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podélné složky magnetického pole s kadencí 45 s. Z Hα pozorování byl nejprve studován průběh vývoje őlamentu, nástup aktivační fáze a následná eruptivní fáze.
Dále byly využívány a vzájemně porovnávány šestihodinové průměry. Rychlostní
pole bylo použito ke zkoumání proudění plazmatu ve vztahu k vývoji őlamentu.
Bylo zjištěno, že v okolí őlamentu je před aktivační fázi patrný značný nárůst
konvergentního proudění k ose őlamentu, které po jeho rozpadu mizí. Z magnetogramů byla pomocí potenciálové aproximace určena konőgurace magnetického
pole v okolí őlamentu nad fotosférou, jehož vývoj byl také studován.
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stage of its life. The studied őlament was located at 10◦ of heliographic longiitude
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in the Hα line with a cadence of 1 min and the maps of the line-of-sight component
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Úvod
Slunce je centrálním tělesem naší sluneční soustavy a tvoří naprostou většinu
její hmotnosti. Zároveň jí také zásobuje energií ve formě záření. Tuto energii
získává z termonukleární fúze vodíku na hélium, jako většina hvězd.
Slunce však není statické těleso. Už po několik století jsou pozorovány změny
různých slunečních veličin, které bývají označovány za sluneční aktivitu. Sluneční
aktivita ovlivňuje také život na Zemi. Například sluneční erupce, které jsou jedním z projevů této aktivity, mohou způsobit výpadky elektřiny. Dosud sluneční
aktivitu neumíme přesně popsat a vysvětlit. Moderní pozorovací přístroje nám
však dnes poskytují velmi podrobná data, která nám umožňují studovat tyto
projevy a tudíž studovat i aktivitu samotnou.
Velmi významným projevem sluneční aktivity jsou őlamenty. Tyto proudy
plazmatu ve sluneční atmosféře se vyskytují celkem hojně. Během pozorování
od roku 2000 do roku 2005 jich bylo zaznamenáno okolo 20 000. Délka života
őlamentů je velmi různorodá. Některé őlamenty existují několik měsíců, jiné například pouze pár hodin nebo dokonce minut. Některé őlamenty zakončí svou
existenci náhlým eruptivním procesem. Příčina aktivace těchto procesů není zcela
objasněna.
Jedním z takových őlamentů byl őlament, který se 21. října 2010 nacházel
v heliograőcké šířce přibližně 25 stupňů severně v oblasti centrálního meridiánu.
Cílem této práce je studium tohoto őlamentu a fyzikálních veličin v jeho okolí,
zejména rychlostních polí ve sluneční fotosféře.
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1. Slunce
Slunce je hvězda naší sluneční soustavy. Skládá se z vodíku, který tvoří asi
73 % celkové hmotnosti, z hélia, které tvoří přibližně 25 % celkové hmotnosti.
Zbytek je tvořen těžšími prvky, jako jsou například uhlík, dusík, kyslík (Basu
a Antia, 2008). Ve slunečním jádru probíhá termonukleární fúze jader vodíku
na jádra helia, která je zdrojem energie Slunce. Tuto energii vyzařuje v podobě
elektromagnetického záření do okolí.

1.1

Struktura Slunce

Slunce můžeme rozdělit do několika vrstev s odlišnými vlastnostmi. Tyto
vrstvy jsou: jádro, zóna záření, konvektivní zóna, fotosféra. Dále má Slunce také
svou atmosféru, kterou můžeme rozdělit na chromosféru a korónu. Struktura je
znázorněna na obrázku 1.1. Nyní popíšeme jednotlivé části:
Jádro Sluneční jádro leží v centru Slunce s poloměrem přibližně 175 000 km, což
je přibližně čtvrtina slunečního poloměru. Teplota v centru jádra dosahuje
zhruba 15 MK a hustota přibližně 150 g cm−3 . Obě veličiny klesají směrem k okraji jádra, teplota na okraji je přibližně 7 MK. Podmínky v jádru
umožňují termonukleární fúzi, která je zdrojem energie Slunce (Hathaway,
2015b).
Zóna záření Zóna záření je vrstva, která se rozpíná od jádra až po 70 % slunečního poloměru. V této zóně je záření v rovnováze s látkou, tedy záření, které
látka absorbuje, je vyzářeno v náhodném směru. Střední délka dráhy fotonu
je zde přibližně 1 mm. Fotonům může trvat až milion let, než projdou touto
vrstvou. Teplota se vzdáleností od jádra postupně klesá až na teplotu 2 MK
(Hathaway, 2015b).
Zóna konvekce Zóna konvekce je oblastí, která už je dostatečně chladná, přibližně 2 MK, na to, aby zde těžší ionty, například ionty uhlíku, kyslíku
a vápníku, udržely některé elektrony vázané. Díky tomu roste opacita látky
a už neplatí, že látka vyzáří veškeré záření, které pohltila, jako v zóně záření. Tím se látka začíná zahřívat a začne stoupat směrem ke slunečnímu
povrchu. Naopak chladnější látka začíná klesat směrem k jádru. Tyto pohyby plazmatu nazýváme konvekcí (Hathaway, 2015b).
Fotosféra Fotosféra je vrstva plazmatu, která se považuje za deőnici povrchu
Slunce. Je tlustá přibližně 100 ś 500 km a teplota v ní se pohybuje okolo
5700 K. Fotosféra je neprůhledná ve viditelném spektru. Skládá se z menších
konvektivních buňek, granulí, ze kterých vytéká horké plazma a v prostoru
mezi nimi zase ochlazené plazma klesá zpět do nitra Slunce. Tato struktura
se neustále mění (Hathaway, 2014). Velikost těchto buňek je v průměru
přibližně 1200 km.
Chromosféra Chromosféra je tenká vrstva atmosféry magneticky aktivní hvězdy
mezi fotosférou a korónou. Vzhledem k tomu, že většina intenzity záření ze
3

Obrázek 1.1: Struktura slunce. Zdroj: http://slunce.astronomie.cz/slunce/sluncejako-hvezda/
Slunce vychází z fotosféry, méně intenzivní záření vycházející ze sluneční
atmosféry se v něm ztrácí. Z tohoto důvodu bylo těžké chromosféru zpozorovat. První zmínky pocházejí z 18. století, kde díky úplným slunečním
zatměním bylo možné pozorovat tenkou źrůžovouł vrstvu, chromosféru.
V 19. století už bylo možné pozorovat chromosféru i bez slunečních zatmění. Tato pozorování vedla také k objevení hélia, které na Zemi v té době
ještě nebylo objeveno. Přehled fyziky chromosféry z poslední doby lze nalézt
v Hall (2008).
Koróna Koróna je vnější vrstva sluneční atmosféry. Její teplota se pohybuje v řádech jednotek milionů kelvinů. Koróna je stejně jako chromosféra zastíněna
zářením z fotosféry a proto ji bylo možné spatřit pouze při úplném zatmění
Slunce, nebo ve speciálních přístrojích.
Struktura Slunce je dále rozabraná např. v Severino (2017)

