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Po přibližně pěti týdnech se Vám dostává do
rukou letošní deváté číslo zpravodaje Parhelium.
Hned na úvod položím otázku, kterou záhy také
zodpovím. Takže co se za ten měsíc a něco od
vydání předchozího Parhelia událo? Ti z Vás, kdo
sledují diskusní fórum na stránkách Tomáše
Kontakty:
Tržického
(http://ukazy.astro.cz/diskuze.php)
Martin Popek
jistě tuší kam mířím. Ano, mířím k pozorováním
martin.brahe[a]o2active.cz
halových jevů, kterých bylo za poslední dobu
Roman Maňák
opravdu hodně a v mnoha případech se jednalo o
Manak[a]bourky.cz
pozorování ne zrovna častých nebo dokonce
vzácných jevů. Pravděpodobně největší bombou je
pozorování
Trickerova oblouku, který 12.10. měla
Snímek na titulní straně:
možnost
spatřit
a nasnímat Štěpánka Kosová
Parhelium, parhelický kruh a
v Praze. Jde o první doložené pozorování tohoto
infralaterální oblouk
oblouku na našem území. O tomto pozorování a o
29.9.2006 ve Ždánicích.
některých dalších si můžete přečíst na stránkách
Foto: Roman Maňák
Halo reports.
V tomto čísle Parhelia se v jednom z článků
vrátím
opět k pyramidálnímu úkazu pozorovanému
Datum vydání: 22.10.2006
v Kunčicích 14.8.2006. Patrik Trnčák napsal
zajímavý článek o pozorování irizací a jeho
navrhovaném dělením a já jsem napsal krátký
© HOP 2006
příspěvek o jednom zajímavém halovém dni,
k němuž se váže i snímek na titulní straně. Ale
podle mě tím nejzajímavějším z tohoto čísla
Parhelia, je kresba halových jevů vzniklých na
diamantovém prachu od teprve šestileté Magdaleny Kosové! Takže přeji příjemnou
podívanou a příjemné počtení.
Roman Maňák
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Analýza kunčického pyramidálního úkazu

