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Abstrakt:
Pohyby ve sluneèní fotosféøe byly studovány mnoha autory. Získané výsledky vak dávají znaèný
rozptyl hodnot i v pøípadech, kde bychom oèekávali vìtí homogenitu. Vzhledem k tomu, e spolehlivá znalost rychlostních polí mùe dát odpovìï na mnoho dùleitých otázek, budeme se této
problematice hloubìji vìnovat.
V této práci pøedkládáme rozbor vlastností rùzných rychlostních polí, dále popisujeme nai metodiku vyhledání fotosférických pohybù a první výsledky, odvozené z pohybu supergranulární sítì,
získané mìøením rychlostních polí celého sluneèního disku pøístrojem MDI druicové observatoøe SOHO.

1. ÚVOD

2. METODY MÌØENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ

V oblasti sluneèní fyziky existuje celá øada otázek na
které bychom rádi znali odpovìï. Proè napøíklad existuje
diferenciální rotace Slunce a co ji zpùsobuje, proè se Slunce na rovníku otáèí rychleji, ne obíhají planety kolem
nìho a v oblasti pólù se jeho rotace zase zpomaluje? Jak
rychle se pohybují skvrny vùèi okolní klidné fotosféøe,
jak se pohybují vùèi svým aktivním oblastem a jak se tyto
oblasti pohybují vzhledem k okolní klidné fotosféøe, nakolik tyto pohyby ovlivòují sluneèní aktivitu, odkud se
berou pravidelnosti v pøepólování sluneèního magnetického pole a co ji zpùsobuje? Nejsme první, kdo si tyto otázky klade a mùete namítnout, e na mnohé z nich ji dnes
existuje ne jedna fundovaná odpovìï. Vystihují vak tyto
odpovìdi skuteènou realitu nebo jsou jen naí snahou ujasnit si procesy, kterých jsme jako vzdálení diváci svìdky?
Existuje mnoho prací, v nich se uvádí hodnoty koeficientù, popisujících diferenciální rotaci Slunce. Pøesto,
e mnoho z tìchto prací bylo provedeno vysoce profesionálnì, mají jednu spoleènou vlastnost, která nám dìlá
pramalou radost: existuje znaèný rozptyl tìchto koeficientù, který je závislý jak na známých, tak i neznámých
vlivech. Domníváme se, e spoleèným jmenovatelem
mnoha z tìchto otázek je vlastní fotosférické rychlostní
pole a proto bychom se rádi pokusili dynamiku tohoto
rychlostního pole blíe prozkoumat.

Ve sluneèní fotosféøe mùeme pozorovat pohyby dvojího druhu: Jsou to buï pohyby fotosférických objektù,
odvozované ze zmìny jejich polohy nebo pohyb plazmatu, zjitìný z dopplerovských mìøení.
Vzhledem k malé tlouce fotosférické vrstvy se
v prvním pøípadì jedná vìtinou o horizontální pohyb
hmoty po sluneèním povrchu. Pokud tomu tak není a jednalo by se o pohyb vyboèující mimo fotosférickou vrstvu,
objekt, sledovaný ve fotosféøe, prostì zmizí.
Pokud pøijmeme pøedpoklad, e viditelný globální pohyb plazmatu ve sluneèní fotosféøe se odehrává v tenké
vrstvì sluneèní fotosféry a projevuje se tím, e sebou unáí fotosférické objekty, jedná se o pohyby na kulovém
povrchu, promítnuté do roviny sluneèního disku.
Naopak pohyby, odvozované z dopplerovských rychlostí, mají mìøenou sloku vektoru rychlosti vdy a pouze v podélném smìru vzhledem k zornému paprsku, tzn.
úhel, který tato sloka vektoru rychlosti svírá se sluneèním povrchem není nulová, jako v prvém pøípadì, ale
mìní se v závislosti na vzdálenosti od støedu sluneèního
disku.
Výhodou dopplerovských mìøení rychlostních polí je
kromì vysoké pøesnosti monost urèení jak horizontální,
tak i vertikální sloky dopplerovské rychlosti. Tyto dvì
sloky vak nemohou obecnì popisovat celkové horizon-
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tální a vertikální rychlostní pole, protoe Dopplerùv princip nedovoluje mìøit celkový vektor rychlosti. Komponenta celkového vektoru rychlosti v rovinì kolmé k zornému paprsku je tomuto principu mìøení nedostupná. Dovoluje vak mìøit rychlostní pole uvnitø a kolem objektù,
sledovaných v prvním pøípadì. Výsledné pole je pak dáno
superpozicí pohybu plazmatu v objektu a vlastního pohybu celého zkoumaného objektu.
Pøi studiu fotosférických rychlostních polí jsou obecnì
pouívány obì varianty rychlostních mìøení. Tak napøíklad pøi mìøení diferenciální rotace Slunce byly pouívány
jak pohyby objektù (skvrn, filamentù, magnetických polí
apod.), tak i dopplerovská mìøení pohybu plazmatu. Spoleèným rysem tìchto mìøení je nepøehlédnutelný rozptyl
získaných výsledkù. Ten je zpùsoben jednak metodikou
a vlastnostmi zvolených objektù (napø. vlastní pohyby
skvrn v aktivních oblastech, vývojovými zmìnami topologie magnetických polí, které se nutnì promítají do polí
rychlostních nebo u jinak pøesných dopplerovských mìøení neznalostí pøíèné komponenty rychlosti), jednak samým principem diferenciální rotace, která, jak se domníváme, vzniká integrací vesmìrového pohybu hmoty
v rovinì sluneèního povrchu.