1.2

Sluneční aktivita

Slunce je velmi aktivním tělesem. Kromě velmi důležité termonukleární reakce
probíhající v jeho jádru se projevuje také jeho silné magnetické pole, například
vznikem slunečních skvrn, nebo také sluneční erupce, nebo změny ve výkonu slunečního záření, atd. Tyto příklady můžeme považovat za projevy sluneční aktivity, která je jinak často používaným, ale zároveň ne přesně deőnovaným pojmem
(Usoskin, 2017).
Kvůli nejasné deőnici sluneční aktivity musíme pro její pozorování použít ukazatele (indikátory) sluneční aktivity. Ty můžeme, podle Usoskin (2017), rozdělit
na fyzikální a syntetické. Fyzikální indikátory jsou fyzikální veličiny, jejichž hodnotu můžeme přimo změřit, například teplota. Syntetické indikátory dopočítáváme a patří mezi ně například počet slunečních skvrn.
4

Sluneční aktivita se s časem periodicky mění a jeden cyklus trvá (v průměru)
přibližně jedenáct let. Tyto opakované změny se nazývají slunečním cyklem. Začátek cyklu je deőnován jako minimum sluneční aktivity. Proměnlivost magnetického pole se vysvětluje pomocí modelu slunečního dynama (Hathaway, 2015a).
Sluneční skvrny jsou jedním z ukazatelů sluneční aktivity. Jsou to tmavé oblasti vyskytující se na slunečním disku. Díky silnému magnetickému poli je teplota
v oblasti skvrny o dost nižší, přibližně 4000 K, oproti teplotě okolní fotosféry, přibližně 5800 K. Fyziku slunečních skvrn ve vztahu ke slunečnímu cyklu dále rozvádí
Usoskin (2017).
Sluneční skvrny byly pozorovány už před 2000 lety v Číně. Díky jejich snadnému pozorování máme záznamy o jejich počtech a vývoji po několik století. To
umožnilo objevení slunečního cyklu. Už v 18. století dánský astronom Christian
Horrebow zaznamenal, že změny počtů slunečních skvrn jsou periodické, nicméně
údajů nebylo dost k tomu, aby určil přesnější chování. V roce 1844 publikoval německý astronom Heinrich Schwabe svá pozorování, která indikovala přítomnost
periodických změn v počtu slunečních skrvn s periodou přibližně 10 let (Schwabe
a Schwabe Herrn, 1844). Přesnost a pravidelnost pozorování skvrn byla navýšena
švýcarským astronomem Rudolfem Wolfem. Ten přišel se systémem několika pozorovatelů, kteří se nemuseli snažit odlišovat jednotlivé skvrny, ale přijatelné bylo
zaznamenávat i skupiny skvrn. Wolfův systém stanovil jednoho primárního pozorovatele a jeho výsledky se použily kdykoliv to bylo možné. V ostatních případech
se použily výsledky jiného pozorovatele. Jelikož výsledky různých pozorovatelů
se často lišily, přišel Wolf s normalizační rovnicí pro všechny pozorovatele:
R = k(10g + n),

(1.1)

kde R značí normalizovaný počet slunečních skvrn, g značí počet skupin skvrn, n
počet individuálně odlišených skvrn a k je korekční koeőcient. Každý pozorovatel
měl svůj osobní korekční koeőcient, který jeho výsledky upravoval na výsledek primárního pozorovatele. Primární pozorovatel měl tedy k = 1 (Hathaway, 2015a).
Velmi podstatným projevem sluneční aktivity je proměnlivost magnetického
pole. Magnetické pole Slunce bylo prvně změřeno na začátku 20. století, ale každodenní pozorování vývoje magnetického pole začalo však až v sedmdesátých
letech 20. století. Zaznamenaná data z observatoře Wilcox Solar Observatory
jsou uvedena na obrázku 1.2. Pozorujeme, že v průběhu slunečního cyklu dochází
k obrácení polarity magnetického pole na severním a jižním pólu. Maxima intenzity na obou pólech pozorujeme na konci cyklů. Obrácení polarity magnetického
pole na pólech můžeme pozorovat i na obrázku 1.3, kde mimo jiné můžeme pozorovat také platnost Haleho zákona polarit, který tvrdí, že sluneční skvrny mají
během aktuálního cyklu opačnou polaritu, než během předchozího cyklu. Pro více
detailů o slunečním cyklu viz Hathaway (2015a).

1.3

Protuberance a őlamenty

Sluneční protuberance jsou struktury tvořené plazmatem ve sluneční atmosféře. Pokud pozorujeme tyto struktury na slunečním disku, projeví se tmavší
oproti svému okolí a nazývají se őlamenty. Protuberance mají nižší teplotu, než
mívá plazma ve koróně, průměrné teploty se pohybují v intervalu 7000 K ś
5

Obrázek 1.2: Magnetické pole naměřené na nejsevernějším a nejjižnějším dostupném pixelu Wilcox Solar Observatory. Červená křivka znázorňuje počet slunečních
skvrn. Zdroj: Hathaway (2015a)

Obrázek 1.3: Průběh longitudálního průměru magnetického pole v závislosti na
čase. Data pochází z observatoře Solar and Heliospheric Observatory. Zdroj:
Hathaway (2015a)

