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Abstrakt 
V práci sú prezentované výsledky, ktoré boli získané použitím formalizmu používaného na 
odhad základných parametrov (strednej hodnoty a rozptylu) lognormálneho rozdelenia 
aplikáciou na 11-ročné cykly slnečnej aktivity vyjadrenej ro čnými vyhladenými Wolfovými 
číslami. Cieľom práce je posúdenie náhrady rôznych doteraz používaných parametrov 
opisujúcich tvar slnečných cyklov (napr. relatívných čísel v maxime a minime, dĺžkou 
vzostupnej a zostupnej vetvy cyklov, asymetrie cyklov a i.) uvedenými parametrami 
lognormálneho rozdelenia za predpokladu, že relatívne čísla sú považované za analógiu 
hodnôt funkcie hustoty pravdepodobnosti lognormálneho rozdelenia. Z uvedeného je zrejmé, 
že takáto aplikácia má význam iba matematicko-štatistický, a nie fyzikálny. Získané výsledky 
sú diskutované z hľadiska možnosti zaradenia jednotlivých slnečných cyklov do rodín. 
 

 
1. ÚVOD 
 

Tak pre teoretikov, ktorí sa zaoberajú výskumom 
cyklov slnečnej aktivity a ich opisom nejakým 
matematickým modelom (funkciou),  ako aj pre 
praktických pozorovateľov slnečnej aktivity je všeobecne 
známe, že 11-ročné slnečné cykly vo väčšine prípadov nie 
sú symetrické z hľadiska ich grafického znázornenia, 
kedy na vodorovnú os je nanášaný čas (obyčajne 
v rokoch) a na zvislej osi sú znázornené hodnoty 
relatívneho (Wolfovho) čísla, či už vyhladené 
(vyrovnané) alebo nevyhladené. Pre väčšinu slnečných 
cyklov platí, že vzostupná vetva slnečnej aktivity (doba 
od minima k maximu daného cyklu)  je kratšia ako 
zostupná vetva (od maxima k minimu najbližšieho 
nasledujúceho cyklu). Táto asymetria sa obyčajne 
vyjadruje tzv. koeficientom asymetrie cyklu  α, ktorý 
zaviedol Gleissberg už v r. 1952 (Gleissberg, 1952) a je 
definovaný ako pomer dĺžky vzostupnej vetvy (TA ) 
k dĺžke zostupnej vetvy  (TD) slnečného cyklu, teda: 
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pričom dĺžky oboch vetiev sú vyjadrené v časovej miere, 
obyčajne v rokoch. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že 
hodnota α je obyčajne menšia ako 1.    

V prípade, keď sa z formálneho hľadiska pozeráme na 
grafické vyjadrenie priebehu slnečného cyklu v závislosti 
na čase ako na určitý typ rozdelenia nejakého 
štatistického znaku, tak tvar slnečného cyklu sa dá 
z pohľadu štatistiky opísať aj koeficientom asymetrie. 

Koeficient asymetrie rozdelenia γ1 je definovaný 
nasledovne: 
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kde vo všeobecnosti n je počet štatistických jednotiek 
v štatistickom súbore (v našom prípade súčet hodnôt 
ročných relativných čísel, ak sa za jednotku času pokladá 
rok), ni sú hodnoty ročných hodnôt relatívnych čísel 
v jednotlivých rokoch 11-ročného slnečného cyklu, ktoré 
tu vystupujú ako určité váhy, hodnoty xi predstavujú 
plynutie času v rámci jedného slnečného cyklu (obyčajne 
jednotlivé roky slnečného cyklu), pričom x je vážená 
stredná hodnota (aritmetický priemer) určená z hodnôt xi 
s príslušnými váhami ni a m je celková dĺžka (vyjadrená v 
 jednotkách času, obyčajne v rokoch) daného slnečného 
cyklu. Takýto prístup  na opis grafického vyjadrenia 
tvarov slnečných cyklov spolu s použitím koeficientu 
špicatosti bol použitý v predchádzajúcich prácach autora 
(Kulčár, 1999; Kulčár, 2000).  