1024×1024 jsou prùmìrovány v intervalu 31 minut a ukládány po 15 minutách. Bìhem jednoho dne máme tedy 96
korigovaných snímkù celého sluneèního disku. V této
práci byla pouita pozorování ze dne 26. 5. 1996.

Obr. 1: Dopplerovské rychlostní pole sluneèního disku vèetnì
sloky, vznikající rotací Slunce kolem své osy.

3. PRINCIP METODY URÈENÍ RYCHLOSTNÍHO
POLE V TENKÉ VRSTVÌ FOTOSFÉRY

5. METODIKA ZPRACOVÁNÍ DAT

V naí práci pøedkládáme novou metodu pro nalezení
rychlostního pole plazmatu, proudícího v tenké vrstvì
sluneèní fotosféry. Tato metoda vyuívá pøedností obou
výe popsaných zpùsobù mìøení rychlostních polí a není
zatíena jejich nedostatky.
Základním principem metody je sledování pohybù
struktur supergranulární sítì, z nich vypoèteme rychlostní pole, které tuto sí unáí. Protoe tato sí je rozprostøena po celém sluneèním povrchu, mùeme popisovat jak magnetické, tak i nemagnetické oblasti, vèetnì
aktivních oblastí a sluneèních skvrn, které s touto sítí interagují. Supergranulární sí získáváme z dopplerovských
mìøení, z nich byly odstranìny sloky rychlosti, související s carringtonovskou rotací Slunce a pìtiminutovými
oscilacemi. ivotní doba jednotlivých supergranulárních
cel (desítky hodin) dovoluje sledovat jejich pohyb dostateènì dlouho, take mùeme pøedpokládat, e výsledné
rychlostní pole urèíme s dostateènì vysokou spolehlivostí.

5.1 Èasová filtrace primárních snímkù
Jednominutová kadence primárních snímkù dovoluje
vhodnou filtrací sníit poèet snímkù a souèasnì odstranit
vyí obrazové frekvence vèetnì pro nás neádoucích oscilací. Pøi zpracování primárních snímkù byla pouita filtrace váhovaným prùmìrem (Hathaway, 1988), vycházející z metody, pouité Libbrechtem a Zirinem (1986). Pro
jeden redukovaný obrázek je pouito 31 po sobì následujících primárních snímkù. Popisovaný filtr zhruba pìtisetnásobnì potlaèuje amplitudu 2  4 mHz frekvencí
(oblast pìtiminutových oscilací). Je to prakticky o øád více, ne výsledný efekt pøi pouití jednoduchého prùmìrování po dobu 60 minut.
Váhování jednotlivých snímkù je dáno vztahem:

kde t je èasový rozdíl mezi konkrétním a centrálním
snímkem, b = 16 je polovièní délka filtru a a = 8 je poloíøka èasového okna v minutách. Tento èasový filtr má iroký gaussovský tvar. Pouití takového 31-minutového
prùmìrování redukuje um, zpùsobený pøedevím zvukovými mody oscilací, pod úroveò 1 m/s.
Nevýhodou filtru je právì jeho velká délka. Pøestoe
více ne 50% váha je na snímcích, které se nevzdalují
více ne 9 minut od centrálního snímku, sluneèní rotace
ji i v takovýchto kálách mùe zpùsobit mìøitelné posu-

