BIULETYN SEKCJI OBSERWACJI SŁOŃCA PTMA
pNrm1o/2ą01m w rozwiązywaniu

Biuletyn dla obserwatorów Słońca
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„Słońce nikogo nie minie
obojętnie. Zauważy i Ciebie,
jeżeli tylko nie skryjesz się w
cieniu" - Phil Bosmans

W tym wydaniu
Wyniki Obserwacyjne
za styczeń i luty
2016
Słoneczna Astronomia
Janusza Bańkowskiego
Sylwetka - Jerzy
Zagrodnik
Galeria zdjęć
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Zorza Polarna w kwietniu 2016 r. nad Polską
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Wyniki Obserwacyjne (Styczeń- Luty 2016)
Styczeń
Styczeń nie zapisał się niczym niezwykłym. Średnia aktywność Słońca spada i na tarczy coraz mniej plam. W tym miesiącu swoje
raporty przysłało 9 obserwatorów. Średnia liczba Wolfa wyniosła 36,23 uzyskana spośród 87 obserwacji, natomiast średnia
aktywność plamo twórcza SN wyniosła 30,92 uzyskana spośród 56 obserwacji.

Obserwacje przysłali: Jimenez Francisco - 18, Jerzy Zagrodnik - 15, Łukasz Kucemba - 13, Janusz
Bańkowski - 10, Monika Sidor- 9, Łukasz Raczyński - 8, Alex Burda - 5, Tadeusz Figiel - 5, Piotr
Skorupski - 4.

Luty
Miesiąc luty bardzo nas rozczarował pod względem pogody obserwacyjnej. Nawet w słonecznej Hiszpanii odnotowano tylko 19 dni
słonecznych. Mimo tej mało optymistycznej pogody nasi obserwatorzy wykonali 90 obserwacji wyliczając z nich liczbę Wolfa i 57
obserwacji dla SN. Średnia z tych obserwacji wyniosła odpowiednio dla R = 43,09, a dla SN = 42,88 .

Obserwacje przysłali: Jimenez Francisco - 19, Jerzy Zagrodnik - 15, Łukasz Kucemba - 11,

Wykres za miesiąc Styczeń 2016

Wykres za miesiąc Luty 2016
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Słoneczna Astronomia - Janusza Bańkowskiego
Prowadzeniem obserwacji Słońca coraz bardziej interesowało astronomów m/n F. Sporera. Prowadził
podobne obserwacje jakie wykonywał R. Wolf i Carrigton. F. Sporer ustanowił pewne prawo słoneczne, które
brzmi następująco: "na początku każdego cyklu aktywności plamy pojawiają się w wyższych szerokościach
heliograficznych; w miarę upływu czasu pojawiaj asie już coraz niższych szerokościach, a na koniec w pobliżu
równika.” Trzeba zauważyć, że zanim znikają plamy starego cyklu już w większych szerokościach powstają
plamy nowego cyklu. Kolejne cykle ze sobą się zazębiają. Astronom był dobrym obserwatorem Słońca i dobrze
zaobserwował, że liczba plam na półkuli północnej - oczywiście chodzi tutaj o wartości średnie - są równe liczbie
na półkuli południowej. Po ustaleniu prawa słonecznego zajmował się zagadnieniem czym są plamy.
Astronomowie obserwując Słonce i wykonując fotografie w XIX wieku byli przekonani, że są to zagłębienia jego
powierzchni. F. Howlett (1820-1907) badał wykonane rysunki i przeglądał dziesiątki fotografii plam słonecznych.
Swoją opinię opublikował od koniec XIX wieku odrzucając wysuniętą teorię Wilsona. Między astronomami
wystąpił spór, ale dyskusja upadła, ponieważ w innym obserwatorium astronomicznym na zdjęciach w pobliżu
plam wykonanych na spektrogramach linii wapnia odkryto jasne płaty. Był to początek nowej gałęzi w astrofizyce
- heliofizyka.

Ciekawostka: Słońce jest jak każde źródło energii, stale się wyczerpuje.
Szacuje się, że za 5 miliardów lat gwiazda ta zgaśnie, całkowicie
wyczerpując swoje źródło zasilania..
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Sylwetka - JerzyZagrodnik

Jerzy Zagrodnik - miłośnik astronomii, ceniony obserwator Słońca,
członek Sekcji Obserwacji Słońca i Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii, obserwacje najczęściej wykonuje z miejsca zamieszkania,
czyli z Krosna. Swoje wyniki obserwacyjne - zdjęcia i raporty wysyła do
stacji badawczych na terenie Czech i Słowacji. Pierwszą obserwację Słońca
wykonał refraktorem 120mm x 600 mm. W Valaske Mezirici w
obserwatorium słonecznym pracował jako operator koronografu filmując i wykonując zdjęcia protuberancji. Autor wielu artykułów
popularnonaukowych, uhonorowany odznaczeniem PTMA za szerzenie
wiedzy astronomicznej. Dotychczas Jerzy Zagrodnik przeprowadził ponad 6
200 obserwacji Słońca.
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Galeria zdjęć
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Słońce w różnych światłach oczami sondy Solar Dynamic Observatory
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