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KORELAÈNÁ ANALÝZA BEZTELESKOPICKÝCH
POZOROVANÍ SLNKA A NIEKTORÝCH PREJAVOV
SLNEÈNEJ AKTIVITY
CSATÁRYOVÁ Mária  BEGENI Peter
 MAJHEROVÁ Mária, SR
Resumé: V súèasnej dobe sú k dispozícii dva rozsiahle súbory pozorovacích dát Slnka. Jeden je zo vzdialenej minulosti, kedy sa pozorovania uskutoèòovali bez ïalekoh¾adu viacmenej náhodne. Druhý súbor je z obdobia posledných asi 300 rokov - teleskopické
pozorovania. Nájdenie závislosti medzi známymi merate¾nými prejavmi slneènej aktivity
a údajmi z bezteleskopických pozorovaní nám umoní lepie pochopi pozorovania, ktoré sa
zachovali z predteleskopickej doby a môu tak poskytnú dostatok priamych údajov o slneènej èinnosti v minulosti.
Abstract: CORRELATION ANALYSIS OF NON-TELESCOPIC OBSERVATIONS OF
SUN AND INDIRECT MEASUREMENTS OF SOLAR ACTIVITY
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Presently there are available two large data sets of solar observations. One data set can be
described as historical and originates from the period when observations had been carried
out without telescopes , in not very systematic way and more or less randomly. The other
data set spans the period of approximately last 300 years and consists of telescopic observations. We study correlation between known and measurable evidence of the solar activityand
data from non-telescopic observations. In this way we shall be able to obtainmore information about the solar activity over the time periods extended even intothe pre-telescopic age.

Úvod

V súèasnosti, v ére teleskopov, rádioteleskopov a kozmických sond sa môe
navonok zda, e zaobera sa spracovávaním dát získaných pozorovaním Slnka bez
ïalekoh¾adu je zbytoèné. No nie je to úplne tak. Od èias, kedy Galileo Galilei objavil (resp. znovuobjavil) v Padove svojím ïalekoh¾adom slneèné kvrny (okolo
r. 1610), zaèali sa získava teleskopické záznamy pozorovaní slneèných kvàn (kvantitatívne spo¾ahlivé údaje sú od roku 1749). Slneèné kvrny boli vak známe u dávno
pred ich objavením Galileim. Prvé dve historicky zapísané pozorovania pochádzajú u z roku 464 p.n.l z Grécka. Od tých èias sa objavujú nepravidelné záznamy
o pozorovaní slneèných kvàn z rôznych kútov sveta.
V súèasnosti sú k dispozícii dva rozsiahle súbory pozorovacích dát Slnka. Jeden
je zo vzdialenej minulosti a pozorovania sa uskutoèòovali bez ïalekoh¾adu viacmenej náhodne. Druhý súbor je z obdobia posledných asi 300 rokov, kedy máme
teleskopické pozorovania. Medzi týmito pozorovaniami chýba vzájomne prepojenie. Na minulé pozorovania sa nevieme pozera teleskopickými oèami a opaène,
na súèasné sa nevieme pozera oèami bezteleskopickými. Rieením tejto situácie
je zisti závislos medzi teleskopickými a bezteleskopickými pozorovaniami.
Výskyt slneèných kvàn a ich periodicita sú vizuálne najnápadnejím prejavom
slneènej aktivity. Miera ich výskytu je popisovaná relatívnym èíslom R, ktoré zároveò predstavuje aj mieru slneènej aktivity. Periodicitu slneènej aktivity reprezentuje hlavne 11 roèný cyklus, cez ktorý sa prekladá ïalí cyklus, s periodicitou pribline
80 rokov. Existujú náznaky ïalích slneèných cyklov s periodicitou stoviek a tisícok
rokov. Z nepriamych pozorovaní môeme predpoklada slneèné cykly s periódou 205
a 210, 600 a 700 a 2000 a 2400 rokov. Existenciu takýchto a ïalích slneèných
cyklov z dlhodobého h¾adiska by potvrdili pozorovania v dlhodobom èasovom intervale.
Jednou z moností je spracova predteleskopické pozorovania, ktoré siahajú do
obdobia dvoch storoèí pred naím letopoètom. Tieto záznamy môu poslúi ako
indikátory pribliných rokov maxím slneèných cyklov. Je dokázané, e pravdepodobnos videnia slneèných kvàn bez ïalekoh¾adu je omnoho vyia v období maxima slneèného cyklu. Tieto dáta boli porovnávané s hodnotami svetového katalógu
polárnych iar a mnostvom izotopu uhlíka 14C v letokruhoch stromov a izotopu 10Be
v polárnych ¾adovcoch, aby sa potvrdili dlhoperiodické zmeny slneènej èinnosti
(Køivský, 1984, 1985a, 1992, 1995). Analýzou týchto údajov sa urèili hlavné maximá a minimá dlhoperiodických cyklov slneènej èinnosti.
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Predteleskopické pozorovania

