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Biuletyn dla obserwatorów Słońca

To już czwarty rok mojej kadencji koordynatora Sekcji Obserwacji Słońca przy
PTMA.
W kwietniu 2012 roku we czwórkę zaczynaliśmy od wyliczania liczby Wolfa, mając
już zbudowaną nową stronę www. Dzisiaj mamy możliwość pisania raportów bezpośrednio na stronie, a nawet w nowych raportach dodawanie do raportu szkicu
bądź zdjęcia z obserwacji. Ja jako administrator mam trochę więcej możliwości
działania na stronie, by w razie błędów móc szybko je wychwycić. Wydaliśmy drukiem dwa biuletyny: pierwszy był poświęcony I konwentowi heliofizycznemu, na
który zostaliśmy zaproszeni przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, drugi
w całości został poświęcony zaćmieniu Słońca. Oprócz tych specjalnych biuletynów ukazuje się nasz biuletyn obserwacyjny. Od dwóch lat sekcja współpracuje z
czasopismem Urania i Postępy Astronomii publikując na ich łamach swoje raporty
i artykuły związane z obserwacją Słońca. W tym roku została mi przydzielona stacja obserwacyjna prowadząca obserwacje dla międzynarodowych liczb Wolfa
SIDC i SILSO w Belgii.

Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia

ma z teleskopami. -Edsger
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Wrzesień

W miesiącu wrześniu pogoda dopisywała obserwacjom i swoje raporty przysłało 11 obserwatorów. Średnia liczba Wolfa w tym miesiącu wyniosła 53,35
wygenerowana z pośród 153 obserwacji, natomiast Średnia aktywność plamotwórcza SN wyniosła 62,47 wygenerowana z pośród 104 obserwacji. Międzynarodowa liczba Wolfa dla września 78,1.

Obserwacje przysłali: Paco Jimenez Cebrian– 27, Jerzy Zagrodnik–
22, Janusz Bańkowski19, Łukasz Kucemba– 18, Monika Sidor– 17,
Piotr Skorupski– 15, Janusz Bańkowski-7, Paweł Demecki– 14, Dariusz
Bolesta– 5, Kinga Moskal– 1, Magdalena Zwolińska– 1.


Październik

Miesiąc październik zapoczątkował mniej atrakcyjną pogodę do obserwacji, co
objawiło się tzw. dziurami obserwacyjnymi. W tym miesiącu mieliśmy 3 dni bez
obserwacji dla liczby Wolfa i aż 6 dni dla plamo twórczej aktywności SN. To
sprawiło, że otrzymaliśmy średnią dla R=38,72, a dla SN =34,47. Przysłało
swoje obserwacje 9 obserwatorów. W tym miesiącu mogliśmy również podziwiać okazałe zorze polarne nad całą Polską za sprawą silnej burzy magnetycznej –G3.

Obserwacje przysłali: Jerzy Zagrodnik– 20, Paco Jimenez Cebrian–
19, Janusz Bańkowski– 18, Tadeusz Figiel– 12, Łukasz Kucemba-11,
Łukasz Raczyński-11, Monika Sidor-9, Magdalena Zwolińska-7,Piotr
Skorupski– 5.

Wykres za miesiąc wrzesień 2015r.

Wykres za miesiąc październik 2015r.

Czy wiesz, że…
Koordynatorem Sekcji
Obserwacji Słońca
PTMA w latach 90-tych
był znany astronom i
popularyzator astronomii — Andrzej Pilski ?

Logo –F-Chroma

Kampania obserwacyjna F-HUNTERS była projektem skierowanym do astronomów
amatorów, którego głównym celem była popularyzacja wiedzy na temat rozbłysków
słonecznych i aktywności chromosferycznej Słońca.
W okresie 19-27 września 2015 astronomowie amatorzy obserwowali rozbłyski słoneczne ramię w ramię z czołowymi instrumentami do badań Słońca: obserwatoriami
naziemnymi DST/Sacramento Peak, SST/La Palma, koronografami w Białkowie koło
Wrocławia oraz w Ondrejovie w Czechach, jak również instrumentami orbitalnymi: SDO
i IRIS.
W trakcie kampanii aktywność słoneczna była na średnim poziomie. Rentgenowska
emisja tła rejestrowana przez satelity GOES utrzymywała się na poziomie pomiędzy B3
a C1. W tym przedziale czasowym wystąpiło kilka zjawisk klasy M i kilkanaście klasy C.
Było jednak kilka dni (22, 25, 26 września) kiedy aktywność Słońca była bardzo niska i
nie zarejestrowano ani jednego interesującego rozbłysku.
W dniach 1-3 kampanii celem obserwacji był obszar aktywny 2415, następnie obszar
2420 do dnia piątego, a począwszy od szóstego dnia – obszar 2422.
W rezultacie astronomowie amatorzy przesłali około 100 obserwacji w postaci danych
cyfrowych o objętości kilkunastu gigabajtów. W danych znalazły się zarówno sekwencje
czasowe jak i wysokiej jakości obrazy obszarów aktywnych. W ramach obserwacji amatorskich nie zarejestrowano żadnego silnego zjawiska, z wyjątkiem rozbłysku klasy
M7.5 który jednak został zaobserwowany już po zakończeniu kampanii. Wciąż, wysokiej jakości obrazy stanowią doskonałe uzupełnienie danych profesjonalnych pozwalając zobaczyć kontekst powstania zjawiska ze względu na szersze pole widzenia.
Dane z kampanii są analizowane, nie tylko pod kątem naukowym, ale również jako
próbka możliwości amatorskiego sprzętu obserwacyjnego. Wnioski pomogą w planowaniu kolejnej kampanii już w pierwszej połowie 2016 roku.
Dominik Gronkiewicz



