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Kiedy w normalnym cyklu powinno się wszystko pomału zakończyć, w tym cyklu Słonce nadal jest aktywne. Aktywność ta 
przejawia się w występowanie dużych grup oraz silnych rozbłysków. Raporty za miesiąc kwiecień 2014 11 obserwatorów 
nadesłało 149 obserwacji dla R a dla SN 9 obserwatorów 107 obserwacji. To pozwoliło na wygenerowanie średniej dla R = 
94,07, oraz SN = 99,47. Można zauważyć, że średnia ta wcale nie jest mniejsza od średniej z maksimum plam. Na początku 
miesiąca nastąpił wzrost aktywności z największą liczbą Wolfa = 108, później spadek aż do 11 kwietnia gdzie ta liczba 
wyniosła R = 47,4. Potem kolejny powolny wzrost aktywności do 17 kwietnia gdzie uzyskaliśmy liczbę R = 171, następny 
spadek do 26.04 R = 45,2, by na koniec miesiąca znów wzrosła do 76,4. Tak nadal nie potrafimy przewidzieć co wydarzy się 
na Słońcu w kolejnym miesiącu Wszystkim obserwatorom dziękuję za terminowe wysłanie swoich raportów i poświęcony 
czas. 

 

Ilość obserwacji za miesiąc marzec:                                 Ilość obserwacji za miesiąc kwiecień: 

1.Krystyna Wirkus     -17     obserwacji                              1.Krystyna Wirkus      -25   obserwacji 

2.Jerzy Zagrodnik      -24   obserwacji                                2.Julia Pąsowicz           -1     obserwacja 

3.Yuri Zakharov         -14    obserwacji                                3.Ewa Fila                     -1     obserwacja 

4.Janusz Bańkowski   -17      obserwacji                            4.Kinga Moskal            -4     obserwacje 

5.Piotr Skorupski       -10      obserwacji                             5.Jerzy Zagrodnik        -27   obserwacji       

6.Jerzy Bohusz           -1       obserwacja                             6.Janusz Bańkowski     -14   obserwacji 

7. Jimenez Cebrian   -23    obserwacji                               7.Piotr Skorupski           -7  obserwacji 

8.Tadeusz Figiel        -9      obserwacji                                8.Yuri Zakharov            -19     obserwacji 

9.Kinga Moskal         -2 obserwacje                                    9.Jimenez Cebrian        -22    obserwacje                                             

10. Ewa Fila                -1 obserwacja                                    10.Jerzy Bohusz             -4   obserwacje                                           

11.Krzysztof Żywko    -2 obserwacje                                  11.Tadeusz Figiel           -6 obserwacji                                                              

12.Mikołaj Sabat      -1 obserwacja 

          13.Alex Burda           -16 obserwacji 
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Zaćmienia Słońca 

Autor: Piotr Skorupski 

 

