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Abstrakt 

Geomagnetické pulzace Pc3, vyskytující se téměř denně v denních hodinách, byly sledovány 

na několika stanicích v Evropě v době úplného zatmění Slunce dne 11. 8. 1999 

a porovnávány s pulzacemi ve dnech předcházejících a následujících. Pozorován byl mírný 

pokles amplitudy pulzací po dobu asi dvou hodin se středem v čase úplného zatmění na všech 

stanicích, avšak pouze ve složce X (severojižní). Současně poněkud klesá převládající perioda 

pulzací. Sledování pulzací v užších frekvenčních pásmech ukázalo, že pokles amplitudy je 

výraznější u pulzací s periodou nad 20 s, u pulzací s kratší periodou se nevyskytuje. Lze 

předpokládat, že zastínění části magnetosféry (nad ionosférou) omezí generování pulzací, 

přičemž pro pulzace s kratší periodou je tento efekt kompenzován nižším tlumením 

v ionosféře, proto se pokles amplitudy projeví pouze u pulzací s delší periodou.  

 

 

1. ÚVOD 

 

Geomagnetické pulzace typu Pc3 jsou nejběžnější 

pulzace vyskytující se v denních hodinách, a to 

prakticky denně. Jejich periody leží mezi 10 a 45 s 

a amplitudy se pohybují v desetinách nT. Velice 

stručně se dá říci, že vznikají na denní straně 

magnetosféry a šíří se dále k Zemi jako magneto-

hydrodynamická (MHD) vlna, která se po průchodu 

ionosférou mění na vlnu elektromagnetickou. Při 

průchodu ionosférou dochází k tlumení, které závisí 

na ionizaci ionosféry a je při vyšší ionizaci větší. 

Tlumení závisí také na periodě šířící se vlny, přesněji 

na poměru vlnové délky příslušné vlny a tloušťky 

ionosféry. Vlny s dlouhou periodou procházejí téměř 

bez útlumu. Při zatmění Slunce, kdy poklesne 

vodivost v dotčené oblasti ionosféry až na 60% (Van 

Zandt et al., 1960), sníží se útlum MHD vln a proto by 

mělo nastat zvýšení amplitudy pulzací pozorovaných 

v daném regionu na Zemi; to však není potvrzeno 

pozorováním. 

Literatura zabývající se vlivem slunečního zatmění 

na geomagnetické pulzace je neobyčejně chudá. 

Vlivem úplného slunečního zatmění na geomag-

netické pulzace se zabývali D‘Costa a Peres, (1984). 

Efekty zatmění byly pozorovány na dvou stanicích na 

Kubě během zatmění 12. 9. 1977 a porovnány 

s pozorováním při dalších třech zatměních 

v sedmdesátých letech. Všechna zatmění však byla 

částečná, zakrytí 29 – 80%, to poslední se navíc 

pozorovalo krátce před západem Slunce. Krátce po 

začátku částečného zatmění se objevily silné pulzace 

s periodami 40–80 s, jejich parametry byly však na 

každé stanici zcela jiné. V práci chybí jakékoli 

porovnání se stavem ve dnech mimo zatmění Slunce. 

Tauer (1964) shrnul data ze čtyř zatmění 

v posledních několika letech před r. 1962. Bez 

výpočetní techniky a digitálních záznamů se musel 

omezit pouze na rozlišení pulzací s periodou větší 

a menší než 40 s. Amplitudy pulzací zkoumal 

v intervalech 15 min. Našel silný pokles aktivity 

pulzací s periodami pod 40 s. Avšak tento pokles 

předbíhá vlastní zatmění o hodinu a někdy i více, 

takže celý efekt spadá do začátku vstupu do polostínu 

(kdy pro pozorovatele na Zemi Měsíc začíná 

vstupovat na sluneční disk). Vysvětlení tak velkého 

posuvu je obtížné, avšak pokles amplitudy je natolik 

výrazný, že nelze pochybovat o jeho reálnosti. 

 

2. MATERIÁL A ZPRACOVÁNÍ 

 

V době zatmění v srpnu 1999 byly geomagnetické 

pulzace registrovány na stanici Budkov indukčním 

variometrem s výstupem přes galvanometr 

a následnou digitalizací s krokem 0,5 s. Indukční 

variometr zaznamenává vlastně derivaci, což v případě 

sinusových kmitů nevadí. Naopak, pro registraci 

pulzací je výhodné, že citlivost je značně nižší pro 

variace s dlouhými periodami, které obvykle mají 

mnohem větší amplitudu. Tím jsou na záznamu tyto 

variace přirozenou cestou odfiltrovány. Pro další 

zpracování je ovšem třeba kalibrace. Měření pulzací 

v Budkově bylo z technických důvodů omezeno pouze 

na složku X (severojižní).  