6

Obrázek 1.4: Klasiőkace őlamentů podle magnetického pole v jejich okolí. Zdroj:
Mackay a kol. (2008)
20000 K. Tyto nízké teploty umožňují pozorování absorpce fotosférického záření
őlamentem (Parenti, 2014).
Filamenty lze klasiőkovat podle jejich morfologie, aktivity, umístění a podle
magnetického pole ve fotosféře pod nimi (Parenti, 2014). Filamenty se formují nad
tzv. PIL (polarity inversion line), což je oblast (křivka) ve fotosféře mezi dvěma
oblastmi s opačnou polaritou magnetického pole. Nad PIL vznikají magnetická
pole, která udržují plazma őlamentu nad fotosférou. PIL vzniká na povrchu fotosféry velké množství, proto není překvapivé, že i počet pozorovaných őlamentů
je vysoký. Počet detekovaných őlamentů od 6. července 2000 až do 9. ledna 2005
byl 19211 podle Bernasconi a kol. (2005).
Jedna z možností klasiőkace őlamentů je podle jejich umístění (Parenti, 2014).
Filamenty, které se nacházejí uvnitř aktivních oblastí nazýváme aktivními őlamenty (active őlament). Filamenty mezi aktivními oblastmi nazýváme přechodnými őlamenty (intermediate őlament). Filamenty, které se se vyskytují v oblastech se slabými okolními poli se nazývají klidné őlamenty (quiescent őlament).
Přechodné a klidné őlamenty podle pozorování bývají delší a mohou vydržet i několik měsíců (Mackay a kol., 2010).
Filamenty můžeme klasiőkovat také podle magnetické konőgurace jejich okolí,
jak je uvedeno v Mackay a kol. (2008). Filamenty, které se nacházejí pouze nad
PIL mezi dvěma opačně orientovanými polaritami, se nazývají IBR (internal bipolar region) őlamenty. Pokud se őlament nachází nad PIL procházející dvěma
bipolárními oblastmi, nazývá se EBR (external bipolar region) őlament. Jestliže
őlament prochází oběma oblastmi z předchozích případů, nazývá se I/EBR (internal/external bipolar region) őlament. Další možností je, že őlament se nachází
nad PIL, která vznikla mezi oblastmi roptýleného magnetického pole, se nazývá
DBR (diffuse bipolar region) őlament. Pro ilustraci viz obrázek 1.4.
7

Obrázek 1.5: Hα pozorování őlamentu. Pozorujeme podlouhlou tmavou páteř őlamentu a zelenými kruhy jsou označeny vousy (barbs). Zdroj: Parenti (2014)

1.3.1

Vznik

Jak již bylo zmíněno, plazma őlamentu nad fotosférou udržuje magnetické
pole, které se formuje na PIL. Strukturu takového magnetického pole nazýváme
őlamentovým kanálem (őlament channel). V těchto kanálech se může vyskytovat
plazma őlamentu, ale také nemusí. Některá pozorování nasvědčují, že magnetická struktura őlamentu může zůstat zachována i po eruptivních procesech ve
őlamentu (Mackay a kol., 2010).
Ke vzniku őlamentu je potřeba přítomnost őlamentového kanálu a procesu,
který vyplní oblast kanálu plazmatem, podle Parenti (2014). Tyto procesy se
liší původem plazmatu, může se jednat o plazma z fotosféry, chromosféry, nebo
z koróny.
Při formování őlamentu dochází v okolí PIL k urovnání Hα vláken (Hα őbrils)
podél PIL. Tento proces může trvat až několik hodin a poté může docházet k toku
plazmatu, který naplní őlamentový kanál během několika dní (Parenti, 2014).

1.3.2

Morfologie

Filament se jeví jako tmavá křivka oproti svému okolí v Hα, kterou nazýváme páteří (spine) őlamentu, viz obrázek 1.5. Při bližším pozorování si můžeme
všimnout jistých výčnělků podél páteře őlamentu. Tyto výčnělky jsou tvořené
plazmatem őlamentu a nazývají se vousy (barbs, Parenti, 2014). Konečky těchto
vousů se vyskytují v blízkosti velmi malých PIL. Místa, kde se őlament napojuje
na fotosféru se nazývají nohy (feet, Ambrož a Pötzi, 2018).

1.3.3

Eruptivní procesy

Filamenty mohou zaniknout buď postupným vytrácením se, nebo velmi dynamickým eruptivním procesem. Tyto procesy jsou spojovány se slunečními erupcemi a také s CMEs (coronal mass ejections / výrony koronální hmoty, Parenti,
2014).
Samotné eruptivní fázi őlamentu předchází tzv. aktivační fáze. Během této
fáze můžeme pozorovat turbulentní pohyby őlamentu a jeho celkovou deformaci.
Na začátku eruptivní fáze se őlament pohybuje pomalu, přibližně rychlostí 1 ś
15 km s−1 , a délka tohoto pomalého vývoje závisí na poloze őlamentu. V klidných
oblastech může trvat několik hodin a v aktivních i pouze 10 minut (Parenti,
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2014). Následně pohyb őlamentu zrychlí na rychlosti v rozmezí 100 ś 1000 km s−1 .
Většina hmoty je vyvržena do koróny.
Roudier, T. a kol. (2008) studovali vývoj horizontálního proudění plazmatu
v oblasti őlamentu před a během erupce. Pozorovali, že těsně před erupcí došlo
k nárůstu střihových proudů v zonální komponentě (ve směru rovníku) pod őlamentem v místě erupce a následný pokles po ní. Pozorován byl také strmý gradient diferenciání rotace v místě erupce, což je nejspíš důsledek přítomnosti severojižních proudů plazmatu podél őlamentu. To naznačuje, že proudění plazmatu
v okolí őlamentu může způsobit jeho erupci.
Další studii proudění plazmatu ve vztahu s erupcí őlamentu provedli Roudier, T. a kol. (2018). Zjistili, že v okolí őlamentu se vyskytovaly vírové proudy
plazmatu, konkrétně pozorovali tři výrazné, a jeden z nich se nalézal těsně pod
místem erupce őlamentu. Domnívají se, že by zde mohlo docházet k vertikálním
tokům plazmatu, které by způsobily nadzdvihnutí őlamentu, což by vedlo k jeho
destabilizaci a následné erupci. Dále pozorovali velmi silné proudění ze západu
na východ, které značně snížilo diferenciální rotaci. To způsobilo silnější střihové
proudy v místech, kde se őlamenty napojují k fotosféře.
Rozsáhlejší studium fotosférických toků plazmatu pod őlamenty provedli Ambrož a Pötzi (2018). Analyzovali 64 vybraných őlamentů. Mezi jejich výsledky
patří zjištění, že u nohou őlamentu dochází k výraznému sbíhání proudů.
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2. Vstupní data
Studujme vývoj dynamiky fotosféry v okolí eruptivního őlamentu. Dostupná
data pokrývají časový úsek pěti dnů od 18. 10. 2010 do 22. 10. 2010, během
kterého se őlament nacházel přibližně 25 stupňů severně v oblasti centrálního
meridiánu. Všechna data a časy jsou vyjádřeny v univerzálním čase (Universal
time).
Pro studium vývoje fotosféry a őlamentu použijeme následující tři druhy dat:
• Mapa záření Hα 6 562,8 Å chromosféry získané ze sítě GONG. K dispozici
máme minutová měření Hα s výjimkou 19. 10. 2010 od přibližně 9:00ś19:00.
• Rychlostní pole proudění fotosférického plazmatu vypočtené z měření přístroje HMI umístěného na sondě SDO. K dispozici jsou šestihodinové, dvanáctihodinové a dvacetičtyřhodinové průměry rychlostních polí.
• Sluneční magnetogramy získané z přístroje HMI umístěného na sondě SDO.
K dispozici jsou šestihodinové průměry.

