronálnymi dierami Yohkoh-u.  
 Podobné výsledky sme dostali aj pre niektoré iné 
dátumy. Napriek tomu, chceme poznamenať, že 
pozorovaná korešpondencia medzi polohami 
koronálnych dier, oblasťami zníženej JZK a 
oblasťami zvýšenej intenzity MP má, do určitej 
miery, iba štatistický (teda, nie jedna k jednej) 
charakter. Inými slovami, poloha otvorených siločiar 
MP nie je jediným faktorom, ktorý určuje JZK. Na 
druhej strane, treba vziať do úvahy, že JZK meriame 
pozdĺž zorného lúča na okraji Slnka a preto 
akákoľvek jasná koronálna oblasť, nachádzajúca sa 
často aj dosť ďaleko od obrazovej roviny oblohy, 
môže (v dôsledku projekcie) značne "pridať na 
jasnosti" reálne slabej oblasti situovanej v blízkosti 
slnečného okraja.  

Napriek vyššie uvedeným poznámkam, možno 
JZK považovať za veľmi dobrého proxy (zástupcu, 

náhradníka) intenzity a topológie magnetického poľa v 
slnečnej koróne. A tak, využijeme údaje o JZK na to, aby 
sme analyzovali cyklické a štrukturálne variability slnečnej 
aktivity riadenej, pravdaže, variáciami a evolúciou 
slnečných magnetických polí.  
 
3. CYKLICKÉ ZMENY V  PRIESTOROVOM 
ROZLOŽENÍ JZK   
 

Synoptické mapy vytvorené pre celé obdobie 1943-
1993 nám umožnili preskúmať postupné zmeny 
priestorového rozloženia JZK. Dlhá séria synoptických 
máp odhaľuje určité momenty charakteristických 
štrukturálnych prestavieb v celkovej organizácii rozloženia 
JZK. časové úseky, kedy rekonštrukcia prebehla, sme 
porovnali s tzv. referenčnými bodmi slnečného cyklu, 
určenými pomocou rôznych indexov slnečnej aktivity, 
predovšetkým slnečných škvŕn (Vitinskij a kol., 1986; 
Kuklin a kol., 1990; Obridko a Kuklin, 1994; Kuklin a 
Obridko, 1995). Takéto body predstavujú obdobia 
fundamentálnych zmien v časovo-priestorovej organizácii 
slnečnej aktivity, viac ako iba nejaký skok v časovom 
priebehu toho-ktorého indexu. Koncepcia referenčných 
bodov je ťažisková pre pochopenie podstaty slnečnej 
aktivity a jej prognóz. Referenčné body boli odvodené z 
chodu rôznych slnečných indexov pomerne 
komplikovaným postupom. Ich zjednodušená definícia je 
nasledovná: tmA a tAM sú začiatok a koniec stúpajúcej fázy a 
tMd a  tdm sú začiatok a koniec klesajúcej fázy cyklu. Okrem 
toho, body m a M, t.j. minimum a maximum cyklu slnečnej 
aktivity treba tiež priradiť k referenčným bodom.  

V priebehu celého skúmaného časového obdobia sme 
identifikovali nasledovné cyklické zmeny vo vzhľade 
synoptických máp (viď obr. 4). V minime slnečného cyklu 
je JZK slabá na celom Slnku, pozoruje sa len niekoľko 
zjasnených oblastí. Dve "rieky", s niekoľkými oddelenými 
zjasnenými "ostrovmi" v nich, sa objavujú v blízkosti 
referenčného bodu tmA (začiatok stúpajúcej vetvy cyklu). V 
období tAM (začiatok maxima cyklu), sa "rieky" stávajú 
stabilnejšími a podstatne jasnejšími. Počas maxima cyklu 
M sa "rieky" začínajú vzájomne približovať a dotýkať, 
zatiaľčo pri tMd (začiatok klesajúcej fázy cyklu) vytvárajú 
jeden tok s dvomi dobre rozoznateľnými prúdmi. 
Napokon, na začiatku minima cyklu tDm( referenčný bod ), 
sa formuje len jedna pomerne úzka rovníková "rieka", 
pričom sa začína rozpadať na individuálne zjasnené 
"ostrovy". Na obr. 4 je prezentovaný vývoj priestorového 
rozloženia JZK v priebehu 21. cyklu slnečnej aktivity. 
Podobnú evolúciu JZK možno demonštrovať aj počas 
všetkých ostatných slnečných cyklov.  
 Obr. 5 predstavuje deväť ročných šírkovo-časových 
máp 21. slnečného cyklu. Aj na týchto mapách sú dve 
"rieky" a ich evolúcia veľmi dobre viditeľné. Na stúpajúcej 
vetve cyklu možno veľmi dobre rozoznať 27- a 13-dňovú 
periódu v rozložení JZK. Toto má za následok ojavenie sa 
dvoch antipodálnych AD (t.j., dĺžkových intervalov 
líšiacich sa približne o 180°), ktoré existujú takmer 
synchrónne na oboch pologuliach Slnka. V priebehu roku 
1982, na začiatku klesajúcej fázy, je 27-dňová perióda 
dobre rozoznateľná na priebehu vonkajšej "obalovej" 
izočiary. V rovníkových šírkach je 13-dňová perióda 
permanentne prítomná. S približovaním sa k roku 1984, 