Roman Maňák

Kolem pyramidálního jevu pozorovaného v Kunčicích pod Ondřejníkem 14.8.2006 na
setkání projektu HOP bylo už napsáno docela dost. I přesto jsem se na něj opět zaměřil,
tentokráte z poněkud jiného pohledu.
Jen připomenu, že vizuálně jsme tenkrát kromě 22° hala viděli i pyramidální kruhové 9° a
20° halo. Kromě toho jeden z pozorovatelů hlásil i vzácné 35° halo, které však bylo viditelné
jen krátkou dobu. Následné zpracování snímků pomocí metody skládání a za použití unsharp
masky ukázalo, že 35° halo bylo reálné a snímky rovněž odhalily přítomnost dalšího
z kruhových pyramidálních hal – 18° hala. Zajímavým rysem na snímcích byla hodně velká
šířka 22° hala, které jsem si dokonce povšimnul při samotném pozorování a tento fakt jsem si
poznamenal do pozorovacího deníku. Zdálo se totiž, že by snad nemuselo jít o samotné
22° halo, ale že by zde mohly být přítomny i další dvě pyramidální hala – 23° a 24°. Jelikož
jsem už před nějakou dobou začal zkoušet metodu získávání intenzitního (jasnostního) profilu
halových jevů, napadlo mě, že bych ji mohl poprvé pořádně vyzkoušet právě na tomto
případě. První pokusná měření se zdála hodně nadějná, protože na diagramu závislosti
intenzity na vzdálenosti od slunce, se ukázaly dva slabé, ale i přes to dobře viditelné píky
právě ve vzdálenosti 23° a 24° hala. Následná přesnější měření však již tak jednoznačná
nejsou. Než však přistoupím k samotné analýze výsledků, alespoň stručně popíši metodu
zpracování dat.
Prvním krokem bylo samozřejmě poskládání série snímků do jednoho a aplikace unsharp
masky. Tento krok byl docela nutný, protože v době pozorování jevu nebyl na obloze
jednolitý cirrostratus, ale nacházelo se zde spousta fragmentů, které mohly negativně ovlivnit
samotné měření intenzit. Je samozřejmé, že ani po seskládání snímků nedošlo k eliminaci
fragmentů, ale situace se výrazně zlepšila. Aplikace unsharp masky zase měla za význam
zjasnění jevů i za cenu vyššího šumu. Jednotlivá zrna šumu měla typickou velikost asi
4 pixely, čemuž odpovídala úhlová velikost 9 úhlových minut. Je zřejmé, že tato zrna by
nadále negativně ovlivňovala měření a proto jsem je zredukoval metodou klouzavého
průměru, přičemž jsem použil čtverce o velikosti 5×5 pixelů. Okrajové zkreslení se týkalo
pouze 4 pixelů, které však stejně nebyly při měření vzaty v úvahu.
Následně jsem mohl přistoupit k samotnému měření. Pro to jsem použil obdélníkovou
oblast o velikosti přibližně 1×19°, přičemž kratší y-ová souřadnice obsahovala vždy po 27-mi
pixelech ve stejné vzdálenosti od slunce a při následném vytváření závislosti intenzity na
vzdálenosti jsem tyto pixely zprůměrňoval, čímž došlo k další redukci šumu bez výraznější
ztráty informací o intenzitách halových jevů. Získaná data jsem vynesl do grafu, zatím jako
funkci intenzity na „pixelové“ vzdálenosti. Pro převod na úhlové velikosti jsem musel
proměřit a okalibrovat snímek, přičemž jsem využil 9°, 18° a 20° hala. Nejjasnější halo na
snímku (22° halo) nešlo pro kalibraci použít díky difúznímu vnitřnímu okraji a ještě jednomu
faktu, který zmíním později. Tím jsem získal hledanou závislost intenzity na úhlové
vzdálenosti od slunce. Pro ověření jsem získal ještě dvě takovéto závislosti, přičemž v prvním
případě jsem jako kalibrační využil 9° a 18° halo a z grafu jsem zjišťoval velikost 20° hala.
V druhém případě jsem jako kalibračních objektů využil 9° a 20° hala a zjišťoval jsem
velikost 18° hala. Výsledky vyšly překvapivě velice dobře ve shodě s teorií. Velikost 18° hala
vyšla 18,3° (teoretická hodnota je 18,3°) a velikost 20° hala byla 19,8°, přičemž teoretická
hodnota je 19,9°. Pro úplnost dodám, že pro určení úhlových vzdáleností jsem použil ještě
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metodu využívající úhlového měření průměru slunce, přičemž získané výsledky byly ve
velice dobré shodě s první metodou.
Na získané závislosti, která je uvedena níže, bylo možné jednoznačně identifikovat 9°, 18°
a 20° halo. Kromě toho se zde vyskytly náhodné fluktuace způsobené šumem a i docela
výrazné fluktuace, které způsobily fragmenty cirrů – ty sice, jak jsem poznamenal dříve,
částečně eliminovala metoda skládání, ale ne úplně. Většinu těchto fragmentů se mi podle
grafu povedlo najít i na snímku. Velký problém nastal v případě 22° hala, protože v místě,
kde by se měl nacházet jeho vnitřní okraj, nebyl v grafu žádný významný pík. Ten se objevil
až ve vzdálenosti asi 23°, kde by se však už mohlo nacházet 23° pyramidální halo. Tento fakt
byl pro mě docela velkým překvapením, protože by poukazoval na to, že se při úkazu
v Kunčicích vůbec nemuselo 22° halo vyskytnout, i když všichni pozorovatelé brali jako
samozřejmost, že to nejjasnější halo, které bylo 14.8. pozorováno, bylo 22° halo.
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Když jsem poprvé proměřoval snímky, abych zjistil, zda jsme vizuálně viděli skutečně
20° halo nebo zda šlo o 18° halo, použil jsem samozřejmě jako kalibrační kromě 9° hala i
„22° halo“. První výsledky udávaly hodnotu hala lehce nad 19°, takže připadaly v úvahu obě
možnosti, totiž že „neznámé“ halo je buď 18° nebo 20° i když pravděpodobnější se zdálo
právě 20° halo. Pozdější a mnohem přesnější měření ukázala, že skutečně jde o 20° halo, ale i
tak vycházela hodnota jeho velikosti mírně menší než skutečná. Pokud se však vezme
v úvahu, že halo, které jsem použil pro kalibraci je 23° a ne 22°, pak se smaže i tato
nepřesnost. Jak výše uvedený graf, tak právě zmíněná skutečnost naznačují, že v Kunčicích se
s největší pravděpodobností 22° halo nevyskytlo, ale namísto něj to bylo 23° halo, snad i
společně s 24° halem. To naznačuje i další graf, který zachycuje rozložení intenzit v rozmezí
asi 10° kolem vzdálenosti 22°. Z grafu byl odečten jas slunce, proto se můžou výšky maxim
zdát posunuté oproti prvnímu grafu.
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Pokles intenzity oblohy se zvyšující se vzdáleností od slunce sice nebyl mým primárním
cílem, ale zajímala mě právě jasnost pyramidálních hal uvedených v druhém grafu
neovlivněná jasem oblohy a proto jsem tento údaj rovněž určil. Použil jsem k tomu dvě
metody (které však nejsou nezávislé) a výsledek je na posledním grafu. Získaná data jsem
však ještě předtím proložil hladkou křivkou, avšak odchylky od ní nebyly nijak výrazné.
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Co říci závěrem? S metodou intenzitních profilů jsem se seznámil teprve nedávno a když
nepočítám několik drobných testů, tak Kunčický úkaz je vlastně prvním, na který jsem
metodu použil. Podobně jako další metody zpracování snímků s halovými jevy (například
oblíbené skládaní snímků a následné použití unsharp masky) není „lékem na vše“ a má své
mouchy. Například její použití na jiná než kruhová hala je značně obtížnější. Je možné, že
v budoucnu najdu i jiné postupy, které umožní práci s touto metodou zlepšit a zpřesnit. Tímto
bych chtěl vyzvat všechny, kteří se prokousali celým článkem a napadne je způsob, jak
dosáhnout zlepšení metody, aby mi napsali na mailovou adresu manak[a]bourky.cz. Za každý
podnět nebo připomínku budu vděčný.
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Nejmladší pozorovatelka halových jevů