Cieľom tejto práce je modelovať tvar slnečných 
cyklov na základe podobnosti grafického priebehu 
relatívneho čísla slnečných škvŕn v jednotlivých 
slnečných cykloch (kde na vodorovnej osi je nanášaný čas 
– obyčajne vyjadrený v rokoch – a na zvislej osi hodnoty 
relatívneho čísla) s grafickým priebehom funkcie hustoty 
pravdepodobnosti lognormálneho (logaritmicko-
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normálneho) rozdelenia, pričom na vodorovnej osi je 
nanášaná hodnota spojitej náhodnej premennej a na 
zvislej osi hodnota hustoty pravdepodobnosti. 
Z uvedeného cieľa je zrejmé, že z hľadiska fyzikálnej 
interpretácie je takýto prístup iba formálnou analógiou 
založenou na grafickej podobnosti dvoch grafov, pričom 
fyzikálna podstata tohoto prístupu je ťažko 
interpretovateľná. Myšlienka vedúca k postaveniu si 
takejto úlohy spočívala v podobnosti grafických 
priebehov vyššie uvedených parametrov hlavne v tom, že 
tak slnečné cykly ako aj lognormálne  rozdelenie je 
obyčajne pozitívne zošikmené (γ1 > 0), ak šikmosť 
vyjadrujeme koeficientom asymetrie definovaným 
vzťahom (2) uvedeným vyššie, čo v terminológii 
koeficientu asymetrie slnečného cyklu definovaného 
Gleissbergom vzťahom (1) odpovedá hodnote α < 1. 
Typickým slnečným cyklom, ktorý výrazne spĺňa tieto 
podmienky, je napr. cyklus č. 22 (1986 – 1996), ktorého 
koeficient asymetrie počítaný z priemerných ročných 
vyhladených relatívnych čísel (minimum → maximum = 
4 roky, maximum  → minimum = 8 rokov) podľa vzťahu 
(1) má hodnotu α = 0,5  a koeficient šikmosti má hodnotu 
γ1 = 0,395.  Je zrejmé, že pri kombinácii určitých hodnôt 
parametrov lognormálneho rozdelenia (napr. stredná 
hodnota µ = 0, štandardná odchýlka σ  = 0,125) je tvar 
lognormálneho rozdelenia približne symetrický, čo však 
možno vidieť aj u niektorých slnečných cyklov (napr. 
cyklus č. 5).  
 
2.  POUŽITÝ MATERIÁL A SP ỒSOB 
     SPRACOVANIA 
 

Logaritmicko-normálne (lognormálne) rozdelenie, 
podobne ako normálne rozdelenie (Gaussovo-
Laplaceovo) je jedným z fundamentálnych rozdelení, 
ktoré sa v štatistike používa obyčajne v situáciách, kedy 
dobre modeluje rozdelenie s pozitívnou šikmosťou. 
V teórii pravdepodobnosti sa uvažuje s dvoj-, troj- a aj 
štvorparametrickým lognormálnym rozdelením. V našom 
prípade budeme používať iba dvojparametrické 
lognormálne rozdelenie s dvoma parametrami, a to 
strednou hodnotou µ a rozptylom σ2, skrátene 
označovanom ako LN(µ,σ2), pričom  - ∞ < µ < ∞   a σ2 > 
0. Spojitá náhodná premenná X (pre x > 0) sa riadi 
lognormálnym rozdelením, ak jej funkcia hustoty 
pravdepodobnosti f(x; µ , σ2 ) má tvar: 
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Základné číselné charakteristiky empirického LN-
rozdelenia, a to stredná hodnota E(X) a rozptyl D(X) sú 
spojené so strednou hodnotou µ a rozptylom σ2 
nasledovnými vzťahmi: 
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Pretože strednú hodnotu µ a rozptyl σ2 LN- rozdelenia 
nepoznáme, našou úlohou je odhadnúť tieto hodnoty na 
základe empirického rozdelenia, ktoré v našom prípade 
predstavuje slnečný cyklus. Na odhady parametrov LN-
rozdelenia sa používa viacero metód: metóda maximálnej 
vierohodnosti, metóda momentov,  metóda kvantilov a 
pod.  My použijeme metódu momentov, ktorá spočíva 
v tom, že prvý začiatočný moment je totožný so strednou 
hodnotou E(X) (čo je aritmetický priemer x ) a druhý 
centrálny moment m2  je totožný s rozptylom D(X).  
Potom pre vzťahy (4) a (5) môžeme písať: 
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kde µ̂  je odhad strednej hodnoty µ a 2σ̂  je odhad 