jasné oblasti začínajú prenikať z jednej pologuli do 
druhej. Také správanie sa, zvlášť dobre viditeľné v 
roku 1984, možno nazvať "striedavými AD". 
Nakoniec, v roku 1985 pozorujeme len 27-dňovú 
periódu v rovníkovej zóne, čo znamená, že na Slnku 
je prítomná len jedna AD.  
 Detaily vo vývoji priestorovo-časového 
rozloženia JZK možno lepšie pochopiť ak skúmame 
sériu po sebe idúcich synoptických máp. Obr. 6 
ukazuje vývoj veľkorozmernej koronálnej 
štruktúrovanosti počas klesajúcej vetvy cyklu 21. 
Každá mapa predstavuje rozloženie JZK, 
spriemerované za obdobia šesť CR. Pritom jednotlivé 
mapy sú od seba oddelené časovým obdobím troch 
CR. Možno vidieť pozvoľné zmeny v rozložení JZK 
a tiež permanentnú  
existenciu AD v trvaní 1,5 - 2,0 rokov. Napríklad, na 
mapách č. 1-5 pozorujeme zosilnenie aktivity 
(jasnosti) v blízkosti dĺžky ~ 210°, posúvajúce sa 
postupne k 240°. V priebehu tohoto obdobia je AD 
zreteľnejšia na severnej pologuli. Neskôr, na mapách 
č. 6-7, je zjasnenie v značnom intervale dĺžok lepšie 
viditeľné na južnej pologuli a postupne mizne. 
Naopak, na mape č. 12 a ďalších sa v uvedených 
dĺžkach vyskytuje určité "údolie" (pokles jasnosti). 
Dosť často možno identifikovať dve jasné oblasti v 
približne tých istých dĺžkach ako na severnej, tak aj 
na južnej pologuli (napríklad mapy č. 10, 11 a 14), 
formujúce, v podstate, jednu komplexnú oblasť 
existujúcu synchrónne na oboch pologuliach. S 
pribli'zovaním sa k slnečnému minimu je na mapách 
vidieť všeobecný pokles JZK.  
 JZK predstavuje vhodný index ako pre 
krátkodobé, tak aj pre dlhodobé prognózy slnečnej 
aktivity. Možné využitie meraní JZK na východnom 
okraji Slnka pre prognózu aktivity na jeho disku bolo 
diskutované už skôr (Sýkora, 1981). Štúdium 
cyklických zmien JZK v rovníkovej zóne Slnka sa 
ukázalo byť zvlášť zaujimavým. Variácie JZK v tejto 
zóne lepšie korelujú s Wolfovými číslami 
nasledovného cyklu aktivity než je tomu pre daný 
cyklus. Na základe tejto skutočnosti sme navrhli 
metódu prognózy slnečnej aktivity na asi 10 rokov 
dopredu (Badalyan a kol., 2001).  

