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List zamieszczony w Uranii.
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Materiały obserwacyjne
o

STYCZEŃ – 01/2015

Styczeń 2015 roku był miesiącem o średniej aktywności słonecznej. Na tarczy w tym
miesiącu pojawiło się kilka ciekawych grup plam oraz kilka rozbłysków klasy M. Do
dominujących grup należały: 2253, 2268, 2271 i 2277. Średnia liczba Wolfa za miesiąc
styczeń według raportów naszych obserwatorów wyniosła: R = 77,7 a dla SN = 61,18.



Obserwatorzy :

o Bańkowski Janusz

9

o Bohusz Jerzy

6

o Burda Alex

6

o Figiel Tadeusz

4

o Jimenez Francisco

23

o Nowak Agnieszka

1

o Sidor Monika

7

o Skorupski Piotr

4

o Zagrodnik Jerzy

12

o Zwolińska Magdalena 5
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o LUTY-02/2015
W lutym średnia R wyniosła 50,04 a średnia SN 53,97. Swoje obserwacje przysłało 9
obserwatorów. Łącznie wykorzystano 81 obserwacji.



Obserwatorzy :

o Bańkowski Janusz

9

o Bohusz Jerzy

6

o Figiel Tadeusz

6

o Jimenez Francisco

17

o Sidor Monika

13

o Zagrodnik Jerzy

12

o Burda Alex

12

o Nowak Agnieszka

2

Strona 4

Nr 7/2015

o MARZEC 03/2015
W marcu aktywność słoneczna dość znacząco spadła. Pomimo pojawienia się 29
rozbłysków w tym dwa silne klasy M i jeden najwyższej klasy X 2,2, kiedy to mogliśmy
niemal w całej Polsce oglądać przepiękne zorze polarne, to średnia liczba Wolfa z naszych
obserwacji wyniosła 46,68, a średnia liczba plamotwórcza SN 38,75. 20 marca mieliśmy
częściowe zaćmienie Słońca, które upamiętnimy specjalnym drukowanym biuletynem.



Obserwatorzy :

o Agnieszka Nowak

3

o Piotr Skorupski

6

o Jerzy Zagrodnik

24

o Piotr Grudniewski 8
o Mikołaj Sabat

2

o Dariusz Bławata

13

o Paweł Demecki

1

o Janusz Bańkowski 20
o Tadeusz Figiel

13

o Jimenez Francisco 19
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o Kwiecień 04/2015
W miesiącu kwietniu mieliśmy jeden wzrost aktywności i przypadło to w dniach od 16 do
19, kiedy to liczba Wolfa przekroczyła 100 a plamotwórcza aktywność przekroczyła 190.
Średnia R w tym miesiącu wyniosła 57,35 wyliczona z 139 obserwacji, a średnia SN 71,73
wyliczona ze 115 obserwacji.



Obserwatorzy :

o Monika Sidor 19
o Kinga Moskal 4
o Jerzy Zagrodnik 22
o Janusz Bańkowski 21
o Piotr Grudniewski 6
o Piotr Skorupski 9
o Dariusz Bolesta 10
o Alex Burda 16
o Jimenez Francisco 18
o Tadeusz Figiel 13
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Wykresy indywidualne

Autor: Janusz Bańkowski

Czy wiesz, że…
Gdyby człowiekowi udało się przechwycić i zmagazynować energię wytwarzaną
przez Słońce chociaż w jednej sekundzie, energii tej wystarczyłoby ludzkości na
blisko milion lat.
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Słoneczny konkurs TOS i biuletynu „Proxima” !
Redakcja Proximy we współpracy z Towarzystwem Obserwatorów Słońca im. Wacława
Szymańskiego ogłasza konkurs dla obserwatorów Gwiazdy Dziennej. Prace konkursowe
(szkice i fotografie) można zgłaszać do końca 2015 roku, a każdy kolejny numer biuletynu
w bieżącym roku będzie oznaczał kolejny etap, podczas którego będą przyznawane punkty
od każdego z oceniających oraz będą wyłaniani etapowi zwycięzcy.
Zapraszamy do wzięcia udziału, jeszcze nie jest za późno.

Szczegóły konkursu w pierwszym i drugim numerze
„Proximy”.
www.astronomica.pl
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Słoneczna astronomia
Janusza Bańkowskiego
Przy liczbie Wolfa zastosowano tzw. odpowiedni współczynnik, co on oznacza? Wolfowi chodziło o
ujednolicenie obserwacji ilości grup plam i ilości samych plam, ich wartości mnoży np. 0,5 czy 2,0. Do
dziś w obserwatorium astronomicznym w Zurichu znajduje się luneta, oczywiście odpowiednio
przeglądana i konserwowana, którą sam Rudolf Wolf wykonywał obserwacje. Można powiedzieć, że
stanowi to odpowiedni wzorzec, który normuje wszystkie prowadzone obserwacje plam słonecznych
i ich grup. Teraz, kiedy niezależnie są prowadzone obserwacje powierzchni Słońca przez innych
obserwatorów należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla każdego innego instrumentu
astronomicznego, przez które prowadzone są obserwacje. Chodzi tutaj o to, żeby średnia faktyczna
ilość plam i ich grup czyli tzw. liczba Wolfa nie odbiegała od normy. Dlaczego, ponieważ większym
teleskopem o większym obiektywie jesteśmy w stanie naliczyć większą liczbę grup i plam niż stosując
mniejszy przyrząd. Teraz, kiedy porównamy ilość plam do instrumentu wzorcowego jakim jest luneta
w obserwatorium zuryskim, zaobserwowane przez nią grupy i plamy stosujemy już odpowiednie
współczynniki. Prowadząc systematyczne obserwacje licząc liczbę Wolfa do średniej i wartości
umieszczając je na wykresie odczytamy cykliczne zmiany wartości liczb, które są cyklicznymi
wahaniami.