4. POZOROVACÍ MATERIÁL
Výchozím materiálem pro nai práci jsou dopplerovská mìøení celého sluneèního disku v absorpèní èáøe NiI
676,8 nm z pøístroje MDI druice SOHO s èasovým rozliením jedné minuty. K dispozici máme dopplerovská
data tøí pozorovacích období: 24. 5.  24. 7. 1996,
14. 4.13. 7. 1997 a 9. 1.10. 4. 1998. Tato data, která
nám laskavì poskytl J. G. Beck z university ve Stanfordu,
jsou ji pøedzpracována tak, e jednotlivé snímky
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vy. Proto byly tyto posuvy kompenzovány derotací jednotlivých snímkù do pozice snímku centrálního s vyuitím spektroskopického diferenciálního rotaèního profilu
získaného Snodgrassem a Ulrichem (1990).

jící: pro daný bod fixní sítì (x1, y1) obrazu A vypoèteme
polohu (x2, y2), do které by se dostal tento bod po uplynutí èasu ∆T, kdy byl poøízen otáèený obraz B a v tomto
bodì provedeme interpolaci jasù mezi ètyømi nejbliími
body obrazu B. Tuto hodnotu zapíeme do daného bodu
(x1, y1) fixní sítì obrazu A a postup opakujeme pro vechny body obrazu A. V obraze A budeme pak mít obraz
B, otoèený o úhel Carringtonova systému, odpovídající
jeho pootoèení za èas ∆T.

5.2 Souøadnicový systém
Pro nae úèely pouíváme Carringtonùv souøadnicový
systém, který sice nemùe popsat sluneèní rotaci, ale vytvoøíme tak model pevného, rotujícího tìlesa, na jeho
povrchu budeme vykreslovat reálné pohyby sluneèního
plazmatu.
5.3 Korekce dopplerovského rychlostního pole
na rotaci
Pøi zpracování supergranulace se v mìøené dopplerovské komponentì rychlosti ruivì projevuje rotace Slunce
(obr. 1). Prùmìt vektoru rychlosti otáèejícího se Carringtonova souøadnicového systému do smìru pozorování
Vc (dopplerovská komponenta vektoru) je dána výrazem:

Vc = V0sin α cos δ cos B0
kde α a δ jsou heliografické souøadnice bodu na sluneèním disku, odeèítané od centrálního meridiánu, B0 
sklon rotaèní osy Slunce a V0 = 1,8557 km/sec  obvodová rychlost Slunce, vypoètená ze synodické doby rotace Slunce. Po odeètení Vc z namìøených dopplerovských
dat získáme na sluneèním disku homogenní prostøedí,
v ní pøevauje supergranulární sí (obr. 2).

Obr. 2: Dopplerovská rychlostní pole na sluneèním disku
s odstranìnou slokou Carringtonovy rotace.

5.4 Korekce otáèení
Carringtonových souøadnic

Souøadnice otáèeného bodu x1, y1 na sluneèním disku
(v pixelech, tzn. celoèíselné) pøepoèítáme na heliografické souøadnice α1,δ1 (ve stupních) podle vzorcù:

Sekvencí rozumíme øadu N korigovaných snímkù,
jdoucích po sobì. Èasový interval mezi jednotlivými
snímky je 15 minut. Korekcí rotace rozumíme zpìtné pootoèení kadého bodu obrazu sluneèního disku o úhel pootoèení Carringtonova souøadnicového systému za dobu,
která uplynula mezi prostøedním a korigovaným snímkem dané sekvence. Pøedpokládáme, e vzhledem k malým úhlùm pootoèení dojde pouze k posuvu jednotlivých
bodù obrazu, ale ne ke zmìnì korigovaného rychlostního
pole.
U pøevánì horizontálního proudìní, kterým supergranulární pohyby jsou, dochází pøi zmìnì úhlu pohledu pouze ke zmìnì amplitudy rychlostí, ale ne k jejich významnému geometrickému posuvu vlivem projekce. A tato zmìna amplitudy nehraje v následujícím zpracování
roli, protoe neanalyzujeme vlastní rychlostní pole, ale
posuv struktur, které toto pole vytváøí.

