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MAJ
W maju nadal Słońce pozostaje w sferze dość wysokiej aktywności pomimo, iż jest już dawno po maksimum.
Aktywność ta jest mocno niestabilna. Na początku miesiąca liczba Wolfa utrzymuje się w granicach R+-100 by
pod koniec spaść do r+-30-40.
Najwyższą aktywność osiąga według naszych obserwacji 15 maja. Liczba R wyniosła wtedy 134,75 a liczba
SN=147. Średnia R w maju wyniosła 88,14 a średnia SN 83,6. Swoje obserwacje przysłało 10 obserwatorów.

CZERWIEC

Miesiąc czerwiec zapisał się burzliwie jeśli chodzi o aktywność Słońca. Od samego początku miesiąca aktywność
zaczęła wzrastać aż osiągnęła swój szczyt 12.06 uśrednioną liczbą R=158 i SN= 184,75, Taka wzrostowa sytuacja
utrzymywała się aż do 18 czerwca by spaść pod koniec miesiąca do R około 50. W ostatnim dniu znów
odczuliśmy wzrost aktywności. Aktywność ta również objawiała się w licznych rozbłyskach co dla nas
przedstawiał w aktualnościach Janusz Bańkowski.
Średnia liczba Wolfa wygenerowana spośród 161 obserwacji wyniosła R = 86,49, a średnia aktywność słoneczna
wygenerowana spośród 117 obserwacji SN = 77,91.
Swoje raporty nadesłało 12 obserwatorów z kraju i z zagranicy. Wszystkim bardzo dziękuję.
Ilość obserwacji za miesiąc maj :

Ilość obserwacji za miesiąc czerwiec :

Obserwatorzy:

Obserwatorzy:

1. Wirkus Krystyna – 21.

1.Wirkus Krystyna – 23 obs.

2. Kinga Moskal - 3.

2.Moskal Kinga – 3 obs.

3. Skorupski Piotr - 6 .

3.Nowak Agnieszka – 23 obs.

4.Bańkowski Janusz - 13.

4. Zagrodnik Jerzy – 26 obs.

5.Bochusz Jerzy – 1.

5. Bańkowski Janusz – 26 obs.

6.Zagrodnik Jerzy – 28.

6. Skorupski Piotr – 3 obs.

7.Burda Alex – 20.

7. Czyżewski Karol – 4 obs.

8.Francisco Jimenez – 28.

8. Bohusz Jerzy – 1 obs.

9.Yuri Zakharov – 5.

9. Burda Alex – 17 obs.

10.Figiel Tadeusz – 6.

10. Zakharov Yuri – 10 obs.
11. Jimenez Francisco – 26 obs.
12. Figiel Tadeusz – 7 obs.
Serdecznie witam w naszej sekcji Agnieszkę Nowak.

Strona 2

Nr 4/2014

Materiały obserwacyjne

Obserwacje na wykresie słupkowym za miesiąc – maj i czerwiec .

Artykuł
„Zjawiska na Słońcu obserwowane amatorskim teleskopem”
-Autor : Piotr Skorupski

Słońce to,że jest wdzięcznym obiektem do amatorskich obserwacji wie każdy miłośnik astronomii.
To niesamowite,że dzięki tej gwieździe zawdzięczamy nasze życie.Naszej Dziennej Gwieździe oprócz
tego,że
dzięki niej żyjemy,także potrafi dostarczyć nam miłośniczych wrażeń.Tranzyty Wenus czy stacji
kosmicznej to
tylko mała część co możemy zaobserwować.Już przy powiększeniu 50x ujrzymy zarys paneli
słonecznych,trzeba pamiętać że
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w okularze teleskopu,stacja orbitalna pojawia się na sekundę(zależne od apertury). Ale nie o tym jest
ten artykuł.