 
4. PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS AKO 
METÓDA KVANTITATÍVNEHO POPISU 
VÝVOJA PRIESTOROVO- ČASOVÉHO 
ROZLOŽENIA JZK   
 

Badalyan a Kuklin (1993, 2000) navrhli 
špecifický prístup k interpretácii systematického radu 
údajov o JZK. Rozdelenia (histogramy) JZK tam boli 
študované štatistickou metódou PCA. Neskôr sme 
PCA aplikovali na merania JZK za obdobie 5-tich 
slnečných cyklov (1943-1993) (Badalyan a kol., 
2002). Podobne, ako v Badalyan a Kuklin (1993, 
2000), aj tu sme celú sériu meraní rozdelili do 
polročných intervalov a troch šírkových zón: 
rovníkovej 0-20°, stredno-šírkovej 25-50° a polárnej 
55-90°, pričom sme severnú a južnú pologulu 

kombinovali. Vo vnútri každého polročného intervalu a 
šírkovej zóny sme určili počet meraní, ktorých hodnoty 
JZK vošli do intervalov 0 až 9 absolútnych koronalnych 
jednotiek (a.k.j.), 10 - 19 a.k.j., atď., až do 290 - 299 a.k.j. 
Priklady výsledných histogramov možno vidieť v 
Badalyan a Kuklin (1993, 2000) a v tejto práci na obr. 7. 
Tieto pôvodné  
rozdelenia možno interpretovať ako rozdelenia 
koronálnych objektov odpovedajúcej jasnosti. Odrážajú 
tiež relatívne plochy zabraté takými objektami na 
synoptických mapách.  
 PCA spočíva, v podstate, v nájdení hlavných zložiek 
(smerov), do ktorých získané počiatočné rozdelenie 
jasnosti môže expandovať. Tento postup je, v istom 
zmysle, podobný postupu v tzv. Fourier series expansion. 
Avšak, expanzné funkcie (eigenvectors) v PCA nie sú 
špecifikované a priori, ako vo Fourier-ovej analýze, ale sú 
určované (upresňované) v priebehu výpočtu. Expanzné 
koeficienty poukazujú na príspevok každej komponenty k  
pôvodnému rozdeleniu. Výhodou PCA je, že izoluje 
niekoľko prvých členov expanzného rozvoja, obsahujúcich 
hlavnú informáciu, zatiaľčo šum a individuálne zvláštnosti 
sú „presunuté“ do vyšších členov (t.j., menej podstatných) 
expanzného rozvoja. Detailnejší popis PCA možno nájsť v 
Badalyan a Kuklin (2000) a tam uvedených odkazoch na 
literatúru.  

Výpočty ukazujú, že variácie rozdelenia JZK s fázou 
cyklu a v závislosti od šírkovej zóny možno popísať 
modelom tzv. vyvíjajúceho sa rozdelenia, pričom pozdĺž 
evolučnej trajektórie možno identifikovať štyri režimy. 
Tieto režimy sú charakterizované odpovedajúcimi typmi 
histogramov. Zistili sme, že k prechodu z jedného režimu 
do iného dochádza v špecifických referenčných bodoch 
slnečného cyklu (viď vyššie). To znamená, že cyklická 
variácia predstavuje nejaký obecný synchrónny proces, 
ktorý zasahuje všetky vrstvy slnečnej atmosféry, od 
fotosféry do koróny.  

Histogramy, odpovedajúce štyrom evolučným režimom 
možno popísať nasledovne (viď obr. 7):  

Režim A predstavuje aktívnu rovníkovú korónu. 
Objavuje sa v nízkych héliografických šírkach λ < 30° v 
priebehu maxima slnečnej aktivity (zmena polarity 
globálneho magnetického poľa), alebo dokonca o niečo 
skôr, a pretrváva až do polovice klesajúcej fázy cyklu. 
Podľa našej mienky, existencia tohoto režimu súvisí s 
prítomnosťou veľkých komplexov aktivity, nad ktorými sú 
situované aj jasné koronálne štruktúry. Histogramové 
maximum Im (najpravdepodobnejšia hodnota JZK v 
priebehu daného polroka) sa nachádza v intervale 50-100 
a.k.j. V oblasti vysokých hodnôt JZK („chvost“ 
histogramu) intenzity Iλ vždy dosahujú 300 a viac a.k.j. 