Ako sme u v úvode spomenuli, prvé dve historicky zapísané pozorovania pochádzajú z Grécka z roku 464 p.n.l. V poradí tretie pozorovanie pochádza z Èíny
z roku 164 p.n.l. a nasleduje rad pozorovaní opä z tejto oblasti. V 6. storoèí sa objavujú pozorovania z Európy. Historicky známe prvé pozorovanie z územia Èiech
je datované 24.7.1139 (Køivský, 1985b).
V predteleskopickej dobe bolo Slnko skúmané hlavne v období novu Mesiaca,
kedy bolo pre hvezdárov zaujímavé hlavne z h¾adiska predpovede zatmenia Slnka.
Hvezdári v tom èase vyuívali na pozorovanie jednoduché filtre. Pod¾a Eddyho
(1989), mohlo ís napríklad o vyhladený nefrit alebo tenkú vrstvu skla zaèiernenú
nad plameòom svieèky.
Historické pozorovanie Slnka bez ïalekoh¾adu od r. 164 p.n.l do roku 1684 n.l.
zozbierali Wittman & Xu (1987). Tieto pozorovania aktualizovali a rozírili (hlavne v období 1685 a 1918) Yau & Stepherson (1988). Wittman (1992) doplnil tieto
dáta modernými pozorovaniami (po r. 1764, ale hlavne z 20. storoèia) a celý katalóg skompletizoval.
Pre spracovanie týchto historických pozorovaní Slnka je potrebné zisti závislos medzi vidite¾nosou slneèných kvàn bez ïalekoh¾adu a inými merate¾nými
prejavmi slneènej aktivity. K tomu bolo potrebné vykona pozorovania bez ïalekoh¾adu súèasne s ïalími pozorovaniami, ktorých výsledky charakterizujú mieru
slneènej aktivity. Miera slneènej aktivity môe by popísaná napríklad relatívnym
èíslom, erupèným indexom, geomagnetickým indexom a pod. Vyuitím korelaènej
analýzy môeme urèi stupeò závislosti medzi vidite¾nosou kvàn bez ïalekoh¾adu a iným merate¾ným prejavom miery slneènej aktivity a následnou aproximáciou
popísa historické dáta poèas dvoch tisícroèí.

Projekt pozorovania Slnka bez ïalekoh¾adu

Mossman (1989) sa venoval túdiu videnia slneèných kvàn bez ïalekoh¾adu.
Vykonával teleskopické a aj bezteleskopické pozorovania Slnka v období maxima,
kedy poèas 13 mesiacov zaznamenal 278 slneèných kvàn. Z jeho záverov vyplýva,
e pozorovate¾ je schopný rozlíi kvrny o ve¾kosti 0,3. Najlepiu monos pre
rozlíenie detailov poskytuje Slnko pred svojím západom. Pod¾a Eddyho (1989)
vidite¾nos slneèných kvàn vidite¾ných bez ïalekoh¾adu závisí od denného relatívneho èísla slneèných kvàn. Dolná hranica relatívneho èísla, ktorá ete indikuje
monos zachytenia slneèných kvàn bez ïalekoh¾adu, je R = 50.
V súèasnej dobe sa vak venuje pozorovaniam slneèných kvàn bez ïalekoh¾adu ve¾mi malá pozornos. Jediné pozorovania, realizované v dnenej dobe, sú na
dobrovo¾níckej báze. Hollan (1991) vypracoval návod na pozorovanie Slnka bez
ïalekoh¾adu, èím spustil pozorovaciu kampaò v Èechách a na Slovensku. Následne Begeni (1992) zaèal zbiera, archivova a koordinova celý tento projekt. Pozorovania boli zverejnené aj v slovenskom bulletine o pozorovaní Slnka (Ivan, 1992).
Poèas celého projektu, ktorého sa zúèastnilo 12 èeských a slovenských astronómov- amatérov, bol získaný súbor pozorovaní vykonávaných poèas ôsmych rokov
od 21.2.1988 do 9.6.1995. V danom súbore chýbajú pozorovania asi z roèného ob-
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dobia medzi 18.7.1988 a 4.6.1989, take hlavný súbor dát pozostáva z obdobia od
4.6.1989 do 9.6.1995. Vetky pozorovacie dáta spadajú do 22. slneèného cyklu, ktorý
zaèal v septembri 1986 a skonèil v máji 1996 (trval 9 rokov a 8 mesiacov). Maximum 22. slneèného cyklu bolo v júni 1989, take hlavný súbor pozorovacích dát
zaèína maximom slneèného cyklu a konèí asi rok, pred jeho koncom. Celkovo bolo
spracovaných 1190 pozorovaní Slnka bez ïalekoh¾adu.