2.1

Hα data

Filamenty jsou opticky tlusté pro záření s vlnovou délkou Hα 6562,8 Å a HeII
304 Å. To nám umožňuje pozorovat je v absopčním spektru oproti okolní chromosféře. Nejvíce pozorování őlamentů probíhá v již zmíněné absopční čáře Hα.
Více informací o pozorování őlamentů lze nalézt v Parenti (2014).
Hα data, která budeme využívat pocházejí ze sítě GONG (Global Oscillation
Network Group), což je program pro studium struktury Slunce. Sestává se ze šesti
pozorovacích stanic rozmístěných tak, aby umožnily pozorování nepřerušované
střídáním dne a noci. Více informací o této síti můžeme nalézt v Harvey a kol.
(1996).
Naměřená Hα data jsou body na slunečním disku, tedy na zakřivené ploše.
Pozorování byla z důvodu minimalizace zkreslení ploch převedena do vhodné souřadnicové sítě. V tomto případě byla využita azimutální ekvidistantní projekce,
známá také jako Postelova projekce. Tato projekce zachovává radiální vzdálenost
i azimut bodů od centrálního bodu. Střed soustavy pak velmi dobře aproximuje
kartézský systém, ve kterém osa x je totožná se směrem východ-západ, osa y se
směrem jih-sever a osa z s výškovým směrem.

2.2

Rychlostní pole

Rychlostní pole je mapa rychlosti toků plazmatu ve fotosféře. Určení těchto
rychlostí nám umožní helioseismologie, která vychází ze seismologie. Začala se
rozvíjet začátkem 60. let 20. století a nyní je jedinou přímou metodou pro získání
informací o slunečním nitru.
Vnější vrstva konvektivní zóny je zdrojem akustických vln, které jsou v rámci
helioseismologie nazývány p-módy, nebo p-vlnami. Tyto vlny se šíří slunečním
nitrem a jejich šíření je ovlivňováno poruchami v prostředí, kterým prochází.
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Za poruchy lze považovat také podpovrchové proudění plazmatu. Metoda lokální
helioseismologie, v našem případě metoda timeśdistance (Duvall a kol., 1993)
umožňuje měřit odchylky cestovních časů šíření zvukových vln oproti referenčnímu modelu, typicky bez proudění plazmatu.
Inverzní metodou, např. Švanda a kol. (2011), lze stanovit celkové vektorové
pole rychlosti pohybů plazmatu, která tyto odchylky v cestovních časech vyvolala.
K dispozici jsou rychlostní dvourozměrné mapy, v rovině x ś y, pohybů plazmatu současné a soumístné s pozorováními őlamentu v čáře Hα. Datový soubor
obsahoval mapy tří komponent rychlosti: (vx , vy , vz ) s průměrováním po 6, 12
a 24 hodinách. Jednotlivé měřené vektory rychlostí byly zatíženy nejistotou 18
m s−1 pro horizontální komponenty a průměrování 24 hodin a 3 m s−1 pro vertikální komponentu a stejně dlouhé průměrování. Pro 12hodinové průměrování
byly nejistoty 25 m s−1 a 4 m s−1 respektive, pro 6hodinové průměrování 35 m s−1
respektive 6 m s−1 .
Rychlostní mapy byly získány inverzní metodou Multichannel Subtractive Localised Averaging (Jackiewicz a kol., 2012). Vstupními daty byla pozorování přístrojem HMI (Helioseismic and Magnetic Imager) umístěného na sondě SDO
(Solar Dynamics Observatory). Více o přístroji HMI lze nalézt v Scherrer a kol.
(2012) a v Schou a kol. (2012).
Rychlostní mapy jsou opět zobrazeny v Postelově projekci (azimutální ekvidistantní projekce), která zachovává hlavní kružnice a je tedy vhodná pro měření
helioseismických cestovních časů. Nevýhodou tohoto zobrazení je narušení předpokládané kolmosti komponent vektoru rychlosti. Zkreslení je nulové ve středu
mapy a narůstá se vzdáleností od středu. V našem případě leží oblast őlamentu
blízko středu mapy, tato zkreslení vyvolaná projekcí budeme tedy považovat za
zanedbatelná.

2.3

Sluneční magnetogramy

Sluneční magnetogramy jsou mapy magnetického pole ve sluneční fotosféře.
Magnetické pole ve fotosféře se většinou měří pomocí Zeemanova jevu. Zeemanův jev umožňuje změřit podélnou (line of sight) komponentu magnetického pole
měřením rozštěpení spektrálních čar.
Datový soubor obsahuje naměřenou podélnou (line of sight) složku magnetické
pole průměrovanou přes šest hodin. Naměřená data jsou zobrazena v Postelově
projekci a jsou soumístná s Hα daty a rychlostními poli. Data byla naměřena
přístrojem HMI umístěného na sondě SDO.
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3. Zpracování dat a výsledky
Studoval jsem vývoj őlamentu, nejprve jsem určil čas jeho rozpadu a poté jsem
hledal změny v rychlostních a magnetických polích, které by mohly vykazovat
souvislost s tímto rozpadem.

3.1

Čas rozpadu őlamentu

Ke studiu rozpadu őlamentu byla využita minutová Hα data a určen časový
vývoj plochy őlamentu. Plocha őlamentu byla určena pomocí prahování jednotlivých bodů. Nejprve od všech bodů odečteme hodnotu v minimu a poté spočítáme
střední hodnotu přes všechny body, označme ji s. Bod označíme jako őlament,
jestliže je jeho hodnota menší než ks, kde k byla stanovena tak, aby pixely őlamentu odpovídali jeho vzhledu na testovacích snímcích, k = 0.92.
Pro vyloučení započtení okolních skvrn a jiných projevů sluneční aktivity,
které můžeme pozorovat na obrázku 3.1, je pro účely prahování použit pouze
menší obdélník, do kterého se őlament během celého svého vývoje vejde. Výsledek
takto zpracovaného časového vývoje je uvedený na obrázku 3.2.
Na obrázku 3.3 je uvedený vývoj plochy őlamentu během 21. 10. 2010. Pozorujeme nejprve nástup aktivační fáze, během které plocha őlamentu kolísá v důsledku nárůstu rychlosti őlamentu, jak je uvedeno v Parenti (2014), a poté eruptivní fáze. Eruptivní fáze probíhá přibližně od 18:30 do 20:15, během které se
őlament kompletně rozpadl.