 Koróna režimu B expanduje vyššie do zóny pokojných 
filamentov a pretrváva v týchto héliografických šírkach 
počas pomerne dlhého obdobia. Maximum histogramu leží 
v intervale 15-50 a.k.j. Prechod z režimu A do režimu B 
nastáva celkom náhle, a podobne, poloha Im sa presunie 
rýchlo do oblasti nízkych hodnôt. "Chvost" histogramu je 
podstatne kratší ako v režime A a dosahuje 100-200 a.k.j.  

Režimy C a D predstavujú hlavne slabú korónu 
vysoko-šírkových zón. Režim C dosahuje výšku 10-20 
a.k.j., a „chvost“ ide iba k 50-80 a.k.j. V režime D 



histogramové maximum prakticky absentuje, t.j. 
najpravdepodobnejšie hodnoty JZK nepresahujú 10 
a.k.j. Počas minima cyklu, histogram režimu D končí 
pri 30-50 a.k.j. V priebehu jednotlivých slnečných 
cyklov prechod z jedného režimu do iného môže 
nastávať pri trochu odlišných intenzitách.  

Na obr. 8 demonštrujeme časovo-šírkový diagram 
pre všetkých päť slnečných cyklov. Vyznačené sú 
hranice medzi odlišnými režimami JZK. O spôsobe 
stanovenia hraníc sa možno dočítať v Badalyan 
Kuklin (2000). Na rozdiel od citovaného článku, tu 
sme určili hranice medzi režimami C a D podľa 
koeficientu C2, ktorý nám umožnil ich separovať 
(podrobnosti viď v Badalyan a kol., 2002). Diagram 
na obr. 8 vlastne ilustruje vývoj celého procesu. 
Počas minima aktivity polárna koróna (režim D) v 
skutočnosti pokrýva všetky šírky až k rovníku. Na 
začiatku stúpajúcej fázy cyklu sa objavuje režim C v 
nízkych šírkach, prenechajúc čoskoro miesto režimu 
B, ktorý dosahuje najvyšších šírok (ϕ > 60°) v epoche 
slnečného maxima. V období maxima sa objavuje 
režim A v rovníkovej zóne a pretrváva počas väčšej 
časti klesajúcej fázy cyklu. Po slnečnom maxime, 
vysoko-šírková hranica režimu B driftuje dolu k 
šírkam 45° - 50° (zóna pokojných protuberancií). 
Hranica zostáva na tejto úrovni až do konca 
klesajúcej fázy a potom sa presunie k rovníku. Režim 
B je na nízkych šírkach nahradený režimom C a 
polárna koróna (režim D) klesá opäť k nízkym 
šírkam. Režim D existuje v polárnych šírkach 
prakticky permanentne, režim C tam prenikne len v 
priebehu maxima cyklu. Cyklická krivka polročných 
Wolfových čísel je uvedená v dolnej časti obr. 8 kvôli 
lepšej orientácii o fázach cyklu.  
 Neočakávanou a zaujimavou sa ukázala 
nasledovná skutočnosť. Héliografická šírka, ktorú 
dosahuje režim A v danom polročnom intervale 
veľmi dobre koreluje s odpovedajúcim Wolfovým 
číslom. Toto demonštruje obr. 9. Korelačný 
koeficient je r = 0,794 0,053. Tento fakt, zdá sa, 
svedčí o tom, že časovo-priestorový vývoj režimov 
JZK geneticky súvisí s evolúciou slnečných 
magnetických polí.  
 Mnoho odhalených zákonitostí v chode 
expanzných koeficientov, a niektoré iné vlastnosti 
skúmaných histogramov, svedčia o tom, že takáto 
histogramová prezentácia rozdelenia JZK je omnoho 
informatívnejšia v porovnaní s výsledkami, ktoré 
možno získať pri skúmaní cyklických variácií z 
polročných stredných hodnôt JZK, ktoré sú, v 
skutočnosti, integrálom vyššie diskutovaných 
histogramov.  
 
5. ZÁVERY   
 

Priestorové rozloženie JZK, analyzované za 
obdobie viac ako päť slnečných cyklov, a jeho 
porovnanie s koronálnymi MP (odvodenými z 
fotosférických meraní) nám dovoľuje urobiť 
nasledovné závery:  

1) Veľmi pravdepodobne existuje úzky genetický vzťah 
medzi priestorovo-časovým rozložením JZK a 
evolúciou slnečných MP.  