Štěpánka Kosová

Štěpánka Kosová mi zaslala obrázky a popis z velice zajímavých pozorování. Obrázky
nakreslila šestiletá Magdaléna Kosová, čímž se vlastně stala nejmladší pozorovatelkou
halových jevů. Kromě halových jevů si můžete prohlédnout i další obrázek, tentokráte od
komety C/2006 M4 (SWAN), která je aktuálně viditelná na obloze. Štěpánce Kosové děkuji za
zaslání snímků a malé Magdalence přeji, aby to nebyly její poslední obrázky zachycující
pohled na úžasnou podívanou na obloze. (Pozn.: Je jistě velká škoda, že obrázky nejsou větší,
ale už by se nevešly na stránku.)
Na prvním obrázku zachytila Magdaléna Kosová (6 let) halo s parhelii, diamantový prach
a malou duhu. Nakreslila to spontánně po společném pozorování v Uhříněvsi někdy v půlce
března. Ještě musím upřesnit, že ten den mne na jevy upozornila právě ona a jsou to první
fotky, co jsem poslala do přírůstků (Pozn.: http://ukazy.astro.cz/prirustky.php). Druhý
obrázek nakreslila po návštěvě planetária se školou tento týden.
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Úžasný halový den 29.9.2006

Roman Maňák

29.9.2006 se dá bezesporu označit jako jeden z nejlepších halových dnů. Po dlouhou dobu
bylo pozorováno mnoho halových jevů, z nichž některé lze zařadit mezi vzácné, a to hlavně na
Moravě – v Čechách se sice také halové jevy objevily, ale tentokrát se těm „moravským“
nemohly rovnat. Například v Holešově pozoroval Patrik Trnčák krásné duhové Wegenerovy
oblouky. I já jsem měl štěstí na úžasnou podívanou a tak zde uvádím krátký zápis
z pozorování i s několika snímky.
Hned na začátku musím napravit jednu drobnou chybku, kterou jsem uvedl v úvodním
odstavci a to, že jsem měl štěstí. Ono se totiž jednalo o doslova obrovské štěstí, protože v tu
dobu, kdy probíhala značná část představení, jsem se měl nacházet ve škole. Shodou náhod
mi však bylo umožněno shlédnout vynikající podívanou. Kromě těch běžnějších jevů jsem
měl možnost pozorovat krásný Parryho suncave oblouk trvající několik hodin a chvílemi
opravdu hodně jasný a to dokonce tak, že jsem jej bez váhání označil za nejhezčí Parryho
oblouk, co jsem kdy na vlastní oči viděl. Bylo zajímavé sledovat to, jak se s postupem času
pomalu přimyká k hornímu dotykovému oblouku až jej od něj dělila velmi malá vzdálenost,
aby se pak opět začal vzdalovat. Jeden ze snímků z dopoledních hodin, kdy se teprve blížil
hornímu dotykovému oblouk, zde přikládám.

