LOWITZIT HUPENIVAT
LOWITZ-RAPORTTIEN

VUOTUISET MAARAT

huhti-touko
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

49
24
24
28
10
10
25
30
8

koko vuosi
106
52
56
75
42
40
48
63
?

Kevat poiki yhteensa kahdeksan havaintoa Lowitzin kaarista kiIjavalta joukolta havaitsijoita. Naista
kuusi oli valokuvattu, mikaon merkkisiita,etta projektiotettiintosissaan.KevaanLowitz-Iukematolivat
alhaisimmat yhdeksaan vuoteen. Y1laolevastataulukosta ilmeneeLowitz-havaintojen maarat aiempina
kevainalvuosina.Lowitziennakyvyyson olIuthyvintiiviistisidoksissavuodenlaadulliseenja maaralliseen ~
tasoon. 1991j a 1992 olivattodelIaraihnaisiavuosia -niinhavaintomaarat kuin harvinaisuudetkinolivat \
kortilla. Nama riisipuikkovuodet erottuvat selvasti taulukosta. Mennyt kevat oli kuitenkin loppujen
lopuksi varsin muheva ja useat havaitsijathieroskelivatkintyytyvaisesti myhaillenkasiaan toukokuun
lopussa. Lowitzien pohjalukemateivatsiismielelIaanselityheikolIahalovuodelIa,vaantodennakoisir:tsyy
Lowitzkuoriaisen ilmestymiseenon olIuthavaitsijoidensuurempitarkkaavaisuus sivuauringonsuunnan
suhteen.
Mita sitten noista kuudesta kuvatusta Lowitz-naytelmastaloytyi? Taytyy sanoa, ettei oikeinilmoille
puristelIut. Osa havaitsijoista oli jo itse kritisoinut kuvat valrniiksi. Peli haamu-Lowitzien hyvaksi
paattyikin 5-1. Ainoan Lowitzin kuvasi 5.5. Martti Penttinen lyhytaikaisessarupudisplayssa.Penttisen
lahettarnissa kuvissa nakyy lyhyt kolmannen Lowitzin patka sivuauringosta ylospain. Ilmio on kiltisti
varillinen niinkuin Lowizin pitaakin olla.
Sain projektiinmyosmielenkiintoistalisaaineistoa.Kyselinaktiivisimpiahalokuvaajahavaitsijoitamme
lahettamaan kaikkimahdollisetkuvataiempienvuosiennaytelrnisHi,missaLowitz oliraportoitu. Sainkin
tavaraa hiukan yli 30:sta tapauksesta hepuilta Ruoskanen, Luukkonen, Penttinen, Piikkija Riikonen.
Kyyti oli kylmaa:varmaaLowitzia ei loytynytyhdestakaankuvasta. LuukkoselIaolijotain olevaisuuden
rajoilla hailyvaayhdessa kuvassaja toisessa 22° renkaan patka sivuauringonalapuolelIa,joka voisi olIa
Lowitzi tai sitten ei.
Vahvasti siis nayttaa silta, etta nuo valtavat Lowitz-raportti lajat Goitavarsinkin allekiIjoittanutja
Ruoskanen vasailivat kuumehoureisellainnostukselIa vuosina 87-90) kansioissa ovat hyvin suurelta
osalta pelkkaa ilmaa.Eika harvoja todellisiakaantapauksia sielta voi suodattaa ulos elleinaytelmaaole
valokuvattu, joten Lowitz on talIa hetkelIahalomuoto, josta valokuvaton havainto on varsin arvoton.
Toisaalta ne harvat todelliset Lowitz-tapaukset mita meilla on, ovat sitten suurimmalta osaltaan olleet
sikakovia naytelmia,vahintaan sivuaurinkojenkirkkaudenpuoleen. Ja tallaisettaas kuvataan aina,jos ei
halorniehien, niin sitten ainakin kadunmiestentoimesta, kuten 31.8.1994 osoitti.
Nuo todelIiset Lowitz-ceissithan muuten ovat paivamaarat:
11.7.1986
(30.9.1987
31. ~.1994
5.5.199.5
11.7.1995.