rozptylu σ2 LN-rozdelenia. Zo vzťahov (6) a (7) pre 
odhady parametrov nakoniec dostávame: 
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Za vyššie uvedeným cieľom sme ako vstupné údaje, 

na ktoré sme aplikovali metódu modelovania LN-
rozdelenia, použili priemerné vyhladené ročné relatívne 
čísla slnečných škvŕn pre slnečné cykly č. 1 (1755 – 
1766) až č. 23 (1996 – 2007), pričom zdrojom údajov 
bola publikácia L. Schmieda (Schmied, 1997) a 
internetový zdroj SIDC (sidc.oma.be). Priemerné ročné 
vyhladené relatívne čísla v našom prípade predstavujú 
hodnoty odpovedajúce hodnotám hustoty 
pravdepodobnosti LN-rozdelenia, pričom náhodná 
premenná X je reprezentovaná časom vyjadreným rokmi. 
Pretože jednotlivé slnečné cykly sú rôzne dlhé, dĺžku 
každého slnečného cyklu sme normovali na rovnakú 
dĺžku o hodnote 1. Týmto sme dostali vyjadrenie 
jednotlivých rokov trvania slnečného cyklu v hodnotách 
fázy slnečného cyklu. Pritom začiatku cyklu (fáza 0) 
odpovedal rok minima daného cyklu a koncu slnečného 
cyklu (fáza 1) odpovedal opäť roku minima, avšak  už 
nasledujúceho cyklu.  
Ďalším cieľom príspevku je zistiť, či výskyt zmien vo 

vybraných  parametroch slnečných cyklov v časovom 
slede od cyklu č. 1 až po cyklus č. 23  je náhodne 
usporiadaný (z hľadiska štatistického posudzovania), 
alebo sa v určitých sledovaných obdobiach súvisle 
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vyskytujú cykly s približne rovnakými hodnotami 
sledovaných parametrov. Nami sledovaný parameter 
v tejto úlohe bola odhadovaná stredná hodnota slnečných 
cyklov.  

Na posúdenie homogenity alebo náhodnosti 
usporiadania sme použili metódu iterácií. V štatistike sa 
pod iteráciou rozumie skupina prvkov (štatistických 
jednotiek) rovnaného druhu (označených napr. ako A), 
ktoré spĺňajú podmienku príslušnosti k štatistickému 
znaku, ktorá je ohraničená z oboch strán, resp. na 
začiatku a na konci radu z jednej strany, skupinou prvkov 
iného druhu (napr. B) (Abrahám a Kulčár, 2003). Pod 
nulovou hypotézou H0 rozumieme náhodné usporiadanie 
prvkov v súbore a pod alternatívnou hypotézou H1 
negáciu nulovej hypotézy (non H0), teda prítomnosť 
štatistickej pravidelnosti v usporiadaní hodnôt. Hodnota 
testovacieho kritéria, na základe ktorého posudzujeme 
prijatie alebo zamietnutie nulovej hypotézy, má približne 
normálne rozdelenie a jeho hodnota je vyjadrená 
nasledovným vzťahom: 
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pričom n1 je počet štatistických jednotiek prislúchajúcich 
k druhu A, n2 je počet jednotiek prislúchajúcich k druhu 
B a i je počet iterácií.  Ak absolútna hodnota testovacieho 
kritéria určeného podľa vzťahu (10) je menšia ako 
kritická hodnota normovaného normálneho rozdelenia 
určená pre zvolenú hladinu významnosti (obyčajne o 
hodnote 0,05), potom prijímame nulovú hypotézu, 
v opačnom prípade nulovú hypotézu zamietame.  