Jakie zjawiska możemy zaobserwować na Słońcu?
-plamy słoneczne
-pochodnie foto sferyczne
-pochodnie chromosferyczne (za pomocą spektrografu)
-protuberancje
-rozbłysk chromosferyczny
-spikuje (w czerwonej Linii Ha)
-obłoki wapniowe
-dziury koronalne i pętle koronalne
-granulacja i pociemnienie brzegowe
Jednym z ciekawszych zjawisk na Słońcu są m.in.plamy.To widoczny,ciemniejszy obszar na
powierzchni Słońca,którego
cechami są temperatura otoczenia i silne pole magnetyczne.Możemy je ładnie obserwować w
projekcji,a także wizualniew okularze teleskopu.Kolejnymi zjawiskami są pochodnie słoneczne i foto sferyczne.Widoczne już
nawet w małych teleskopach.
Subtelny szczegół mogą nam ukazać specjalne filtry do obserwacji.Pochodnie z definicji to obszary
atmosfery słonecznej
pobudzone do silniejszej emisji promieniowania.Pochodnie chromosferyczne możemy obserwować
jedynie w spektrografie.
Oprócz plam, jednym z ciekawszych zjawisk są protuberancje.Dla mnie są to czerwone ogniste
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języki,unoszące się nad brzeg tarczy.
Protuberancje osiągają nawet wysokość 50 000 km nad powierzchnią Słońca.By móc zaobserwować
protuberancje, teleskop trzeba
zaopatrzyć w filtr-H-alpha.

Kolejnym zjawiskiem godnym obserwacji jest granulacja czy pociemnienie tarczy.Pociemienie
widoczne jest metodą projekcji,
natomiast żeby dobrze zaobserwować granulację trzeba wtedy większego teleskopu o większej
średnicy.
Nie mniej określenie,że obserwacje słoneczne to drogi wyczyn i przeważnie są to duże teleskopy jest
błędnym określeniem.
Wszystko to przechodzi do lamusa.Bieg technologii idzie wielkim krokiem każdego dnia.Tym samym
cały sprzęt astronomiczny,który
kiedyś był dostępny tylko dla profesjonalistów jest dostępny dziś także dla każdego miłośnika
astronomii.
Wiadomo,że wszystko zależy od naszej kieszeni i od punktu widzenia,upodobań jeśli chodzi o sprzęt.
Bo jak znane, stare przysłowie mówi -„Apetyt rośnie w miarę jedzenia”.
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Słoneczna Astronomia
Janusza Bańkowskiego
W zapiskach astronoma H.Schwabe cykl 10 letni odbiegał też od normy. Zdarzyło się , ze pomiędzy
maksymalnymi wartościami plam słonecznych na powierzchni Słońca ten okres był krótszy 7 letni . W drugim
przypadku u innych astronomów był znacznie dłuższy 16 letni miało to miejsce w latach 1788-1804 . W
zapiskach kronikarzy chińskich , którzy także prowadzili obserwacje Słońca już prawie od 100 r p,n.e. do czasów
średniowiecznych było kilkadziesiąt obserwacji plam słonecznych , które widoczne były doskonale gołym okiem
w szczególności przy wschodzie i zachodzie Słońca. Okresowość pojawianiem się plam słonecznych jak słusznie
zauważono , że przekroje drzew po ścięciu maja okresowa grubość swoich słojów. Po słojach można obliczyć
wiek drzewa. Warstwy słojów są tak ułożone , że w okresie aktywności słonecznej przybierają większy grubszy
rozmiar. Analizą grubości słojów drzew zajmowała się duński astronom Ch, Horrebow pod koniec XVIII wieku.
W latach 50-tych XIX wieku z kolei obserwowano zmiany jakie zachodzą w polu magnetycznym Ziemi analizę
obserwacji dokonywano na podstawie zórz polarnych. Na takie zaburzenie magnetyczne zwrócił już uwagę
niemiecki astronom Lamont z Monachium. Dokonywanie coraz dokładniejszych obserwacji Słońca w
zastosowaniu teleskopów astronomowie wyrażały opinię , że jego powierzchnia posiada strukturę ziarnistą –
granule.
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Wszelkie prawa udostępniania tylko za zgodą redakcji.

Redaktor naczelny – Tadeusz Figiel
Redakcja- Janusz Bańkowski, Piotr Skorupski
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