Jak co roku przebywając na wakacjach u mojej rodziny na Pomorzu w Szczecinku pięknym mieście położonym
nad malowniczym jeziorem w lipcu 1969 roku, kiedy pierwsza misja wyprawy człowieka na Księżyc lądowała na
jego powierzchni udałem się do znanego miłośnika astronomii działającego na tym rejonie Pana Adama Giedrysa.
Pan Adam ,gdzie zamieszkiwał w kamienicy w której na poddaszu mieściło się jego obserwatorium astronomiczne pamiętam pokazał mi Księżyc, który wydawał się dla mnie na wyciągnięcie rąk. Byłem od tego czasu, kiedy po
raz w życiu go ujrzałem pod wielkim wrażeniem, pokazał mi miejsce lądowania Apollo-11 na Morzu Spokoju. Tak
naprawdę od tego momentu lądowania ludzi na Księżycu Neila Armstronga zaczęła się przygoda z astronomia.
Panu Adamowi Giedrysowi zawdzięczam moje zainteresowania astronomiczne. Właśnie on wprowadził mnie w
świat o którym nie miałem „zielonego” pojęcia. Zaraz na początku lat 70-tych z PTMA zakupiłem szkła do teleskopu i środki jego budowy. Teleskop gotowy do obserwacji był już po pół roku.
Zaraz na nowo odkrywałem czapy polarne na Marsie, Księżyce Jowisza i pierścienie Saturna. Szczęście miałem,
że na swojej astronomicznej pasji spotkałem Pana Marka Zawilskiego, Janusza Wilanda, Romana Fangora, Zbigniewa Rzepkę tworząca się Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryć tak naprawdę pozwoliła nie tylko mi poznając
teorię ruchu planet, planetoid, Księżyca ale prowadziliśmy w tym czasie obserwacji zjawisk zakryć i zaćmień pod
względem naukowym. Brałem wraz z kolegami udział zjazdach poświęconych zakryciom i zaćmień m.in jeszcze w
NRD i Czechosłowacji.
Obecnie należę do SOS PTMA wykonując systematyczne obserwacji jego powierzchni z opisem co aktualnie na
nim się ciekawego dzieje podając liczbę obserwacyjną Wolfa R. Wspólnie z Tadeuszem Figlem wydaliśmy wspólny specjalny numer „Biuletyn Zaćmieniowy” poświęcony obserwacji zaćmienia Słońca jak i też sposób w jaki można go samemu wyliczyć. Także jestem autorem Astor-Excela, który jest swoistym astronomicznym kalkulatorem i
licznych programików astronomicznych w Excelu Prowadzę także grupę otwartą na facebooku ASTRONOMIA I
NIE TYLKO licząca prawie 500 członków z Polski i z zagranicy. Zamieszczane są tam posty mojego autorstwa
jak i też przez innych członków grupy nie tylko z astronomii ale także nauk jej pokrewnych.
Ostatnim takim astronomicznym wydarzeniem był mój udział jako członek SOS PTMA na I Ogólnopolskim Konwencie Heliofizycznym „HELCON 2014”. Spotkaliśmy się studentami i naukowcami astronomii, którzy prowadzą
naukowe obserwacje Słońca. Moja działalność astronomiczna to nie tylko lokalny grunt, miałem możliwość odwiedzenia kilku obserwatoriów astronomicznych i planetariów w Berlinie, Pradze, Brukseli, Lyonie, Zurichu.
Oprócz obserwacji wykonuję także fotografie typu astro, które można m/n oglądać na facebooku.
Janusz Bańkowski
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