2) Pri porovnaní synoptických máp, konštruovaných 
oddelene pre intenzitu MP a JZK sa ukázal veľmi 
dobrý vzájomný súhlas ich štruktúr. To naznačuje, že 
rozloženie JZK je do značnej miery predurčené 
intenzitou MP v príslušnej koronálnej hladine.  

3) Oblasti zabrané koronálnymi dierami detekovanými v 
X-žiarení dobre súhlasia s oblasťami, kde je JZK 
značne redukovaná a s miestami kde sa nachádzajú 
otvorené siločiary MP.  

4) K podstatným zmenám v priestorovom rozložení JZK 
dochádza za pomerne krátke obdobie v blízkosti tzv. 
referenčných bodov krivky slnečného cyklu 
(odvodených z priebehu rôznych indexov slnečnej 
aktivity).  

5) Spoľahlivo sme identifikovali AD v rozložení JZK, 
pričom doba ich života dosahuje 1,5-2,0 roky. Kým 
jedna AD slabne, zatiaľ iná, posunutá v dĺžke asi o 
180°, sa často zosilňuje (tzv. antipodálna AD).  

6) Počas veľkej slnečnej aktivity sú na Slnku prítomné 
obyčajne dve AD, vzájomne vzdialené asi o 180° . Z 
toho rezultujú variácie slnečnej aktivity (vrátane JZK) 
s periódou 13-14 dní. Na klesajúcej vetve slnečného 
cyklu dochádza často k prieniku jasných aktívnych 
oblastí z jednej pologule na druhú, čím vznikajú tzv. 
„striedavé“ AD. Toto, v skutočnosti, znamená, že v 
priebehu každej slnečnej rotácie je jedna z AD lepšie 
viditeľná na severnej pologuli a iná na južnej pologuli. 
V minime slnečnej aktivity existuje len jedna AD na 
Slnku.  

7)  Metóda Principal Component Analysis, aplikovaná na 
naše údaje o JZK, reprezentované formou 
histogramov, nám umožnila popísať priestorovo-
časové rozloženie JZK nasledovne:  

V evolúcii JZK počas slnečného cyklu možno 
identifikovať štyri režimy. Tieto, zdá sa, súvisia s 
aktuálnym množstvom objektov rôznej úrovne aktivity 
prítomných v koróne a s ich reálnym rozložením nad 
slnečným povrchom. Aplikácia PCA na naše údaje, 
reprezentované vo forme histogramov, umožnila odhaliť 
niekoľko zaujimavých vlastností, ktoré zostávali skrytými 
ak sme cyklické variácie analyzovali štandardným 
spôsobom. Napríklad, héliografická šírka, do ktorej sa A 
režim (vzťahujúci sa k rovníkovým oblastiam epochy 
maxima) rozšíri počas daného polroka, veľmi dobre 
koreľuje s príslušnými polročnými relatívnymi číslami 
slnečných škvŕn.  

Nami vykonaná analýza demonštruje veľkú 
informatívnosť meraní JZK. JZK je jedným z mála 
indexov slnečnej aktivity, umožňujúcich študovať 
vlastnosti slnečnej činnosti vo všetkých héliografických 
šírkach na uniformnom homogénnom materiáli. Pritom 
nájdený úzky vzťah JZK a koronálnych magnetických polí 
umožňuje ísť v nepriamom výskume slnečných MP späť 
do obdobia, kedy systematické merania fotosférických MP 
ešte neexistovali, t.j. do začiatku 40-tych rokov minulého 
storočia.  

Samozrejme, intenzita emisnej čiary FeXIV 530,3 nm 
predstavuje len určitý proxy (zástupca, náhradník), ktorý 
ilustruje priebeh a mechanizmy slnečnej aktivity. 