 
3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Výsledky odhadov oboch parametrov µ̂  a 2σ̂  LN-

rozdelenia určených na základe vzťahov (8) a (9) a 

koeficientu asymetrie γ1 určeného podľa vzťahu (2) sú pre 
jednotlivé slnečné cykly č. 1 až 23 uvedené v tabuľke 1. 
Odhadnuté hodnoty strednej hodnoty uvedené v druhom 
stĺpci tabuľky 1 sú vyjadrené v tvare, kedy nie sú ľahko 
interpretovateľné. Dá sa dokázať pre LN-rozdelenie, že 
ak náhodná premenná X má LN(µ, σ2)-rozdelenie, potom 
náhodná premenná Y  = ln X  má  normálne rozdelenie 
s tými istými parametrami µ, σ2. Preto kvôli lepšej 
interpretácii sú v poslednom stĺpci tabuľky 1 uvedené 
hodnoty strednej hodnoty získané z hodnôt µ̂  vzťahom 

µ̂e , ktoré sú potom vyjadrené v jednotkách fázy 
slnečného cyklu. Z hodnôt uvedených v poslednom stĺpci 
tabuľky je zrejmé, že u väčšiny slnečných cyklov je 
vzostupná vetva kratšia ako zostupná vetva, pretože 
všetky cykly (až na jeden cyklus č. 7) majú tieto hodnoty 
menšie ako 0,5.  

 

Tabuľka č. 1. Odhadnuté hodnoty parametrov µ̂ , 
2σ̂  a  γ1 

pre slnečné cykly č. 1 – 23. 
 
Cyklus µ̂  2σ̂  γ1 µ̂e  

1 -0,7444 0,1801 -0,0162 0,4750 
2 -0,8782 0,2148 0,1961 0,4155 
3 -0,8890 0,1908 0,4680 0,4110 
4 -1,0759 0,2470 0,6288 0,3409 
5 -0,8821 0,1608 0,0222 0,4139 
6 -0,7076 0,1090 0,2025 0,4928 
7 -0,6230 0,1281 -0,2150 0,5363 
8 -0,8376 0,1799 0,3828 0,4327 
9 -0,8983 0,1910 0,2345 0,4072 
10 -0,9050 0,2167 0,4150 0,4045 
11 -1,0620 0,2226 0,6242 0,3457 
12 -0,8460 0,1685 0,2684 0,4291 
13 -0,9421 0,1955 0,5061 0,3898 
14 -0,8314 0,1800 -0,0161 0,4354 
15 -0,8239 0,1626 0,3239 0,4387 
16 -0,8623 0,1872 0,2179 0,4221 
17 -0,8105 0,1637 0,3333 0,4446 
18 -0,9314 0,1963 0,3327 0,3940 
19 -0,9394 0,1989 0,5618 0,3908 
20 -0,8727 0,2020 0,3337 0,4178 
21 -0,8857 0,1912 0,3074 0,4124 
22 -0,9367 0,1972 0,3949 0,3919 
23 -0,8924 0,1929 0,3309 0,4096 
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Obr. č. 1. Odhady stredných hodnôt slnečných cyklov č. 1 – 23 vyjadrené v jednotkách fázy cyklu.  
 
Z obrázka č. 1 vidíme, že stredné hodnoty cyklov oscilujú 
približne okolo hodnoty 0,4, pričom väčšie amplitúdy 
oscilácií sú prítomné približne v prvej polovici cyklov 
(asi do cyklu č. 12). Extrémne prípady stredných hodnôt 
vykazujú cykly č. 1, 6, 7 (vyššie ako stredná úroveň) a 
cykly č. 4 a 11 (nižšie hodnoty). 