3.2

Divergence a rotace rychlostích polí

Dále budeme zkoumat proudění plazmatu ve fotosféře pod őlamentem. Fyzikální vlastnosti vektorového pole proudění můžeme určit pomocí diferenciálních
operátorů divergence a rotace.
Zabývejme se nejprve divergencí rychlostního pole. Divergence popisuje zřídlovost daného pole vztaženou k bodu, tedy vyjadřuje, zdali pole v daném bodě
vzniká (kladná hodnota), nebo zaniká (záporná hodnota). Jelikož máme k dispozici pouze dvourozměrné mapy rychlostního pole, nemůžeme vypočítat klasickou
divergenci, ale můžeme určit její horizontální složku, která je dána vzorcem:
divh vh =

∂vx ∂vy
+
,
∂x
∂y

(3.1)

kde vh je vektor horizontálního proudění plazmatu, vh = (vx , vy ).
Diferenciální operátor rotace popisuje natáčení vektorového pole. Aplikací
operátoru rotace na rychlostní pole získáme vektor, okolo něhož dochází k inőnitezimální rotaci rychlostního pole, v daném bodě. Velikost tohoto vektoru nám
popisuje míru pootočení. Jelikož jsme omezeni pouze na dvourozměrné mapy
rychlostního pole, nemůžeme vypočíst celý vektor rotace, ale můžeme určit jeho
z-ovou složku (ve vertikálním směru), která je dána vztahem:
rotz vh =

∂vy ∂vx
−
.
∂x
∂y
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(3.2)

Obrázek 3.1: Příklad őlamentu v Hα pozorování 20. 10. 2010 v 13:19. Zformovaný
őlament se v důsledku absorpce fotosférického záření jeví jako tmavá podlouhlá
oblast uprostřed.

Obrázek 3.2: Vývoj plochy őlamentu pro dostupná data. Můžeme pozorovat postupný nárust plochy őlamentu, kdy se őlamentový kanál postupně plní plazmatem. Poté dojde k aktivaci őlamentu a následuje eruptivní fáze, kdy plocha prudce
klesne a materiál je rozptýlen do okolí. Zvýrazněná plocha označuje časový úsek
aktivační fáze a následné erupce.
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Obrázek 3.3: Vývoj plochy őlamentu pro den 21. 10. 2010. Můžeme pozorovat
aktivační a eruptivní fázi vývoje őlamentu. Eruptivní fáze začíná v přibližně 18:30
a končí přibližně v 20:15.
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Pro výpočet výše zmíněných veličin musíme vypočíst derivace rychlostního
pole. Při výpočtu derivace používáme data, která byla převedena na dvourozměrnou mapu pomocí Postelovy projekce, která porušuje kolmost vektorů. Jak je
uvedeno v kapitole 2.2, tyto odchylky jsou nulové ve středu mapy a velmi malé
v blízkosti středu, v našem případě v okolí őlamentu, a proto je můžeme považovat
za zanedbatelné.
Samotné derivace můžeme určit pomocí diferenční metody (rozdíl nejbližších
bodů), nebo pomocí Fourierovy transformace. Fourierova metoda je méně citlivá
na šum (Lele, 1992). Derivace budou tedy určeny pomocí Fourierovy transformace, která je pro derivaci složky y rychlosti ve směru x dána vztahem:
∂vy
= F −1 (ikx F (vy )) ,
(3.3)
∂x
kde F značí Fourierovu transformaci, F −1 značí inverzní Fourierovu transformaci,
kx značí x-ovou komponentu vlnového vektoru a i je imaginární jednotka.
Vypočtené rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace za
celou dobu pozorování je uvedené v přílohách v kapitole A.1 na obrázcích A.1ś
A.20. Podíváme-li se například na obrázky A.7śA.10, můžeme pozorovat oblasti
s vysokou nebo nízkou divergencí v okolí őlamentu na stejném místě. Tyto oblasti
jsou tedy reálné struktury a souvisejí se supergranulemi (Rieutord a Rincon,
2010). Celkový podíl sbíhavosti a rozbíhavosti proudění, tedy oblastí s vysokou
nebo nízkou divergencí, podél őlamentu je stejný, což je v souladu s prací Ambrož
a Pötzi (2018).
Výsledky z doby aktivační fáze jsou uvedeny na obrázcích 3.4 a 3.6. Srovnámeli je s ostatními výsledky uvedenými v kapitole A.1 nepozorujeme žádné výrazné
odchylky, které by mohly ovlivnit aktivaci őlamentu a následnou erupci.
Pro čas během erupce jsou výsledky zobrazené na obrázku 3.5 a 3.7. Ani zde
nepozorujeme významné odchylky, což se dá očekávat, jelikož data byla průměrovaná po dobu šesti hodin a erupce trvala přibližně 2 hodiny. Zkrácením průměrovacího času bychom sice mohli získat informace o proudění během erupce, ale
výrazně bychom zvýšili nejistotu naměřených rychlostí, jak je uvedeno v kapitole
2.2.

3.3

Vektory proudění v okolí őlamentu

Z literatury (Roudier, T. a kol., 2008) je známo, že k rozpadu őlamentu mohou přispět střižné proudy v okolí őlamentu. Tyto hypotézu testujme i v našem
případě.
Zkoumejme vývoj jednotlivých složek rychlostního pole ve směru podél őlamentu a ve směru kolmém k őlamentu. Pro jednotlivé složky určíme střední hodnotu v oblastech přibližně 104 Mm2 kolmo nad a pod őlamentem. Rychlostní pole
oblastí, pro které budeme střední hodnoty počítat jsou zobrazeny pro aktivační
fázi na obrázku 3.8 a pro eruptivní fázi na obrázku 3.9.
Vývoj rozdílů středních hodnot složek v oblasti nad a pod őlamentem je uvedený na obrázku 3.10. Rozdíl podélných složek nevykazuje žádné výrazné změny,
které by mohly ovlivnit aktivaci őlamentu. Pozorujeme pouze slabý pokles během
prvních dvou dnů a poté oscilaci kolem jisté ustálené polohy. Naopak v případě
15

Obrázek 3.4: Rozložení horizontální složky divergence proudění fotosférického
plazmatu průměrované v čase 21. 10. 2010 od 12:00 do 18:00. Během této doby došlo k aktivaci őlamentu. Nepozorujeme žádné významné odchylky od normálního
stavu proudění v okolí őlamentu.

