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ObservatorioObservatorio deldel roqueroque dede los los muchachosmuchachos (2400 m (2400 m n.mn.m.).)
La Palma, Kanárske ostrovyLa Palma, Kanárske ostrovy
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Holandský otvorený ďalekoh ľadHolandský otvorený ďalekoh ľad

45-cm primárne zrkadlo

6 filtrov a kamier: G-pás, Ba II, H α

Ca II H, modré a červené kontinuum 



MMultispektrálneultispektrálne pozorpozorovanieovanie SlnkSlnkaa

Holandský otvorený ďalekoh ľad 
DOT na ostrove La Palma a jeho 
riadiaca miestnos ť.



MMultispektrálneultispektrálne pozorpozorovanieovanie SlnkSlnkaa

Počítačový program

Matematická metóda opravy 
(rekonštrukcie) obrazu

Výkonný superpočítač
na spracovanie obrazu

Holandský otvorený ďalekoh ľad 
DOT na ostrove La Palma a jeho 
riadiaca miestnos ť.



ŠkvrnkováŠkvrnková ((specklespeckle) rekonštrukcia obrazu) rekonštrukcia obrazu
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MultispektrálneMultispektrálne pozorovanie škvrnypozorovanie škvrny

⇐ G-pás, fotosféra

horná fotosféra 
+ 

spodná chromosféra v Ca II H ⇒



chromosféra v Hα
nad škvrnou

modré krídlo Hα - 0,7 Å
vzostupné pohyby

červené krídlo Hα + 0,7 Å
zostupné pohyby

centrum Hα

MultispektrálneMultispektrálne pozorovanie škvrnypozorovanie škvrny

centrum Hα



ObservatorioObservatorio deldel roqueroque dede los los muchachosmuchachos (2400 m (2400 m n.mn.m.).)
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Švédsky 1Švédsky 1--m slnečný ďalekohľadm slnečný ďalekohľad

1-m objektívová šošovka 
evakuovaný tubus

La Palma
Kanárske ostrovy



Špičkové pozorovanie chromosféry v HŠpičkové pozorovanie chromosféry v Hαα



ChromosferickéChromosferické fibrilyfibrily v v HHαααααααα

Vlastnosti:

• tmavé, výtryskom podobné štruktúry, dĺžka 7 000 km   
• životnosť 3 až 5 min
• rýchle predlžovanie a skracovanie
• vrchol fibríl opisuje parabolickú trajektóriu
• lineárny vzťah medzi maximálnou rýchlosťou a zrýchlením



Fyzika Fyzika fibrílfibríl -- rovnice hydrodynamikyrovnice hydrodynamiky



Numerický model Numerický model fibrílfibríl
• ako sa vyvíja v čase malý tlakový impulz na dne atmosféry 
• impulz sa šíri do vyšších vrstiev atmosféry
• v dôsledku poklesu hustoty s výškou sa mení na nárazovú vlnu (šok)
• nárazová vlna – prudký skok v rozložení tlaku, rýchlosti a teploty

koróna

počiatočná teplota v čase t = 0

počiatočná hustota v čase t = 0

Modelová fibrila produkovaná tlakovým 
impulzom v spodnej chromosfére

prechodová 
oblasť



Numerická hydrodynamika Numerická hydrodynamika fibrílfibríl

Teplota Hustota Rýchlosť



ChromosferickéChromosferické fibrilyfibrily v v HHαααααααα

Vlastnosti:

• tmavé, výtryskom podobné štruktúry, dĺžka 7 000 km   
• životnosť 3 až 5 min
• rýchle predlžovanie a skracovanie
• vrchol fibríl opisuje parabolickú trajektóriu
• lineárny vzťah medzi maximálnou rýchlosťou a zrýchlením



Rovnice Rovnice magnetohydrodynamikymagnetohydrodynamiky v 2Dv 2D



NumerickéNumerické 22--D MHD D MHD simulsimulácieácie fibrílfibríl



NumerickéNumerické 22--D MHD D MHD simulsimulácieácie
chromosféry a chromosféry a fibrílfibríl



NumerickáNumerická 33--D MHD D MHD simulácia od simulácia od 
fotosféry po korónufotosféry po korónu



Pohľad na ultrafialové Slnko sondážnou Pohľad na ultrafialové Slnko sondážnou 
raketouraketou

− balistická dráha s vrcholom 300 km nad povrchom
− doba trvania letu asi 15 min
− návrat teleskopu VAULT na padáku
− lety v r. 1999, 2002 a 2005

− ultrafialový raketový teleskop VAULT
− Cassegrain s priemerom zrkadla 30 cm 



Pozorovaním to len začínaPozorovaním to len začína
Pozorovacie dPozorovacie dátaáta MeraniaMerania
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Pozorovacie dPozorovacie dátaáta MeraniaMerania

Matematický model Matematický model 

VýsledkyVýsledky

Odborný článokOdborný článok



AstrofyzikAstrofyzikálnyálny mmodelodel
NNástrojástroj pprere objasnobjasnenieenie pozorovaniapozorovania

matematicko-fyzikálna teória



AstrofyzikAstrofyzikálnyálny mmodelodel
NNástrojástroj pprere objasnobjasnenieenie pozorovaniapozorovania

matematicko-fyzikálna teória

počítačový program



Astrofyzikálny model
Nástroj pre objasnenie pozorovania

matematicko-fyzikálna teória výkonný superpo čítač

počítačový program



AstrofyzikAstrofyzikálnyálny mmodelodel
NNástrojástroj pprere objasnobjasnenieenie pozorovaniapozorovania

matematicko-fyzikálna teória výkonný superpo čítač model pozorovaného javu
slnečná granulácia

počítačový program

chromosféricke spikuly a fibrily



PraktickPraktická ukážkaá ukážka
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Ukážka zvýšenia kontrastuUkážka zvýšenia kontrastu

Foto: Marián Mi čúch
17.9. 2011
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