Pochopiteľne, magnetické pole je hlavným faktorom 
v takých mechanizmoch. Naša analýza ukazuje, do 
akej miery je „zelená“ koróna obsiahnutá v 
globálnom scenári cyklických zmien slnečnej 
aktivity. Ukazuje sa, že pomerne dlhú sériu meraní 
JZK možno vhodne využiť na nepriame štúdium 
slnečných MP za obdobie niekoľkých desaťročí pred 
ich priamym meraním. Naša databáza JZK môže byť 
tiež efektívne využitá na identifikáciu a štúdium 
niektorých fenoménov dôležitých z hľadiska 
geoefektivity, akými sú, napríklad, koronálne diery, a 
to opäť v období značne predchádzajúcom ich 
priamej registrácii z kozmu.  
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Obrázok 1. Porovnanie troch párov synoptických máp 
intenzity magnetického poľa (horné panely) a jasnosti 
zelenej koróny (dolné panely). Každá z máp predstavuje 
údaje priemerované za šesť Carrington-ových rotácií, 
pričom odpovedajúci časový interval je uvedený hore. 
Celkový rozsah hodnôt intenzity (jasnosti) je na každej 
mape rozdelený do ôsmich hladín, pričom čierna farba 
odpovedá maximálnej jasnosti (tá však môže byť rôzna na 
každej mape) a biela farba predstavuje minimálnu 
jasnosť. Na synoptických mapách tohoto obrázka 
(podobne ako aj na ďalších obrázkoch) čas narastá 
sprava doľava.  
 
 

 
 
Obrázok 2. Poloha Skylab-ovskej koronálnej diery CH1, 
superponovaná na synoptickú mapu JZK. Izofoty JZK sú 
vykreslené s krokom 10 absolútnych koronálnych 
jednotiek, začínajúc od 10 a.k.j. ako najnižšej intenzitnej 
hladiny. 
 

 
Obrázok 3. Zhora dole sú uvedené synoptické mapy JZK, 
intenzity MP a Yohkoh-ovský negatívny snímok v mäkkom 
röntgene zo dňa 9. septembra 1993. Na poslednom vidno bielo 
sfarbenú koronálnu dieru. Poloha centrálneho meridiánu 
odpovedá tomu istému dátumu na oboch synoptických mapách. 
čierne krúžky predstavujú polohy, kde sú silo'ciary 
koronálneho MP "ukotvené" vo fotosfére.  
 
 



 
Obrázok 4. Charakteristické synoptické mapy JZK pre obdobie 21. cyklu slnečnej aktivity. Podobne ako na obr. 1, každá mapa 
predstavuje údaje priemerované za šesť CR. Celkový rozsah jasnosti je rozdelený do ôsmich hladín, pričom čierna farba 
odpovedá najvyššej intenzite Imax, vyjadrenej v a.k.j. (tá je rôzna pre každú mapu - viď pravouholníky vľavo od máp). Biele 
oblasti predstavujú najnižšiu jasnosť koróny. Príslušné roky a referenčné body sú tiež uvedené. Na osiach abscís a poradníc 
sú uvedené héliografická dĺžka a šírka.  
 

 
 
Obrázok 5. Séria ročných časovo-šírkových máp JZK pre cyklus 21. Tu je rozsah jasnosti rozdelený na 6 hladín. Rok a 
intenzita maximálnej izofoty sú uvedené vpravo, mesiace v príslušnom roku sú číselne vyznačené na vodorovnej osi.  



 

 
Obrázok 6. Séria synoptických máp, pokrývajúca zostupnú vetvu cyklu 21. Každá mapa predstavuje JZK priemerovanú za šesť 
CR, pričom časový interval medzi susednými mapami je tri mesiace. čísla vpravo od máp udávajú časovú postupnosť v 
stĺpcoch. Hodnoty jasnosti maximálnej izofoty na mapách sú postupne 160, 160, 180, 180, 180, 160, 160, 140, 130, 120, 90, 
90, 90, 80, 80, 70, 70, 60, 40, a 40 a.k.j.  
 

 
Obrázok 7. Histogramy typických režimov rozdelenia JZK, získané metódou Principal Component Analysis. 

 
 
 



 
 
Obrázok 8. Časovo-šírkový diagram evolučných režimov (horný panel). Plná a bodkovaná čiara oddelujú oblasti rôznych 
režimov; Režim A (jasná rovníková koróna) je šedo vytieňovaný. Cyklická krivka polročných stredných Wolfových čísiel je na 
dolnom paneli, pričom sú uvedené aj čísla jednotlivých cyklov.  
 

 
Obrázok 9. Vzťah medzi najvyššou héliografickou šírkou, do ktorej expanduje režim 29#29 v danom polroku a Wolfovým 
číslom slmečných škvŕn.  
 


