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Biuletyn dla obserwatorów Słońca
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Wraz z końcem roku przychodzi czas aby podsumować naszą działalność. W 2016 roku minęły
cztery lata kiedy to za namową Janusza Wilanda, postanowiłem reaktywować Sekcję Obserwacji Słońca działającą przy Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii. Ten rok, który przychodzi nam pożegnać można zaliczyć do bardzo udanych dla SOS PTMA. Plany na ten rok były
bardzo konkretne. Czy się w pełni ziściły? Każdy z nas może sobie sam odpowiedzieć. Zorganizowaliśmy pierwszy w historii działalności sekcji zjazd, którego członkami nie byli tylko obserwatorzy i członkowie SOS PTMA, ale również członkowie grupy SOS założonej na facebooku.
Zjazd odbył się w ośrodku UMK w miejscowości Bachotek położonej nad pięknym jeziorem.
Oprócz samych prelekcji na miejscu odwiedziliśmy również astro bazę w Brodnicy a także Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach. Na nudę nie było czasu. Plan zjazdu był bardzo napięty. Podczas prelekcji zaprezentowaliśmy nasz kalendarz, który już został rozesłany do
uczestników zjazdu i tych osób, które się wstępnie zapisały. To wszystko co działo się na zjeździe zostało opisane w specjalnym biuletynie, który czeka na akceptację naszego sponsora
Grupy Energa.
Pozostaje mieć nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny jak ten, który dobiega końca.
W 2017 roku odbędzie się zjazd zarządu naszej sekcji, a dodatkowo planujemy wydać unikalny kalendarz na 2018 rok.
Życzę wszystkim obserwatorom, członkom sekcji oraz członkom grupy SOS na facebook’u wielu słonecznych dni w przyszłym 2017 roku.

Tadeusz Figiel

Koordynator Sekcji Obserwacji Słońca PTMA



Peryhelium Ziemi przypada 3 stycznia, a aphelium 4 czerwca. Różnica w odległości między maksymalnym zbliżeniem, a oddaleniem, to 3.5%, co przekłada się na 6.9% różnicy w ilości energii słonecznej. Oznacza to, że południowa półkula dostaje więcej energii słonecznej w ciągu całego roku, niż północna (gdyż w styczniu to ona jest
nachylona do Słońca).
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Początek maja to lekki wzrost aktywności Słońca i liczba Wolfa dochodzi do 100 by pod koniec spaść do 27.Średnia
liczba Wolfa wygenerowana z 182 obserwacji 12 obserwatorów wyniosła 40,68; a średnia SN z 133 obserwacji wyniosła 41,9.

Obserwacje przysłali : Jerzy Zagrodnik - 27, Janusz Bańkowski - 25, Jimenez Francisco Cebrian - 24, Łukasz
Kucemba - 21, Krystyna Wirkus - 20, Łukasz Raczyński - 15, Agnieszka Nowak - 14, Tadeusz Figiel - 12, Alex - Burda - 11, Piotr Grudniewski - 8, Jerzy Bohusz - 3, Kinga Moskal - 2.


Wykres R za maj 2016

Wykres R za czerwiec 2016
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Mimo iż, na początku miesiąca liczba Wolfa równa była zero to wraz z upływem dni aktywność wzrastała. Do wygenerowania raportu użyto 152 obserwacje dla liczby Wolfa i 101 obserwacji dla Liczby plamo twórczej SN.

Obserwacje przysłali :

Jimenez Francisco - 30, Jerzy Zagrodnik - 25,Janusz Bańkowski - 23, Agnieszka No-

wak - 15, Tadeusz Figiel - 15, Łukasz Kucemba - 13, Łukasz Raczyński - 11, Jerzy Bohusz - 8, Alex Burda - 4,
Piotr Skorupski - 4, Piotr Grudniewski - 2.