Maarianhamina,Tuomas Lamrninpaa
Ei Hiysinvarma. Negoista todettu -- kuvat taytyy viela kehittaa)
Pohjois-Suomi, paljon sakkia
Kokkola, Martti Penttinen
Juva, Jari Piikki
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Jarin Piildn Juvalla 11. 7.1995 havaitsema ntiytelmd.
Piirrokset on tehnyt Jarmo Moi/anen Piildn valokuvi en pohjalta. Auringon korkeus oU 24°.

Naistakaikkimuutpaitsi 5.5. olivattodella massiivistalaattakidekeskitystahaikaisevinesivuaurinkoineen
- ehdottomastiSuomen parhaat sivuaurinkonaytelmat.
Kun siis sivuaurinkoakatsoessannealkaa

silmakuopastatulla savua, niin olkaa valppaina Lowitzien varalta.
MillaisiasittennuotodellisetLowitzitovat olleet?31.8.1994naytelmatuotti niinrunsaankuvamateriaalin,
etta ominaispiirteita16ytyikun kuvia oli vatvottu jonkin aikaa. Tassa huomioita:
1. Lowitzien ylempi ja alempi komponentti ei jatku sivuauringosta22° renkaalle pain, vaan asia on
toisinpain: kaaret ovat kirkkaimmillaan 22° rengasta sivuavassa kohdassa sivuauringon yla- ja
alapuolellaja kurkottavat himmeten kohti sivuaurinkoa.
2. Tyhja aukko 22° renkaalla horisonttirenkaan tasossa.
3. Kolmas komponentti erottuu kaikkein selvimmin - ainakin tahan saakka havaittujen naytelmien
Auringon korkeuksilla. Tahan vaikuttaa tietysti se, etta kaari kulkee erillaan22° renkaasta.
4. Kaaret ovat varillisia.
5. KaareutumiseltaanLowitzien radat vastaavat teoriaa, eliLowitz-akselinsuhteentapahtuvaa spinnaamista/tilttaamista.
Kaikki kohdat pitavat hyvin paikkansa myos 11.7.1986 ja 11.7.1995 naytelmien kohdalla, joten
Lowitzeilla tuntuu tosiaan olevan selvat kayttaytymistavat.
Silmiinpistavaanaissa varmoissa valokuvatuissatapauksissa on ristiriita siihenmita me vuosikausia
luulimmeLowitzienolevan,elimillaisenaniitahavaintokaavakkeillepiirrettinjakiIjoitettiin. Havaitsimme
aina kaaria, jotka jatkuivat sivuauringoista heiketen kohti 22° rengasta. Mitaan tyhjia aukkoja ei
raportoitu ja kolmas komponentti oli mukana hyvin harvoissa havainnoissa puhumattakaan etta
pelkastaankolmasolisiraportoitu (vrt. Penttinen case.Myos muutamissa31.8. kuvissanakyypelkastaan
kolmaskomponentti -ylempija alempikinovat kehissatarkemminkatsottaessa: nevaineivatjatku yhtaan
kohti sivuaurinkoja.Niiden olemassaolon paljastaatuo "tyhjaaukko" 22° renkaalla.). Kaaret olivat aina
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Jarin PiildnJuvalla 11.7.1995 havaitsema niiytelma.
Piirrokset on tehnyt Jarmo Moi/anen Piildn valokuvien pohjalta. Auringon korkeus oU 24°.