Spracovanie

Mnostvo a zoskupenie slneèných kvàn, vidite¾ných teleskopicky, popisuje relatívne èíslo, ktoré zároveò reprezentuje aj mieru slneènej aktivity. Je definované
ako
R = 10 g + n ,
kde R je relatívne èíslo, g - poèet skupín kvàn a n - celkový poèet kvàn.

Pre nae úèely sme hodnoty denného a priemerného mesaèného relatívneho èísla získali z internetovej stránky národného geofyzikálneho systému dát (NGDC,
2005).
Pri zisovaní korelácie medzi priemerným poètom kvàn a relatívnym èíslom,
resp. poètom kvàn a erupèným indexom, poètom kvàn a geomagnetickým indexom
musíme ma na zreteli aj èasovú zloku a tak skúmame vlastne závislos èasových
radov. Pri komparácii dní merania jednotlivých pozorovaní sme zistili, e jednotlivé merania nie vdy prebiehali v ten istý deò, preto sme, v snahe vyui vetky dáta,
pouívali priemernú mesaènú hodnotu. Zaujímalo nás teda, èi zmeny jednej velièiny èasového radu môu vyvola zmeny druhej velièiny.
Pri sledovaní èasového radu musíme ma na zreteli jeho zloenie z troch èastí:
trendu, periodického kolísania a náhodnej zloky. O skutoènej závislosti medzi ukazovate¾mi dvoch èi viac èasových radov mono uvaova vtedy, ak ide o paralelizmus medzi náhodnými zlokami skúmaných èasových radov. Ak tieto náhodné
kolísania hodnôt èasových radov prebiehajú paralelne, je predpoklad, e ide o koreláciu, ktorá je prejavom príèinného vzahu medzi skúmanými ukazovate¾mi (Grofík, 1987).
Pozorované dáta pre prejavy slneènej aktivity (uvedené vyie), ktoré v naom
prípade predstavovali priemerné mesaèné hodnoty od júna 1989 do júna 1995, sme
aproximovali polynómom 6. stupòa pre kadú velièinu zvlá (poèet kvàn, relatívne
èíslo, erupèný indexom a geomagnetický index). (Pre názornos uvádzame jednu
z nich na obrázku 1.) Tým sme získali modelové funkcie, ktoré spolu s empirickými
dátami potrebujeme pre urèenie náhodných zloiek.
Pre overenie vhodnosti modelovej funkcie pre daný èasový rad existuje viacero
metód. Pre nae úèely sme zvolili výpoèet autokorelaèného koeficientu 1. rádu
s èasovým posunom 1, ktorý patrí medzi najdôleitejie. Hodnoty, uvádzané v tabu¾ke
1, sme porovnali s kritickou hodnotou na hladine p = 0,05 (Grofík, 1987) a koeficient
autokorelácie vo vetkých prípadoch vyiel nevýznamný, èím sa potvrdila správnos
teoretickej funkcie.
Po preukázaní nevýznamnosti koeficienta autokorelácie meriame tesnos korelaènej závislosti ukazovate¾ov dvoch èasových radov pomocou koeficienta korelá-
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Legenda: t-os predstavuje èas od júna 1989 do júna 1995
Obrázok 1 Aproximácia údajov relatívneho èísla
cie, prièom pouijeme reziduálne odchýlky. Významná závislos sa potvrdila medzi priemerným poètom kvàn a relatívnym èíslom a medzi priemerným poètom kvàn
a erupèným index. Ve¾mi slabý sa ukázal vzah medzi priemerným poètom kvàn
a geomagnetickým indexom (tabu¾ka 2).
Tabu¾ka 1 Autokorelaèné koeficienty
Škvrny

Tabu¾ka 2 Korelaèné koeficienty

0,17

škvrny

relatívne èíslo

0,16

relatívne èíslo

0,67

Erupèný index

-0,07

erupèný index

0,43

geomagnet. Koeficient

0,13

geomagnet.koeficient

0,27

Záver

Pomocou metódy korelaènej analýzy sme urèili mieru závislosti medzi priemerným poètom kvàn vidite¾ných bez ïalekoh¾adu a ïalími merate¾nými prejavmi
slneènej aktivity, ako je relatívne èíslo, erupèný index a geomagnetický index. Zistila sa významná závislos s hodnotou relatívneho èísla R a mierne stredná závislos s erupèným indexom. Naopak ve¾mi slabá závislos je s geomagnetickým
indexom. Keïe sa potvrdila silná závislos medzi dátami z pozorovaní slnka bez
ïalekoh¾adu a relatívnym èíslom, ïalím krokom je h¾adanie konkrétnej súvislosti
medzi týmito súbormi dát, aby sme boli schopní nadviaza hodnoty relatívnych èísiel z novodobých dejín s pozorovaniami slneèných kvàn bez ïalekoh¾adu z dávnej
minulosti.
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