     V ďalšom kroku sme posudzovali, či výskyt zmien 
hodnôt strednej hodnoty (posledný stĺpec tabuľky č. 1) 
v čase je náhodne alebo nenáhodne rozložený v čase. 
Zisťovanie bolo urobené na základe iteračného testu 
podľa vzťahu (10). V prípade posudzovania príslušnosti 
slnečných cyklov k danej skupine sme za kritérium brali 
hodnotu mediánu strednej hodnoty. Ak slnečný cyklus 
mal odhadovanú strednú hodnotu menšiu ako bol medián 
v súbore všetkých odhadovaných hodnôt stredných 
hodnôt, tak tento cyklus bol zaradený do cyklov kategórie 
A. Ak jeho stredná hodnota bola vyššia ako mediánová 
hodnota, potom bol zaradený do skupiny B. Pretože 
posudzujeme 23 slnečných cyklov, 5. cyklus 
s mediánovou hodnotou 0,4139128 nebol zaradený do 
žiadnej z uvedených dvoch skupín. Na základe takéhoto 
posudzovania slnečných cyklov sme dostali nasledovné 

priradenie jednotlivých cyklov č. 1- 4 a 6 – 23 do skupín: 
BBAABBBAAABABBBBAABAAA.  

Z uvedeného zaradenia cyklov do skupín vyplýva, že 
máme celkový počet posudzovaných cyklov  n = 22, 
počet cyklov kategórie A n1 = 11, počet cyklov kategórie 
B n2 = 11 a počet  iterácií i = 10. Na základe týchto 
hodnôt hodnota testovacieho kritéria určeného podľa 
vzťahu (10) je ui = -0,89, čo je v absolútnej hodnote 
menšia hodnota ako kritická hodnota normovaného 
normálneho rozdelenia pre hladinu významnosti 0,05, 
ktorá je 1,96. Z toho vyplýva, že nezamietame nulovú 
hypotézu o náhodnosti výskytu zmien stredných hodnôt 
slnečných cyklov. Inými slovami povedané to znamená, 
že slnečné cykly s menšími a väčšími hodnotami strednej 
hodnoty ako je ich mediánová hodnota, sú v čase 
usporiadané náhodne. Teda nemožno tvrdiť, že by sa 
slnečné cykly iba s veľkými alebo iba s malými 
hodnotami strednej hodnoty koncentrovali v určitom 
časovo vymedzenom úseku. Svedčí to o náhodnom 
striedaní sa v čase (v období od r.  1755 do r. 2007) 
slnečných cyklov s dlhšími a kratšími strednými 
hodnotami.  
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Obr. č. 2. Odhady rozptylov slnečných cyklov č. 1 – 23.  
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Na obrázku č. 2 vidíme, že odhadované hodnoty 
rozptylov slnečných cyklov vykazujú oscilácie okolo 
akejsi strednej úrovne a podobne ako v prípade strednej 
hodnoty sa so zvyšujúcim poradovým číslom cyklu 
amplitúda oscilácií zmenšuje. Extrémne prípady 
rozptylov sú zreteľné v cykloch č. 2, 4, 6, 7, 10 a 11, 
avšak v opačnom zmysle v porovnaní s extrémami 
stredných hodnôt. 

Vzájomná závislosť medzi vyššie uvedenými 
parametrami je znázornená na obrázku č. 3.  Z grafu je 
zrejmé, že so vzrastajúcou strednou hodnotou sa rozptyl 
znižuje takmer lineárnou závislosťou. Koeficient 
korelácie medzi týmito dvoma parametrami má hodnotu -
0,86, čo hovorí o pomerne silnej nepriamej lineárnej 
závislosti. 
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Obr. č. 3. Závislosť medzi odhadovaným rozptylom a strednou hodnotou (vyjadrenou ako  fáza  cyklu)  pre slnečné cykly č. 1 – 
23. 
 