Prostřednictvím Internetu byla získána digitální 

geomagnetická data ve složkách X (resp. H), Y (resp. 



D) a Z s krokem 1 s z observatoří Niemegk 

a Fürstenfeldbruck v Německu, ze stanice Hermanus 

v Jižní Africe (v blízkosti tzv. konjugovaného bodu, tj. 

na druhém konci magnetické siločáry), a dále 

z dočasné stanice Bad Bergzabern (blízko německo-

francouzských hranic v pásmu totality). Souřadnice 

stanic a období registrace jsou uvedeny v tabulce 1.  

Na stanici Fürstenfeldbruck bylo registrováno 

indukčním variometrem stejně jako v Budkově. Na 

ostatních byly pulzace přímo registrovány citlivým 

magnetometrem a tedy jsou uvedeny hodnoty v nT na 

jedno desetinné místo. Dlouhodobé změny pole včetně 

denní variace nejsou odfiltrovány, pulzace se pozorují 

jen na pozadí těch dlouhodobých variací jako drobné 

undulace. Rozlišovací schopnost v amplitudě (0,1 nT) 

je u těchto záznamů poměrně malá. Z observatoře 

Nagycenk v Maďarsku byla získána digitální data 

pulzací pouze s krokem 5 s. To stačí pouze pro 

pulzace Pc3 na dlouhoperiodickém konci oboru 

definičního pásma, nevyhovuje však pro kmity 

s periodami pod 15 s. 

Při zpracování pulzačních dat musíme mít na 

paměti, že pulzace jsou doprovázeny vysokou úrovní 

šumu. V dalším nebudeme rozlišovat mezi „čistými“ 

pulzacemi a šumem a do zpracování zahrneme 

veškerý signál, co spadá do příslušného frekvenčního 

pásma. Tento přístup je stejný jako např. při výpočtu 

pulzačních indexů, kdy se bere v úvahu pouze 

frekvence (či perioda) bez ohledu na to, jde-li 

o pulzace Pc nebo Pi. 
 

Tabulka 1. Seznam stanic, jejichž pulzační data byla použita pro zpracování, a parametry zatmění na nich. 

 

observatoř registrace délka 

stupňů 

šířka  

stupňů 

Zatmění 

    UT              LT 

Zakrytí 

procent 

Bad Bergzabern 11.8.  00–24 UT      7.95   49.06  10.32  11.00  100 

Fürstenfeldbruck 11.8.  00–17 UT    11.28   48.17  10.38  11.23  100 

Niemegk 11.8.  00–24 UT    12.68   52.07  10.39  11.30    89 

Budkov 9.8. 00 UT– 13.8 12 UT    14.02   49.08  10.42  11.38    98 

Nagycenk 11.8. 08–15 UT    16.72   47.63  10.48  11.55  100 

Hermanus 10.8. 09 UT – 12.8. 07 UT    19.23 –34.43      00 

 

3. VÝSLEDKY 

 

Pulzace Pc3 vykazují především výraznou denní 

variaci. V nočních hodinách je aktivita pulzací velmi 

slabá, pulzace se začínají objevovat brzy ráno (kolem 

04 LT) a trvají do pozdního odpoledne (asi do 16 LT). 

Zde je právě zřejmá symetrie kolem osy magnetosféry 

(10–11 LT). Amplituda pulzací krátkodobě silně 

kolísá. Pulzace jeví známou beatovou strukturu, při 

níž amplituda pravidelně kolísá s periodou několika 

minut (průměrně 3–5 min), v delších záznamech se 

objeví i dlouhodobější změny amplitudy s periodami 

kolem 2 hod, případně dalšími, popsané např. 

v Korchunow (1982). V jednotlivých dnech tyto 

variace nemusí být vždy stejné, jde jen o průměr. 

V průběhu dne amplituda setrvává na jisté stabilní 

úrovni, kolem níž kolísá vlivem popsaných variací. 

V době kolem úplného slunečního zatmění je 

pozorován mírný pokles amplitudy pulzací (obr. 1), 

ačkoliv jde o dobu blízkou obvyklému výskytu 

maximální amplitudy pulzací. Podle Korschunowa 

(1982) v rámci pravidelného kolísání amplitudy 

pulzací s přibližně dvouhodinovou periodou připadá 

jedno z lokálních maxim na dobu kolem 11.25 LT, tj. 

asi 10.20 UT. V den zatmění byl naopak pozorován 

pokles amplitudy již před 10.00 UT, na původní 

úroveň se amplituda vrátila až kolem 11.30 UT. Střed 

zatmění je zde v 10.42 UT, tedy právě uprostřed úseku 

s nižšími amplitudami pulzací. Toto platí pro 

observatoř Budkov. Obdobně lze pozorovat uvedený 

úsek s nižší amplitudou pulzací také na observatořích 

Fürstenfeldbruck a Bad Bergzabern, které leží přímo 

v pásu totality. Minimum leží přibližně ve stejném 

místě jako v Budkově. Na observatořích Niemegk a 

Nagycenk je toto minimum slabší, vzhledem 

k vzdálenosti od pásu totality, resp. k delšímu kroku 

digitalizace. Pokles je nejnápadnější ve složce X, ve 

složce Y je slabší a ve složce Z skoro žádná. Slabý 

pokles lze najít i na stanici Hermanus, kde je také 

omezen pouze na složku X.  