Zaćmienia Słońca należą do najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych na niebie. Dla każdego śmiertelnika to 
zjawisko godne uwagi. Warto je zobaczyć chociaż raz w życiu. Już w starożytności zaćmienie Słońca miało duże 
zainteresowanie. Zjawisko wzbudzało strach i niepokój. Było zapowiedzią gniewu Boga.Jedni z pierwszych,którzy 
przewidzieli te wspaniałe zjawisko byli Egipcjanie- potrafili wyliczyć zbliżające się zaćmienie i tym samym podporządkować 
sobie bogobojnych wyznawców. Ludzie krzyczeli w panice,wyznawali swoje grzechy uważali wówczas,że obserwują moment 
walki światła z ciemnością. Zaćmienie Słońca jest o tyle nietypowym zjawiskiem,że nawet zwierzęta i rośliny zdają 
zachowywać się inaczej- zwierzęta nie wydają dźwięków cała przyroda milknie. Zaćmienia Słońca powtarzają się w pewnych 
przedziałach czasu. W ciągu roku występują co najmniej dwa zaćmienia. Rzecz biorąc, całkowite zaćmienia Słońca zdarza się 
raz na danym obszarze co 370 lat. Co roku około 4cm rocznie, Księżyc oddala się od naszej planety z powodu ruchów 
pływowych,za ok.600mln lat średnica kątowa naszego satelity stanie się na tyle mała,że całkowite zaćmienia Słońca 
przestaną być widoczne z Ziemi. Wyróżniamy cztery rodzaje zaćmień: -Częściowe -Hybrydowe -Całkowite -Obrączkowe Do 
bliższego zapoznania się z tymi terminami zapraszam do skorzystania z fachowej literatury na ten temat. Ostatnie zaćmienie 
Słońca,które mogliśmy obserwować w Polsce było widoczne 4 stycznia 2011 roku(głębokie zaćmienie Słońca). Najbliższe 
częściowe zaćmienie Słońca widoczne z terenów Polski wystąpi 20 marca 2015 roku. I także w tym stuleciu w Polsce nie 
będzie nam dane obserwować zjawiska w pełnej krasie-dopiero w 2135 roku. Dlatego,aby móc obejrzeć te niezwykłe 
zjawisko w pełnej okazałości za swojego życia, należy udać się na zagraniczną wyprawę. W Polsce takie wyprawy organizują 
Tomasz Czarnecki i Jerzy Arsoba(teleskopy.net). Niestety trzeba się liczyć,że koszt takiej wycieczki często jest wysoki. 
Najbliższe zaćmienie Słońca (obrączkowe) organizowane przez wyżej wymienione osoby odbędzie się w maju 2013 roku w 
Australii, całkowite zaś w marcu 2015 roku na Wyspach Owczych. Obserwacje zaćmień Słońca można prowadzić na wiele 
sposobów.Najbardziej znanym sposobem,znanym od naszych dziadów to obserwacja przez okopcone szkło,oczywiście nie 
polecam takiej metody bowiem wpatrywanie sie przez długi czas przez okopcone szkło grozi nam uszkodzeniem 
wzroku.Najczęściej spotykanym sposobem obserwacji wśród miłośników astronomii jest projekcja obrazu przez teleskop na 
kartkę papieru lub obserwacje wizualne poprzez założenie stosownego filtru. Warto chociaż raz w życiu być obecnym 
podczas takiego zjawiska.Natura jest dla nas na tyle łaskawa i co jakiś czas możemy być świadkami tego niezwykłego 
widowiska. Warto takie zjawiska obserwować nie tylko dla wartości naukowych ale przede wszystkim chociażby dla swoich 
własnych wspomnień. 
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                    Słoneczna Astronomia  

                         Janusza Bańkowskiego 
 
Obserwacje plam słonecznych  przez lunetę rozpoczął H.Schwabe od 1826 roku.. Kiedy do tego celu, 
przeprowadzał je systematycznie w swoim obserwatorium Dessau,  był przekonany , że odkryje także w pobliżu 
Słońca nieznaną jeszcze nikomu planetę, która znajduje się bliżej niż Merkury. W każdy pogodny dzień liczył 
plamy na powierzchni Słońca zapisując skrupulatnie w swoim dzienniku obserwacyjnym. Okres obserwacji H. 
Schwabe to ponad 40 lat. Na podstawie swoich liczonych plam w różnym przedziale czasu doszedł do wniosku , 
że liczba plam na tarczy słonecznej zmienia się w przedziale 10 lat kiedy wynosi najwięcej. Astronom to zestawił 
w swoich tablicach,  z których wynika, że plamy od 1826 roku pojawiały się okresowo. W roku 1828 nie było 
plam na Słońcu, kiedy 5 lat później znowu w większej ilości się pojawiały. Za następne 5 lat w 1838 liczba znowu 
ich zmalała prawie do zera. Wszystko to w swojej mrówczej pracy przedstawił i w 1851 roku. Był już pewny, że 
nasza dzienna gwiazda Słońce ma 10 letni cykl aktywności nasilania się plam słonecznych. Z różnych jeszcze 
wcześniejszych także prowadzonych obserwacji wynikało, ze ten okres pojawiania się plam jest zgodny z 
obserwacjami prowadzonych przez H. Schwabe. Podkreślić trzeba, że Schwabe prowadził obserwacje plam 
systematycznie przez długi okres czasu. Opierając się na jego przeprowadzonych obserwacjach cofnięto się 
jeszcze bardziej w przeszłość. Okazało się, ze natrafiono na zapiski astronomów z lat 1643 i 1715 kiedy to liczba 
plam była niewielka. Ostatecznie okres aktywności uśredniono i przyjęto jako 11-letni cykl.  
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Poradnik 

Techniki amatorskich obserwacji plam Słonecznych 

-Autor: Tadeusz Figiel 

Do obserwacji Słońca nasi członkowie stosują różne techniki obserwacji. 