Z obrázka č. 3 vidieť, že dva slnečné cykly (č. 4 a 11)  sú 
separované od ostatných cyklov v smere vyšších hodnôt 
rozptylu a tiež dva, resp. tri cykly (č. 6 a 7, resp. 1) 
v smere nižších hodnôt rozptylu. Ostatné cykly tvoria via-
menej kompaktný zhluk s približne rovnakými 
hodnotami, ktoré sú koncentrované okolo strednej 
hodnoty rovnej približne 0,41 a rozptylu s hodnotou 
približne 0,19. Táto separácia 4, resp. 5 cyklov od 

ostatných sa prejavila už aj na obrázkoch č. 1 a 2 ako 
extrémne hodnoty stredných hodnôt a rozptylov týchto 
cyklov.  
     Na ďalšom obrázku č. 4 je znázornená závislosť medzi 
koeficientom asymetrie cyklov určeným podľa vzťahu (2) 
a odhadnutou strednou hodnotou cyklov vyjadrenou 
v jednotkách fázy cyklu.  
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Obr. č. 4. Závislosť koeficientu asymetrie od odhadnutej strednej hodnoty cyklu pre slnečné cykly č. 1 – 23. 
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Z obrázka č. 4 je zrejmé, že opäť slnečné cykly č. 4 a 11 
(s vysokými hodnotami koeficientu asymetrie) a cykly č. 
6, 7, 1, 14 a 5 (s nízkymi hodnotami koeficientu 
asymetrie, dokonca niektoré so zápornými) sa výrazne 
separujú od hlavného zhluku, ktorý je tvorený ostatnými 
slnečnými cyklami.  
 
4. ZÁVER 
 
     Na základe vyššie uvedených získaných výsledkov 
prezentovaných v tabuľke č. 1 a na nasledujúcich grafoch  
možno prísť k záveru, že slnečné cykly, ak sú 
posudzované na základe parametrov  strednej hodnoty a 
rozptylu odhadnutých za predpokladu, že slnečné cykly 
možno formálne aproximovať matematickým modelom 
lognormálneho rozdelenia, možno rozdeliť do akýchsi 
nehomogénnych skupín (rodín).  Hlavnou rodinou je 
skupina slnečných cyklov, ktoré sa koncentrujú okolo 
strednej hodnoty 0,41 (v jednotkách fázy slnečného 
cyklu), ktorá indikuje, že väčšina cyklov patrí do 
kategórie s kratšou vzostupnou vetvou  v porovnaní s 
vetvou poklesu. Ďalšou skupinou je skupina obsahujúca 
dva cykly č. 4 a 11, pre ktorú sú charakteristické vysoké 
hodnoty rozptylu a nízke hodnoty strednej hodnoty. 
Tretia skupina na rozdiel od ostatných dvoch   skupín nie 
je taká kompaktná, pretože obsahuje slnečné cykly č. 1, 6 
a 7, prípadne ešte aj cykly 14 a 5, ak vezmeme do úvahy 
aj koeficient asymetrie cyklov. Pre túto skupinu sú 
charakteristické vyššie hodnoty strednej hodnoty a nižšie 
hodnoty roztylu. Na exaktnejšie posúdenie príslušnosti, 
resp. nepríslušnosti cyklov k posledným dvom skupinám 
je možné v budúcnosti použiť zhlukovú analýzu. 

     Ďalším výsledkom, ku ktorému sme prišli čo sa týka 
výskytu zmien strednej hodnoty v celom sledovanom 
období od r. 1755 do r. 2007 je zistenie, že zmeny tohto 
parametra sú v čase usporiadané náhodne. Nedá sa teda 
hovoriť o tom, že by sa v  určitých obdobiach vyskytovali 
cykly s približne rovnakými strednými hodnotami.  
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