Obr. č. 1: Záznam pulzací z observatoře Budkov, 

11. 8. 1999, 09–12 UT, složka X. 

 

Vzhledem k poměrné dlouhému časovému úseku, 

v němž se relativně malý pokles pozoruje, lze jen 

obtížně určit přesný čas minima a rozhodnout, zda 

nastává na každé stanici v jinou dobu v závislosti na 

okamžiku zatmění. Zdá se, že zde takový zřejmý 

posuv v poloze minima zde není. Avšak tento rozdíl 



by činil nejvýše 15 minut, což může být skryto 

v možné nepřesnosti vlivem šumu. Poloha minima se 

nezmění ani v případě, že zkoumaný interval bude 

o 30 min delší, kratší nebo posunutý. Za delší období 

(např. od 08.00 do 13.00 UT) se ovšem projeví 

kolísání amplitudy pulzací během dne (Korschunow, 

1982), proto by zde použití polynomu druhého stupně 

nebylo vhodné. 

 
Obr č. 2: Spektra pětiminutových úseků záznamu pulzací 11. 8. 1999, Budkov, složka X: v intervalech 10.30–10.35 UT, 

10.35–10.40 UT, 10.40–10.45 UT a 10.45–10.50 UT. 

 

Pro další zpracování byl celý záznam rozdělen na 

úseky po 5 minutách a v každém tomto intervalu bylo 

spočteno spektrum. Omezili jsme se jen na dobu od 09 

do 12 UT. Frekvenční obor byl stanoven ve shodě 

s definičním oborem pulzací Pc3 od 10 do 45 s. 

Protože počátek a konec intervalu byl určen 

„direktivně“, bez ohledu na beatovou strukturu, je 

spektrum poměrně složité, s mnoha vrcholy, 

a v každém vybraném intervalu jiné (ukázka některých 

spekter je na obr. 2). Nemá proto smysl zkoumat 

polohu a výšku jednotlivých vrcholů. Důležité jsou 

však průměrné hodnoty, tj. průměrná amplituda 

a vážená frekvence v každém spektru. Průměrné 

amplitudy vynesené do grafu (obr. 3) a aproximované 

polynomem druhého stupně vykazují pokles se 

středem kolem 11.00 UT. Tento chod je stejný na 

stanicích Budkov, Bad Bergzabern a Niemegk, avšak 

vyskytuje se pouze ve složce X. Poloha minima je na 

všech stanicích stejná, kolem 11.00 UT, bez ohledu na 

čas úplného zatmění. Obdobná změna amplitudy se 

nevyskytuje v ostatních dnech. 

V průběhu několika hodin kolem zatmění se také 

systematicky mění střední frekvence, resp. perioda. Ta 

byla spočítána ze spekter jakožto vážený průměr, kdy 

každá frekvence v daném oboru byla uvažována 

s váhou odpovídající hodnotě spektra v této frekvenci. 

V grafu na obr. 4 pro střední periody pulzací z Bad 

Bergzabern, sestaveném stejným způsobem jako 

obr. 3 pro amplitudy, je vidět jasné minimum 

v periodě kolem 18 s, zatímco za počátku sledovaného 

intervalu se pohybuje kolem 20 s a na konci kolem 

19 s. Minimum nastává přibližně ve stejném čase jako 

minimum amplitudy. Na stanici Niemegk je průběh 

podobný, jen v Budkově není tato změna příliš 

nápadná, minimum se posouvá až něco po 12 UT, ale 

změny jsou přibližně stejně velké (pokles z 25 s na 

22 s a opět vzrůst na 24 s). Obdobná změna periody se 

nevyskytuje nikde v ostatních dnech, pokud je záznam 

k dispozici. Tato změna průměrné periody naznačuje, 

že výše zmíněný pokles amplitudy je pro vlny 

s určitými periodami silnější a pro jiné slabší, ne-li 

žádný, a to si žádá zkoumání změny signálu ve 

vymezených frekvenčních pásmech. 

 

Obr. č. 3: Průběh střední amplitudy pulzací 

z observatoře Budkov, 11. 8. 1999, odvozené ze spekter, 

v čase 09–12 UT, složka X, s aproximací polynomem 

druhého stupně. 