kde

R je zde polomìr sluneèního disku a B0  heliografická
íøka støedu sluneèního disku (sklon rotaèní osy Slunce).
Protoe se druice nachází v libraèním bodì L1 systému
Slunce  Zemì, mìní se její vzdálenost od Slunce jen málo a proto R mùeme povaovat za konstantu.
Byl-li otáèený snímek poøízen v dobì Tkor a chceme-li
znát jeho obraz v dobì T0, bude úhel otoèení souøadnicového systému pøímo úmìrný dobì

5.5 Algoritmus pootoèení
Ná algoritmus vychází z poadavku výpoètu jasových hodnot v bodech geometricky pevnì stanovené fixní sítì pixlù obrazu sluneèního disku. Postup je následu-
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∆ T = Tkor  T0 .

Referenèním obrazem není èasovì následující snímek
zpracovávané sekvence, ale snímek s volitelným èasovým odstupem. Získáváme tak vìtí geometrický posuv
supergranulárních struktur a tím zlepení pomìru signálum ve výsledném obraze.
Vektorové rychlostní pole na sluneèním disku získáme
zprùmìrováním obrazù vektorových rychlostních polí,
získaných pro vechny dvojice zpracovávaného a referenèního obrazu tée sekvence. Výsledkem tohoto postupu je vektorové rychlostní pole v tenké vrstvì sluneèní fotosféry, tzn. horizontální vektorové pole vzhledem ke sluneènímu povrchu (obr. 3). Toto lokální rychlostní pole
zachycuje vechny detaily pohybù po sluneèním povrchu.

Heliografické souøadnice α1,δ1 se po èase ∆T (v hodinách) zmìní na

α2 = α1 + ∆α δ2 = δ1

kde

∆T
∆α = 13.2 
24
Pro tyto nové úhly vypoèítáme nové souøadnice x2,y2,
které v otáèeném obraze odpovídají místu, totonému
pøesnì bodem x1 y1 pøed èasem ∆T.

x2 = R (1 + sin α2 cos δ2)
y2 = R (1 + sin B0 cos α2 cos δ2 + cos B0 sin δ2)
Souøadnice x2 y2 ji nejsou celoèíselné, ale mají i desetinnou èást ∆x a ∆y. Nyní vypoèteme funkèní hodnotu
v bodì o souøadnicích x2 y2 podle následujícího interpolaèního vzorce

F(x2,y2) = A(1∆x)∆y + B∆x∆y +
+ C(1 ∆x)(1 ∆y) + D∆x(1  ∆y)
kde v otáèeném obraze odeèteme hodnoty v bodech
A, B, C, a D, nejbliích bodu (x2 y2):
A=F(fix(x2),fix(y2)+1)
B=F(fix(x2) +1,fix(y2)+1)
C=F(fix(x2),fix(y2))
D=F(fix(x2) +1,fix(y2))
fix oznaèuje celou èást desetinného èísla.
A
C

F(x2 y2)

B
D

Obr. 3: Vektorové rychlostní pole pohybù hmoty v tenké vrstvì
sluneèní fotosféry. V popøedí je zvìtený segment vektorového
rychlostního pole, se superponovanou supergranulární sítí.

Hodnotu F(x2,y2) zapíeme na pozici x1 y1 korigovaného obrazu a postup opakujeme pro vechny body uvnitø
sluneèního disku.

Abychom zvýraznili globální rychlostní pole, pouili
jsme filtr prostorových frekvencí. Na obr. 4 vidíme, e po
filtraci se vektorové rychlostní pole uspoøádalo do velkých cel, které velmi dobøe korelují s naimi pøedstavami
o diferenciální rotaci Slunce.
Zobrazené vektorové rychlostní pole zachycuje rozdíl
mezi Carringtonovou rotací pevného tìlesa a reálnou rotací sluneèní plasmy. V heliografických íøkách cca 20 stupòù jsou obì úhlové rychlosti zhruba stejné, smìrem k rovníku se rotace zrychluje a naopak k pólùm zase zpomaluje.