We wrześniu mieliśmy dwie grupy, które dominowały na tarczy Słońca. Były to grupy: 2585 i 2597. Średnia we
wrześniu wyniosła dla R=35,1 a dla SN= 43,71. Liczbę Wolfa wyznaczono spośród 124 obserwacji a liczbę SN z 73
obserwacji.

Obserwacje przysłali :

Jimenez Francisco - 28, Jerzy Zagrodnik - 25, Janusz Bańkowski - 22, Łukasz ku-

cemba - 15, Łukasz Raczyński - 9, Tadeusz Figiel - 9,Piotr Skorupski - 4, Agnieszka Nowak - 3,Alex Burda - 3, Krystyna Wirkus - 2, Jerzy Bohusz - 2, Kinga Moskal - 1, Piotr Grudniewski - 1.

Wykres R za miesiąc sierpień 2016

Wykres R za miesiąc wrzesień 2016
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W październiku otrzymałem bardzo mało raportów. Głównie spowodowane to było brakiem pogody do przeprowadzenia obserwacji. Średnia liczba Wolfa w tym miesiącu utrzymała się na niskim poziomie i wyniosła R= 25,23; a
średnia plamo-twórcza aktywność SN = 16,53.
Obserwacje przysłali : Jimenez Francisco - 23, Jerzy Zagrodnik - 14, Janusz Bańkowski - 9, Łukasz Kucemba - 9, Łukasz Raczyński - 7, Tadeusz Figiel - 4,Krystyna Wirkus - 1,Jerzy Bohusz - 1,Agnieszka Nowak - 1.

Wykres R za październik 2016
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Astronomia Janusza Bańkowskiego
Z prowadzenia obserwacji Słońca oczywiście nie rezygnowano wykonywano przy tym liczne
fotografie . Przy protuberancjach zaobserwowano jasną pewna linie w pobliżu ciemnej linii D
sodu. Jak się okazało był nim nieznany gaz hel , który dopiero pod koniec XIX wieku zostaje
odkryty przez Ramseya w laboratorium chemicznym. Podobnie też było z koroną słoneczną
kiedy uzyskano jej widmo słoneczne w 1868 roku Obserwacje widma korony powtarza
C.Young (1834-1908) , który odkrywa silnie zieloną linię astronomowie nazywają ją
„koronium” ale później okazuje się jest to zjonizowane żelazo. Nieznane pierwiastki chemiczne najpierw odkryto na Słońcu dopiero w laboratoriach. Widma słoneczne są różne dla korony różne dla protuberancji a inne jeszcze dla chromosfery. Słusznie zauważono na wykonanych zdjęciach całkowitych zaćmień Słońca kształt się zmienia a jej wielkość uzależniona jest
przez ilość plam słonecznych na jego powierzchni. Teraz nadszedł czas nad zastanowieniem
się czym jest tak naprawdę Słonce. C.Young podczas zaćmienia odkrywa w 1879 roku tzw.
zjawisko warstwy odwróconej. . Polega na tym kiedy zakrywał całkowicie fotosferę na okres 23 sekund całe pole obserwując zaćmienie prze spektrograf wypełniło się jasnymi liniami absorpcyjnymi . po tym rozgorzała dyskusja na temat gazowej budowy Słońca. Wielkim zwolennikiem Słońca natury gazowej był francuski astronom H.Faye (1814-1902) i uważał .że nieustanie płyną ogromne prądy z jej wnętrza. Chłodniejszy ostudzony już gaz opada ku środkowi ,a fotosfera to warstwy skondensowanej chmury w których występują dziury w postaci
ciemnych plam.
Autor : Janusz Bańkowski
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Fot. Marcel Drechsler

Tranzyt Merkurego 9 maja 2016
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Zarząd Sekcji Obserwacji Słońca chciałby wszystkim członkom, obserwatorom i członkom sekcji
złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Sukcesów, realizacji planów , a z Nowym Rokiem
Słońce niech darzy pozytywnymi emocjami w całej rozciągłości.
Pogodnego nieba w całym 2017 roku!
Zarząd Sekcji obserwacji Słońca PTMA
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