 

Pro tento účel byla vybrána následující pásma: 30–

40 s, 20–30 s, 15–20 s, 12–15 s a 10–12 s (srv. grafy 

spekter na obr. 2). Byly spočítány průměrné amplitudy 



v těchto pásmech stejně jako dříve pro celé pásmo. 

Průběh amplitudy v pásmech s delšími periodami je 

shodný s celkovým průběhem na obr. 3 – minimum 

kolem 11.00 UT (obr. 5 nahoře). V pásmech s kratšími 

periodami (pod 15 s) se amplituda se buďto nemění 

skoro vůbec, případně vykazuje velmi slabé maximum 

kolem 11.00 UT (obr. 5 dole). Popsaný rozdíl mezi 

pásmy platí pro všechny stanice včetně Hermanusu. 

Protože pulzace s největší amplitudou jsou v pásmech 

s delšími periodami, je průběh amplitudy v širokém 

pásmu dán především průběhem v těchto pásmech. 

Celý chod není symetrický: vzrůst po 11.00 UT je 

menší než byl předcházející pokles. Kromě toho 

amplituda stále mírně roste, zvláště v pásmech 

s kratšími periodami. 

 
Obr. č. 4: Průběh střední periody pulzací z observatoře Bad 

Bergzabern, 11. 8. 1999, odvozené ze spekter, v čase 09–

12 UT, složka X, s aproximací polynomem druhého stupně. 

 

Obr. č. 5: Průběh střední amplitudy pulzací z observatoře 

Budkov, 11. 8. 1999, odvozené ze spekter, v čase 09–12 UT, 

složka X, ve vybraných periodových pásmech: 30–40 s 

(nahoře) a 15–20 s (dole) s aproximací polynomem 

druhého stupně. 

 

4. DISKUZE A ZÁVĚR 

 

Jak ukazují všechna uvedená pozorování na všech 

stanicích, v průběhu úplného zatmění Slunce 

nenastává zvýšení amplitudy pulzací, ale naopak 

snížení. To nemusí znamenat, že ke snížení útlumu 

vlivem poklesu ionizace nedochází. Nasvědčuje to 

spíše tomu, že významnou roli zde hraje ještě jiný 

faktor. Stín Měsíce dopadá při zatmění také na tu část 

magnetosféry, kde vznikají MHD vlny zodpovědné za 

vznik pulzací Pc3. Dále od Země je navíc průměr 

plného stínu větší než na zemském povrchu. Možným 

ovlivněním této oblasti a tím i vzniku pulzací se dosud 

nikdo nezabýval, není ani spolehlivě známo, jak se 

mění např. intenzita meziplanetárního magnetického 

pole, koncentrace částic, teplota plazmy aj. v této 

oblasti v průběhu zatmění. K dispozici jsou obvykle 

pouze hodinová data těchto hodnot a to je pro 

rozlišení málo, navíc obvykle nepocházejí z té oblasti 

magnetosféry, kam dopadá měsíční stín. Z pozorování 

lze vyvodit, že krátkodobé změny některých 

parametrů skutečně nastávají a že mají za následek 

potlačení vzniku pulzací. Snížení amplitudy pulzací se 

pak musí pozorovat současně na velkém území 

a celkem logicky se musí pozorovat také 

v odpovídající oblasti na protější polokouli (protože 

vlny se šíří podél magnetické siločáry). Tento efekt 

musí být větší než snížení útlumu v ionosféře. Rozdíl 

v časovém posuvu mezi středem zatmění a minimem 

amplitudy, pozorovaný u zatmění v r. 1999 

a v r. 1961, lze snad vysvětlit tím, že oblast stínu 

u těchto zatmění se nachází na opačné straně 

magnetosféry (tj. vzhledem k symetrii kolem 10 LT). 

Pokud po určitou dobu (např. vlivem zastínění 

části magnetosféry) je oslabeno generování pulzací, 

pak pro pozorování na Zemi vstupuje do hry také 

útlum v ionosféře. Pro dlouhé periody (dlouhé vlnové 

délky) je ionosféra příliš tenká a útlum je nepatrný, 

takže na jeho snížení vlivem poklesu ionizace mnoho 

nezáleží. U těchto pulzací pak pozorujeme dočasně 

sníženou amplitudu ve shodě s poklesem jejich 

generování. Pro kratší periody není útlum 

zanedbatelný a jeho dočasné snížení vede ke zvýšení 

amplitudy pulzací registrovaných na Zemi, které 

kompenzuje efekt sníženého generování. Pro pulzace 

s periodou ještě kratší může tento efekt převládnout 

a zde pak pozorujeme zvýšení amplitudy pulzací. 
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