Obrázek 3.5: Rozložení horizontální složky divergence proudění fotosférického
plazmatu průměrované v čase 21. 10. 2010 od 18:00 do 22. 10. 2010. 0:00.
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Obrázek 3.6: Rozložení výškové složky rotace proudění fotosférického plazmatu
průměrované v čase 21. 10. 2010 od 12:00 do 18:00. Během této doby došlo k aktivaci őlamentu. Nepozorujeme žádné významné odchylky od normálního stavu
proudění v okolí őlamentu.

Obrázek 3.7: Rozložení výškové složky rotace proudění fotosférického plazmatu
průměrované v čase 21. 10. 2010 od 18:00 do 22. 10. 2010. 0:00.
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kolmých složek pozorujeme prudký nárůst během prvního dne a poté velmi výrazný pokles během 21. 10. 2010, který předchází aktivační fázi. Tento pokles
znamená, že došlo k nárůstu proudění směrem k őlamentu. Je tedy možné, že
právě proudění směrem k őlamentu přispívá k destabilizaci őlamentu.

3.4

Změny dynamiky proudění plazmatu

Z rychlostího pole vypočtěme kvadrát celkového vektoru rychlosti. Pokud
bychom určili kvadrát rychlosti přímo, výrazně by se v něm projevoval vliv výtoků
plazmatu v supergranulích. Tento vliv můžeme snížit vystředováním kvadrátu
rychlosti přes okolí každého bodu, které sice rozmaže výsledky, ale zároveň sníží
vliv šumu v datech a zvýrazní menší struktury ve výsledných datech. Středujme
přes kruh s poloměrem přibližně 15 Mm. Zpracované výsledky jsou uvedeny na
obrázcích A.21 ś A.30. Rozložení vystředovaného kvadrátu rychlosti pro aktivační
fázi je uvedeno na obrázku 3.11 a pro eruptivní fázi na obrázku 3.12. Na obrázku
A.26 (15:00 20. 10. 2010) se tvoří podlouhlá struktura s vyšším kvadrátem rychlosti pootočená oproti őlamentu a zaniká na obrázku A.29 (03:00 22. 10. 2010).
Nejvyšší rychlost v těsném okolí őlamentu nastává těsně před aktivační fází na
obrázku A.27 (09:00 22. 10. 2010).
Vypočtěme střední hodnotu takto vypočteného kvadrátu rychlosti v okolí őlamentu. Toto okolí je zobrazeno na obrázcích 3.11 a 3.12. Časový vývoj je uveden
na obrázku 3.13. Pozorujeme nárůst vystředovaného kvadrátu před aktivační fází
a výrazný pokles po eruptivní fázi.

3.5

Vývoj magnetického pole v okolí őlamentu

Sluneční magnetogramy nám dávají informaci o průmětu magnetického pole
do směru k pozorovateli ve sluneční fotosféře. Filamenty vznikají ve sluneční
atmosféře (chromosféře a koróně). Strukturu magnetického pole nad fotosférou
můžeme získat pomocí extrapolace dat z fotosféry.
Jednou z těchto extrapolací je tzv. potenciálová extrapolace (Sakurai, 1982),
která předpokládá, že elektrické proudy v chromosféře a nižší koróně jsou zanedbatelně malé. Za těchto předpokladů přejde Ampérův zákon v rovnici:
∇ × B = 0.

(3.4)

Díky této rovnosti můžeme zavést magnetický potenciál φ, pro který platí:
B = −∇φ.

(3.5)

Magnetické pole je popsáno i druhou Maxwellovou rovnicí:
∇ · B = 0.

(3.6)

Dosazením rovnice 3.5 do rovnice 3.6 získáme Laplaceovu rovnici:
∆φ = 0.
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(3.7)

Obrázek 3.8: Zobrazení vektorů rychlostí plazmatu v okolí őlamentu průměrovaných od 12:00 do 18:00 21. 10. 2010. Během této doby probíhala aktivační fáze
őlamentu. Zobrazeny jsou také dvě oblasti, pro které určujeme střední rychlost
složek podélných k őlamentu a kolmých na őlament.

Obrázek 3.9: Zobrazení vektorů rychlostí plazmatu v okolí őlamentu průměrovaných od 12:00 do 18:00 21. 10. 2010. Během této doby probíhala eruptivní fáze
őlamentu. Zobrazeny jsou také dvě oblasti, pro které určujeme střední rychlost
složek podélných k őlamentu a kolmých na őlament.
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Obrázek 3.10: Vývoj rozdílu středných hodnot rychlostí během doby pozorování
őlamentu. Pozorujeme, že během 21. 10. 2010 došlo k nárůstu rozdílů středních
hodnot kolmé složky rychlosti. Kladná hodnota odpovídá nárůstu proudění směrem od őlamentu a záporná směrem k őlamentu. Zelená oblast značí dobu průběhu aktivační a eruptivní fáze.
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Obrázek 3.11: Rozložení průměrovaných kvadrátů rychlosti přes kruh o poloměru
10 pixelů z dat průměrovaných od 12:00 do 18:00 21. 10. 2010. Během této doby
probíhá aktivační fáze őlmanetu. V okolí őlamentu pozorujeme oblasti s vysokým
kvadrátem rychlosti. Oblast pro určení celkové střední hodnoty kvadrátu rychlosti
je zobrazena červeným obdélníkem.

Obrázek 3.12: Rozložení průměrovaných kvadrátů rychlosti přes kruh o poloměru
10 pixelů z dat průměrovaných od 18:00 21. 10. 2010 do 0:00 22. 10. 2010. Během
této doby probíhá eruptivní fáze őlamentu. Oblast pro určení celkové střední
hodnoty kvadrátu rychlosti je zobrazena červeným obdélníkem.
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Obrázek 3.13: Střední hodnota středovaných kvadrátů rychlostí v obdélníku o obsahu přibližně 104 Mm2 . Zelená oblast označuje časový interval, během kterého
probíhala aktivační fáze a následně eruptivní fáze. Pozorujeme prudký nárůst
těsně před nástupem aktivační fáze.
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Řešení Laplaceovy rovnice pro poloprostor ohraničený rovinou, na které je za1
daná okrajová podmínka, lze získat pomocí Greenovy funkce G(r, r′ ) = 2π|r−r
′| .
Potenciál lze vypočíst jako:
∫
φ(r) = Bn (r′ )G(r, r′ )dS ′ ,
(3.8)
∂φ
kde Bn značí okrajovou podmínku, Bn = − ∂n
, n značí jednotkový normálový
vektor k rovině s okrajovou podmínkou.
V našem případě uvažujme magnetogramy jako okrajovou podmínku pro řešení Laplaceovy rovnice a mimo magnetogramy ji položme rovnou nule. Pro takto
diskrétně ekvidistantně rozložená data je potřeba upravit Greenovu funkci, aby
byla splněna okrajová podmínka, jak je uvedeno v Sakurai (1982). Upravená Greenova funkce má tvar:

G(r, r′ij ) =

1
⏐
⏐
2π ⏐r − r′ij +

⏐,

⏐
√∆ n⏐
2π

(3.9)

kde ∆ značí vzdálenost mezi dvěma sousedními body, r′ij značí polohu bodů naměřeného magnetického pole a n značí jednotkový normálový vektor k rovině
s okrajovou podmínkou. Potenciál určíme jako:
∑
φ(r) =
Bn (r′ij )G(r, r′ij )∆2 .
(3.10)
i,j

Z důvodů výpočetní náročnosti použijeme pro extrapolaci pouze menší oblast
magnetogramu v okolí őlamentu. Extrapolované magnetické pole je zobrazeno
na obrazcích A.31 - A.40. Siločáry jsou určené numerickou integrací. Pro aktivační fázi je uvedeno na obrázku 3.14 a pro eruptivní fázi na obrázku 3.15. Ve
středu obrázků pozorujeme strukturu, která by mohla obsahovat őlamentový kanál, což odpovídá očekávaným výsledkům. Přímo strukturu őlamentového kanálu,
která je uvedena například v Gibson (2018), neočekáváme, jelikož potenciálová
aproximace je hrubý odhad konőgurace magnetického pole. Pro vizualizaci őlamentového kanálu by bylo za potřebí provést přesnější řešení magnetohydrodynamických rovnic.
Zkoumejme řezy magnetickým polem podél őlamentu a kolmo na něj. Řezy
podél osy őlamentu jsou uvedeny na obrázcích A.41 ś A.50 a řezy kolmo na
őlament na obrázcích A.51 ś A.60. Řez v průběhu aktivační fáze je uveden na
obrázku 3.16, kolmý na obrázku 3.18 a v průběhu eruptivní fáze na obrázku 3.18,
kolmý na obrázku 3.19. Na řezech podél osy őlamentu pozorujeme postupný
vznik a zánik magnetických struktur. Jednou z nich je struktura, která vzniká
okolo 35 ś 40 Mm v délkové souřadnici podélných řezů postupně od prvního času
pozorování a zaniká během posledního času pozorování. Nejsilnější pole v oblasti
této struktury bylo před a během aktivační fáze, během které byly v blízkosti
őlamentu struktury související se supergranulemi, které můžeme pozorovat na
obrázcích A.27 a A.28.
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Obrázek 3.14: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v okolí őlamentu
v čase 12:00 - 18:00 21. 10. 2010. V tuto dobu probíhala aktivační fáze őlamentu.

Obrázek 3.15: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v okolí őlamentu
v čase 18:00 18:00 21. 10. 2010 - 0:00 22. 10. 2010. V tuto dobu probíhala eruptivní
fáze őlamentu.
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Obrázek 3.16: Řez magnetickým polem podél osy őlamentu v čase 12:00 - 18:00
21. 10. 2010. V tuto dobu probíhala aktivační fáze őlamentu.

Obrázek 3.17: Řez magnetickým polem podél osy őlamentu v čase 18:00 21. 10.
2010 - 0:00 22. 10. 2010. V tuto dobu probíhala eruptivní fáze őlamentu.
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Obrázek 3.18: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 12:00 - 18:00 21.
10. 2010. V tuto dobu probíhala aktivační fáze őlamentu.

Obrázek 3.19: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 18:00 18:00 21.
10. 2010 - 0:00 22. 10. 2010. V tuto dobu probíhala eruptivní fáze őlamentu.
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Závěr
V této práci jsme se zabývali studiem eruptivního őlamentu, který se 21. října
2010 nacházel přibližně 25 stupňů severně v oblasti centrálního meridiánu. Zkoumali jsme fotosféru pod őlamentem a také magnetické pole v okolí őlamentu.
Nejprve jsme určili, kdy se őlament rozpadl. Pomocí prahování dostupných
Hα snímků jsme určili plochu őlamentu. Z časové závislosti plochy jsme určili
začátek aktivační fáze v čase 11:00 21. 10. 2010 a po ní následovala eruptivní fáze
přibližně v čase 18:30 ś 20:15 21. 10. 2010.
Pro studium proudění plazmatu ve fotosféře jsme vypočetli horizontální divergenci a výškovou (z-ovou) složku rotace rychlostního pole. V okolí őlamentu
se vyskytovaly oblasti s vysokou i nízkou (zápornou) divergencí v těsné blízkosti,
jedná se o supergranule. Ve výsledných datech pro divergenci i rotaci přímo nepozorujeme nějaké anomálie, které mohly vést k aktivaci őlamentu a jeho následné
erupci.
Dále jsme pro rychlostní pole určili rozdíl střední hodnoty složky proudění
podél osy őlamentu, které reprezentuje střižné proudění, a složky kolmo na osu
őlamentu v oblastech na stranách őlamentu. Rozdíl střižného proudění osciloval
okolo kladné hodnoty, ale zásadní změny jsme nepozorovali. Naopak v případě
kolmé složky proudění došlo na začátku pozorování k nárůstu, který reprezentuje
proudění od őlamentu, a těsně před aktivační fázi jsme pozorovali nárůst proudění
směrem k őlamentu.
Z rychlostních polí jsme vypočetli kvadrát celkového vektoru rychlosti. Kvůli
snížení vlivu výtoků plazmatu u supergranulí jsme hodnotu pro každý bod středovali v kruhu o poloměru přibližně 15 Mm. Pozorovali jsme, že v čase přibližně 21:00 20. 10. 2010 se začala tvořit v okolí őlamentu podlouhlá struktura
v kvadrátu rychlosti, která se zaniká po erupci őlamentu. Dále jsme určili časový
vývoj střední hodnoty kvadrátu rychlosti v okolí őlamentu. Těsně před aktivační
fází őlamentu došlo k výraznému nárůstu a následnému poklesu po erupci.
Z magnetogramů jsme pomocí potenciálové extrapolace určili magnetické pole
nad fotosférou do 150 Mm. Numericky vypočtené siločáry vykazují strukturu,
která by mohla obsahovat őlamentový kanál. Ten přímo nepozorujeme. Pro jeho
vizualizaci bychom potřebovali provést přesnější řešení magnetohydrodynamických rovnic.
V řezech magnetickým polem podél osy őlamentu a kolmo na něj pozorujeme
vznikající a zanikající struktury. Konkrétně jedna výrazná struktura je pozorovatelná v podélných řezech. Vzniká během prvních několika hodin pozorování
a zaniká krátce po erupci őlamentu.
Pozorovali jsme výrazné změny v rychlostním a magnetickém poli, které předcházely aktivaci a erupci őlamentu. Přesné pochopení procesu, jakým tyto změny
ovlivňují őlament, by vyžadovalo selfkonzistentní numerické modelování magnetohydrodynamických rovnic s časovou složkou. To může být předmětem dalšího
studia őlamentů.
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A. Přílohy
A.1

Divergence a rotace rychlostních polí

Obrázek A.1: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 00:00 do 06:00 18. 10. 2010.