Te techniki pozwalają na wyciągnięcie jak najwięcej informacji z danej obserwacji. 

Jedni wykonują obserwacje wizualne polegające na bezpośrednim patrzeniu w teleskop zaopatrzony w filtr 
Baddera. Obserwacje takie polegają na zliczeniu grup, plam, półcieni z plamami i plam bez półcieni a także pół 
pochodni. Te wszystkie informacje i oczywiście datę, czas obserwacji, warunki atmosferyczne zapisują do 
specjalnego dziennika obserwacji. 

Inni oprócz tego wykonują jeszcze szkic. Wykonanie szkicu bezpośrednio podczas obserwacji wymaga już 
kunsztu i doświadczenia. Poniżej jeden ze wspaniałych szkiców naszego obserwatora Yuria Zakharova. Jak 
widzimy Yuri nie tylko szkicuje ale wręcz maluje półcienie z plamami. 
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Druga metoda obserwacji plam na Słońcu to metoda projekcji na ekran. Tutaj również występują różne techniki 
używane przez naszych obserwatorów. Jedną z technik jest szkicowanie plam na ekranie zamocowanym 
bezpośrednio na pręcie przeciwwagi. Taką metodą obserwuje autor artykułu. Ekran przesuwa się wraz z 
kręceniem pokrętłem mikro ruchów co ułatwia nam szkicowanie plam ( szczególnie jeśli chodzi o dokładne 
położenie ich na tarczy,  potrzebne do wyznaczenia współrzędnych heliograficznych grup plam), gdyż stale 
obraz tarczy Słońca mieści się w narysowanym kole. W większych obserwatoriach Słonecznych obraz Słońca 
wysyłany przez teleskop wędruje specjalnym tunelem i jest rzucany na ekran o średnicy 1m. Takie coś 
postanowiłem ostatnio zrobić, choć oczywiście zabrakło tunelu. Wykonałem to w zaciemnionym 
pomieszczeniu. Efekt jaki uzyskałem pokazuje poniższe zdjęcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnica obrazu rzucanego wyniosła 1m a części widoczne na zdjęciu to części montażu teleskopu. Zdjęcie 
wykonałem aparatem Nikon D 40 z obiektywem Auto Sun Lens 85-210mm. Ci, którzy nie mają ekranu mogą 

rzucać obraz tarczy Słońca na kartkę papieru przymocowaną do kawałka tektury i trzymając ją w ręce. Jednak to 
wymaga nie lada umiejętności, by naszkicować dokładnie miejsca grup i plam. 

Całkiem nową metodą obserwacji plam słonecznych w naszej sekcji  okazała się metoda fotograficzna. Technika 
ta wymaga od obserwatora posiadania odpowiedniego sprzętu fotograficznego. Tą techniką wykonuje się kilka 
zdjęć a następnie obrabia cyfrowo. Można też samym aparatem, tak jak to robi Jerzy Zagrodnik, 
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Lub z wykorzystaniem teleskopu, tak jak w przypadku Janusza Bańkowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Te nowe techniki obserwacji plam słonecznych zasługują na osobny artykuł. 

Na koniec została metoda obserwacji Słońca w H alpha.  Adam Tomaszewski  fotografuje Słońce refraktorem  
achromatycznym  Sky-Watcher 80/400 z filtrem Coronado SolarMax 40 i kątówką Coronado z filtrem BF 10. 
Montaż HEQ-5 lub Statyw foto + astrowalker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotka Słońca wykonane w/w sprzętem + kamerka point Grey Chameleon. 
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Wszelkie prawa udostępniania tylko za zgodą redakcji. 

 

Redaktor naczelny – Tadeusz Figiel 

Redakcja- Janusz Bańkowski, Piotr Skorupski 

 

 

 

 

 