Wykres liczby Wolfa i plamotwórczej aktywności wygenerowany z obserwacji Słońca
Obserwatorów sekcji SOS PTMA.
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„Podsumowanie działalności Sekcji Obserwacji Słońca PTMA”
W 2012 roku została reaktywowana Sekcja Obserwacji Słońca PTMA, która wcześniej była
prowadzona pod przewodnictwem Pani Agnieszki Wilińskiej. Sekcja od tamtej pory przeszła wiele
zauważalnych zmian. Stanowisko koordynatora sekcji słonecznej podjął Tadeusz Figiel, a zastępcą w
późniejszym czasie został Janusz Bańkowski. W składzie zarządu pozostał prezes PTMA o/Warszawa Janusz Wiland, a dołączył Piotr Skorupski.
Dzięki staraniom Pana Tadeusza Figla, rok 2012 był przełomowy. Do grupy obserwatorów dołączyli
zagraniczni obserwatorzy - Jimenez Cebrian z Hiszpanii i Jurij Zakharov z Rosji.

Fot. Renims astrofoto
Pierwszym członkiem reaktywowanej sekcji był Jerzy Zagrodnik (honorowy członek PTMA), a później
kolejno inni członkowie - w tym całkiem młodzi obserwatorzy. Z końcem roku sekcja liczyła 10
obserwatorów. Trzeba zaznaczyć, że sama strona internetowa przeszła diametralne zmiany za sprawą
naszego webmastera - Krzysztofa Switały i Tadeusz Figla. Na stronie został umieszczony generator
efemeryd Słońca i kalkulator słoneczny. Można także pobrać plik raportu dla bardziej
doświadczonych obserwatorów Słońca. Kolejne lata działalności sekcji to kolejny obserwator
pozyskany poza naszym obszarem kraju - Alex Burda z Rumunii.

Fot. Jerzy Zagrodnik (honorowy członek PTMA)
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SOS PTMA tym razem zaczęła współpracę z jednym z najstarszych tytułów
popularnonaukowych na terenie kraju - „Urania - Postępy Astronomii”. Współpraca układa
nam się doskonale. W każdym numerze Uranii możecie znaleźć jedną stronę poświęconą
naszej sekcji. Także z forumastronomiczne.pl, gdzie każdy miłośnik astronomii może śledzić
nasze poczynania. W końcu przełom roku 2014/2015 przyniósł sekcji ponad 20
obserwatorów. Zawarliśmy kontakty z sekcjami zza granicy, są to: (AAVSO, BAA, Valaske
Mezirici oraz SIDC).

Fot. Kuba Kowarczyk (PTMA Katowice)

Strona internetowa sekcji słonecznej została do końca dopracowana - poszerzyliśmy nasze
opracowania o nowy wyznacznik aktywności SN, stworzyliśmy możliwość wypełniania
raportu bezpośrednio na stronie. W końcu udało się wydrukować pierwszy biuletyn SOS
PTMA - dotyczący niemal w całości I Konwentu Heliofizycznego, który odbył się w Białkowie
koło Wrocławia.
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Niebawem w wersji drukowanej powstanie numer specjalny poświęcony zaćmieniom Słońca,
autorstwa - Janusza Bańkowskiego i Tadeusza Figla.
W marcu tego roku minęła trzecia rocznica reaktywacji SOS PTMA.
Autor: Piotr Skorupski, Tadeusz Figiel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galeria słoneczników

Fot. Zdzisław Kołtek (PTMA Szczecin)
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Fot. Gabriel Corban

Fot. Janusz Wiland (PTMA Warszawa)
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Fot. Darek_B

Fot. Piotr Skorupski (PTMA Warszawa)
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Fot. Renims
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylwetka - Agnieszka Nowak

Od stycznia 2000 r. członek Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii, od czerwca 2008 r. Prezes Oddziału. W Sekcji Obserwacji Słońca PTMA od roku
2001, z przerwą do roku 2014. Miłośnik astronomii, od 2013 r. prowadzę blog z astro
wiadomościami http://agnieszkaveganowak.blogspot.com. Od 2014 r. redaktor astro
wiadomości w portalu Urania i tłumacz notek ESO Poland na Facebook i Twitter.
Współprowadząca funpage na Facebook'u Astronarium.
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Przydatne linki
o

http://tafigastro.vgh.pl/news.php

o

http://sos.poa.com.pl/

o

http://sdo.gsfc.nasa.gov/

o

http://www.solarham.net/

o

http://tos-sun.blogspot.com/

o

http://www.aavso.org/

o

http://www.britastro.org/

o

http://tafigastro.vgh.pl/

o

https://piotrskorupski92.wordpress.com/

o

http://agnieszkaveganowak.blogspot.com/

o

http://poa.com.pl/

Wszelkie prawa udostępniania tylko za zgodą redakcji!

Redaktor naczelny: Tadeusz Figiel
Redakcja: Janusz Bańkowski, Piotr Skorupski

Współpraca:
Agnieszka Nowak

Czerwiec 2015
Okładka: Fot. Renims astrofoto
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