valkoisia, vaikka ilmiollapitaisiolla ainakin suurimmaltaosaltaan kiltistinakyvaa refraktiota kuten 22°
renkaallakin (miten monta valkeaa 22° rengasta muistatte? Tosihimmeissakin lienee aina punainen
mukana). Sitten viela Lowitzit kaareutuivat ihan miten sattuu teorian vastaisesti tarkoissa
yksityiskohtapiirroksissakin.
Lowitzinteoriaonkuitenkinvielapiinallisensuureltaosinavoinna.Havaittujensysteemienkaareutumiset
voi selittaa Lowitz-akselinsuhteentapahtuvallaliikehdinnalla,mutta meillakaytossa olevillasimulaatioohjelmilla ei voi millaan simuloidaeri komponenttien intensiteetteja naytelmiavastaaviksi. Mielikuvituksellisellakahdellapopulaatiolla,jossa olisihiukanerikoisiakiteitaja orientaatiota,voisiilmiotselittaa,
mutta jaakoon tama pseudo tarkemmin kertomatta ja odotetaan etta joku keksiijonkin yksinkertaisen
ratkaisun aikanaan. Meilla ei ole ohjelmissamahdollisuutta muuttaa kiteen prismasivujenkeskinaisia
suhteita, mikaon huono homma(puute on myosohjelmantilttijakaumankayra,jota eivoimuuttaa -tassa
on tullut vastaan tapauksia, joiden simulointi vaatisi uudenlaista tiltin kayraa). Ohessa kuitenkin
ongelmaanliittyviasimulaatioitatasasivuisellakoulukiIjahexagonaalilla.Verratkaa niitaPiikin11.7.1995
naytelman "simulaatioihin", jotka graafimiehemme Moilanen vasasi pikaisesti tyonsa sivussa.
Mielenkiintoinenongelmaonmyostuo aukko 22° renkaallasivuauringontasossa. Miksi22°rengas sitten
nayttaytyy ylaosassa22° yllasivuavantienoilla?Osa pylvaskiteistatoki saattaa tiltata senverran, etta 22°
rengas tulee vain tuonne ylos, mutta jotain hamarampaakinsaattaa olla tekeilla.
Lowitzien ongelman ratkaisu loytynee aikanaan erikoisen muotoisista jaakiteista. Voi olla, etta
Lowitz-kiteita on lahes aina ilmassa sivuauringon kuin sivuauringonkin seassa, mutta vain kaikkein
kirkkaimpiensivuaurinkojendisplayissanoita kiteitaon riittavamaara aiheuttamaanitsekaaret (Tapehan
kertoo kirjassaan,etta pyramidikidepaistatteleehyvinuseassa kidenaytteessa,mutta useinkamaaonvain
liian vahan aiheuttamaan haloa). Toisaalta Etelamantereella ovat Tape ja Konnen kuvanneet aurinkoa
kirkkaampia sivuaurinkoja,mutta Lowitzeja ei ole nakynyt.Jos asiaa viela mutkistetaan, niintassa voi
kertoa, etta "Parhelia legs", eli heijastuneet Lowitzit ovat Tapen mukaan kuulemma melko yleisia
Etelamantereen matalan auringonnaytelmissa.Naista mielenkiintoisistahaloista lisaaehka myohemmin
jossain Ursa Minorissa. Voi olla, etta tassa kummastellaan viela vuosi jos toinenkin Lowitzien
epasovinnaista kayttaytymista.
Marko Riikonen
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1. Spinnaavan kiteen eli perinteisen Lowitz-teorian mukainen simulaatio.
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2. Sama simulaatio kuin edella, mutta lisattyna
tavallisella laattakidepopulaatiolla.
3. Simulaatio, jossa kiteen perusasento on 40°
vaakatasosta ja tiltti 30° Lowitz-akselin suhteen. Pseudoteoria.
4. Samakuin edella, mutta lisattyna laattakiteilla.
5. Simulaatio,jossa kiteen perusasento on 0°vaakatasosta ja tiltti 30° Lowitz-akselin suhteen.
Auringon korkeus kaikissa simulaatioissaon 24°.
Ylimaaraiset heijastumia vaativat valonkulut on
suodatettu pois..
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