Krásný byl rovněž parhelický kruh, na kterém se objevila i 120° parhelia. Zvlášť zajímavé
bylo levé, které jednu chvíli „narostlo“ na jemných cirrech do docela velké velikosti a i jeho
jasnost byla docela vysoká. Krásnou podívanou se staly také oba infralaterální oblouky, které
sice dosáhly v maximu jen „průměrné jasnosti“, ale celková doba jejich trvání se blížila téměř
neuvěřitelným pěti hodinám a i v době, kdy byly hodně slabé, se mohly pyšnit výraznými
duhovými barvami.
V podvečerních hodinách se mi ještě ukázaly Lowitzovy oblouky, ovšem tyto již byly
velice slabé, dokonce na hranici viditelnosti. Jejich reálností jsem si však i přes to byl
naprosto jistý a skládání snímků a aplikace unsharp masky mi jejich reálnost potvrdilo, jak je
vidět na následujícím snímku, kde jsou ve společnosti malého hala, parhelia a parhelického
kruhu. Musím poznamenat, že se Lowitzovy oblouky patrně objevily ještě jednou kolem
poledne, ale tady si jejich reálností nejsem jistý.
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22° halo
22° parhelia
22° horní dotykový o.
22° dolní dotykový o.
cirkumzenitální o.
horní halový sloup
dolní halový sloup
horní Parryho suncave o.
supralaterální o.
parhelický kruh
infralaterální o.
120° parhelia
Lowitzovy o.
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Výstižně zachycuje dobu viditelnosti jednotlivých halových jevů následující tabulka.
Každý řádek zde náleží jednomu halovému jevu (respektive dvěma, například v případě
infralaterálních oblouků) a šedými políčky je zaznačena doba, kdy byl jev viditelný.

Parhelium 9/2006
Ještě jednou se vrátím k Parryho oblouku, protože u něj jsem úplně poprvé viděl jeden
„jev“. Ten, kdo si někdy dělal simulaci horního dotykového oblouk společně s Parryho
obloukem při výšce slunce například 35°, jistě ví, že Parryho oblouk je ve své střední části od
horního dotykového oblouku oddělen nejvýrazněji. Se vzdalováním od střední části se
přimyká blíž a blíž k dotykovému oblouk, až se k němu přimkne úplně. Jenže ještě dál se pak
od něj opět odpoutává. A právě tohle „odpoutání“ jsem viděl, i když zde byl opravu Parryho
oblouk již velmi slaboučký. Na snímku, který je uveden níže, je tento jev viditelný jen
s největšími obtížemi a mrzí mě, že jsem nepořídil sérii snímků, která by určitě po seskládání
a aplikaci unsharp masky tento jev odhalila.
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Jaké bude příští Parhelium?

Roman Maňák

Otázku z nadpisu článku nepokládám jen sám sobě, ale hlavně vám, čtenářům Parhelia.
Samozřejmě že po vás nechci, abyste v sobě nalezli věštecké schopnosti a hádali, jaké
konkrétní články se objeví v následujícím čísle Parhelia, ale byl bych rád, kdybyste se
vyjádřili k tomu, co v Parheliu je a co by zde mohlo být.
I když je projekt HOP zaměřen na pozorování halových jevů a Parhelium, jako zpravodaj
HOPu rovněž, čas od času se zde už v minulosti objevily články zabývající se jinými jevy,
které lze na obloze pozorovat. Namátkou zde vzpomenu například článek o duhách,
hvězdárně v Holešově, supercelárních bouřích apod., tedy se zde objeví i články, které
s halovými jevy nebo atmosférickou optikou moc nesouvisejí. A tak mě napadla myšlenka, že
by možná nebylo špatné, kdyby se zde čas od času objevil i článek s astronomickou
tématikou, protože hodně z pozorovatelů halových jevů se rádi podívají i na hvězdnou
oblohu. Pravda, jde o téma halovým jevům už značně vzdálené, ale stále se pohybujeme
v jednom z nejkrásnějších „zákoutí“ naší planety – na obloze. Nevím, nakolik se vám bude
tato myšlenka zamlouvat a proto vás chci poprosit o to, abyste si našli chvilku času a napsali,
zda se vám tento záměr líbí či ne. A když už budete psát, budu rád, když se zmíníte i o tom,
co se vám v Parheliu líbí či nelíbí. Je samozřejmé, že se nikdy nelze zavděčit všem, ale budu
se snažit brát vaše ohlasy v úvahu. Takže pište na adresu manak[a]bourky.cz a to „Jaké bude
příští Parhelium“, můžete ovlivnit i vy!
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Typy irizujících oblaků z pohledu pozorovatele