Obrázek A.2: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 06:00 do 12:00 18. 10. 2010.
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Obrázek A.3: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 12:00 do 18:00 18. 10. 2010.

Obrázek A.4: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 18:00 18. 10 2010 do 00:00 19. 10. 2010.

Obrázek A.5: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 00:00 do 06:00 19. 10. 2010.
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Obrázek A.6: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 06:00 do 12:00 19. 10. 2010.

Obrázek A.7: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 12:00 do 18:00 19. 10. 2010.

Obrázek A.8: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 18:00 19. 10 2010 do 00:00 20. 10. 2010.
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Obrázek A.9: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 00:00 do 06:00 20. 10. 2010.

Obrázek A.10: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 06:00 do 12:00 20. 10. 2010.

Obrázek A.11: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 12:00 do 18:00 20. 10. 2010.

34

Obrázek A.12: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 18:00 20. 10 2010 do 00:00 21. 10. 2010.

Obrázek A.13: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 00:00 do 06:00 21. 10. 2010.

Obrázek A.14: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 06:00 do 12:00 21. 10. 2010.
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Obrázek A.15: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 12:00 do 18:00 21. 10. 2010.

Obrázek A.16: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 18:00 21. 10 2010 do 00:00 22. 10. 2010.

Obrázek A.17: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 00:00 do 06:00 22. 10. 2010.
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Obrázek A.18: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 06:00 do 12:00 22. 10. 2010.

Obrázek A.19: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 12:00 do 18:00 22. 10. 2010.

Obrázek A.20: Rozložení horizontální složky divergence a výškové složky rotace
průměrované v čase od 18:00 22. 10 2010 do 00:00 23. 10. 2010.
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A.2

Rozložení kvadrátu rychlosti

Obrázek A.21: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 00:00 do 06:00
18. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 06:00 do 12:00 18. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.22: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 12:00 do 18:00
18. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 18:00 18. 10. 2010 do 00:00 19. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.23: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 00:00 do 06:00
19. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 06:00 do 12:00 19. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.24: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 12:00 do 18:00
19. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 18:00 19. 10. 2010 do 00:00 20. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.25: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 00:00 do 06:00
20. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 06:00 do 12:00 20. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.26: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 12:00 do 18:00
20. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 18:00 20. 10. 2010 do 00:00 21. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.27: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 00:00 do 06:00
21. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 06:00 do 12:00 21. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.28: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 12:00 do 18:00
21. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 18:00 21. 10. 2010 do 00:00 22. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.29: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 00:00 do 06:00
22. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 06:00 do 12:00 22. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.30: Rozložení kvadrátu rychlosti průměrované v čase od 12:00 do 18:00
22. 10. 2010 (vlevo) a v čase od 18:00 22. 10. 2010 do 00:00 23. 10. 2010 (vpravo).
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A.3

Extrapolované magnetické pole

Obrázek A.31: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 03:00 18.
10. 2010 (vlevo) a v čase 09:00 18. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.32: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 15:00 18.
10. 2010 (vlevo) a v čase 21:00 18. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.33: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 03:00 19.
10. 2010 (vlevo) a v čase 09:00 19. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.34: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 15:00 19.
10. 2010 (vlevo) a v čase 21:00 19. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.35: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 03:00 20.
10. 2010 (vlevo) a v čase 09:00 20. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.36: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 15:00 20.
10. 2010 (vlevo) a v čase 21:00 20. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.37: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 03:00 21.
10. 2010 (vlevo) a v čase 09:00 21. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.38: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 15:00 21.
10. 2010 (vlevo) a v čase 21:00 21. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.39: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 03:00 22.
10. 2010 (vlevo) a v čase 09:00 22. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.40: Konőgurace extrapolovaného magnetického pole v čase 15:00 22.
10. 2010 (vlevo) a v čase 21:00 22. 10. 2010 (vpravo).
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A.4

Řez magnetickým polem podél őlamentu

Obrázek A.41: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 03:00 18. 10. 2010
(vlevo) a v čase 09:00 18. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.42: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 15:00 18. 10. 2010
(vlevo) a v čase 21:00 18. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.43: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 03:00 19. 10. 2010
(vlevo) a v čase 09:00 19. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.44: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 15:00 19. 10. 2010
(vlevo) a v čase 21:00 19. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.45: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 03:00 20. 10. 2010
(vlevo) a v čase 09:00 20. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.46: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 15:00 20. 10. 2010
(vlevo) a v čase 21:00 20. 10. 2010 (vpravo).

46

Obrázek A.47: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 03:00 21. 10. 2010
(vlevo) a v čase 09:00 21. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.48: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 15:00 21. 10. 2010
(vlevo) a v čase 21:00 21. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.49: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 03:00 22. 10. 2010
(vlevo) a v čase 09:00 22. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.50: Řez magnetickým polem podél őlamentu v čase 15:00 22. 10. 2010
(vlevo) a v čase 21:00 22. 10. 2010 (vpravo).
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A.5

Řez magnetickým polem kolmo na őlament

Obrázek A.51: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 03:00 18. 10.
2010 (vlevo) a v čase 09:00 18. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.52: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 15:00 18. 10.
2010 (vlevo) a v čase 21:00 18. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.53: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 03:00 19. 10.
2010 (vlevo) a v čase 09:00 19. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.54: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 15:00 19. 10.
2010 (vlevo) a v čase 21:00 19. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.55: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 03:00 20. 10.
2010 (vlevo) a v čase 09:00 20. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.56: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 15:00 20. 10.
2010 (vlevo) a v čase 21:00 20. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.57: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 03:00 21. 10.
2010 (vlevo) a v čase 09:00 21. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.58: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 15:00 21. 10.
2010 (vlevo) a v čase 21:00 21. 10. 2010 (vpravo).

Obrázek A.59: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 03:00 22. 10.
2010 (vlevo) a v čase 09:00 22. 10. 2010 (vpravo).
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Obrázek A.60: Řez magnetickým polem kolmo na őlament v čase 15:00 22. 10.
2010 (vlevo) a v čase 21:00 22. 10. 2010 (vpravo).
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