6. VÝPOÈET HORIZONTÁLNÍHO
RYCHLOSTNÍHO POLE Z POSUVÙ
SUPERGRANULACE
Na vechny snímky sekvence, u kterých byly korigovány výe uvedené efekty, je pouit algoritmus Local
Correlation Tracking pro vyhledávání posuvu struktur
obrazu (November a Simon, 1988). Program pracuje
tak, e v oknì volitelné velikosti koreluje zpracovávaný
obraz s obrazem referenèním a zjiuje subpixlový vektor posuvu okna v obou obrazech, odpovídající maximální korelaci. Tento vektor posuvu s poèátkem ve støedu referenèního okna pøepoèítáme na vektor lokální
rychlosti v téme bodì. Posouváním okna po celém obrazu Slunce získáme obraz vektorového rychlostního
pole na sluneèním disku pro jednu dvojici snímkù.

7. STATICKÉ ZOBRAZENÍ POHYBU
PLAZMATU
Pohyb plazmatu (pro jeden èasový okamik) mùeme
znázornit proudovými èarami, znázoròujícími dráhy èástic, unáených rychlostním polem, vypoèteným z vektorového rychlostního pole pohybù supergranulární sítì (viz
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bod 6). Takto získaný obraz proudových èar se v èase
nebude mìnit.

8.2 Zobrazení pohybu plazmatu
s korekcí na rotaci
Pokud pro vechny sekvence pouijeme pøi korekci
otáèení Carringtonova souøadnicového systému tentý referenèní obraz (v období maximálnì 1  2 dny) nebo referenèní obrazy kadé sekvence korigujeme na carringtonovskou rotaci podle bodu 5.4), mùeme analyzovanou
oblast pozorovat stále na støedu sluneèního disku. Nevýhodou této metody je èasovì omezené sledování dìjù na
sluneèním povrchu (období kratí ne cca 7 dnù), závislost íøky pásu zobrazované oblasti kolem centrálního
meridiánu na délce studovaného období a vliv geometrického zkreslení okrajových oblastí..
9. ZÁVÌR
Na základì materiálu, získaného pøístrojem MDI druice SOHO se nám podaøilo rozpracovat metodiku výzkumu pohybu plazmatu v tenké vrstvì sluneèní fotosféry.
Vzhledem k malé tlouce fotosférické vrstvy se pøi
souèasném prostorovém rozliení jedná pøevánì o horizontální pohyby, které touto metodou mùeme sledovat
jak v klidné fotosféøe, tak i v aktivních oblastech a pozaïovém magnetickém poli.
Doufáme, e se nám touto cestou podaøí alespoò èásteènì pochopit nìkteré z mnoha tajemství, která v sobì
skrývá souèasná sluneèní fyzika.

Obr. 4: Velkostrukturální rychlostní pole pohybující se hmoty
v tenké vrstvì sluneèní fotosféry, získané prostorovou filtrací
rychlostního pole celého sluneèního disku na obr. 3. Vektory
na okraji disku jsou zatíeny znaènou chybou v dùsledku prùmìrování i mimo disk.

8. DYNAMICKÉ ZOBRAZENÍ
POHYBU PLAZMATU
Pokud pro výpoèet proudových èar pouijeme více obrazù vektorových rychlostních polí, uspoøádaných v èasové posloupnosti, dostaneme èasovì promìnný obraz
proudìní plazmatu po sluneèním povrchu. Pøi zobrazování výsledného proudìní mùeme postupovat dvìma zpùsoby:
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8.1 Zobrazení pohybu plazmatu
na rotujícím Slunci
Pøi pøímém pouití obrazù, získaných podle bodu 6)
dostáváme vektorové rychlostní pole na rotující kouli.
Výhodou této metody je monost èasovì neomezeného
sledování dìjù na sluneèním povrchu, nevýhodou je posuv sledované oblasti od východu na západ, stejnì jako na
reálném Slunci.
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