Patrik Trnčák

Irizující oblaka neboli irizace vznikají na vodních kapičkách většinou na oblacích typu
Altocumulus, ale mohou se také ukázat na okrajích jiných oblaků jako Cumulus apod. Irizace
je vlastně nepovedená koróna a někdy se může z irizace vytvořit nádherná korona a někdy
obráceně, tedy z koróny zase irizace.
Pro pozorování jsou lepší sluneční brýle a zacloněné Slunce. Irizace se může ukázat jak
velmi daleko od Slunce, tak blízko něj, kde zaniká v jeho záři. Protože jsou irizace často ve
společnosti halových jevů, všiml jsem si, že existuje několik druhů. Oficiálně neexistuje
žádné podstatné dělení a proto jsem navrhl níže uváděný systém třídění. Kromě těchto čtyř
hlavních typů mohou být i podtypy nebo variace typů. Součástí mého článku je i četnost
jednotlivých typů, které jsem napozoroval v období od 18. srpna do 21.října tohoto roku.
Myslím, že moje dělení je lehce zapamatovatelné a můžete si sami vyzkoušet, jaké typy a
kolikrát se objevují u vás.
Zde jsou mnou navržené typy irizací:
Typ A – zeleno růžová (nebo i fialová) irizace, většinou dále od Slunce, výjimečně i několik
desítek stupňů od Slunce. Vzácnější typ, barvy jsou jemné, pastelové a většinou slabé. Může
se vyskytovat i bez klasické irizace či koróny.

Typ B – irizace mající barvy spektra, vyskytující se v bezprostřední blízkosti Slunce, špatně
se pozoruje, barvy jsou slabé, nejlépe je vidět červenou. Ve vzácnějších případech je vidět
všechny barvy spektra, nebo alespoň modrou a zelenou. Irizace má nepravidelné tvary
v podobě cárů a flíčků.
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Typ C – irizace mající barvy spektra, a vyskytující se ve vzdálenosti do 10 stupňů od Slunce
(výjimečně i dále), barvy jsou živé, jasné, mnohdy připomínají rozlitý olej, mohou být na
jednotlivých malých kouscích altokumulu nebo i na jednotvárném oblaku.

Typ D – irizace mající barvy spektra, připomíná korónu, ale její tvar je deformovaný a
klasická koróna to ještě není. Tento typ velmi často přechází právě do koróny, nebo i z koróny
se stává tento typ. Může nastat i situace, kdy je na jedná straně od Slunce krásná prstencová
koróna a na druhé straně je deformovaná.
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Všechny snímky jsou pořízené v Holešově a upraveny ve Photoshopu, aby vynikly detaily.
Moje pozorování irizací:
Datum:
18.8.2006
19.8.2006
20.8.2006
21.8.2006
24.8.2006
26.8.2006
27.8.2006
1.9.2006
2.9.2006
4.9.2006
5.9.2006
6.9.2006
9.9.2006
9.9.2006
17.9.2006
19.9.2006
20.9.2006
26.9.2006
27.9.2006
30.9.2006
1.10.2006
2.10.2006
3.10.2006
7.10.2006
13.10.2006
19.10.2006
20.10.2006
21.10.2006

Typ irizace:
C, D
A, B, C
A, B, C, D
A, B
A, B, C
C
A
A, B, C, D
B
B
B
B
B
D
C
C, D
D
B
C
A, B, C, D
D
A, D
B
A, B
B
A, B, D
A, B, D
C, D

Oblak:
Ac
Ac
Ac, Cu
Ac
Ac
Ac
Ac
Ac
Ac
Cu
Cu
Cu
Cu
Ac
Ac
Ac
Ac
Cu
Ac
Ac
Ac
Ac
Ac
Ac
Ac
Ac
Ac
Ac

Poznámky:
Také korona
Okraje u Cu fra

Také korona
Okraje Cu fra
Okraje Cu fra
Okraje Cu fra
Okraje Cu fra
U Měsíce
Také korona
Okraje Cu fra

Hlavně Ac len
Také korona
Také korona

Z tabulky vyplývá, že nejčastější je irizace typu B, což vlastně krásně odpovídá skutečnosti,
neboť si uvědomte, že irizující okraje oblaků mohou být prakticky každý den. Irizace vzniká
také častěji na Altocumulech (na druhu lenticularis prakticky pokaždé). Za celou dobu jsem
měl pouze jednou irizaci u Měsíce.

- 14 -

